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چکیده
با توجه به گسترش زندگی مدرن و آسیبزابودن برخی از پیامدهای آن ازجمله فردگرایی ،مصرفزدگی
و مادیگرایی و تضاد آن با فرهنگ اسالمی که بر خدامحوری ،معنویتگرایی و اعتدال در مصرف
دارد نشان دهد که خانوادهها در انتخاب سبک زندگی ،بیشتر از کدامیک از ارزشها و نگرشهای
مدرن یا دینی بهره میبرند .برای مطالعۀ سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن ،از نظریۀ بوردیو استفاده
شده و تأثیر سرمایۀ فرهنگی (ازجمله دینداری) ،اقتصادی ،اجتماعی و همچنین ارزشها و نگرشها
(نظام ترجیحات) بر سبک زندگی خانوادگی (متشکل از چگونگی فراغت ،نوع روابط بین اعضا ،و تقسیم
جنسیتی کار) مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش حاضر به روش پیمایش و با استفاده از ابزار
پرسشنامه ،برروی  051نفر از زنان متأهل ساکن تهران انجام شده است .براساس یافتهها 46درصد
خانوادهها دارای سبک زندگی سنتگرا بودهاند؛ یعنی در 46درصد خانوادهها روابط صمیمی بین اعضا
وجود داشته است که در هر دو فرهنگ مدرن و دینی ترویج میشود39 .درصد خانوادهها دارای
تقسیمکار جنسیتی بودهاند که در هر دو فرهنگ مذموم است و شیوۀ گذران فراغت در 87درصد
خانوادهها ،با انفعال و سرگرمی و در 22درصد فعاالنه و با برنامهریزی توأم بوده است .غلبۀ ارزشها و
نگرشهای مدرن در 58درصد خانوادهها و تأثیرنداشتن دینداری بر سبک زندگی نشان میدهد که
تحولی تدریجی و رو به کمرنگشدن برای فرهنگ دینی ،در حال وقوع است.
واژگان كلیدی :سبک زندگی ،فرهنگ دینی ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی ،نظام ترجیحات
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مقدمه و بیان مسئله
خانواده ،واحد بنیادی جامعه و نخستین نهاد اجتماعی است که از ابتدای زندگی اجتماعی انسان وجود
داشته است و در آن ،تولید نسل و تعلیموتربیت فرزندان و رشد اجتماعیشان تحقق مییابد .ازاینگذشته،
اولین مرجعی است که ارزشها و نگرشها و الگوهای فکری و رفتاری در آن شکل میگیرد .در دورۀ
پیشامدرن آنچه شیوۀ زندگی خانواده را تعیین میکرد ،شرایط زیستمحیطی و اکولوژیک و باورهای دینی
و فرهنگ بومی و محلی بود اما در دورۀ کنونی ،گسترش مدرنیتۀ غربی و ارزشها و جهانبینی زیربنایی
آن ،تغییرات وسیعی را هم در بُعد اعتقادی و هم در بُعد رفتاری ایجاد کرده است که بخشی مهم از آن ،در
پیدایش سبکهای جدید زندگی فردی و اجتماعی نمایان است .این دگرگونیها ،در جنبههای گوناگون
زندگی خانوادگی ازجمله در روابط بین اعضا ،معیارهای پرورش و تربیت فرزندان ،الگوها و معیارهای خرید
و مصرف ،نحوۀ گذران فراغت ،نوع پوشش ،روابط خانوادگی و نوع تغذیه و الگوهای تهیه و مصرف مواد
غذایی تأثیر گذاشته است.
مفهوم «سبک زندگی» که طی چند دهۀ اخیر ،توجه صاحبنظران عرصههای گوناگون را به خود جلب
کرده است ،عمدتاً به معنای مجموعه رفتارهای مربوط به حوزۀ مصرف فرهنگی و مادی زندگی افراد است
که در عرصۀ عمل محقق شده و قابلمشاهده است (فاضلی .)071 :0972 ،در جوامع مدرن امروزی ،تولید
انبوه کاال ،مصرف انبوه را ایجاب میکند .در چنین جوامعی ،آنچه هویت و شخصیت و درنتیجه الگوهای
فکری و رفتاری افراد را شکل میدهد ،دیگر ،فرهنگ سنتی و بومی و باورهای دینی نیست ،بلکه سبک
زندگی (مادی) و شیوۀ مصرف آنهاست .در جامعۀ مدرن امروزی ،هرچه نظام ترجیحات و سلیقۀ فرد با
مدرنیتۀ غربی سازگارتر و درنتیجه مادیگراتر ،مدگراتر و درنتیجه مصرفگراتر باشد ،او منزلت و تشخص
بیشتری پیدا میکند ،زیرا ارزشهایی که در چنین جامعهای رواج دارد ،مادیگرایی ،فردیت و غلبۀ
معیارهای ظاهری است که با معیارهای کسب منزلت و احترام در جوامع سنتگرا و دینمدار مغایرت دارد.
از ابتدای تاریخ بشریت ،هر ملتی براساس فرهنگ و باورهای خود و از حیث دسترسی به امکانات،
دارای ارزشها و هنجارها و قواعد خاص خود بوده است اما با توسعه و پیشرفت تمدن بشری ،تنوع
فزونتری دراینزمینه و بهویژه در شیوۀ زندگی افراد پدید آمده است .ازطرفدیگر ،با اهمیتیافتن سبک
زندگی 0در جوامع مدرن غربی و معنا و پارادایم خاصی که در پس آن نهفته است ،یعنی اختیار و آزادی
کامل انسان برای ساختن سرنوشت و هویت فردی و اجتماعی خود که بر رشد فردگرایی ،انسانگرایی
خودبنیاد 2و مادیگرایی و علمگرایی فزاینده مبتنی است ،امروزه شاهد آنیم که بدون توجه به تضادهای
ریشهای این مفهوم و تفاوتهای بنیادی و معرفتشناختی فرهنگ دینی با سبک زندگی غربی ،عناصر و
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ابعادی از آن ،در جامعه و خانوادهها بهویژه در شهرهایی بزرگ همچون تهران رواج یافته و شماری
قابلتوجه از خانوادههای تهرانی ،به ارزشها و نگرشهای مدرن و رفتارهای متناسب با آن همچون
مدیریت بدن ،خرید مسرفانۀ کاالها و استفادۀ بیشتر از الگوهای تغذیۀ مدرن و رویآوردن به فراغتهای
سرگرمیخواهانه (رفعتجاه )0936 ،میپردازند که وجه مشترک آنها غفلت از معناها و غایتها در زندگی
روزمره است .این روند -چه آگاهانه و چه ناآگاهانه -در خانوادههای کالنشهر تهران جریان دارد و با ورود
فزایندۀ تکنولوژی غربی و گسترش رسانههای مدرن ،سرعتی بیشتر پیدا کرده است.
تأمل در ارزشها و شیوۀ زندگی و ساماندهی آن برای هر جامعهای از دو جهت ضروری است :اولین
جهت ،بررسی میزان انطباق شیوۀ زندگی با مؤلفههای فرهنگی و باورهای دینی و ملی است ،و دوم آنکه
با اصالح رویههای زندگی فردی و خانوادگی میتوان امیدوار بود که در سایر نهادها و در کل جامعه،
سعادت و پیشرفت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،امکان بیشتری برای تحقق پیدا کند.
این پژوهش در راستای این هدف ،به شناخت توصیفی و تبیینی سبک زندگی خانوادههای امروزی در
شهر تهران پرداخته است تا چندوچون تأثیرات مدرنیته و آسیبهای احتمالی آن بر این نهاد بنیادی مطالعه
و تحلیل شود .در مطالعۀ حاضر ،پرسشهای اولیه ازاینقرار بودهاند :سبک زندگی مدرن تا چه حد در میان
خانوادههای تهرانی رواج یافته است؟ نظام ترجیحات ،ارزشها و نگرشها ،و الگوهای مصرف ،الگوهای
تغذیه و تعامالت رایج در بین اعضای خانوادههای موردمطالعه ،به فرهنگ دینی نزدیکتر است یا فرهنگ
مدرن؟ چه عواملی در تعیین سبک زندگی خانوادگی نقش دارد؟ و جنبههای آسیبزای آن کدام است؟

پیشینه تجربی
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که مطالعات متعددی در ارتباط با سبک زندگی در کشورهای مختلف
و در کشور ایران انجام شده است (چاوشیان و اباذری0970 ،؛ گوشبر0976 ،؛ رحمتآبادی و آقابخشی،
0975؛ ربانی و رستگار0978 ،؛ فتحی و دیگران0939 ،؛ شریفی0936 ،؛ فرقانی و مهاجری0934 ،؛ ریکاردو
پراندینی2106 ،0؛ ویگارد جارنس 2و لنارت روزنالند.)2108 ،9
پژوهش چاوشیان و اباذری ( )0970با عنوان «از طبقۀ اجتماعی تا سبک زندگی -رویکردهای نوین در
تحلیل جامعهشناختی هویت اجتماعی» نخستین کار جدی است که در زمینۀ سبک زندگی در ایران انجام
شده است .آنها کار خود را با این رویکرد آغازیدهاند که امروزه «طبقۀ اجتماعی» نمیتواند تمایزهای هویتی
افراد را توضیح دهد و حوزۀ مصرف و فعالیتهای سبک زندگی ،در شکلدادن به هویت اجتماعی اهمیتی
روزافزون یافته است ،و با استفاده از دیدگاههای گیدنز و بوردیو تأثیر عوامل جنسیت ،تحصیالت ،پایگاه
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اجتماعی -اقتصادی ،سرمایۀ فرهنگی و میزان حساسیت دینی را بر سبک زندگی مطالعه کردهاند.
یافتههای تحقیق چاوشیان و اباذری که در شهر تهران انجام شده است ،حاکی از آن است که سلیقۀ هنری
با سرمایۀ اقتصادی ارتباط ندارد اما با سرمایۀ فرهنگی ارتباط دارد .همچنین سرمایۀ فرهنگی ،تحصیالت و
پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،بر روی سبک زندگی خانواده تأثیر میگذارد.
گوشبر ( )0976در پژوهشی با عنوان «طبقۀ اجتماعی و سبک زندگی» به بررسی سبک زندگی در
طبقات باال ،متوسط و پایین پرداخته است .ازآنجاکه مؤلفههای سبک زندگی مدرن ،با استانداردهای باالی
مصرف کاالها ازجمله مسکن و لوازم زندگی ،باالبودن نرخ اشتغال زنان ،پایینبودن تعداد فرزندان ،اهمیت
بیشتر آموزش فرزندان و استفادۀ بیشتر از کاال و خدمات تجاری و اوقات فراغت خاص تعریف شده است،
چنین نتیجه میگیرد که خانوادههای اقشار جدید بهویژه مدیران و متخصصان ،در شرایط درآمدی یکسان،
گرایش بیشتری به رفتارهای فوق دارند.
رحمتآبادی و آقابخشی ( )0975در پژوهش «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان» با بهرهگیری از
روش دلفی و پرسشنامه ،از شاخصهای مصرف فرهنگی ،فعالیتهای فراغت ،مدیریت بدن و الگوی خرید،
بهعنوان نمایش انتخاب سلیقهای برای کسب هویت اجتماعی جوانان نام بردهاند .این پژوهش نتیجه گرفته
است که اطالعات و ارتباطات الکترونیکی در دهۀ اخیر موجب شده است که جوانان زیر سی سال در
تمامی طبقات اجتماعی ،به یک منظومۀ فرهنگی واحد جذب شوند که از شیوههای جدید زندگی دیجیتال
نشئت گرفته است.
ربانی و رستگار ( )0978در پژوهش « جوان ،سبک زندگی و فرهنگ مصرفی» که بر روی جوانان
شهر شیراز انجام شده است ،ظهور نوعی سبک زندگی مصرفگرایانه در میان جوانان شیرازی و عوامل
اجتماعی و فرهنگی آن را مطالعه کرده اند .رویکرد نظری آنها برگرفته از آرای بوردیو و فدرستون بوده و
یافته هایشان نشاندهندۀ ارتباط دین داری و سبک زندگی و عدم ارتباط پایگاه اقتصادی -اجتماعی با
سبک زندگی مصرفی است که حاکی از آن است که افراد طبقات مختلف ،گرایشی یکسان به سبک
زندگی مصرفی داشتهاند.
فتحی و دیگران ( )0939در پژوهش «بررسی رابطۀ مصرف شبکههای اجتماعی مجازی با سبک
زندگی جوانان» ،با استفاده از پرسشنامه ،ارتباط مصرف شبکههای مجازی با ابعاد مدیریت بدن ،میزان و
نوع مصرف و اوقات فراغت در سبک زندگی را در میان جوانان خلخالی بررسی کردهاند .این پژوهش در
پی مطالعۀ تأثیر رسانهها و شبکههای مجازی بر زندگی افراد در سطوح مختلف جامعه و پاسخ به این
پرسش بوده است که آیا میتوان استفاده از این شبکهها را بهگونهای کنترل نمود تا تعارضات اجتماعی و
فرهنگی ناشی از ورود آنها به حداقل برسد؟ در بعضی از فرضیهها ،این نکته اثبات شده است که استفاده از
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شبکههای مجازی ،به سبک زندگی ویژهای میانجامد و باعث میشود که افراد در حوزههای مختلف
زندگیشان ،از الگوهایی متفاوت (ازجمله در پوشش و تناسباندام ،معیارهای ازدواج و غیره) پیروی کنند.
شریفی ( )0936در کتاب سبک زندگی اسالمیایرانی به آسیبشناسی سبک زندگی ایرانیان پرداخته و
شکاف میان ظاهر و باطن ،تکلفهای اجتماعی ،تنبلی و مصرفگرایی ،تجملگرایی و موارد دیگری را ذیل
این آسیبها برشمرده است .از طرفی مستحکمبودن بنیان خانواده ،اهمیتدادن به حالل و حرام و صلۀ
ارحام ،احترام به والدین و بزرگساالن و همسایهداری را از نقاط قوت این سبک دانسته است .در آخر هم
به روشهای اصالح سبک زندگی ازجمله آموزش همگانی از طریق رسانه ،مراوده با دیگر ملل و غیره
اشاره کرده ،نقش خانواده را در این امر ،مهم و ضروری برشمرده است.
فرقانی و مهاجری ( )0934در پژوهشی تحت عنوان «رابطۀ بین میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان» به این نتایج رسیده اند که بین مؤلفههای سبک
زندگی همچون تغییر سلیقه در نوع پوشش ،تغییر در شیو ۀ تغذیه ،تغییر در خودآرایی ،تغییر در انتخاب
دکوراسیون و اثاثیۀ منزل ،تغییر در سبک خرید ،تغییر در شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح و تغییر
در تعامالت و ارتباطات رودرروی کاربران ،با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه رابطه
وجود دارد ،بهطوریکه ب ا افزایش ساعات استفاده از این شبکه ها تغییر در هریک از مؤلفههای سبک
زندگی نیز بیشتر میشود.

ریکاردو پراندینی ( )2106در مقالۀ خود تحت عنوان «روابط خانوادگی بهعنوان سرمایۀ اجتماعی»
ارتباط روابط خانوادگی (بهعنوان سرمایۀ اجتماعی خانوادگی) را با توجه به منافع مشترک (بهعنوان سرمایۀ
اجتماعی عمومی) مطالعه کرده است .وی در وهلۀ اول به این نکته پرداخته است که چرا با وجود رواج
فرهنگ مدرنیستی در ایتالیا ،روابط خانوادگی بهعنوان سرمایۀ اجتماعی در مباحث علمی چندان مورد توجه
قرار نمیگیرد .در بخش بعدی کوشیده است فایدۀ علمی تبدیل روابط خانوادگی به سرمایۀ اجتماعی را با
توجه به تحقیقات تجربی ایتالیا نشان دهد .او در بخش سوم مقالهاش ،خالصهای از نتایج مطالعات تجربی
دربارۀ روابط خانوادگی و نقش آن در رشد سالمت اعضای خانواده و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی را مطرح کرده
است که اهمیت روابط خانوادگی را در انتقال فضایل مدنی ،روابط متقابل و اعتمادبهنفس از خانواده به
جامعۀ گستردهتر نشان میدهد.
ویگارد جارنس و لنارت روزنالند ( )2108در پژوهشی در نروژ با عنوان «فضای اجتماعی و طبقهبندی
فرهنگی :شکلهای جدید سرمایه و سبکهای زندگی مدرن» نشان دادهاند که چگونه در درون طبقات
اجتماعی معاصر ،سبکهای زندگی متفاوتی وجود دارد .فضای اجتماعی شامل دو بعد حجم و ترکیب
سرمایه است .در این پژوهش با توجه سالیق متفاوت 047 ،مورد سبک زندگی در این فضا وجود داشته
است؛ بهعنوانمثال ،برای کسانی که ثروت زیادی دارند ،سرمایۀ اقتصادی ،صَرف هیجانات و گرایشهای
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گرانقیمت و تجملگرایانه میشود و افرادی دارای سرمایۀ فرهنگی باالی ،شیوۀ زندگی صرفهجویانهتر و
عاقالنه تری دارند .همچنین این تحقیق نشان داده است که در برخی از افراد طبقات پایین نیز سالیق
متفاوت در برخی موارد دیده میشود .این پژوهش ،مدل طبقۀ اجتماعی بوردیو را به کار بسته ،اذعان داشته
است که افراد ،تمایل به شبیهشدن به وضع اجتماعی موجود دارند.
در هیچیک از پژوهش های یادشده ،سبک زندگی خانوادگی و عوامل مؤثر بر آن ،واکاوی نشده و
بیشتر به مطالعۀ سبک زندگی در اقشار و گروههای مختلف و یا مؤلفههای آن ازجمله نحوۀ گذران فراغت،
شیوۀ مصرف ،نوع روابط اجتماعی و مدیریت بدن پرداخته شده است ،درحالیکه در پژوهش پیشرو ،تالش
پژوهشگران بر آن بوده است که ضمن شناسایی سبک زندگی خانوادهها و مهمترین عوامل مؤثر بر آن در
شهر تهران ،به مقایسۀ تأثیرات مدرنیتۀ غربی و فرهنگ اسالمی در سبک زندگی خانوادههای تهرانی و
تحلیل جنبههای آسیبزای آن بپردازند.

چارچوب نظری
موضوع مطالعۀ این پژوهش ،با استفاده از رویکرد بوردیو به سبک زندگی و براساس مؤلفههایی مطالعه
شده است که او برای این مفهوم معرفی کرده است .پیر بوردیو 0ازجمله صاحبنظران متأخر سبک زندگی
است که همچون وبر از سبک زندگی ،بهعنوان شاخص و نماد منزلت اجتماعی بهره گرفته است .او سبک
زندگی را مجموعه رفتارهای منسجمی تعریف کرده است که عرصهای از زندگی را تحت پوشش قرار
میدهد ،در میان گروهی از افراد جامعه قابلمشاهده است و الزاماً برای همگان قابلتشخیص نیست .سبک
زندگی ،شامل فعالیتهایی نظاممند است که از ذوق و سلیقۀ فرد ناشی میشوند و بیشتر جنبۀ عینی و
خارجی دارند و درعینحال بهصورت نمادین به فرد هویت میبخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز
ایجاد میکنن د .اما نکتۀ مهم این است که از دیدگاه او ،سبک زندگی حول محور مصرف سامان مییابد
(فاضلی)03 :0972 ،؛ بدینسان ،از دیدگاه بوردیو ،سالیق و ترجیحات زیباشناختی گوناگون ،سبکهای
زندگی متفاوتی را ایجاد میکنند .ازطرفدیگر ،مصرف ،دربردارندۀ نظامی از نشانهها و نمادهاست که
کارکردهایی همچون تمایزگذاری اجتماعی دارد .البته به نظر بوردیو معنای مصرف ،از همین تفاوت و تمایز
ناشی میشود و چیزی جز آن نیست؛ ازاینرو ،در این دیدگاه ،مصرف فقط پاسخ به نیازهای زیستی نیست،
بلکه مکانیسمی از نشانهها و نمادهاست که البته خودِ این نشانهها و نمادها از خالل فرایند مصرف تولید
می شوند؛ بنابراین ،در اندیشۀ بوردیو برخالف مارکسیسم کالسیک ،مصرف صرفاً یک متغیر وابسته نیست،
بلکه میتواند متغیری مستقل نیز باشد (چاوشیان و اباذری.)86 :0970،
به اعتقاد بوردیو ،منش یا عادتواره ،مولد و انسجامبخش اعمال و متأثر از شرایط طبقاتی است .عمل،
مَنِشی است که بروز کرده و دارای اجزایی متعدد ازجمله نوع فعالیت بدنی ،نوع فعالیت ذهنی ،حالت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Pierre Bourdieu
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عاطفی ،آگاهی انگیزشی و غیره است (فاضلی .)93-61 :0972 ،او با استفاده از مفهوم مَنِش ،فرایندی را
توضیح میدهد که بهواسطۀ آن سبک زندگی تغییر میکند یا بازتولید میشود .مجموعهای از مَنِشهای
پایدار در افراد موجب ایجاد کرداری خاص در آنها میشود (ایگلتون .)261 :0970 ،براساس این رویکرد،
افرادی که در یک جامعه یا فضای اجتماعی مدرن زندگی میکنند ،بسته به نوع و میزان سرمایههای
دراختیارشان ،صاحب سلیقهها و مَنِشهایی متفاوت میشوند که اساس انتخابهای زندگی روزمرهشان را
تشکیل میدهد و به سبکی خاص از زندگی میانجامد ،و سبک زندگی را میتوان در نحوۀ خرید و مصرف و
چگونگی گذران اوقات فراغت و شبکۀ روابط اجتماعی مشاهده کرد (رفعتجاه و وفادار.)021 :0939 ،
بوردیو بر این باور است که سبک زندگی ،اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندیکنندۀ فرد در
عرصههایی همچون تقسیم ساعات شبانهروز ،نوع تفریحات و ورزش ،شیوههای معاشرت ،آداب
سخنگفتن ،راهرفتن ،نوع پوشش ،نوع خوراک و غیره را دربرمیگیرد و در مصرف کاالهای فرهنگی و
نظام ترجیحات و سلیقههای افراد نمایان میشود؛ اینکه داشتن چه کاالهایی را بر چه کاالهایی دیگر و چه
رفتارهایی را بر چه رفتارهایی دیگر ترجیح میدهند (بوردیو.)95 :0973 ،
شناخت بهتر عوامل مرتبط با سبک زندگی ازنظر بوردیو ،نیازمند آشنایی با سایر مفاهیم او در تبیین
تمایزهای اجتماعی است .یکی از این مفاهیم ،میدان است .میدان در نظریۀ بوردیو ،پهنۀ اجتماعی کمابیش
محدودی است که در آن ،تعداد زیادی از کنشگران اجتماعی با مَنِشها یا عادتوارههای مشخص و
سرمایههای گوناگون وارد عمل میشوند و به رقابت ،همکاری یا مبارزه با یکدیگر میپردازند تا بتوانند به
حداکثر امتیازات ممکن دست یابند .نیروهای درون میدان نسبتاً خودمختارند .وجود رقابت و منازعات درون
میدانها ،مستلزم پیشفرضگرفتن نابرابری در میدان است .جامعه درواقع از تعدادی بیشمار میدان تشکیل
شده است؛ مانند میدان دانشگاهی ،میدان هنری و غیره (همان.)98 :
مفهومی دیگر که بوردیو به آن می پردازد سرمایه است .ازنظر بوردیو ،سه نوع سرمایه وجود دارد؛
سرمایۀ اقتصادی شامل سرمایه های مالی و دارایی های گوناگون و سرمایۀ فرهنگی شامل تحصیالت و
قابلیت های فرهنگی ،هنری ،بیانی و کالمی است .سه منبع سرمایۀ فرهنگی عبارتاند از :پرورش
خانوادگی ،آموزش رسمی و فرهنگ شغلی .سرمایۀ اجتماعی نیز به معنای بهدستآوردن موقعیتهای
اجتماعی و برخورداری از شبکه های کمابیش گسترده ای از روابط ،دوستان و آشنایان است که میتوانند
در مواقع ضروری به نفع فرد وارد ع مل شوند .نوعی سرمایۀ دیگر نیز هست به نام سرمایۀ نمادین که
جزئی از سرمایۀ فرهنگی است و به دلیل موقعیت های کاریزماتیک و یا با تکیه بر نمادها و قدرتهای
زمینه ای همچون نهادها ،سازمان ها ،دین و قومیت برای فرد ایجاد می شود .آنچه به میدان معنا میدهد،
سرمایه است .حجم و ترکیب انواع سرمایه ها نزد فرد ،جایگاه وی را در سلسله مراتب میدان تعیین
میکند (همان.)97 :
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براساس رهیافت نظری بوردیو ،سبکهای زندگی متفاوت افراد ،به بازتولید سلیقهها و مَنِشهای
متمایز میانجامد ،زیرا سبک زندگی ،همان فضایی است که کنشگران ذیل آن میآموزند چگونه زندگی

کنند ،چه چیز را ارجح بدانند و درنهایت چه چیز را زیبا بشمارند؛ بدینترتیب ،بوردیو در کتاب تمایز
( )0376به تبیین رابطۀ میان سلیقۀ زیباشناختی و زمینۀ اجتماعی آن پرداخته است(بوردیو 0376 ،به نقل از
مهدوی کنی.)89 :0978 ،
ازطرفدیگر ،در نظر بوردیو ،دین مشتمل بر یک جهانبینی و نظام معنایی است که نوعی سرمایۀ
فرهنگی را در اختیار افراد میگذارد .ازاینگذشته ،بوردیو معتقد است که دین فقط شامل باورها و عملهایی
آشکار و آگاهانه که درون یک سنت دینی وجود دارد نیست ،بلکه جنبههایی ناپیدا و مهم همچون
عادتوارهها ،سلیقهها و اشکالی از سرمایۀ فرهنگی را نیز دربرمیگیرد که در تعیین سبک زندگی و نیز
هویت افراد نقشی مهم ایفا میکنند (بوردیو  0376به نقل از مهدوی کنی.)220 :0978 ،
بنابراین ،با توجه به جامعیت رویکرد بوردیو به سبک زندگی و اهمیتی که او به انواع سرمایه در ایجاد
سبکی خاص از زندگی میدهد ،در تحقیق حاضر از رویکرد و مفاهیم بوردیویی استفاده شده است.
سبک زندگی خانوادگی
 نوع روابط بین اعضا نوع پرورش فرزندان نحوۀ گذران فراغت تقسیم جنسیتی کار -الگوی تهیه و مصرف خوراک

سرمایۀ فرهنگی
 تحصیالت مصرف کاالی فرهنگی -میزان دینداری

سلیقه یا نظام ترجیحات (ارزشها و نگرشها)
 عوامل برازندگی فرد در منظر عام معیارهای انتخاب همسر -معیارهای خرید و مصرف کاال

سرمایۀ اقتصادی
 وضع درآمد -داراییها

سرمایۀ اجتماعی
 اعتماد شخصی شبکۀ روابط اجتماعیمدل نظری پژوهش

محورهایی که برای پرسشنامه و در راستای پرسش اصلی پژوهش و با درنظرگرفتن سه نوع سرمایۀ
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی طراحی شده ،به بحث گذاشته شدندازاینقرار بودهاند :نحوۀ گذراندن اوقات
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فراغت ،شبکۀ معاشران خانوادگی ،نحوۀ تقسیم کار خانگی ،معیارهای فرد یا خانواده برای تهیه و مصرف
مواد غذایی ،نوع مصرف کاالی فرهنگی ،روابط عاطفی و میزان صمیمت اعضای خانواده ،و اهمیتدادن به
تربیت دینی و اخالقی فرزندان؛ 0بنابراین ،جهت پیبردن به عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادههای
تهرانی باید مجموعهای از ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی مورد
توجه قرار گیرند .در مدل سعی شده است عوامل نامبرده ،در قالب یک دستهبندی بهصورت نظاممند معرفی
و درج شوند.

فرضیهها
 -0بین سرمایۀ فرهنگی و سلیقه یا نظام ترجیحات ،رابطهای معنادار وجود دارد.
 -2سرمایۀ اجتماعی ،برروی سلیقه یا نظام ترجیحات تأثیر میگذارد.
 -9با افزایش سرمایۀ اقتصادی ،سلیقه یا نظام ترجیحات بهسوی مدرنترشدن میل میکند.
 -6هرچه سلیقه یا نظام ترجیحات نوگراتر و مدرنتر باشد ،سبک زندگی خانوادگی نیز مدرنتر میشود.

روش تحقیق
دادههای این بررسی ،حاصل از پیمایشی مقطعی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی
در شهر تهران» است که با استفاده از ابزار پرسشنامۀ ساختیافته گردآوری شده و در تابستان  0938در
شهر تهران انجام گرفته است.
متغیر وابستۀ تحقیق ،سبک زندگی خانوادگی و متغیرهای مستقل شامل سلیقه یا نظام ترجیحات
(ارزشها و نگرشها) ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایه اقتصادیاند .در این پژوهش ،مفاهیم
سبک زندگی خانوادگی ،ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی ،به
شرح ذیل تعریف مفهومی و عملیاتی شدهاند:
سبک زندگی خانواده :سبک زندگی ،مجموعهای از ذائقهها ،باورها و کردارهایی نظاممند است که به
نظر بوردیو یک طبقه یا بخشی از یک طبقه را مشخص میکند .سبک زندگی شامل اعتقادات اخالقی،
ترجیحات زیباییشناختی و نیز رویههای غذایی ،پوشاکی ،فرهنگی و غیره میشود (مهدوی.)049 :0978 ،
در این تحقیق جهت سنجش سبک زندگی خانواده ،از شاخصهای نوع روابط بین اعضا ،نحوۀ گذران
فرا غت اعضا ،تقسیم جنسیتی کارهای منزل ،الگوهای تهیه و مصرف خوراک ،و نوع پرورش فرزندان
استفاده شده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 0ازآنجاکه افراد برای تربیت فرزند ،از معیارهای ارزشی موردقبولشان پیروی میکنند ،منطقی است که ذیل عنوان سرمایۀ
فرهنگی قرار گیرد
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سلیقه یا نظام ترجیحات (ارزشها و نگرشها) :نظام ترجیحات یعنی سلیقه و ذائقه که منشأ
انتخابهای افراد در زندگی است و ارزشها و نگرشهای فرد با آن ارتباط زیادی دارد و براساس آن فرد
بین انتخابهای گوناگون ،یکی را بر دیگری ترجیح میدهد .برای سنجش و بررسی متغیر ارزشها و
نگرشها ،از مؤلفۀ معیارهای انتخاب همسر و همچنین عوامل برازندگی فرد در منظر عام و معیارهای خرید
و مصرف کاال استفاده شده است .سپس از جمع این مؤلفهها (معیارهای انتخاب همسر و عوامل برازندگی
فرد در منظر عام و معیارهای خرید و مصرف) متغیر ارزشها و نگرشها ساخته شده است.
سرمایۀ اجتماعی :سرمایۀ اجتماعی نیز به معنای بهدستآوردن موقعیتهای اجتماعی و برخورداری از
شبکههای کمابیش گستردهای از روابط ،دوستان و آشنایان است که میتوانند در مواقع ضروری به نفع فرد
وارد عمل شوند (بوردیو .)97 :0970 ،در این تحقیق جهت سنجش سرمایۀ اجتماعی ،از اعتماد شخصی و
شبکۀ روابط اجتماعی استفاده شده است.
سرمایۀ فرهنگی :سرمایۀ فرهنگی شامل تحصیالت و قابلیتهای فرهنگی ،هنری ،بیانی و کالمی
است .سه منبع سرمایۀ فرهنگی عبارتاند از :پرورش خانوادگی ،آموزش رسمی و فرهنگ شغلی (بوردیو،
 .) 97 :0970در این تحقیق جهت سنجش سرمایۀ فرهنگی ،از میزان و نوع مصرف کاالی فرهنگی ،سطح
تحصیالت و میزان دینداری والدین در خانواده استفاده شده است.
سرمایۀ اقتصادی :سرمایهای است که بهطور مستقیم قابلتبدیل به پول است و ممکن است به شکل
حقوق مالکیت درآید (بوردیو به نقل از تاجبخش .)094 :0973 ،سرمایۀ اقتصادی در این پژوهش از ترکیب
دو شاخص درآمد و داراییهای والدین تشکیل میشود.
تمام گویهها برای بررسی شاخصها و مقوالت ،با استفاده از طیف لیکرت با گزینههای پنجتایی مطرح
شدند که پس از بررسی مقدماتی 0و پس از محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ بهمنظور تعیین پایایی آنها برای
بررسی نهایی انتخاب شدند .گویههای انتخابشده برای هریک از متغیرهای موردبررسی ،آنهایی بودند که
از ضریب باال و قابلقبولی (معرف پایایی باال) برخوردار بودند و گویههایی که ضریب پایینتری داشتند از
بررسی حذف شدند .براساس نتایج تحلیل دادهها ،آزمون آلفای کرونباخ برای مقیاسهای سرمایۀ اقتصادی
برابر با  1/77و برای مقیاسهای سبک زندگی خانوادگی ،ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ
فرهنگی باالی  1/8بوده است که همه در حدی قابلقبول قرار دارند.
حجم جامعۀ آماری یعنی تعداد کل زنان  91تا 63سالۀ ساکن مناطق  01 ،9و  08شهر تهران معادل
 060،076نفر بوده است .با استفاده از فرمول کوکران و سطح اطمینان 35درصد و مقدار خطای مجاز
 1/17حجم نمونه برابر با  051نفر شده است .علت انتخاب زنان ،اشراف آنها روی اطالعات افراد
خانواده و شیوۀ زندگی خانواده بوده است و علت گزینش این بازۀ سنی ،داشتن حداقل یک فرزند مجرد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Pretest
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در خانه بوده است .دلیل انتخاب این مناطق ،شمول مناطقی با سطح توسعهیافتگی باال ،متوسط و پایین
در نمونه بوده است؛ برایناساس ،منطقۀ  9به عنوان منطقۀ دارای سطح توسعه یافتگی باال ،منطقه 01
به عنوان منطقۀ دارای سطح توسعه یافتگی متوسط و منطقۀ  08به عنوان منطقۀ دارای سطح
توسعه یافتگی پایین در نظر گرفته شده است .0نکته ای که در طی این مراحل در نظر گرفته شده است،
حجم یا تراکم جمعیتی هر منطقه و ناحیه نسبت به سایر مناطق (دو منطقۀ دیگر) و سایر نواحی هر
منطقه 2است .شیوۀ نمونه گیری ،ترکیبی از نمونهگیری طبقه ای و منظم بوده است که با مراجعۀ نظاممند
به بلوک های مناطق یادشده انجام گرفته است.

یافتهها
یافتههای توصیفی و دومتغیره
یافتههای توصیفی نشان میدهند که میانگین سنی زنان در خانوادههای موردبررسی قریب به  93سال
است .میانگین سنی شوهران  66سال بوده است .همچنین بالغ بر 41درصد زنان دارای تحصیالت دیپلم و
زیردیپلم و حدود 61درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند ،درحالیکه 81درصد شوهران دارای
تحصیالت دیپلم و زیردیپلم بودند و فقط 91درصد آنها تحصیالت دانشگاهی داشتند .عمر ازدواج (مدت
ازدواج) حدود دوسوم خانوادهها کمتر از  04سال و یکسوم آنها بیشتر از  04سال بوده است .بهعالوه،
دوسوم خانوادهها یک یا دو فرزند ،و یکسوم آنها سه فرزند و یا بیشتر داشتند .همچنین در خانوادههای
موردمطالعه ،تنها 00/9درصد زنان شاغل و بیش از 77درصد آنها غیرشاغل بودند .به لحاظ سبک زندگی،
49/5رصد افراد نمونۀ تحقیق ،دارای سبک زندگی خانوادگی نسبتاً سنتی و سنتی بودند و 94/5درصد سبک
زندگی نسبتاً مدرن و مدرن داشتند87 .درصد پاسخگویان دارای شیوۀ گذران فراغت منفعل و نسبتاً منفعل
و تنها 22درصد آنها دارای شیوۀ گذران فراغت فعال و نسبتاً فعال بودند40 .درصد از خانوادهها ماهواره در
منزل داشتند ،درحالیکه 68درصد از آنها دارای کتابخانه بودند.
از نظر چگونگی روابط بین اعضای خانواده ،حدود  46درصد نمونه دارای روابط صمیمی و  94درصد
دارای روابط غیرصمیمی بودند .همچنین با بررسی تقسیم جنسیتی کار مشخص شد که حدود 39درصد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 0برای دستهبندی مناطق ،از مقالۀ «تحلیل فضایی سطح توسعهیافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری» نوشتۀ رفیعیان و
شالی ( )0930استفاده شده است در این مقاله ،مناطق  9 ،2 ،0و  4بهعنوان مناطق توسعهیافته ،مناطق  5و  8بهعنوان مناطق
نسبتاً توسعهیافته ،مناطق  20 ،21 ،04 ،06 ،09 ،02 ،00 ،01 ،3 ،7 ،6و  22مناطقی با توسعهیافتگی متوسط و مناطق ،08 ،05
 07و  03بهعنوان مناطق توسعهنیافته ذکر شدهاند در این پژوهش بهصورت تصادفی از مناطق توسعهیافته ،مناطق دارای
توسعهیافتگی متوسط و مناطق توسعهنیافته ،یک منطقه انتخاب گردید؛ بدینترتیب ،منطقۀ  9بهعنوان منطقۀ توسعهیافته ،منطقۀ
 01بهعنوان منطقهای با توسعهیافتگی متوسط و منطقۀ  08بهعنوان منطقۀ توسعهنیافته انتخاب شده است
 2حجم جمعیت مناطق ،از نتایج آخرین سرشماری عمومی استخراج گردیده که در سال  35انجام شده است
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مردان ،یا در کارهای منزل مشارکت ندارند یا مشارکتشان پایین است و فقط 8درصد مردان مشارکت
نسبتاً باال یا باال دارند .به لحاظ الگوی تهیه و مصرف خوراک ،بیش از 56درصد نمونۀ تحقیق ،دارای
الگوی نسبتاً سالم و سالم بودند و بقیه الگویی ناسالم و نسبتاً ناسالم داشتند.
حدود  41درصد نمونۀ تحقیق دارای سطح دینداری نسبتاً پایین و پایین بودند .بهلحاظ نظام ترجیحات
یا ارزشها و نگرشها 58درصد زنان ارزشها و نگرشهای مدرن یا نسبتاً مدرن داشتند .سرمایۀ فرهنگی
46درصد نمونه ،پایین یا نسبتاً پایین و سرمایۀ فرهنگی 94درصد نسبتاً باال و باال بود .همچنین 82درصد از
زنان دارای سرمایۀ اجتماعی پایین و نسبتاً پایین و 27درصد دارای سرمایۀ اجتماعی نسبتاً باال و باال بودند.
در تحلیل سرمایۀ اقتصادی این نتیجه به دست آمد که بیش از 52درصد نمونۀ تحقیق ،سرمایۀ اقتصادی
نسبتاً پایین و پایین داشتند و بقیه از سرمایۀ اقتصادی باال و نسبتاً باال برخوردار بودند.
همانطور که مشاهده میشود ،تحلیل نتایج توصیفی ،تصویری کلی از وضعیت سبک زندگی
خانوادهها و سه نوع سرمایۀ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و ارزشها و نگرشها را ترسیم مینماید که از
چند جهت آسیبزا به نظر میرسد .سطح دینداری و میزان سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی در قریب
به دوسوم پاسخگویان پایین بود ،گذران فراغت انفعالی داشتند و ارزشها و نگرشهای مدرن نیز در
58درصد آنها غالب بود.
با توجه به نقش تعدیلکنندۀ این عوامل (دینداری ،سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی و ارزشها و
نگرشهای فرامادی) در مادینگری ،مصرفگرایی و درنتیجه غلبۀ الگوهای غربی ناسالم و آسیبزا در
روابط بین اعضا ،نوع پرورش فرزندان و الگوی تهیه و مصرف خوراک ،مسئلهمندی سبک زندگی خانوادگی
در غالب خانوادههای موردمطالعه را آشکار میسازد.
جدول شمارۀ  ،0رابطۀ دومتغیره بین سبک زندگی خانوادگی و متغیرهای مستقل کالن تحقیق را نشان
میدهد .رابطۀ بین ارزشها و نگرشها و سبک زندگی خانوادگی در سطح  1/10معنادار است ،جهت این
رابطه مثبت و مستقیم است؛ بدین معنا که هرچه ارزشها و نگرشها مادیگرایانهتر میشود ،سبک زندگی
به سمت سبک زندگی مدرن تغییر مییابد.
جدول شمارۀ  .1رابطۀ دومتغیره بین سبک زندگی خانوادگی و متغیرهای مستقل
رابطۀ بین سبک زندگی خانوادگی

ضریب پیرسون

سطح معناداری

ارزشها و نگرشها

1/918

1/111

سرمایۀ اجتماعی

1/664

1/111

سرمایۀ فرهنگی

1/598

1/111

سرمایۀ اقتصادی

1/964

1/111

و متغیرهای مستقل كالن
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ادامه جدول شمارۀ  .1رابطۀ دومتغیره بین سبک زندگی خانوادگی و متغیرهای مستقل
رابطۀ بین سبک زندگی خانوادگی

ضریب پیرسون

سطح معناداری

معیارهای انتخاب همسر

1/093

1/107

عوامل برازندگی فرد در منظر عام

1/919

1/111

اعتماد شخصی

1/695

1/111

شبکۀ روابط اجتماعی

1/986

1/111

تحصیالت

1/249

1/110

مصرف کاالی فرهنگی

1/594

1/111

میزان دینداری

1/124

1/857

وضع درآمد

1/245

1/110

داراییها

1/981

1/111

و زیرشاخههای متغیرهای مستقل

از دیگر نتایج جدول شمارۀ  ،0رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سبک زندگی خانوادگی است .مطابق نتایج،
این رابطه در سطح  1/10معنادار است و جهت مستقیم این رابطه بیانگر این است که هرچه سرمایۀ
اجتماعی افزایش مییابد ،سبک زندگی خانوادگی مدرنتر میشود .همچنین رابطۀ بین میزان سرمایۀ
فرهنگی و سبک زندگی خانوادگی در سطح  1/10معنادار است؛ بدینترتیب که با افزایش میزان سرمایۀ
فرهنگی فرد ،سبک زندگی خانوادگیاش مدرنتر میشود .درنهایت ،رابطۀ بین سرمایۀ اقتصادی و سبک
زندگی خانوادگی در سطح  1/10معنادار است .جهت مستقیم این رابطه بیانگر این است که هرچه سرمایۀ
اقتصادی زوجین بیشتر باشد ،سبک زندگی خانوادگی آنها نوگراتر و مدرنتر خواهد بود.
از دیگر نتایج جدول شمارۀ  ،0رابطۀ بین زیرشاخههای متغیرهای مستقل و سبک زندگی خانوادگی
است .مطابق نتایج ،بهجز متغیر دینداری ،تمامی متغیرها رابطهای معنادار با سبک زندگی خانوادگی دارند.
جهت تمامی این روابط ،مثبت و مستقیم است؛ بدینصورت که با مادیگراترشدن عوامل برازندگی فرد در
م نظر عام ،افزایش اعتماد شخصی ،گسترش شبکۀ روابط اجتماعی ،و با افزایش تحصیالت و میزان مصرف
کاالی فرهنگی و نیز افزایش درآمد و داراییهای زوجین ،سبک زندگی خانوادگی نوگراتر و مدرنتر
میشود .همچنین هرچقدر معیارهای انتخاب همسر ظاهرگراتر و مادیگراتر باشد ،سبک زندگی خانوادگی
نوگراتر و مدرنتر میشود.
بنابراین ،نتایج تحلیل دومتغیره حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مستقل کالن تحقیق اعم از
ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی ،رابطهای معنادار با متغیر
وابستۀ سبک زندگی خانوادگی دارند .همچنین نتایج تحلیل دومتغیرۀ زیرشاخههای متغیرهای مستقل با
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سبک زندگی خانوادگی حاکی از آن است که بهجز متغیر دینداری ،تمامی متغیرهای مستقل ،رابطهای
معنادار با متغیر وابستۀ تحقیق دارند.

نتایج تحلیل چندمتغیره
در این بخش بهمنظور بررسی چگونگی تأثیرگذاری همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سبک
زندگی خانوادگی) و نیز به سبب آنکه متغیر وابسته ،در سطح فاصلهای سنجیده شده است ،با استفاده از
روش رگرسیون چندمتغیره ،به تحلیل چندمتغیرۀ دادهها پرداخته شده است .در این قسمت ،هدف از انجام
تحلیل چندمتغیره آن بوده است که به این سؤال پاسخ داده شود« :مهمترین عوامل مؤثر بر سبک زندگی
خانوادگی چه هستند؟»؛ برایناساس ،متغیر وابسته ،سبک زندگی خانوادگی است.
جدول شمارۀ  2خروجی رگرسیون چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی را نشان میدهد.
بهمنظور فهم دقیقتر عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی ،رگرسیون چندمتغیره در دو مرحله انجام شده
است؛ در مرحلۀ اول رگرسیون چندمتغیره براساس چهار متغیر مستقل کالن (ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ
اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی) و متغیر وابستۀ تحقیق (سبک زندگی خانوادگی) صورت
گرفته و در مرحلۀ دوم ،این آزمون ،بین زیرشاخههای متغیرهای مستقل (عوامل برازندگی فرد در منظر
عام ،معیارهای انتخاب همسر ،شبکۀ روابط اجتماعی ،اعتماد شخصی ،تحصیالت ،مصرف کاالی فرهنگی،
میزان دینداری و وضع درآمد و داراییها) با متغیر وابستۀ سبک زندگی خانوادگی انجام شده است.
نتایج رگرسیون چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی براساس چهار متغیر مستقل نشان از
آن دارد که با توجه به مقدار  )21/095( Fو معناداری آن ( )sig=1/111میتوان نتیجه گرفت که در این
مدل رگرسیونی ،مجموعۀ متغیرهای مستقل قادرند حدود 68درصد تغییرات سبک زندگی خانوادگی را تبیین
کنند .ضرایب رگرسیونی گزارششده نشان میدهند که همۀ چهار متغیر مستقل واردشده در مدل
رگرسیونی ،تأثیری قابلتوجه و معنادار بر متغیر وابستۀ سبک زندگی خانوادگی داشتهاند.
ضریب تأثیر استاندارد ( )Betaگویای جهت و بهویژه شدت تأثیر هریک از متغیرهای مستقل ،بر سبک
زندگی خانوادگی است؛ برایناساس ،متغیر سرمایۀ اجتماعی با باالترین ضریب ( )1/912قویترین
پیشبینیکنندۀ سبک زندگی خانوادگی است .متغیرهای ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ
فرهنگی بهترتیب در مرتبۀ بعدی اهمیت قرار دارند .درمجموع ،چهار متغیر مذکور حدود 68درصد واریانس
متغیر وابسته را تبیین کردهاند .جهت رابطۀ متغیرهای مستقل با سبک زندگی خانوادگی مثبت بوده است؛
بدین معنا که هرچه ارزشها و نگرشها نوگراتر باشد ،سبک زندگی نیز مدرنتر خواهد شد .همچنین
هرچه سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی فرد افزایش یابد ،سبک زندگی خانوادگیاش
نوگراتر و مدرنتر خواهد شد.
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جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره دربارۀ عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی
ضرایب
متغیرهای مستقل

استانداردنشده
B

Std.
Error

ضرایب
استانداردشده Beta

مقدار t

سطح
معناداری

متغیرهای

ارزشها و نگرشها

1/909

1/177

1/033

9/561

1/111

كالن

سرمایۀ اجتماعی

1/411

1/007

1/912

5/011

1/111

سرمایۀ فرهنگی

1/132

1/196

1/055

2/811

1/118

سرمایۀ اقتصادی

1/667

1/062

1/071

9/067

1/112

ضرایب رگرسیون

2

R .AD= 1/647

ضرایب استاندارد
نشده

متغیرهای مستقل
عوامل برازندگی فرد

B

Std.
Error

=1/632

2

R=1/812

R

ضرایب استاندارد
شده Beta

مقدار t

سطح
معناداری

0/635

1/608

1/729

9/579

1/110

زیر

شبکه روابط اجتماعی

1/465

1/914

1/221

2/018

1/197

شاخههای

اعتماد شخصی

1/353

1/966

1/236

2/874

1/118

تحصیالت

0/010

1/933

1/440

2/840

1/118

در منظر عام

متغیرهای
كالن

مصرف کاالی

1/057

1/153

1/267

2/432

1/113

درآمد

6/085

1/762

1/808

6/353

1/111

دارایی

2/285

1/561

1/539

6/206

1/111

معیار انتخاب همسر

-1/542

1/986

-1/055

-0/519

1/098

میزان دینداری

1/261

1/073

1/133

0/243

1/217

فرهنگی

ضرایب رگرسیون

2

R .AD= 1/404

=1/441

2

R

R=1/702

از دیگر نتایج جدول شمارۀ  ،2نتایج رگرسیون چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانوادگی
براساس زیرشاخههای متغیرهای مستقل است .مطابق نتایج با توجه به مقدار  )06/238( Fو معناداری آن
( )sig=1/111میتوان نتیجه گرفت که در این مدل رگرسیونی ،مجموعۀ متغیرهای مستقل قادرند بیش از
40/5درصد تغییرات سبک زندگی خانوادگی را تبیین کنند .ضرایب رگرسیونی گزارششده نشان میدهند
که بهجز متغیرهای معیار انتخاب همسر و میزان دینداری ،مابقی متغیرهای مستقل واردشده در مدل
رگرسیونی ،تأثیری قابلتوجه و معنادار بر متغیر وابستۀ سبک زندگی خانوادگی داشتهاند.

 204بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،01شماره  ،2پاییز و زمستان 0937

براساس ضریب تأثیر استاندارد ( ،)Betaمتغیرهای عوامل برازندگی فرد در منظر عام با ضریب ،1/729
درآمد با ضریب  ،1/808تحصیالت با ضریب  1/440و دارایی با ضریب  ،1/539بهترتیب قویترین
پیشبینیکنندههای سبک زندگی خانوادگیاند .متغیرهای اعتماد شخصی ،مصرف کاالی فرهنگی و شبکۀ
روابط اجتماعی بهترتیب در مرتبۀ بعدی اهمیت قرار دارند .درمجموع ،ده متغیر واردشده در مدل رگرسیونی
حدود 42درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کردهاند .جهت رابطۀ متغیرهای مستقل با سبک زندگی
خانوادگی مثبت بوده است؛ بدین معنا که هرچه عوامل برازندگی فرد در منظر عام مادیگراتر ،شبکۀ روابط
اجتماعی گسترده تر ،و اعتماد شخصی ،تحصیالت ،میزان مصرف کاالی فرهنگی و درآمد و داراییهای فرد
بیشتر باشد ،سبک زندگی خانوادگیاش نوگراتر و مدرنتر خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانواده های تهرانی بررسی شده است .زمینۀ ورود به این
موضوع از آنجا شکل گرفت که خانوادۀ ایرانی براثر گسترش مدرنیتۀ غربی ،تغییراتی را تجربه کرده
است که هرچند برخی از آنها همچون توجه به حقوق زنان و توانمندسازی آنها و برقراری ساختار قدرت
دموکراتیک در خانواده ،افزایش مصرف کاالهای فرهنگی ،توجه به حقوق فردی اعضای خانواده در کنار
مسئولیت ها و افزایش روابط عاطفی بین زن و مرد ،مثبت و با ارزشهای دینی و ملی سازگار بوده است
اما برخی جنبه هایش ازجمله غلبۀ ارزشها و نگرش های غربی ،رواج فردگرایی و خودنگری ،فایدهگرایی،
و غلبۀ مصرفزدگی و ظاهر گرایی ،ضمن تعارض جدی با فرهنگ دینی ،دارای جنبههای مسئلهآفرین و
آسیب زاست .برای مطالعۀ چگونگی پیدایش این تغییرات در خانواده های ایرانی در این پژوهش به
بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی خانواده های امروزی در تهران پرداخته شده است؛ لذا ،سؤال مطالعۀ
حاضر این بوده است که سبک زندگی مدرن تا چه حد در میان خانواده های امروزی رواج یافته است؟
همچنین در سبک زندگی خانوادگی در نمونۀ موردمطالعه چه عواملی نقش داشتهاند و میزان تأثیر
هرکدام چقدر بوده است؟
نتایج تحلیلهای دومتغیره و چندمتغیرۀ متغیرهای مستقل کلی حاکی از آن است که تمامی متغیرهای
مستقل کلی ،رابطهای معنادار با متغیر وابسته (سبک زندگی خانوادگی) دارند .رابطۀ ارزشها و نگرشها با
سبک زندگی ،مستقیم است؛ بدینصورت که هرچه نظام ترجیحات افراد خانواده مادیگراتر باشد ،سبک
زندگیشان مدرنتر خواهد بود .رابطۀ بین متغیر سرمایۀ اجتماعی و سبک زندگی معنادار است و به این
معناست که هرچه سرمایۀ اجتماعی بیشتر شود ،سبک زندگی مدرنتر خواهد شد .رابطۀ بین سبک زندگی
و سرمایۀ فرهنگی نیز معنادار شد ،بدین معنا که هرچه سرمایۀ فرهنگی افزایش یابد ،سبک زندگی
خانوادگی نوگراتر میشود .درنهایت ،بین دو متغیر سرمایۀ اقتصادی و سبک زندگی خانوادگی ،رابطهای

رفعتجاه ،رشوند ،منصوری /سبک زندگی خانوادههای تهرانی و جنبههای آسیبزای آن 208

معنادار وجود دارد؛ بدین شکل که هرچه سرمایۀ اقتصادی افزایش یابد ،سبک زندگی خانوادگی نوگراتر و
مدرنتر میشود.
بنابراین ،در پاسخ به اینکه چه عواملی در سبک زندگی خانوادگی نقش دارند ،رابطۀ چهار متغیر مستقل
ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی با سبک زندگی ارزیابی شد،
زیرا طبق نظر بوردیو ،این چهار مؤلفه ،بر انتخاب سبک زندگی مؤثرند .مطابق نتایج این پژوهش مشخص
شد که رابطۀ ارزشها و نگرشها با سبک زندگی خانوادگی ،مستقیم و دارای شدتی نسبتاً باالست؛ یعنی
هرچه ارزشها و نگرشها (نظام ترجیحات فرد) مادیگراتر باشد ،سبک زندگی مدرنتر میشود .رابطۀ
سرمایۀ اجتماعی (شبکۀ روابط اجتماعی و اعتماد شخصی) با سبک زندگی خانوادگی نیز مستقیم و دارای
شدتی باالست؛ به این معنا که هرچه سرمایۀ اجتماعی فرد باالتر باشد ،سبک زندگی خانوادگی مدرنتر
میشود .همچنین بین سرمایۀ فرهنگی با سبک زندگی خانوادگی ،رابطۀ مستقیم و با شدتی باال وجود
داشت ،به این معنا که هرچه سرمایۀ فرهنگی خانواده افزایش یابد ،سبک زندگی خانوادگی مدرنتر
میشود .درنهایت ،بین سرمایۀ اقتصادی (درآمدها و داراییهای خانواده) با سبک زندگی خانوادگی نیز رابطۀ
مستقیم و با شدتی نسبتاً باال وجود داشت؛ به این معنا که هرچه سرمایۀ اقتصادی خانواده باالتر باشد،
سبک زندگی مدرنتری خواهند داشت.
در ادامه ،در پاسخ به این سؤال که سبک زندگی مدرن تا چه حد در میان خانوادههای امروزی رواج
یافته است ،مطابق نتایج این پژوهش ،حدود 46درصد خانوادهها دارای سبک زندگی سنتگرا یا نسبتاً
سنتگرا بودند و 94درصد سبک زندگی مدرن یا نسبتاً مدرن داشتند .ازنظر مؤلفههای سبک زندگی که
شامل نوع روابط بین اعضا ،تقسیم جنسیتی کار ،الگوی تهیه و مصرف غذا ،نحوۀ گذران فراغت و شیوۀ
پرورش فرزندان بود ،در 46درصد خانوادهها روابط صمیمی بین والدین و فرزندان و بین زوجین وجود
داشت که رابطۀ صمیمانه بین اعضای خانواده ،هم در مدرنیتۀ غربی و هم در فرهنگ دینی تبلیغ و ترویج
میشود39 .درصد خانوادهها دارای تقسیم کار جنسیتی و غیرمشارکتی بودهاند ،یعنی مردان ،در انجام
وظایف خانگی مشارکتی نداشتند که این ازنظر فرهنگ ایرانی -اسالمی و مدرن -که هردو مروّج تقسیم
غیرجنسیتی کار خانگیاند ،-مذموم است56 .درصد خانوادهها دارای الگوی سالم تهیه و مصرف خوراک
بودند که مطابق با فرهنگ دینی است .شیوۀ گذران فراغت در 87درصد خانوادهها منفعالنه و سنتی و در
22درصد فعاالنه و توأم با برنامهریزی بوده است.
برای پاسخدادن به این سؤال که کدامیک از متغیرهای مستقل (ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی،
سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی) تأثیر بیشتری در انتخاب سبک زندگی دارند ،از رگرسیون چندمتغیره
استفاده شد و تأثیر همزمان متغیرهای ارزشها و نگرشها ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ
اقتصادی بر سبک زندگی سنجیده شد .مطابق نتایج ،تمامی متغیرها تأثیری معنادار بر سبک زندگی
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خانوادگی دارند .بیشترین میزان تأثیر بر سبک زندگی خانوادگی ،نخست به سرمایۀ اجتماعی و سپس به
ارزشها و نگرشها و سرمایۀ اقتصادی و درنهایت به سرمایۀ فرهنگی متعلق است.
در این پژوهش رابطۀ دین بهعنوان مؤلفۀ مهم سرمایۀ فرهنگی با سبک زندگی خانواده نیز مورد
بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که بین دینداری و سبک زندگی خانوادگی رابطۀ معنادار وجود ندارد .این
نتیجه احتماالً بدان سبب است که در برخی از مؤلفههای سبک زندگی خانوادگی ازجمله نوع روابط بین
اعضا ،تقسیم جنسیتی کار و نحوۀ گذران فراغت ،رهنمودهای دین اسالم و فرهنگ مدرن و نهادهای
علمی و کارشناسان آنها مشابهت داشته است؛ برای مثال ،وجود روابط صمیمی و دموکراتیک بین اعضا،
تأکید بر مشارکت مردان در کار خا نگی و توصیه به گذران فعاالنه ،سازنده و توأم با برنامهریزی اوقات
فراغت ،هم در فرهنگ دینی و هم توسط رویکردهای مدرن تبلیغ و تشویق میشود .بااینحال ،بین
پایبندی دینی ،با سرمایۀ اجتماعی ،نوع پرورش فرزندان و الگوی تهیه و مصرف خوراک رابطهای مستقیم
و معنادار مشاهده شد؛ یعنی هرچه پایبندی دینی بیشتر باشد ،افراد از سرمایۀ اجتماعی بیشتر یعنی شبکۀ
روابط اجتماعی گستردهتر و اعتماد شخصی بیشتری برخوردار بوده ،نظارت دینی و اخالقی بیشتری در
پرورش فرزندان خود اعمال کرده ،الگوی تهیه و مصرف خوراک سالمتری خواهند داشت.
درنهایت ،در پاسخ به اینکه نظام ترجیحات و ارزشها و نگرشهای خانوادۀ امروزی ،به فرهنگ دینی
نزدیکتر است یا به فرهنگ مدرن ،مطابق نتایج58 ،درصد پاسخگویان ،دارای ارزشها و نگرشهای مدرن
بودند؛ یعنی در معیارهای انتخاب همسر و عوامل برازندهشناختهشدن در منظر عام ،بیشتر به ارزشها و
نگرشهای مادیگرا و غیردینی گرایش داشتند که بهنوبۀ خود تأملبرانگیز است و میتواند آسیبزا باشد.
مقایسۀ یافتهها با چارچوب نظری پژوهش که با الهام از نظریۀ تمایز بوردیو تدوین شده است حاکی از
تأیید آن است ،زیرا مشاهده شد که سبک زندگی خانوادههای تهرانی در کالنشهر نسبتاً مدرن تهران با
دینداری رابطهای ندارد اما با سرمایۀ اجتماعی ،نظام ترجیحات (ارزشها و نگرشها) ،سرمایۀ اقتصادی و
در مرتبۀ آخر با سرمایۀ فرهنگی آنها ارتباط دارد؛ یعنی انتخابهای زندگی روزمرۀ خانوادههای تهرانی
بیشتر از آنکه بر آموزههای دینی و ارزشهای فرامادی مبتنی باشد ،بر ارزشها و نگرشهای مدرن،
سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی متکی است ،و جالب آنکه سرمایۀ فرهنگی که انتظار
میرود موجب بینش انتقادی و تعدیل مادیگرایی ،مصرفزدگی و لذتجویی فرهنگ سرمایهدارانۀ غرب
ب اشد ،با وزن و تأثیری کمتر از سایر عوامل ،رابطۀ مستقیم با سبک زندگی داشته و این ،ناشی از رسوخ
ارزشها و نگرشهای زیباییشناسانۀ مدرن و افسون کاالها و تکنولوژیهای متنوع غربی در افراد دارای
سرمایۀ فرهنگی باال و دینداران امروزی است که بهجای کاربردگرایی صرف در خرید و مصرف کاالها ،به
معیارهای زیباییشناختی و مدگرایانه نیز در انتخابهای روزمرهشان توجه میکنند.
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این امر نشان میدهد که تحولی تدریجی و رو به کمرنگشدن برای فرهنگ دینی در حال وقوع است.
ازیکطرف ،افراد به ارزشهای مادی و مصرفگرا و شیوههای تربیتیای روی میآورند که نقش اخالق و
دین در آنها کمتر است .ازطرفدیگر ،اعضای خانواده و بهویژه زوجین ،دچار نگرش غیرانتقادی و رفتار
انفعالی در مقابل مدهای گوناگون فرهنگ مصرفگرا و مادینگر غربی شدهاند که برروی تربیت و سالمت
نسل بعد و درنتیجه سالمت جامعه تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت .اگر این رویکرد انفعالی تداوم یابد
نهتنها نمیتوان ایجاد جامعهای دارای استقالل و خودباوری و درنتیجه توانمند را از نسل بعد انتظار داشت،
بلکه مسائل اجتماعی و فرهنگی و آسیبهای گوناگونی را در پی خواهد آورد.
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