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  چكيده       
آحاد  يو رفتار يفرهنگ يمردم و الگوها يروش زندگ انيبه عنوان ب يامروزه مفهوم سبك زندگ       

هدف از . ديآ يبه شمار م يو علوم اجتماع يروانشناس ژهيبه و يعلوم انسان ياساس ميجامعه از مفاه
روش  است.داري و سبك زندگي زنان شهر اهواز انجام اين پژوهش، بررسي رابطه بين ميزان دين

 بر نفر ٣٨٣ تحقيق، پيمايشي و جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه زنان شهر اهواز بوده كه تعداد
براي سنجش از  .انداي انتخاب شده اساس فرمول كوكران و به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله

 دهدنشان مييافته ها ايم. كردهاستارك و پرسشنامه محقق ساخته استفاده  پرسشنامه استاندارد گلاك و
 با در ابعاد (اعتقادي، عاطفي) دينداريمنفي و معنادار و نمره ي رابطه  داري،نمره ي كل دين كه بين

اما در . وجود داردمثبت رابطه  )راغتف يها تيفعال، مديريت بدن، مصرف فرهنگي( ابعاد سبك زندگي
 چنين بين هم .رابطه معنادار ديده نشد مصرف فرهنگي، بدن ومديريت  با پيامدي بُعد بررسي رابطه بين

نتايج تحليل رگرسيوني . در نهايت رابطه معنادار مشاهده نگرديد زنان فعاليت هاي فراغت با مناسكي بعد
تبيين سبك  داري، بيش ترين تاثير را درعد اعتقادي دينكه بُ دهدبه گام نشان مي چند متغيره گام

درصد تغييرات  ٢٥/٣٨در مجموع متغيرهاي مستقل توانسته اند، و  زندگي زنان شهر اهواز داشته است
  .سبك زندگي را تبيين نمايند متغير

  
  فراغت ياه تيفعال ;مصرف فرهنگي ;بدن مديريت ;دين داري ;سبك زندگي :واژه هاي كليدي     
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  لهأو بيان مسمقدمه    - ١

الگوهاي رفتاري و عادات فردي در به ٢، سبك زندگي ١سازمان بهداشت جهانياز نظر      
شود كه در پي فرايند اجتماعي سراسر زندگي (شامل تغذيه، تحرك، عادات رفتاري) اطلاق مي

 ٣ن بار آلفرد آدلر). اولي١١: ١٣٩٢شدن به وجود آمده است (سنائي نسب، رشيدي و توكلي 
ديدگاه آدلر ريشه هاي سبك زندگي، عبارت  از .اصطلاح سبك زندگي را مطرح كرد )١٩٩٢(

فرزندپروري، نظام  اقتصادي خانواده، نگرش هاي اجتماعي ظاهر، وضعيت از: سلامتي و اند
). سبك زندگي در جوامع امروزي نقش ١٠١-٩٣: ١٣٩١(كاوياني،  خانواده و نقش جنسيتي

كند، زيرا با مسائل كليدي و حساسي هم چون مصرف، هويت، در زندگي مردم ايفا مي مهمي
هويت فردي و اجتماعي، فعليت بخشيدن به قدرت تشخيص و انتخاب يا حداقل ايجاد احساس 
آزادي عمل پيوند خورده است؛ مسائلي كه پاره اي از بنيادي ترين وجوه انساني را بيان مي 

ت سبك زندگي در اين است كه سطحي ترين لايه هاي زندگي (از كند. بدين ترتيب اهمي
آرايش مو و لباس گرفته تا حالت بيان و ژست صورت و بدن) را به عميق ترين لايه هاي آن 

  ).١٨: ١٣٨٦پيوند مي زند (مهدوي كني، 
 يا فرد شخصيت معّرف و اجتماعي و شخصي هويت بيانگر جوامع، و افراد زندگي سبك      

 و ديني هويت از نشانه اي و عنوان شاخص به را آن توانمي است و هم چنين خاص اي جامعه
 افراد و زندگي سبك دليل، همين به  .)١٢٠ :١٣٨٥ ،٤گيدنز(كرد  تلقي جامعه يا فرد ارزشي
ارزش  و باورها عمق ايمان، كيفيت ي سنجشهاشاخص از يكي به عنوان مي توان را جوامع

 از خاصي نوع ترويج با كه است جايي تا حوزه دو اين ارتباط .داد قرار استفاده هايشان مورد
 در زندگي سبك داد زيرا انتقال نيز را آن با مرتبط و ارزش هاي باورها توان مي زندگي، سبك

خلاصه، اين پژوهش بر اين عقيده  به طور. و ارزش هاست باورها دربارة هايي پيام ناقل حقيقت
 و باورها نظام گسترة و عمق كيفيت، جوامع مي توان و افراد زندگي كسب در تأمل با كه است

  آورد. به دست را آنها ارزش هاي
 )؛١٩٧٨(براساس نظريه هاي بسياري از جامعه شناسان از جمله وبر

 آنچه مانندعامل اقتصادي، فقط  ،امروزه )١٩٨٤(بورديو )؛٢٠٠٢(گيدنز)؛١٩٧١(زيمل
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باشد و عوامل ديگر يا به  تعيين كنندة شيوة زندگي افرادمي گفت، نمي تواند  )١٨٤٨(ماركس  

نيز بر كنش و سبك  تعبير بورديو سرمايه هاي ديگري چون سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي،
  ).١٨-١٤: ١٣٨٦ ١،زندگي انسانها مؤثرند (استوري

 نقــش واز مهم ترين عوامل تعيين كننده شكل، نوع و روند تغييرات در اجتماع است  ٢دين      
دارد. دين نه تنها مردم را نسبت به برخــي از ســبك هــاي  زندگي افراد سبك گزينش در مهمي

زندگي در قياس با سبك هاي زندگي  ديگر ترغيب مي نمايد، بلكه مي تواند تاثير قابل ملاحظه 
). ١٧٧: ١٣٨١اي در كنترل فرهنگ مصرفي و سبك هاي زندگي مصرفي داشته باشد (باكــاك، 

كنــد، امــا ارزش ن بر سبك زندگي اگر چه در زمينه هاي اجتماعي گوناگون تغيير مياهميت دي
جامعه شناختي زيادي دارد. اين نتيجه در كشورهايي به دست آمده كه دين در عرصــه عمــومي 

ي انبوهي از ارزش هاي متافيزيكي  و اخلــاقي به شدت تضعيف شده است. اديان به دليل عرضه
ي سبك زندگي باشــند، توانند عناصر سازنده ي از رفتارهاي سنتي كه ميو هم چنين ارائه رديف

اهميت اين موضوع از آنجــايي  هاي زندگي ايفا كنند.قادرند نقش فعالي در ايجاد يا تغيير سبك
داري داراي كاركردها و اثرات ويژه اي در تمام زواياي زندگي بشري است، چرا كــه است كه دين

ها، افكار، شيوه زندگي، ارزش ها و حالــت هــاي خــود را براســاس از كنش دار بسياريافراد دين
  دين تعيين نموده و دين را ناظر بر زندگي خود مي دانند.

از ديدگاه جامعه شناختي، دين به عنوان يك نهاد اجتماعي، كاركردهاي اساسي مانند      
ن بقاي جامعه را مخدوش انظباط، انسجام، حيات بخشي و خوشبختي آفريني دارد كه فقدان آ

). در اين ارتباط، بررسي ابعاد گوناگون دين ٢٦: ١٣٧٧، به نقل از گيويان،٣مي سازد (هاري آلپر
داري، به ويژه عناصر آگاهي بخشي و تعميق باورهاي ديني، در جهت تبيين سبك زندگي و دين

ايه هاي مذهبي و بنابراين، دين نيز به عنوان يكي از سرم مناسب شهروندان ضرورت دارد.
در نهايت  ها، رفتارها و شود كه افراد متأثر از آن بتوانند نگرشنمادين اصلي جامعه باعث مي

  سبك زندگي خود را از ديگران متمايز كنند.
نظران برانعكاس داري با سبك و شيوه زندگي مردم، بسياري از صاحببا توجه به رابطه دين     

هاي ديني در سبك زندگي شهروندان تاكيد ورزيده و نقش جهان بيني، ارزش ها و نگرش 
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اساسي دين در شكل گيري سبك زندگي افراد و گروه هاي اجتماعي را مورد تاكيد قرار داده  

ابن  پرداخته اند مسئله اين به كه جامعه شناساني جمله از ).١٠: ١٣٩٢اند (فاضل قانع، 
 به و دين بر زندگي سبك معتقدند كه هستند ٥و بورديو ٤وبلن ،٣گيدنز ،٢وبر ،١زيمل خلدون،

 حوزه اين مهم نظريه پردازان از است. يكي تأثيرگذار داري)ديني (دين التزام و اهتمام دنبال
 ميدان در افراد اجتماعي موقعيت بورديو، نظر ).  از٩٤: ١٣٨٦است(پور جبلي و سرايي،  بورديو

 در است. طبقه متمايز  زندگي سبك و مختلف هاي سرمايه از برخورداري ميزان اساس بر
 متمايز زندگي هاي سبك اساس بر كه است ديگر هاي ميدان در طبقه همانند نيز دين ميدان

 انواع گيري شكل و ديني معرفت هاي تعين از زندگي سبك بورديو، زعم به بنابراين، گردد.مي
  ).١٧٣: ١٩٨٤بورديو، است ( ) داريديني(دين عمل

 اجتماعي و علمي اهميت از دين درآن نقش و شهروندان زندگي سبك ربارهد پژوهش       
سبك  در تغيير سرعت با اخير يدهه چند در مي رسد، نظر به كه چنان. است برخوردار خاصي

 كشورمان مردم هاي ارزش و عقايد و عادات و رفتار از اي مجموعه در تغيير شاهد زندگي،
 لوح انواع اي،هاي ماهوارهبرنامه هم چون جديدي هاي رسانه دورو در تحولات اين ايم. نبضبوده

گواه آن را مي توان در نتايج تحقيقاتي در ايران است. و شبكه هاي اجتماعي  اينترنت فشرده،
)؛ كه نقش ١٣٨١)؛ چاوشيان (١٣٨٩)؛ خواجه نوري (١٣٨٩يافته هاي تنهايي و خرمي (نظير 

راد و گروه هاي اجتماعي را مورد تاكيد قرار داده اساسي دين در شكل گيري سبك زندگي اف
اند. در همين زمينه، تحقيقات خارجي نيز مويد اهميت اين مساله بوده اند، مشاهده كرد.

نشان  )١٩٩٦(٨)؛ مك كي٢٠٠٢(٧)؛ والت١٩٨٩(٦كانتور و لنگستون تحقيقاتي نظير مطالعات
گيري نوع سبك زندگي افراد و دهند كه باورهاي ديني و مذهبي نقشي اساسي در شكل مي

  گروه ها در جامعه دارد.
سرمايه، نقشي تاثير گذار  يك همچون دين است، ديني اي جامعه نيز ايران كه آنجا از    

داشت  اما بايد توجه انتخاب سبك زندگي و نحوة مصرف فرهنگي و مادي افراد دارد.بركنش و 
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از جمله عقلانيت، فردگرايي، مصرف  و شاخص هاي آن سمدر معرض مدرنيكه قرار گرفتن   

هاي ديني به  و نگرش يفرهنگ، تغييراتي در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي گرايي همواره
 جامعة ابتدا، از نيز دين شناسي جامعه تحقيقات اصلي محور كه نحوي به داشته است. دنبال
 ،١(ويليامز است آورده ودوج به دين امر در كه مدرنيسم  بوده اي برجسته تحولات و نوين

٢: ١٣٨٦.(  
يابي و ترين عناصر فرآيند هويتنقش مادري در خانواده، از اصليبه  توجه با به ويژه زنان   

فرهنگ «از اين منظر عنصري » زن«پذيري فرزندان و نسل آينده جامعه هستند. در واقع جامعه
ار و عناصر ديگر فرهنگي را از نسلي هاي رفتها، اعتقادات و شيوهشود كه ارزشتلقي مي» ساز

فرهنگي اين موضوع قابل توجه است كه  چنين با نگاهي درون كند. همبه نسل ديگر منتقل مي
زنان مشمول  سبك زندگياست،  حاكمبه سبب احكام خاص عملي كه بر رفتار ديني زنان 

دار جامعه را خدشه ها هويت دينياعتنايي به آنشود كه بيهايي ميها و محدوديتچارچوب
  ).١٨٠: ١٣٨٢(فاضلي،  سازدمي
هاي جديد بر ي ايران، ارزشرسد در جامعه ي ديني و در حال توسعهكه به نظر ميچنان   

هاي ديني پيشي گرفته اند. بنابراين با توجه به تغييرات ارزشي صورت گرفته در دوران ارزش
زمينه براي تغيير ارزش ها از ارزش هاي معاصر، هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي، 

مبتني بر مصرف گرايي به ارزش هاي ديني مبتني بر فرهنگ غالب جامعه فراهم شده است 
  ).٢٤٠: ١٣٨٥(رحمت آبادي، 

 بر و ارتباطند افراد در زندگي سبك با حد تا چه ديني آموزه هاي كه اين در مجموع، مطالعه    
 مورد در ديگر بررسي هاي براي مناسبي باب فتح و مي تواند د،ها تأثير بيشتري دارنبخش كدام
 خاصي نوع به را فرد ديني، آموزه هاي جا كهاز آن. باشد زندگي ايرانيان هايگونه مختلف ابعاد

 و نوع شناخت نيازمند جامعه، در آينده نگري و ريزيبرنامه مي كند، براي ترغيب زندگي از
 زندگي سبك با افراد داريدين رابطه روشن نمودن لحاظ، نهستيم. بدي آموزه ها اين جهت

اي ديني مانند ايران، كه افراد در تعيين شيوه زندگي خود سعي جامعه فعلي شرايط در هاآن
  .دارد فراواني دارند بر اساس انتظارات، ارزش ها، هنجارها و باورهاي ديني رفتار نمايند، اهميت
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 قرارگرفته مطالعه مورددر اين پژوهش  كلان شهرهاي ايران، از اهواز به عنوان يكي شهر     

هاي اخير در معرض تغييرات حاصل از مدرنيته قرار گرفته و دستخوش در دههاست. اين شهر 
دگرگوني هاي ارزشي و رفتاري شده است. گسترش رسانه هاي گروهي، تبليغات برنامه ريزي 

اند. بدين ار عربي، اين تغييرات را تسريع نمودهويژه از جانب كشورهاي هم جو ي وسيع بهشده
داري و سبك زندگي ي ميان ميزان دينبررسي رابطهترتيب، با توجه به نقش پررنگ زنان، 

  ها در جامعه آماري مورد مطالعه به عنوان مساله اصلي پژوهش در نظر گرفته شده است.آن
پژوهش پيشينه  -٢        

پژوهش هاي تجربي - ٢- ١  
كه هدف آن » زندگي سبك و دين« عنوان تحت در پژوهشي) ١٣٨٧( مهدوي كني       

مذهبي مطرح شده با سبك زندگي است. نتايج تحليل مصاحبه ها  بررسي رابطه آموزه هاي
در سبك زندگي رابطه مولفه هاي مدنظر  نشان مي دهد كه اولاً ميان آموزه هاي ديني مبلغ و

روابط حاكم است كه با كمي تسامح  پژوهشگر، اصولي بر اين وجود دارد و ديگر اينكه از نظر
  ناميد.» سبك زندگي«يا  »ترجيحي يالگوي رفتار«توان آن را نوعي  مي

و  يدارنيد زانيم نيرابطه ب يبررس« عنوان تحت پژوهشي در) ١٣٩٠( نيازي و نصرآبادي     
انجام داده  »  كاشان شهروندان شهرستاندر بين  يمطالعه مورد، شهروندان يسبك زندگ

را افراد  يو نوع سبك زندگ يدارنيد زانيم داري بين يرابطه معن قيتحق يافته هااست. ي
ي مورد در مجموع، با توجه به نتايج تحقيق مي توان اذعان نمود كه در جامعه. نشان دادند

انوادگي و داري در بخش هايي از سبك زندگي به ويژه تعيين نقش هاي خمطالعه، ميزان دين
ي مورد بررسي، برخلاف تاكيد الگوهاي رفتاري نقش تعيين كننده اي داشته است. در جامعه

  داري تا حدي با مصرف گرايي تعامل دارد.دين بر عنصر تعادل در مصرف، دين
 يو سبك زندگ يدارابعاد دين يرابطه  يبررس«عنوان  تحتپژوهشي در ) ١٣٩٠( اميري     

 وضعيت در توجهي قابل ، تنوعقتحقي هاي يافته اساس بر انجام داده است.» سفار استان جوانان
. شده است ي ارزيابيدارعد دينبُ پنج قيدر اين تحق دارد. وجود جوانان از دسته اين داريدين

آنان  يزندگ و سبكمورد بررسي  افراد يو اخلاق يشرع ،يسه بعد اعتقاد بر اين اساس، ميان
اين رابطه به آنان  يسبك زندگ با  يو تجرب يدو بعد مناسك نيد دارد اما بوجو يرابطه معنادار

جامعه  هنوز در يدهد كه اگرچه دين در شرايط كنون ينشان م قي. نتايج تحقخوردچشم نمي
دين و  يانفعال يا همزيست يها نهيزم مدرن، ياجتماع يزندگ ياما باز انديش ،ما نفوذ دارد
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در  يازهتا اندا يمحل عناصر . بدين سببشدن فراهم نموده است يو جهان تهيسنت را با مدرن  

 جوانان، مشهود است. يسبك زندگ
سبك  و داريدين رابطه بررسي«عنوان  تحت پژوهشي در) ١٣٩٢( زادسر و قهي كرمي    

از اند. پرداخته افراد داريدين نظير آن بر مؤثر عوامل و زندگي سبك موضوع مطالعه به »زندگي
 حوزه در فردي گريانتخاب رواج ديني، سنتي اقتدار نهادهاي شدن كمرنگ با نگارندگان،نظر 
 بر واكنش اثرگذار عامل تنها دين ديگر ها،آزمودني عقيدتي و فكري اصول شدن تركيب و دين

 ن،يد يكنندگنييتب نيشتريب ج،يمبناي نتا بر .نيست اجتماعي مختلف مسائل به افراد نسبت
ظهور انواع  مبنا را بر اگر .ستين يقابل توجه ميزانكه  ه استبودمصرف  رهايدر حوزه هنجا

 دارينيفردي د اشكال متنوع و شيدايپرسيم كه قرار دهيم، به اين نتيجه مي دارينيد
  است. دوران مدرن يشكل يبگر نشان
 با يزندگ سبك رابطه« تحت عنوان پژوهشي در) ١٣٩٢( هاشمي و روحاني خواجه نوري،     

 آمده در بدست نتايج. اند داده انجام )»شيراز  جوانان مطالعه: (مورد جوانان دين داري ميزان
 درآمد، تحصيلات جنسيت، متغيرهاي كه داده است نشان متغيره دو هاي تحليل سطح

 جديد، ارتباطي و اطلاعاتي هاي فناوري جديد، مصرف هاي جديد، فراغتي سبك هاي پاسخگو،
رابطه  داراي جوانان داريدين ميزان متغير با بدن مديريت سبك نهايتاً  و سبك مذهبي

 كه است آن دهنده نشان متغيره چند تحليل از حاصل نتايج هم چنين معناداري هستند.
سبك  و نوين ارتباطي و اطلاعاتي هاي بدن، فناوري مديريت خارجي، هاي رسانه از استفاده

 تبيين را وابسته متغير تغييرات از درصد ٣٢به نزديك اند توانسته هم روي بر فرهنگي مذهبي و
  كنند.

داري بر سبك تأثير ميزان دين« عنوان تحت پژوهشي در) ١٣٩٢(نصرتي و ذوالفقاري     
هاي داري پايين تر است، سبكچه ميزان دين نشان مي دهد كه هر» زندگي جوانان تهراني
ي سنتي و غير مدرن تر هاي زندگي ستند، سبكدارتر هچه افراد دين زندگي، مدرن تر و هر

. در ميان پنج مؤلفة اصلي سبك زندگي مورد بررسي در اين پژوهش، مديريت بدن و دارند
 ،هاي سبك زندگي مارك در مصرف مادي جوانان بيش از ساير مؤلفه توجه به پديدة مد و

ري) كه در پژوهش حاضر داسرماية مذهبي (دين بر اين اساس، .است تحت تأثير مدرنيته بوده
سبك زندگي رابطة معناداري را نشان  هاي د، با اغلب مؤلفهوسرماية اصلي محسوب مي ش

   دار است.دار و غير ديندهد كه خود موجب تمايز افراد دينمي



 ٢١٢......................................................................زندگي سبك داري وبررسي رابطه بين ميزان دين
 يهاتأثير رسانه يبررس«عنوان  تحت در پژوهشي) ١٣٩٣( خواجه  و، عباس زاده كوهي     

 ساله ٦٥-١٥در بين شهروندان ي دين يبه سبك زندگ يزان پايبندبر مي يو خارج يداخل
بين ميزان  يو مستقيم داريمعن يهمبستگ هاي اين پژوهش،در يافته. پردازدمي »شهرتبريز

 يدين يبه سبك زندگ يبندبا ميزان پاي ي (اعم از تلويزيون و راديو)داخل يهااستفاده از رسانه
 ماهواره، يبين ميزان تماشا يدار و معكوسمعني يبستگهم در مقابل،. گرددميمشاهده 

 يبه سبك زندگ يبا ميزان پايبند يجهان يهااستفاده از اينترنت و ميزان استفاده از رسانه
كه در  يتوان گفت مهمترين متغيرهايمي يوجود دارد. بنابراين، طبق مدل رگرسيون يدين

كند، ماهواره و مي ايفاي نقش داننشهرو يمذهب يبه سبك زندگ يتبيين ميزان پايبند
 . است يتلويزيون داخل

 "ارتباط دين و سبك زندگي "در خصوص در تحقيقاتشان )١٩٩٨و همكاران ( ١كاتز گرو     
دارترند، كمتر در هر قدر كه افراد دينايتاليا  و فلسطين اشغاليكه در آلمان،  ندنشان داد

امريكا و سوئد كاملًا برعكس  در . اين امركنندفعاليت و مصرف فرهنگي متعالي مشاركت مي 
نتيجه مي فلسطين اشغالي به صورت جدي تر تكرار كرده و  مطالعة خود را در كاتز گرو است.

 دار و افراد داراي گرايشاتدين گيرد كه تفاوت كاملًا معناداري ميان سبك زندگي افراد
 رايج سكولار افراد در مصرف گرا و مدرن زندگي سبك كه معنا بدين ؛سكولاريستي وجود دارد

   تراست.
 فيوظا واره، طرح مفهوم سه كه دادند نشان) ١٩٨٩( لنگستون و كانتورنتايج مطالعات       
 يزندگ سبك يرفتار و يشناخت ،يعاطف گوناگون يطهيح سه يشناخت يراهبردها و يزندگ
نقشي اساسي در شكل گيري و تواند . باورهاي ديني و مذهبي نيز ميدهند يم ليتشك را فرد

  نوع سبك زندگي افراد وگروه ها در جامعه داشته باشد.
الگو هاي رفتاري و فرهنگي در زندگي فردي و  داد نشان ) در تحقيقات خود١٩٩٦(٢چني     

 و مصرف ،ياجتماع روابط يها الگو بر علاوه يزندگ سبكاجتماعي منشأ سبك زندگي است. 
چني نتيجه مي  .است گروه و فرد ينيب جهان و ها ارزش ها، گرشن يدهنده انعكاس لباس،

ي ديني، افراد در تعيين شيوه زندگي خود سعي بر اساس انتظارات گيرد كه در يك جامعه
  ديني، ارزش ها، هنجارها و باورهاي مبتني بر دين رفتار نمايند.

                                                             
1 . Katz-Gerro & Shavit 
2 . Chaney 
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 غذايي رفتارهاي توصيف براي افراد از بسياري كه داد نشان تحقيقي طي) ١٩٩٤( ٣بكت        

. محروميت خشنودي، افراط، وجدان، گناه،: مانند عباراتي(  كنند مي استفاده دين زبان از خود
 در افراط و آلود گناه هاي لذت از صحبت كهشود اين عبارات به ويژه در مواردي استفاده مي

 ميان عادات كه ندكردمي تصديق پژوهش اين در شوندگان مصاحبه اغلب. است ناسالم چيزهاي
  .دارد وجود هماهنگي است،  خوب انسان براي ايشانباوره مطابق آنچه ها وآن غذايي

نظري چهارچوب -٢-٢  
 نظريه ترين مهم ) از١٩٨٤پي ير بورديو ( :نظريه بورديو و سبك زندگي  - ٢- ٢- ١    

معاصر را به است. وي جامعه  كرده تئوريزه رامطرح و  زندگي سبك مفهوم كه پردازاني است
داند. بدين اي متمايز ميسبب وجود انواع سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي واقتصادي، جامعه

لحاظ، جامعه مورد نظر بورديو هم پيچيده تر و هم توسعه يافته تر از جامعه اي است كه 
ماركس و وبر از آن سخن گفته اند. او براي بيان اين معني از نظام مفهومي جديدي مانند 

ائقه، ميدان، انواع سرمايه و به طور خاص سرمايه فرهنگي، ذائقه، مصرف و سبك زندگي ذ
)) سبك هاي ٤). بورديو با مفهوم ((فضاي اجتماعي٢٣١: ١٣٨٦استفاده كرده است (آزاد ارمكي، 

زندگي گوناگون را نشان مي دهد. مردمي كه به طور نزديك در يك فضاي اجتماعي قرار دارند، 
ز يكديگر را نديده باشند، داراي مشابهت هاي بسياري هستند. به عبارت ديگر، حتي اگر هرگ

مردمي كه در فضاي اجتماعي مشابهي قرار دارند، ذائقه ها و سبك هاي زندگي مشابه دارند 
ي آنها، مجموعه انتظام ها و ظرفيت تكثير كننده). اين سليقه١١٦: ١٣٨١(گيبينز و بوريمر، 

صلت ها به وجود مي آورند كه در درون خود از نوعي وحدت سيره ها يافته اي از ثروت وخ
) نشان مي دهد كه چگونه گروه ١٩٨٤). بورديو در كتاب تمايز(٣٥: ١٣٨٠برخوردارند (بورديو، 

اقتصادي، از ميان انواع كالاي مصرفي، روش هاي لباس  -هاي خاص، به ويژه طبقات اجتماعي 
مبلمان و تزئين داخلي منزل، انتخاب هايي را انجام مي  پوشيدن، غذا خوردن، آرايش كردن،

هايي نشان گر با تحليل شيوهدهند تا روش زندگي خود را  از ديگران متمايز كنند. اين پژوهش
ي زندگي خود را تعريف و خاص، شيوه هاي گوناگون با استفاده از الگوهاي مصرفيداد كه گروه
  ).٤٢-٤٥: ١٣٨٤كنند (فاضلي، مشخص مي

                                                             
3 . Backett 
4 . Social space 



 ٢١٤......................................................................زندگي سبك داري وبررسي رابطه بين ميزان دين
اســت.  كــرده مطرح معرفت اجتماعي تعين عنوان به را زندگي سبك مفهوم )١٩٨٤ديو(بور      

و   ٥ميــدان ديالكتيــك رابطــة بررســي بــه بايست مي وي، نگاه در دين تعين مفهوم درك براي
 مــي نبرد و رقابت پهنة عنوان به ميدان به بورديو  بپردازيم. شود، منجر مي عمل به كه ٦منش
 كــار بــه نمــادين و اجتمــاعي فرهنگــي، اقتصادي، هاي سرمايه انواع رقابتي، بازار اين در نگرد.
 و فرهنگــي اقتصادي، سرماية نوع سه از تركيبي اساس بر اجتماعي طبقة هر و شود مي گرفته

 ٧،١٣٨٠(بورديــوهاســت آن مشترك منش طبقه، بخش وحدت اصل گردد. مي تعريف اجتماعي
 از انعكاســي كنــد كــه مي روشي به عمل و آگاهي درك، مستعد ار فرد هر طبقه، منش ). ٣٣:

 اجتمــاعي ســاختارهاي). ٢٠٢: ٢٠٠٢، ٨(بورديو و واسكانتاست  طبقه آن مادي هاي موقعيت
آينــد  درمــي مــنش صــورت بــه و شــوند هك مــي بيروني عناصر ساختن دروني طريق از ذهن

هــا  سرمايه مسير و تركيب حجم، اساس بر ميدان در فرد هر جايگاه). ١١٨: ٩،٢٠٠٧(كيچبرگ
 نوع مصرف از قبيــل با زندگي شود. سبك مي مشخص ي سبك زندگي اوست،كه شكل دهنده

 نــوع نوشــيدني، نــوع فراغــت، اوقات گذران چگونگي بدن، مديريت فرهنگي، اقتصادي، مصرف
  ).٣٧: ١٣٨٠(بورديو، يابدو فعليت مي ورزش

 قالــب گيــرد. وي، درنشــأت مي فرد منش از برخاسته ذهنيِ ساختار بورديو از  نگاه در دين   
تعريــف  قدرت وسيع ميدان درون در خود مختار نسبتا ميداني عنوان را به دين عملش، تئوري

مي كنــد.  تأكيد دهند، مي تشكيل ميدان اين در را محتوا و ساختارها آنچه پويايي بر كند ومي
 يا ديني معتبر توليدكنندگان« از: اند عبارت هك شوددر نظر گرفته مي طبقه دو ميدان اين در

 كننــد، مي تلاش ديني پيا م هاي و كالاها باز توليد و عرضه توليد، براي كه »ديني متخصصان
 و هســتند هــا پيام و كالاها اين تقاضا كنندة و كننده مصرف عيني طور به كه »عادي افراد «و

 نگــاه ). در١٥٩: ١٠،٢٠٠٣بــراد فــورد پــذيرد ( مــي صــورت آنها توسط )دين داري(ديني عمل
آيــد             مــي دســت بــه ديني منش ميدان و ديالكتيك رابطة از نيز (دينداري) ديني عمل بورديو،
  ).١٤: ١١،٢٠٠٩(متيو

                                                             
5 . Field 
6 . Habitus 
7 . Bourdieu 
8 . Bourdieu & Wacquant 
9 . Kichberg 
10 . Bradford 
11 . Matthew 
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عوامل است و ديالكتيكي وي  يفلسفهكه برگرفته از ، رويكرد نظري بورديو به سبك زندگي       

اقتصــادي و ســرمايه (شــيوه هــاي مختلــف تملــك  از رهگــذر ها،ي تمايز در سبكايجاد كننده
طريــق شدن فلسفة ديــالكتيكي اش را از  روش نهاديوي است.  بسياري حائز اهميت ،)فرهنگي

با دوام و قابــل انتقــال و  هاي گرايشي نظام . اين مفهوم، شاملداندميسر مي ١٢وارهمفهوم عادت
 توانــد مصــداقمــي وارگي،). عــادت١٠٣: ١٣،١٣٨٢ست (چنيبستر شكل گيري سلايق متفاوت ا

به نوعي در ذهن افراد جامعــه درونــي شــده و قابــل انتقــال  كهباشد  روح ديني در جامعة ايراني
 وهلــه  در: مــي دهــد قــرار افــراد اختيــار در را ســرمايه نوع سه دين اين پژوهشگر، نظر از .است

 در را فرهنگــي  يسرمايه عينو كه است معنايي نظام و بيني جهان يك بر دين مشتمل نخست
 پيــروان بــه كــه است شعائري و نمادي نظام يك داراي دين كه، آن دوم. افراد مي گذارد اختيار

 و (امــت) پيروان از اجتماعي يا گروه داراي دين كهسوم اين مي بخشد. هاي نمادينسرمايه خود
 هــر در اجتمــاعي ايايهســرم كــه اســت روحانيــان) (از منسجم سازماني نسبتاً و نهاد هم چنين

  ).٢٢١: ١٣٨٧كني، (مهدوي مي آورد پديد جامعه
 هاي زندگي هدايتداري بر سبكآراي بورديو كه ما را در مطالعة تأثير دين مفهوم اساسي       

ســرمايه  به انواع داند بلكهنميسرماية اقتصادي تنها سرمايه را كند، مفهوم سرمايه است. وي مي
است. از اين رو، منشأ تمايز ميــان افــراد را قائل نگي، نمادين و اقتصادي و... هاي اجتماعي، فره

اول براســاس ميــزان  عدعاملان اجتماعي در بُ. تركيب انواع سرمايه و حجم آنها تلقي مي كند در
نسبي هر يك  هاشان، يعني وزندوم براساس ساختار سرمايه عدكلي سرمايه هاي مختلف و در ب

تمــايز و تملــك انــواع  ). بورديــو هــم چنــين٣٤: ١٣٨٠(بورديــو، شوندتوزيع مي ،از انواع سرمايه
 ؛ وي در اين بــاره از ترجيحــات و ســلايق افــراد درداندسرمايه ها را منشأ تفاوت در ذائقه ها مي

(بورديــو،  مــي گويــد ، ادبيات و حتي آرايش مــو ســخنسياستموسيقي، غذا و آشپزي، ورزش، 
١٠٠: ١٣٨٠.(  
توجــه شــده اســت. ســرماية به اين ترجيحات  زنانين مقاله براي بررسي سبك زندگي در ا      

 خود از تــأثير فرهنــگ بورديو در بحث .) است داريسرماية مذهبي (دين ،اصلي در اين پژوهش
طبقــه بنــدي اجتمــاعي و بــر پاي سياست و اقتصــاد هم و ...)معنا، ارزش، اخلاق و جهان بيني (

  ).  ١٦٦: ١٣٨٦،(مهدوي كنيآورد به ميان ميسخن سبك زندگي  ايجاد
                                                             

12 . Habitus 
13 . Cheney 
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آنتوني گيدنز مفهوم سبك زندگي را در درون  نظريه گيدنز و سبك زندگي:  - ٢- ٢-٢     
زمينه وسيع تر مدرنيته و فردي شدن طرح مي كند. از نظر او سنت ها و رسوم گذشته، زندگي 

دازد. اما تجدد، فرد را رو در روي را در محدوده كانال هاي از پيش تعيين شده به جريان مي ان
تنوعي از انتخاب هاي ممكن قرار مي دهد و يكي از پيامدهاي آن، اهميت يافتن سبك زندگي 

 ).١١٩: ١٣٨٣است (گيدنز، 
 جريان به كه كردارهايي است زندگي برآمده از كه سبك است باور اين ) بر١٩٩١گيدنز (       
و  كنش هايشيوه غذا خوردن، پوشيدن، ي لباسنحوه اند.شده تبديل روزمره زندگي عادي

 از اشكال است. وي اجتماعي و گروهي شخصي، هايهويت يدهنده مانند اين ها، بازتاب
 متضمن و مي كند مشخص را افراد زندگي سبك كه گويد مي سخن گرايي مصرف از منتخبي
 يا تفريح گوناگون اشكال ،كاري عادات اتومبيل، مسكن، پوشاك، غذا، از خاصي انواع انتخاب
 موقعيت ها اغلب مشروط بهاست. البته اين انتخاب جويانه منزلت رفتار از ديگري انواع و فراغت

، ١٤(كاسكرهاماست  فرهنگي و اقتصادي منابع به آنان دسترسي ميزان و امكان و افراد اجتماعي
 هايويژگي ساسبرا ) معتقد است، زنان در بسياري موارد٢٠٠٢گيدنز(). ١٣٨: ١٩٩٧

 با مستقيمي شرم نسبت به بدن، ارتباط . اين احساسگيرندشان مورد قضاوت قرار ميجسماني
 سبك يمطالعه دارد، زندگي سبك يمقوله از گيدنز كه برداشتي دارد. با اجتماعي انتظارات

 هك كنش الگوهاي با رفتارها از منظمي يمجموعه شناخت براي تلاش از است عبارت زندگي
مي  هدايت هاي آنواسطه به روزمره زندگي در شانواكنش اند وكرده انتخاب را ها آن افراد

 از جامع بيش و كم اي مجموعه زندگي، يشيوه گيدنز باور ).  به٦٦: ١٣٨٢فاضل،(شود 
 شخص جاري نيازهاي تنها كردها نهگيرد. اين عمل مي كار به را ها آن فرد كه كردهاستعمل

 در است را برگزيده خود شخصي هويت براي وي كه خاصي روايت بلكه سازد، مي هبرآورد را
 جهاني و مدرنيته پيامدهاي از يكي .)١٢٠: ١٣٨٧گيدنز،( گذاردبه نمايش مي ديگران برابر

 نهادهاي قلمروي در ديگر انتخاب ها اين اما است زندگي سبك هاي انتخاب مفهوم شدن،
 توان مي بشري حيات تاريخ به توجه با. است دين سنتي، نهاد مهمترين. گيرد نمي قرار سنتي

 هاي و مسئوليت داشته ايگسترده كاركردها و نقش هاي گذشته در دين كه نمود مشاهده
 جوامع زندگي در مدرن نهادهاي ظهور با. است گرفته عهده بر بشر زندگي در را مختلفي

                                                             
14 . cockerham 
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 تغيير دستخوش را داريدين ميزان و شده ذارواگ نهادها ساير به كاركردها اين از برخي بشري،  

 تفسير و معنا تجربه، كه  است سنتي اقتدار منابع از يكي مذهب گيدنز، است. از نگاه كرده
 دلايل داراي زندگي افراد هاي كنش اكثر دليل همين گيرد. به مي صورت آن اساس بر زندگي
  .هستند مذهبي و ديني
، زندگي روزمره بيشتر برحسب تاثيرات متقابل عوامل محلي امروزه، با كم شدن نفوذ سنت     

شود. به همين سبب افراد ناچار مي شوند تا سبك زندگي خود را از ميان و جهاني ساخته مي
هاي زندگي و دگرگوني هاي گزينه هاي مختلف انتخاب كنند. به باور گيدنز، تحول سبك

خورند و به دليل گشودگي زندگي ر گره ميساختاري مدرنيته به واسطه بازتابندگي به يكديگ
اجتماعي امروزي و كثرت زمينه هاي كنش و منابع، انتخاب سبك زندگي براي ساختن هويت 

  ).١١٩- ٨٨: ١٣٧٨شخصي اهميت بسياري مي يابد (گيدنز، 
 و حس وجودي به امنيت نياز. داندمرتبط مي "خود و هويت" مفهوم دو با را بدن گيدنز،     

 با در ارتباط شخصي هويت يك گيري شكل به نهايت، در كه است شناختي هستي امنيت
ابزاري براي رسيدن به اين  عنوان به از بدن راستا، اين در گردد. مي منجر پيرامون محيط
 نسبت آگاهي و دارد جاي بدن درون در "خود" اين پژوهشگر، باور شود. به مي استفاده اهداف

 يك وي نگاه در بدن. شود مي احساس بدن در كه است غييراتيت از ناشي  غالبا خويش به
 رويدادهاي و احوال و اوضاع با آمدن كنار براي عملي اي وسيله بلكه صرف نيست مادي جسم

 شريك ديگران با اجتماعي روابط توليد در برابر گونه اي به كه بتوانيم آن براي است. بيروني
). ١١٩- ٨٨: ١٣٧٨كنيم (گيدنز،  اعمال خويش بدن بر نظارتي مداوم باشيم قادر بايد شويم،
 افراد زندگي سبك كه گويدمي سخن گرايي مصرف از) انتخابي خود(منتخبي  اشكال از گيدنز

 مسكن، اتومبيل، پوشاك، غذا، از خاصي انواع انتخاب اين امر، متضمن كند.مي مشخص را
 در كه است، جويانه منزلت رفتار از ريديگ و انواع فراغت يا تفريح مختلف اشكال كاري، عادت
 اقتصادي منابع به آنان دسترسي ميزان و امكان و افراد اجتماعي موقعيت حال مشروط به عين

 جديد جامعه در شده پذيرفته زندگي هايو شيوه گرايانه فايده اجتماعي است. اعمال فرهنگي و
  .است افراد ياجتماعو اقتصادي گروهي، شخصي، هاي هويت يكننده منعكس

فراغتي هستند و  فعاليت هاي از ترمهم هايي برنامه زندگي، گيدنز معتقد است كه سبك هاي
 ايدئولوژيك مضموني به ليبرالينو هايمشي خطي در كه بازار. گردندمي تباه گرايي مصرف با

 است. يفردگراي ارتقاي موجب بنابراين و انتخاب آزادي كننده ظاهراً عرضه است، شده تبديل



 ٢١٨......................................................................زندگي سبك داري وبررسي رابطه بين ميزان دين
روايت هاي  انواع رهگذر از خويش در خويشتن تصرف و دخل كه اين است گيدنز استدلال 

 گذاشتن مايه بهاي به زندگي، تعيين سبك بر تأكيد با بازاريابي، استراتژي هاي نيز و ايرسانه
 زندگي سبك كه گفت توان مي نهايت ). در١٨:١٣٨٢ گيدنز،( گيرد مي انجام شخصي از معناي

  شود. مي فراهم مصرف زمينه در ها انتخاب توسط كه است منابعي بر مبتني
  

 زندگي سبك شناس جامعه نخستين ١»مليز« نظريه زيمل و سبك زندگي: - ٢- ٢- ٣      
 كردن دنبال هدف با مصرف خاص هاي وهيش به زندگي سبك. از نظر او، است مدرن يشهر
 فشار آن قيطر ازكند كه كمك مي افرادبه  امروز يايدن در كهشود اطلاق مي منزلت يها نماد

 جهان درخصوص كه است يشناس جامعه نخستين او نيچن هم .كنند تحمّل را يزندگ يها
 جامعه ييگرامصرف ليتحل در )١٨٩٢(مليز .است كرده نظر طرح ييگرا مصرف و فراغت
مختلف  يهاكسب جاديا و كالا مصرف ،يو نظر به. است نموده ديكأت دمُ يمقوله بر مدرن،

 مقاله در مليز. است كننده زيمتما گريد يسو از و بخش تيهو ييسو از ي براي هر فردزندگ
 به مردم كه گرفته است جهينتو  نموده يبررس را مدرن فرهنگ در مد رييتغ متعدد ليدلا) ٢مد(

در  .دهند شكلرا  خود زيمتما يشخص تيهوتا  شوند يم جذب متفاوت و ديجد يمدها به
). ٢٦: ١٣٨١ باكاك،( بسازد خود يبرا دارد دوست كه را يتيهو تا كنديم مصرف شخصواقع، 

 در اما .بودند همگن اريبس رو، نيا از؛ گرفتند يم گروه از را خود تيهو افراد ه،ياول جوامع در
  . است شده يفرد ي،تيهو نديفرا مدرن جوامع

اهميت  فرد يآزادبه  مدرن يايدن چه اگر ي منفي مدرنتيه است:جنبه ،روي ديگر اين بحث
 به افراد؛ پناه بردن است كرده جاديا فرد يبرا را ييها تيمحدود خود اما ،زيادي داده

ي اين و تعريف هويت، از جمله يآزاد حفظ يبرا بدن تيريمد و مد چون ييهادهيپد
  ).٥٦: ١٣٨٦ ،يفرج و يديحم(هاست محدوديت

 مدلي استارك و گلاك مفهومي مدل و نظري ديدگاه :٣استارك و گلاك هينظر -٢-٢-٤        
 مورد داري،دين سنجش جهت را آن هايفمعرّ و ابعاد كليه توانمي كه است جامع مدلي

 جزئيات در كه آن رغم به جهان اديان ي همه استارك و گلاك نظر به. داد قرار استفاده
                                                             

1 . Simmel 
2 . Mode 
3  .Gluck & Stark 
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 را ها آن توان مي كه ها حوزه اين .هستندمشابه  كلي هايحوزه داراي ،هاي زيادي دارندتفاوت  
 و پيآمدي تجربي مناسكي، اعتقادي، از اند عبارت گرفت، نظر در داريدين اصلي ابعاد مثابة به

 حكم در داريدين هاي اصليل، شاخصمد اين اساس بر ).٢-١٩: ١٩٦٥(گلاك و استارك، 
 يها دهيپد بر ها آن يرأثتلازم است  وهستند  داريدين وضعيت ارزيابي براي اصلي متغيرهاي

   .بررسي گردد ياجتماع
  
  مدل نظري تحقيق - ٣

هاي بورديو، گيدنز و زيمل در خصوص رابطه بين مطالعات و نظريه ي زير بر اساسنظر مدل     
طراحي  استارك و گلاك مدل در دينداري ابعاد به توجه بادين و سبك زندگي و هم چنين 

  .گرديده است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
      

  
  
  فرضيه هاي پژوهش - ٣- ١

   :نظري آن عبارتند از سوال اصلي و چهارچوب به توجه با ، اين پژوهش يه هايرضف
»فرضيه اصلي«   

 سبك زندگي و ابعاد آن
 بعد مناسكي

 بعد تجربي 

    يبعد اعتقاد
  

ميزان  
دين داري 
 و ابعاد آن

 فعاليت هاي فراغتي مديريت بدن مصرف فرهنگي بعد پيامدي



 ٢٢٠......................................................................زندگي سبك داري وبررسي رابطه بين ميزان دين
.دارد مستقيم وجود داري و سبك زندگي رابطهابعاد ميزان دين ميان   
»فرضيه هاي فرعي«   

مستقيم وجود دارد. رابطه زنان و مديريت بدن داريميزان دين ميان  
رابطه مستقيم وجود دارد. زنانو مصرف فرهنگي  داريميزان دين ميان  
.هاي فراغت زنان رابطه مستقيم وجود داردو فعاليت داريميزان دين ميان  

 
تحقيق روش -٤        

ساله  ٦٤- ١٨ زنان اين پژوهش كليه آماري جامعهاست.  ١اين مطالعه از نوع پيمايشي         
كل ، ١٣٩٠گيرد. براساس نتايج آخرين سرشماري سال را در بر مي ١٣٩٤ر اهواز در سال شه

-١٨نفر در سنين  ٢٨٧٥١٠كه از اين تعداد  نفر بوده ٥١٨٣٠١جمعيت زنان شهر اهواز برابر با 
نفر برآورد گرديده  ٣٨٣كوكران  فرمول از استفاده مورد بررسي با نمونه سال هستند. حجم ٦٤

 اين به است. ٢خوشه اي چند مرحله اي نمونه گيري پژوهش، اين در مونه گيرين روش است.
 مشخص هاي حوزه كل بندي مركز آمار ايران،بلوك هاي نقشه از استفاده با  ابتدا كه صورت

و سپس در هر منطقه به نسبت وجود خانواده اهواز انتخاب  شهرداري چهارگانه در مناطق شده
عنوان يك خوشه به گونه ي تصادفي انتخاب شدند. خانوارهاي درون  تر بههاي كوچكها، بلوك

خوشه ها مورد بررسي قرار گرفته و درصورت وجود يك زن با ويژگي سني مورد نظر با او 
مزيت اين روش اين است كه تمامي زنان جامعه، شانس يكساني براي مصاحبه شده است. 

منطقه خاصي محدود نمي شود. با در نظر انتخاب شدن دارند و انتخاب نمونه به حوزه يا 
گرفتن احتمال وجود پرسشنامه هاي مخدوش، بي جواب و نمونه هاي غير معرف، تعداد 

  عدد درنظر گرفتيم. ٤٥٠پرسشنامه ها را
پژوهش حاضر،  در اندازه گيري اصلي به عنوان ابزار ساخته استاندارد و محقق پرسشنامه      

 جمع آوري داده ها منظور به قابل قبول پايايي و روايي تأمين از كه پس در نظر گرفته شده
 ديگر و پژوهش در گيري شده اندازه گوناگون هاي طيف اعتبار .قرار گرفته است مورد استفاده

 براي .شد صاحب نظران) بررسي و اساتيد با (مشورت صوري اعتبار روش به ها، سنجه انواع
صاحب نظران علوم اجتماعي  و اساتيد از نفر ٨ به پژوهش پرسشنامه صوري، اعتبار گيري اندازه
 روش دو به نيز پرسشنامه گشت. روايي اصلاح ها آن نظرات مبناي بر نامهپرسش و شد داده

                                                             
2 . Survey 
3. Multi-stage cluster sampling 
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طيف  صورت به كه هايي سازه براي دوباره آزمون -آزمون روش و ها طيف كرونباخ بررسي آلفاي  

داري ميزان دين هاي طيف براي كرونباخ فايآل ضريب به دست آمد. شوند،نمي گيري اندازه
 يك در پرسشنامه ٤٠ تعداد نخست، شده: آزمون صورت دو به نامهپرسش اين است. ٧٣/٠

 و شود سنجيده سنجه هر آلفاي تا شد اهواز توزيع زنان شهر آماري جامعه بين مقدماتي آزمون
 متغيرهاي ،دوم آزمون در .گردد صمشخنامه اشكالات پرسش پرسشگران مشاهدات اساس بر

 يك قالب در ها پرسش ) ومديريت بدن، مصرف فرهنگي، اوقات فراغتابعاد سبك زندگي (
 بعد، هفته يك گشتند. ارائه آماري جامعه افراد از نفر ٤٠ به و شدند تنظيم جداگانهپرسشنامه 

شد. بر اين  الحاق نخست نامهپرسش به و گرفت قرار ها آن اختيار در دوباره پرسشنامه اين
،  ٧٣/٠ترتيب   سبك زندگي به ميزان دين داري و هاي طيف براي كرونباخ آلفاي اساس ضريب

  است.  ٧٧/٠
در دو  SPSSگويان، داده ها با استفاده از نرم افزار نامه توسط پاسخاز تكميل پرسش پس       

 تحليل داده ها از ه وسطح آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد پردازش قرار گرفت. براي تجزي
گام به  تحليل رگرسيون همبستگي پيرسون و انحراف استاندارد، شاخص هاي آماري ميانگين،

  .ه استاستفاده شد گام
 

تعاريف مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها-٤-١     
 از جامع بيش و كم اي مجموعه زندگي شيوه ي گيدنز، باور به : زندگي سبك -٤-١-١       

 روايت گردد و هم برآورده او جاري نيازهاي گيرد تا هم مي بكار كه فرد استعملكردهايي 
). به ١٢١: ١٣٨٢سازد (گيدنز،  مي مجسم ديگران برابر در خود را شخصي هويت از خاصي

عنوان مثال بورديو بر اين باور است كه سبك زندگي شامل اعمال طبقه بندي شده و طبقه 
هايي چون تقسيم ساعات شبانه روز، نوع تفريحات و بندي كننده فرد است كه در عرصه 

ورزش، شيوه هاي معاشرت، آداب سخن گفتن، راه رفتن، نوع پوشش، نوع خوراك و ... تجلي 
 ).٨: ١٣٩١كند (بهنوئي گدنه، مي

 هاي و فعاليت ٤، مصرف فرهنگي٣مديريت بدن در اين پژوهش، سبك زندگي درسه بعد،
  سنجيده مي شود.  ٥فراغت

                                                             
3 . Management body 
4 . Cultural consumption 
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 يژگيودر  مستمر ايجاد تغييرات و مراقبت و نظارت يمعنا به :بدن مديريت  -٤-١-٢       

 ورزش، قيطر از( وزن كنترل يهامصرف كمك به مفهوم نيا. است بدن يمرئ و ظاهري هاي
 به دادن تياهم زانيم و) كيپلاست و ينيب يجراح(ي پزشك يكاردست ،)دارو و ييغذا ميرژ

 و عطر از استفاده صورت، اصلاح اي مو شيآرا روزانه، استحمام(ي شيراآ و يبهداشت يها مراقبت
 و يارمك( است شده ليتبد يتجمع شاخص كي به) ها خانم يبرا لنز و ناخن شيآرا ادكلن،
 مراقبت هاي بهداشتي و آرايشي كلي شاخص چهار از پژوهش، اين در ).٦٤: ١٣٨١ان،يچاوش

(كنترل وزن )، دستكاري هاي اندام  تناسب و لاغري بدن (آرايش صورت، بدن، مو)، رويه هاي
گويه درسطح  ١٦پزشكي (جراحي هاي زيبايي و پلاستيك) و استفاده از مدهاي لباس، توسط 

  /. بود.٧١ضريب آلفاي محاسبه شده برابر با   ترتيبي مورد سنجش واقع شده است.
 فرد كه هستند ينيمواز و ارهايمع ،يفرهنگ مصرف از منظور :مصرف فرهنگي -٤-١-٣       

 هاي انتخاب اگر گيرد.تصميم مي آن، مكان و زمان و كالاها مصرف نهيزم در آنها، مبناي بر
 داشت انتظار توان يم طبعاً رد،يپذ صورت ها ارزش از واحدي مجموعه اساس بر فرد يمصرف

در ). ١٢٥: ١٣٨٢ ،يفاضل(باشد  داشته وجود ها انتخاب نيا نيب سازگاري و انسجام ينوع كه
تئاتر و  نما،يرفتن به س، خريد لوازم و سبك تزيين منزل«هاي شاخص پژوهش حاضر، از

 ١٨توسط  »ي و تماشاي ماهوارهنيرزميپاپ، راك و ز يقيموسپاپ،  و سنتي موسيقي، كنسرت
ضريب آلفاي محاسبه شده  در اين زمينه .سطح ترتيبي مورد سنجش واقع شده است گويه در
  /. بود.٧٤برابر با  

 را آن افراد كه است اشتغالات از يا مجموعه فراغت اوقات فراغت: فعاليت هاي  - ٤- ١- ٤    
كسب  ح،يتفر استراحت، منظور به ياجتماع و يخانوادگ ي،شغل الزامات از شدن آزاد از پس

 البته). ٧١: ١٣٨٢ ،يفكوه( برند يم كار به ياجتماع مشاركت و يرانتفاعيغ آموزش اطلاعات،
 يها زهيانگ با و ارياخت يرو از آنها انجام كه شود مي را شامل ييها تيّفعّال فراغت يها تيفعال
در پژوهش  ).٢٦: ٢٠٠٥ ،يموتيت( ورزش ،يقيموس به دادن گوش مانند رد،يگ يم صورت يفرد

فعاليت هاي ورزشي و  زيارتي، تفريحي، مقدس و اماكن به رفتن«هاي  شاخص حاضر، از
گويه درسطح ترتيبي مورد  ١٢توسط » چت كردن و معاشرت با جنس مخالف سرگرمي،

در پژوهش حاضر ضريب /. بود. ٧٠ضريب آلفاي محاسبه شده برابر با   .سنجش واقع شده است

                                                                                                                                               
5 . Leisure activities 
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مديريت ، بعد ٧٧/٠ سبك زندگيكل  پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب،  

  .دست آمد به ٧٠/٠ فراغت يها تيفعالبعد و ٧٤/٠ بعد مصرف فرهنگي، ٧١/٠ بدن
مديريت بدن، مصرف فرهنگي، فعاليت هاي د بعُ سهگويه براي سنجش  ٤٦ مجموعاً كل در

  طراحي شده است. ٥ تا١دامنه نمراتي از طيف ليكرت باقالب در فراغت 
 شيگرا نگرش، كه ينحو به ،»ينيد اهتمام« داشتن يعني ،يدارنيد :داريدين - ٤-١-٥      

 باور و شناختتوان مي را يدارنيد ).٣٦: ١٣٨٤ زند، يشجاع( سازد ثرأمت را فرد يها كنش و
ي نيد فيوظا به عمل و التزام و خدا به قرب درجهت يهست وجهان آخرت، كتا،ي پروردگار به

ميزان دين داري در  براي تعريف عملياتي  و سنجش ).١٣: ١٣٨٥ ،ياريخدا( كرد فيتعرنيز 
، طالبان، ١٣٧٧زاده، رفته توسط پژوهشگران قبلي (سراج كار با الهام از سنجه بهاين مطالعه 

است خارجي  پژوهشگران داخلي وكه مورد تأييد  ٦الگو و مدل گلاك واستارك) از ١٣٨٠
تفاوت  باوجوداستارك اعتقاد دارند كه  گلاك و). ١٩: ١٩٧١ايم (گلاك و استارك، كردهاستفاده 

نيز عرصه هاي مشتركي  ،خوردبه چشم ميهمه اديان دنيا  هايجزئيات آموزه هايي كه در
كند تا مدل سراج زاده تلاش مي ،در اين مدل ن متجلي مي شود.آداري در وجود دارد كه دين

داري در الگوي گلاك و تعريف عملياتي دين .سازداستارك را بر دين اسلام منطبق  گلاك و
و  ٩يا تجربي عاطفي، ٨يا ايدئولوژيك، رفتاري يا مناسكي ٧چهار بعد اعتقادياستارك شامل 

داري مورد شناختي در تعريف عملياتي دين عدبُ ،هاي فوقپژوهش. با الهام از است  ١٠پيامدي 
ضريب آلفاي محاسبه شده در  ).١٦٤: ١٣٨٠توكلي، و زاده (سراجه است استفاده قرار نگرفت

  /. بوده است.٧٦برابر با   پژوهش فوق
در اين مدل، پنج بعد اعتقادي يا ايدئولوژيك، رفتاري يا مناسكي، دانشي يا شناختي، احساسي 

هاي فوق، از بعد داري در نظر گرفته شده است. با الهام از پژوهشيا تجربي و پيامدي براي دين
 و زاده سراج(ايم تفاده نكردهداري در اين پژوهش اسدانشي يا شناختي در تعريف عملياتي دين

   ).١٦٤: ١٣٨٠توكلي،
                                                             

6 . Glock & Stark  
7 . Ideological 
8 . Ritualistic 
9 . Experimential 
10 . Consequential  
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 پيروان رود مي انتظار كهاين اعتقادات، شامل باورهايي است  :اعتقادات ديني - ٤- ١- ٦      
 بعد اين بخواهيم اگر .)١٦٤:١٣٨٠ توكلي، و زاده سراج( باشند داشته اعتقاد ها بدان دين، يك

 شوند مي خوانده»  دين اصول«  كه باورها از يا جموعهم م،يكن بيان اسلام دين با ارتباط در را
مقياس با ادغام پنج گويه، ديدگاه نبوت. اين  و معاداز : توحيد،  اند عبارت كه گيرد مي بر در را

گويان را دربارة اعتقاد ديني اندازه گيري كرده است. پايين ترين و بالاترين ارزش در اين  پاسخ
نشان دهندة موافقت  ٥بيانگر مخالفت كامل و نمرة  ١ه نمرة است ك ٥و  ١مقياس به ترتيب 

 و تصورات در ديني عواطف يا تجربي عدبُ :)تجربة ديني (عواطف ديني -٤-١-٧       /. برآورد شد.٨١ضريب آلفاي محاسبه شده برابر با   كامل اعتقادات ديني پاسخگويان است.
 است، متعالي اقتدار يا غايي واقعيت كه داخ چون وجودي با رابطه برقراري به مربوط احساسات

براي سنجش بعد تجربي ديني، چهارگويه به شيوة . ) ٦٤: ١٣٨٣ زاده، سراج( شود مي ظاهر
معرف وضعيت فقدان  ١به كار گرفته شد كه نمرة  ٥تا  ١نمرات  مقياس ليكرت با دامنة

ضريب آلفاي  است. برخورداري كامل از اين تجربيات معنايبه  ٥نمرة  تجربيات ديني و
  /. بود.٧٥محاسبه شده برابر با  

 چارچوب در كه شود مي اطلاق اعمالي بهمناسك : مناسك يا اعمال ديني - ٤-١-٨     
 رمضان ماه در گرفتن روزه روزانه، نمازهاي خواندن . مانند:گيرند مي صورت ديني زندگي

گويه در  ١١ين پژوهش با مناسك يا اعمال ديني در ا ).١١٦: ١٣٧٥ كامپهود، و كيوي(
است كه  ٤تا  ١دامنة نمرات آن از  چارچوب مقياس ليكرت مورد سنجش قرار گرفته است.

مناسك مذهبي و نمرة نشان دهندة عدم انجام مناسك ديني  نجامبيان گر ميزان بالاي ا ٤نمرة 
  /. بود.٧٢ضريب آلفاي محاسبه شده برابر با   است. زناندر بين 

 باور، شامل داريدين يا آثار پيامدها :داري (بعد استنتاجي)پيامدهاي دين -٤-١-٩       
 و زاده سراج( است سايرين با او روابط و معتقد فرد روزمرة زندگي در ديني دانش و تجربه عمل،

 خلاف، به عمل افراد نگرش منفيكاري يا عدم خلافپژوهش، . در اين )١٣٥: ١٣٨٠ توكلي،
با پنج گويه در مقياس ليكرت مورد  تلقي شده است. اين بُعد دارينعد پيامدي ديمعرف بُ

هايي كه  داري بر اساس جمع گويهمانند ساير ابعاد دين فوق . متغيره استگرفت سنجش قرار
 ١است كه نمرة  ٥تا  ١نمره گذاري شده اند، اندازه گيري شد. دامنة نمرات از  به صورت ترتيبي

 به معناي تاثير كامل آن است. ٥و نمرة سبك زندگي پيامد ديني در بودن  به منزلة بدون تاثير
  /. بود.٧٢ضريب آلفاي محاسبه شده برابر با  
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دين  ميزان كل ترتيب، به كرونباخ آلفاي روش به پرسشنامه اين پايايي ضريب حاضر پژوهش در  

 به٧٢/٠ ديپيام و بعد ٧٥/٠عاطفي ، بعد٧٢/٠ بعد مناسكي ،٨١/٠ اعتقادي بعد ،٧٣/٠ داري
  .آمد دست

قالب پيامدي در  عاطفي و مناسكي، گويه براي سنجش چهار بعد اعتقادي، ٢٦ مجموعاً كل در
  طراحي شده است. ٥تا ١طيف ليكرت با دامنه نمراتي از

  پژوهشهاي يافته  - ٥   
يافته هاي پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه است: بخش توصيفي كه به معرفي سيماي       

سخ گويان مي پردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق اختصاص دارد. يافته پا
درصد زنان  ٥/٣٧نفر پاسخگويان،  ٣٨٤هاي توصيفي پژوهش، حاكي از آن است كه از مجموع 

سال  ٥/٢٣دهد كه ميانگين سني افراد نشان مي تحقيق نتايجبوده اند.  متاهل يو مابق مجرد
درصد از  ٥٨سال است.  ٤٧سال و بيشترين سن آنها  ١٨پاسخ گويان  بوده و كمترين سن

سال قرار دارند. اكثر پاسخ گويان داراي تحصيلات بالاتر از  ٢٩- ٢٥پاسخ گويان در رده سني 
 ١٠درصد ابتدايي،  ٤/٥سواد،  درصد بي٣/٢ميزان تحصيلات به ترتيب ديپلم بوده اند. به لحاظ 

  .درصد ليسانس و بالاتر بوده اند ٩/٣٥ فوق ديپلم و ٥/٢١ يپلم،درصد د ٩/٢٤راهنمايي و  درصد
 ٢١ و متوسط سطح از آنان درصد ٥/٦١ پايين، اجتماعي -اقتصادي پايگاه از افراد درصد٥/١٧ 

 اجتماعي - اقتصادي پايگاه در افراد بيشتر بنابراين،. برخوردارند بالايي پايگاه از آنان درصد
 جهت اند. ازدرصد زنان به كاري اشتغال داشته٥/١٦اشتغال تنها متوسط قرار داشتند. از نظر 

درصد كرد  ٦/١درصد لر،  ٦/٢٨درصد عرب،   ٧/٣٣درصد از پاسخ گويان فارس،  ٤/٣٢ قوميت،
  .انددرصد ترك بوده ٧/٣و  

 آزمون فرضيه ها - ٥-١ 
سه فرضيه مطرح  وازشهر اهدر داري و سبك زندگي زنان  بررسي رابطه بين ميزان دينبراي    

  شد كه مورد آزمون قرار گرفت. نتايج اين سنجش در جدول هاي زير آمده است.
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. 
بدن تيريمدداري و . آزمون رابطه همبستگي بين ميزان دين١جدول    

 نمتغير مستقل(ميزان دي
 داري)

)بدن تيريمدمتغيروابسته(  
ميزان  تعداد 

 همبستگي
سطح معنا 
 داري 

كلداري دين  ٧٢٥/٠ ٣٨٣-  ٠٠١/٠  

اعتقادي بعد  ٧٧٥/٠ ٣٨٣  ٠٠٢/٠  

عاطفي بعد  ٧٤٢/٠ ٣٨٣  ٠٠٤/٠  

پيامدي بعد  ٠٥٦/٠ ٣٨٣  ٨٨٦/٠  

مناسكي بعد  ٧٨٦/٠ ٣٨٣  ٠٠١/٠  
ب ،1 شماره جدول        ي ضر ست ک م عاد از ر ت با داری دین ا د مي شان را بدن مدیر . د

ده که چنان ن گردد می مشا ان ب ت و داری یند ل م  .دارد وجود معنادار منفی رابطه بدن مدیر
ان رچه که معناست بدان این ن زنان داري دين ل م ت مان به باشد، پای ان س ت م  بدن مدیر

ش درآنها ن. یابد می افزا ان باالتر ی م ست ت عد با داری دین اعتقادی عد رابطه در م  بدن مدیر
)775/0=r 02/0 و= sig (ب .باشد می ي ضر ست ت با عاطفی عد م  برابر زنان بدن مدير

نده شان كه ،)sig =004/0 و r=742/0( با است ت رابطه د ن مث . است متغ دو ب
ب ي ضر ست ت با پیامدی عد م  ،)sig =886/0 و r=056/0( با است برابر زنان بدن مدير

نده شان كه ن معنادار رابطه عدم د ب. است متغ دو ب ي ضر ست ی عد م ت با مناس  مدير
نده شان كه ،)sig=001/0 و r=786/0( با است برابر زنان بدن ت رابطه د ن مث  دو ب
  .است متغ
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مصرف فرهنگي و .آزمون رابطه همبستگي بين ميزان دينداري٢جدول       

 متغير مستقل(ميزان دين
 داري)

 متغير وابسته(مصرف فرهنگي)
يزان م تعداد 

 همبستگي
سطح معنا 
 داري 

-٦٣٩/٠ ٣٨٣ دين داري كل  ١٠٠/٠  

اعتقادي بعد  ٦٥٥/٠ ٣٨٣  ١٠٠/٠  

عاطفي بعد  ٥٥٧/٠ ٣٨٣  ٣٠٠/٠  

مناسكي بعد  ٥٨٦/٠ ٣٨٣  ٠٠٢/٠  

پيامدي بعد  ٠٢٣/٠ ٣٨٣  ٦٢٢/٠  
ب ،2 شماره جدول  در      ي ضر ست عاد از یک ر م ی مصرف با داری دین ا ن  داده شان فر

ده کهچنان. شودیم ن گردد، می مشا ی مصرف و داری  دین ل ب ن  معنادار منفی رابطه فر
ده ان رچه که معناست بدان اين .شود می مشا ن زنان داري دين ل م ت، مان به باشد، پای  س

ان ی مصرف م ن ش آنها فر   .یابد می افزا
ن ان باالتر ی، م ست وط م ی مصرف عد با داری دین یاعتقاد عد رابطه به مر ن  فر

)655/0=r 001/0 و= sig(، ب .است ي ضر ست ی مصرف با عاطفی عد م ن  زنان فر
نده شان كه) sig =003/0 و r=557/0( با است برابر ت رابطه د ن مث . است متغ دو ب

ن، م ب چن ي ضر ست ی عد م ی مصرف با مناس ن  و r=586/0( با است برابر زنان فر
002/0= sig(، ت رابطه كه ن مث دمی شان را متغ دو ب ب درنهایت،. د ي ضر ست  عد م

ی مصرف با پیامدی ن ی كه ،)sig =622/0 و r=023/0( با است برابر زنان فر  عدم  از حا
ن معنادار رابطه ای ب ده متغ   .است نام
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و فعاليت هاي فراغت . آزمون رابطه همبستگي بين ميزان دين داري٣جدول   
 متغير مستقل(ميزان دين

 داري)
)فعاليت هاي فراغتمتغير وابسته (  

ميزان  تعداد
 همبستگي

سطح معنا 
 داري

داري كلدين  ٦١٢/٠ ٣٨٣-  ١٠٠/٠  

اعتقاديبعد   ٦١٠/٠ ٣٨٣  ٢٠٠/٠  

عاطفي بعد  ٦٧٠/٠ ٣٨٣  ٠٠٢/٠  

٥٤٠/٠ ٣٨٣  بعدپيامدي  ٠٠٥/٠  

مناسكي بعد  ٠٩٨/٠ ٣٨٣  ٧٧٧/٠  
 

ب ،3 شماره جدول        ي ضر ست عاد از یک ر م  مي شان را فراغت ای فعالیت با داری دین ا
د ده جدول  این در .د ن که گرددمی مشا ان ب  فراغت ای فعالیت گذراندن با داری دین ل م

ان چه ر که معناست بدان اين .دارد وجود معنادار منفی رابطه نپ زنان داري  دين ل م  باشد، ای
ت، مان به ان س ش به رو  آنها در فراغت ای فعالیت م ن. است افزا ان باالتر ی م ست  م

وط  =02/0 و r=670/0(فراغت اوقات ای فعالیت عد با داری دین عاطفی عد رابطه به مر
sig(، ب. است ي ضر ست  است برابر زنان فراغت ای فعالیت با داری  دین اعتقادی عد م

نده شان كه ،)sig =002/0 و r=610/0(با ت رابطه د ن مث ن، م. است متغ دو ب  چن
ب ي ضر ست  =005/0 و r=540/0( با است برابر زنان فراغت ای فعالیت با پیامدی عد م

sig(، ی كه ت رابطه از حا ن مث است ب ب درنهایت،. متغ ي ضر ست ی عد م  فعالیت با مناس
ن معنادار رابطه عدم كه ،)sig =777/0 و r=098/0(با است برابر نانز  فراغت ای  دو ب
دمی شان را متغ   .د

  رگرسيون تحليل -  ٢-٤       
اي مزمان تأث برر منظور  به مرحله اين در          ش معادله تنظيم و مستقل متغ  از بي پ
ه چند رگرسيون  تحليل ي  ابتدا روش اين در. است شده فادهاست ام به ام شيوه به متغ  كه متغ
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ش ن ب ي تر ست سته متغ با را م س و دارد وا ي  س ين داراي متقدم متغ از عد كه متغ ش  ب
ي ست ی يا متغ مرحله ر در روش اين در. شود مي انتخاب است، م ا  كه مانندمي با متغ

اي مشاركت تفكيك از س ش داراي هاآن بر مقدم متغ ن ب ي مجذور  تر ست  از س. باشند R  م
انه رگرسيون  انجام ا این. ماند می با معادله در متغ چهار ر ام به ام روش به چند  متغ

ات از درصد 25/38 به نزدیک ی سبک متغ غی ن را زنان زند ی   . اندنموده ت
ای عناصر ،4 شماره جدول        ن برای معادله درون مستقل متغ ی عاد ت ی سبک ا  شان را زند

د می ین sig=002/0 و=Beta 202/0 مقدار با داری دین اعتقادی عد .د ش  با را ارتباط ب
ی سبک ین عاطفی عد آن از س. دارد زند ش ی سبک با را ارتباط ب ای. داشت زند  وارد متغ
ی مدل در شده سته متغ اتغی  از درصد 25/38قادرند رگرسیو ن را وا ی   .کنند ت

ی مدل طبق درمجموع، ن مهم گفت توان می رگرسیو ی تر ا ن در که متغ ی ی سبک ت  شهر زنان زند
واز ب به کنند، می ایفا نقش ا ی و عاطفی اعتقادی، عد ترت   .است داری دین مناس

وابسته تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير .٤جدول  

  
  گيرينتيجهو بحث  -٦     

ش ايران، امروزي  جامعه در        اره پژو ي سبک در  از آن در داری دین نقش و شهروندان زند
ميت ه چند در رسد، مي نظر به که چنان .است برخوردار خا اجتما و عل ا  با اخ د
ی، سبک در غي سرعت د زند  اي ارزش و عقايد و عادات رفتار، از اي مجموعه در غي شا

، دف حاضر تحقیق در .ايمبوده کشورمان مردم ن رابطه برر اص ان ب  سبک و داری دین م
ی واز شهر زنان زند دمی شان حاضر تحقیق ای یافته .است ا ي سبك که د وازی  زنان زند  ا

هاي مستقلمتعير                  
 

 ضرايب
 رگرسيوني

(B) 

 ضرايب
 استاندارد

 )شده
Beta) 

 
 Tمقدار

سطح 
معنا 
 داري

١- ٢٥٧/٠ اعتقادي   ٢٠٢/٠  ٤٩/٣  ٠٢٠/٠  
٢- ١٦٧/٠ عاطفي   ١١٥/٠  ٣٨/٢  ٥٠٠/٠  
٣- ٩٧/٠ مناسكي   ٦٥/٠  ٤٧/٠  ٥٠٠/٠  

١٧/٠ پيامدي ٤-  ٠٢/٠-  ١٢/٠  ٦٦٠/٠  
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 رابطة يزند سبك اي مؤلفه اغلب با داري دين تحقیق، اییافته طبق. است دین عامل تاث تحت
د،می شان را معناداري  ي توان مي كه طوري به د ژ ي سبك اي و  سبك از را داردين فرد زند

ي ن در. ساخت متمايز ترکم دی اعتقادات با فردی زند ي زنان كه آنجا از حال، ع ند م ايرا  پای
ت ن و ا س ند دي مواز ون  طرق  از م و س اه،: مانند( ونا ش اي نت،اين  دا ، سفر  سياح

ده تبليغات ژه به و گس ري  مصرف و مادي خصوصيات با و ته معرض در )تظا  دارند، قرار مدرن
ت عد در نمونه، جمعيت اك مجموع، در. اند مرحله اين از گذر حال در دائماً   مصرف بدن، مدیر

نگ   .اندداشته )سن و مدرن  از تركي(ميانه مصر فراغت اوقات و فر
ن در       ای رابطه راستا م ی سبک با مستقل متغ  نتایج  ارائه به اکنون . است شده برر زند

ممی اداده تحلیل از حاصل   : پرداز
ن رابطه كه نخست فرضيه       ان ب ت و داری دین م  بر داد مي قرار برر مورد را بدن مدیر

ش این تحلی ای یافته اساس یان با متناسب تحقیق اییافته. گرفت قرار تاييد مورد پژو  ب
ش اين نتايج .است شده استخراج آن از تحقیق فرضیه که است نظری  د پژو اه مؤ  گیدنز دید

ش که این از است عبارت که است) 2002( ی ا ست ب، به جامعه وا ب مذ اری  س  دست
یولوژی اه از .است شده بدن ف نگ در دی رعناص وجود) 1984( بوردیو دید  محل در رایج فر

ی ی سبک بر افراد، زند شأ را ا سرمايه انواع تملك و تمايز وی . دارد تاث اآن زند  در تفاوت م
ی سبک ش نهایت در و آنان ای ذائقه و افراد زند وی  گز ی برای خاص رفتاری  ال یا  به دس

ش یسرمایه ي، اقتصادي، از اعم( ب ن ا اين. داند مي) اديننم و اجتما فر و  اي جلوه و ال
ي و اعمال از اي مجموعه( آنها عي ي اي سبك )ا دارا ند زند اه توان مي كه س  در را دين جاي

ند زنان ما آماري  جامعة. كرد جستجو مدل اين  و پوشش بدن، نظافت به خود به خود که س
ش میت خود آرا ادی ا ند مي ز دمي شان اضرح تحقیق ای يافته. د  براي ن لباس تهية در د
ن مارك نمونه، جمعيت از نی حدود ي جمعيت دیگر نی براي و لباس بودن خار و داش  پوشيد

ي و ميت لباس ارزا ي  جمعيت پوشش، نوع در .است داشته ا ش وتاه مانتوی  پوشیدن به كم  گرا
ند اً  و داش اي اك ، مانتو   .دادندمي ترجيح را چادر و بلند معمو

ش این نتایج ای پژو ن نمونه، زنان بر برای که است آن و م داش ي يا زمان م ورزش و رژ  از ي
ميت آنها  مبت یافته این .شودمی دیده کم تقید این داردین اینمونه میان در اما. است داشته ا

اه بر ش دارد، اذعان که است گیدنز دید ن و وزن ا ي اي مرژ  داش  از مناسب ورزش و غذا
اي ميت اسا معيار ي در بدن به دادن ا  نمونه، جمعيت از. است زنان بر امروزي  مدرن  زند

ي جرا موافق ک عداد با باتر براي اي پديده عنوان به صورت و بي ز  معتقد چهره شدن ز
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ش البته .بودند ند افرادي آنها ب  را امر اين داردين افراد. دارند تری نپای داری دین سطح که س
ش و خلقت در دخالت ن نهایت در .دانندمی خداوند آفر ت و داری دین پیامدی عد ب  بدن مدیر

ده معناداری  رابطه زنان  بر اسالم دین تاکید گفت، توان می مسئله این تحلیل در. نگردید مشا
ا رعایت ا و باید عت، درحوزه نباید ش شا موجب شر ت به زنان گرا ش و بدن مدير  ای آرا
ي و بندي قلعه تحقیات نتایج. گرددمی عرف خالف  و  ؛)1388( اخال ؛)1387( ابرا

ی ؛)2007( ونگ ی ؛)1390( بحرا ا ار و ر  است حاضر تحقیق نتایج با سو م) 1387( رست
د می شان که ش د ت با دین به گرا  متعا مسايل به دين كه جاآن از .است مرتبط بدن مدير

ميت ي  ا ش د می ب  روشن بنابراين گرفته، قرار تأكيد مورد سالمت حد در تنها بدن، به توجه و د
ت به كم معتقد، مسلمان زن  كه است ر مدير ل به خود ظا  توجه امروزه. پردازد مي امروزي  ش
ش ت به حد از ب ي،ز جهت در بلكه سالم جهت در نه بدن مدیر ي تناسب كه الغري  با  با چندا

يان ان و ارز اي ب ی شان ن ژه به زنان، ارز نظام از بخ مثابه به ندارند، اسالمي –  فر  و
ان ل حال در جوان دخ ي  ش ي بهداشت و سالمت تواند مي موضوع اين .است گ  نظام و روا

  .سازد مواجه جدي چالش با را مسلمان زنان ارز
ن رابطه وجود بر مب تحقيق، دوم فرضيه ربر       ان ب ی مصرف و داری دین م ن  مورد ن فر

ی مصرف عد در داد شان حاضر، تحقیق ای یافته. گرفت قرار تاييد ن  چه و مادي چه( فر
ي ن  عد در. اندداشته سن و مدرن  از تركي ع ميانه مصر نمونه، جمعيت اك )ي  - فر
ل  وسايل انتخاب در خصوص به مادي مصرف د و م ن سبك و لوازم خر ل، تز  مد پديدة م
ميت ي، درصد و است داشته سياري  ا نگ و بودن مد باال  در مه مالك را وسايل بودن ما

سته شان انتخاب ش البته. انددا ش، این در نمونه افراد تر ب  سطح در اقتصادي اظ به پژو
د در جهت بدین و بوده پایی ن و جديد وسائل خر ل  تز ادي حد تا م ت ز  در. اندداشته معذور

د اي خر ، تابلو ن ادين براي ز ن داری دین سطح با افراد براي و بودن سن معيار دار  مدرن  تر،پای
ميت اندازه يك به بودن   .است داشته ا

ش این ایآزمون  نتایج      دمی شان پژو ان پا از نی از کم د  دارتردين افراد شامل كه و
واره ایبرنامه تماشای به رگز شوند،مي ندن ایما شه ا،نمونه اغلب اما. شی  اك يا م

واره ايبرنامه از اوقات ان مصرف عنوان به جامعه در زنان .کنندمی استفاده ایما  ايعمده كنند
ای مصرف به ایرسانه تتبلیغا توسط كه شوند مي مطرح ق متنوع اال  این واه. شوندمی شو

ن رابطه عدم امر، ی مصرف و داری دین پیامدی عد ب ن  توان می مسئله این تحلیل در. است فر
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عت، درحوزه ا نباید و ا باید رعایت بر اسالم دین اگرچه گفت، ش موجب تواند می که شر  ا
ش ی مصرف به زنان گرا  به نظر مورد درجامعه داری دین پیامدی عد و کندمی تأکید شود، گرا

ن نقش شده، مطرح دالیل ل  موثری  و کننده عی ی مصرف درکن  ن را نكته اين. است نداشته گرا
عاد با پیامدی عد كه داد قرار نظر مد باید ند؛ سو م مواره دیگر ا س  به است ممكن فرد ع ن

ی اينكه يا و نكند عمل دارد اعتقاد آنچه ا ی مصرف راستای در رفتار د انجام گرا  نادرست به كه د
  .دارد اعتقاد آن بودن
ه بر مبت يافته اين       مل ای نظر  باشد، می) 1984( بوردیو و) 2002(گیدنز ،)1892(ز

ا مصرف دارند، اذعان که ی ای سبک ایجاد و اال ی از زند ت افراد، برای سو  از و بخش و
ی دمن :نظ خار تحقیقات اییافته با امر این. است کننده متمایز دیگر سو  ؛)1977( فر

گ  موحد ؛) 1390( نوري خواجه :مانند داخ تحقیقات و) 2004( اندرسون  ؛)1999( ين
ي آزاد ؛)1387( اخال و فات ؛) 1389( حسي و ی ؛) 1391( چاوشيان و ارم  رضا
يم) 1388( مختاري  و) 1381( ی اباذر  ؛) 1389( ش. دارد خوا یپژو  یجامعه بر که ا

دمی شان گرفته صورت ایران ش با اخ ایسال در که د ی، گس  توليد صنعت، رشد شهرگرا
ا انبوه ی مصرف تبليغات موج و ارتباطي اي رسانه مدد به و اال  این. است یافته سیاری  رواج گرا

یک یجامعه در امر اي ایران نو ي و اجتما پيامد ن   .است زده رقم را نامناس فر
ان میان :کرد تأیید م را تحقیق سوم فرضیه نتایج،         رابطه فراغ ایفعالیت و داری دین م

عاِد  تمام در. دارد وجود معنادار ان ا ش عاطفی عد داری،دین م  و است تري  مهم کننده بيپ
ش  ارتباط ن رچند .دارد فراغ ای فعالیت با ي ب عاد ب  ایفعالیت با پیامدی و اعتقادی ا

ن و دارد، وجود معنادار رابطه ن فراغ ی عد ب  رابطه زنان فراغت ای فعالیت با مناس
ده معناداری  رد یا و جم مناسک آوردن جا به است؛ نگردیده مشا ی در دی ایآموزه ار  زند

ش موجب تواند می چند ر ،روزمره ش ا سند اه و مدرن  فراغت ایفعالیت به زنان گرا  نا
ی عد نظر، مورد جامعه در و شود، سته دی مناس ن نقش نتوا ل  در موثری  و کننده عی  کن
ان   . باشد داشته را نظر مورد درجامعه مدرن  فراغت ای فعالیت م
ش این ای داده نتايج د مي شان پژو ش كه د ت مدرن  فراغت اوقات به گرا  فراغت اوقات به س

ش سن ش دارتردين افراد ا،رابطه سنجش در البته .است ب ش تركي فراغت اوقات به ب  گرا
ند ش با افراد و داش  سن و تركي ایشیوه بر را فراغت اوقات گذران مدرن  شيوه ترکم دی گرا

ت تركي فراغت اوقات اوصاف، این یمه با. دادند ترجيح  درصد سن و مدرن  یونه به س
  .دارد باالتري 
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ن م  شه انمونه از پايي سيار درصد داد شان حاضر تحقیق ای یافته چن د به م  مي م

ش البته. رسد مي نظر به تر متعادل مقدس اماكن مورد در مسأله این. روند  - سياح سفر به گرا
ار ش يز ش از ب ش و سياح سفر به گرا ش سياح سفر به گرا ش از ب  صرفاً  سفر به گرا

ي ار ن .است ز ي به رف ي درصد براي مدرن  فراغ عنوان به پار ان پا از باال  داردين افراد چه و
ن م. بود نيفتاده اتفاق رگز دي غ چه و ان پا از نی از کم چن ش كه و  افراد ب

س با معاشرت رگز شوند،مي شامل را دارتردين ل به( را مخالف ج ه) مجازی  یا حقیقی ش  تجر
ان از پایی درصد. اند نکرده و ، پا س با اوقات اك در ن  که اندداشته معاشرت مخالف ج
ش مسأله اين البته ي ميان در ب ان كه شودمي ديده جوانا نپا آنها داري دين م   .است تري
ش دارتردين افراد خالصه، طور  به      ي  گرا ش ن به ب د، و مقدس اماكن به رف اي م  سفر

ي، ار ون  تماشاي و اقوام خانة ز ز ند مي شان تلو ان با افراد كه، حا در. د ن داري دين م  ترپاي
ش ي، به ب اه، پار اي باش واره تماشاي و سياح سفر ندمی انش عالقه ما    .د
ش و زنان ب ش، این در پا ش پژو ی رغبت و گرا  به سرگرمی و ورز ای فعالیت به باال

انات نبودن و دادند، شان خود از سالم فراغت اوقات فعالیت عنوان ان عدم و ام  حضور  ام
ر زنان ي مراكز و محافل در ن نما، اي سالن مانند فر نگ تئاتر، س ا فر  با را امر این هک سرا

ل ای اغلب. است کرده مواجه جدی مش واز شهر فراغ فضا . دارد قرار مردان نظارت تحت ا
ن ش زنان، گردد می موجب مسأله م ي جم ايرسانه با را خود اوقات ترب ون، مانند خان ز  تلو

واره ي  اجتما اي شبكه و ما ي سبك ديدن .كنند س ال در دی غ و واق غ زند  ا،سر
اي تبليغ ژه به( مصر اال اي و ت آنان نگرش غي موجب )پوش و آرا اال  مسائ به س

ش و پوشش نوع خانواده، شكيل چون  م ن م و آرا ی سبک چن   .شودمی زند
ش اين نتايج طورك به      اه بر است تأييدی پژو مل و) 1984( بوردیو ديد  كه) 1971(ز

ن مهم یمثابه به فراغ ایفعالیت در را داری دین ت منبع تر مل. دانندمی بخ و ) 1971( ز
نگ و امروز دنیای در دارد اذعان ع مردم مدرن، فر ا به تر سر  و جدید فراغ ای فعالیت و مد

را شوند؛می جذب متفاوت ند می ز ت به خوا ل خود متمایز  و ند ش  با يافته اين. د
ش  در داری دین برای که )1381( جاهرفعت ؛)1387( اظ ؛)1388( كيا اي پژو
ن نق ایران زنان فراغ ایفعالیت   .است سو م قائلند، کننده عی
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د،مي شان انه چند رگرسيون  تحليل نتايج ديگر، سوي  از       ن مهم د ی تر ا ن در که متغ ی  ت
ی سبک وا شهر زنان زند ب به کند، می نقش ایفای زا ی عد و عاطفی اعتقادی، عد ترت  مناس

ند داری دین ین پیامدی عد. س سته متغ بر را تاث کم   . دارد وا
ش امروزه آنچه گفت باید نهایت در      ش از ب ا که است این دارد، ضرورت پ  ای سازمان و نهاد

ار دست مختلف نگ، ی عرصه در اندر زی هبرنام فر ای مصرف برای مناس ر  و بدن با مرتبط اال
ر ند انجام زنان ظا  و شود داده قرار نظر مد زنان یسلیقه و ذوق  م باید مورد این در البته. د

ان حد تا م ی ام ا و ا این مصرف برای ال  که گردد ارائه سالم فراغت اوقات گذران ینحوه و اال
اره با ت ایان یز  سبک بخش و ی -اسالمی ند  بهره بنابراین. باشد نداشته عارض جامعه ایرا

ي  ب و دين موجود ايظرفيت از مؤثرتر گ ی، سبک مهم گنجينة يك عنوان به مذ  موضوع زند
ش بر مبت گذاري  سياست كه است مه ردي و عل اي پژو   .كند مي طلب را روزآمد ار
                                              



  ٩٥و تابستان بهار/  ٧ شماره/  ومس دوره/ اجتماعي هاي نهاد شناسي جامعه فصلنامهدو.............. ٢٣٥
 

  
  بعمنا            

). از طبقه اجتماعي تا سبك زندگي: ١٣٨١اباذري، يوسف و چاوشيان، حسن. ( .١
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 شناختي جامعه رابطه بررسي ).١٣٨٩(.شمسي خرمي،، ابوالحسن حسين تنهايي، .٩
 موردي مطالعه گافمن، روش و نظريه براساس زندگي سبك و ديني باورهاي
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 و زندگي سبك ). رابطه١٣٩٢( مساوات. ابراهيم رياحي، زهرا بيژن، نوري، خواجه .١٢
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 .١٠٣ – ١٣٠ ،٢٠ ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

 هويت و زندگي سبك). ١٣٨٩( علي. سميه، روحاني، بيژن، هاشمي، نوري، خواجه .١٣
 مطالعات فصلنامه ،)شيراز شهر هاي دبيرستان آموزان دانش: موردي مطالعه( ملي
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و  زندگي سبك). ١٣٩٠( سميه. ،و هاشمي علي و روحاني، بيژن نوري، خواجه .١٤
 ،١ ،فرهنگي تحقيقات فصلنامه. شيراز)) شهر زنان موردي: ((مطالعه بدن مديريت

٧٩-١٠٣ . 
 هاي انتخاب و مصرف: اجتماعي هويت و زندگي سبك). ١٣٨١( حسن. چاوشيان، .١٥
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وزارت  انتشاراتتهران:  چاوشيان. حسن ترجمه زندگي، سبك .)١٣٨٢( چني، ديويد. .١٦
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