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چکیده
سبك زندگي يكي از مفاهيمي است كه در نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه جدي و اقبال جامعه شناسان قرار گرفت .مفهوم سبك زندگي
اولين بار در سال  9191توسط آلفرد آدلر ،روانشناس اجتماعي ،مطرح شد با نگاهي كلي به سير معناي سبك زندگي ،دو برداشت كلي از
ماهيت سبك زندگي ميتوان داشت؛ نخست سبك زندگي ،معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد و شاخصي براي تعيين طبقهي اجتماعي
است دوم :سبك زندگي شكل اجتماعي نويني تلقي ميشود كه فقط در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرفگرايي معنا
مييابد.بر اساس نظريه ساخت گرايي تكويني و نظريه سرمايه پير بورديو در اين تحقيق به تاثير سرمايه اجتماعي ،يارانه ،محل سكونت و
جنس بر بعد رفتاري سبك زندگي با سه شاخص اصلي مصرف فرهنگي ،مصرف مادي و اوقات فراغت پرداخته شده است.روش اجراي
پژوهش پيمايشي بوده ،حجم نمونه  053نفر از معلمان  03-55ساله سرپرست خانوار شهرستان آمل مي باشند .شيوه نمونه گيري طبقه
بندي تصادفي ساده با در نظر گرفت دو طبقه جنس و محل سكونت معلمان بوده است .مهم ترين نتايج بدست آمده عبارتست از :بنظر مي
رسد بين ميزان مصرف فرهنگي ،مصرف مادي و اوقات فراغت زنان و مردان در بعد رفتاري سبك زندگي تفاوت معني داري وجود
دارد.بين مصرف فرهنگي ،مصرف مادي و اوقات فراغت شهرنشينان و روستانشينان در بعد رفتاري سبك زندگي تفاوت معني داري وجود
دارد .بين يارانه بر مصرف فرهنگي بر مصرف مادي بر اوقات فراغت در بعد رفتاري سبك زندگي رابطه اي وجود ندارد.بين سرمايه اجتماعي
بر مصرف فرهنگي بر اوقات فراغت در بعد رفتاري رابطه وجود ندارد.ولي بين سرمايه اجتماعي و مصرف مادي رابطه وجود دارد .ضريب
تعيين بدست آمده در آزمون رگرسيون چند متغيري به روش  stepwiseتاثير متغيرهاي جنس ،محل سكونت ،يارانه و سرمايه اجتماعي بر
بعد رفتاري سبك زندگي بدست آمد .يعني اين متغيرها به ميزان تغييرات متغير وابسته بعد رفتاري سبك زندگي را تبيين و تاثير ساير
عوامل نامشخص مي باشد.
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مقدمه

سبک زندگی واژ ه ای است که ابتدا در ادبیات فرهنگ مدرن متولد شد .حدود دو قرن پیش واژه ای تحت عنوان سبک زندگی
سبک زندگی يكی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جدی واقبال جامعه شناسان قرارگرفت.مفهوم سبک
زندگی اولین بار در سال  7323توسط آلفرد آدلر ،روان شناس اجتماعی ،مطرح شد و پس از يک دوره افول ،مجدداً از سال
7397مورد توجه انديشمندان و به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت .با نگاهی کلی به سیر معنای سبک زندگی ،دو برداشت
کلی از ماهیت سبک زندگی می توان داشت؛ نخست سبک زندگی ،معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و شاخصی برای
تعیین طبقه ی اجتماعی است .در اين تعبیر ،سبک زندگی مالکی برای تقسیم بندی اجتماعی مردم بر پايه ی اقتصاد بود که
انگلس ،مارکس و لنین به آن معتقد بودند .دوم ،سبک زندگی شكل اجتماعی نوينی تلقی می شود که فقط در متن تغییرات
فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرايی معنا می يابد .و اين تعبیر دوم ،راهی است برای تعريف ارزش ها و نگرش ها و
رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل های اجتماعی روزبه روز افزايش می يابد چرا که نشان گر گرايش های اجتماعی
است.در اين معنا ،سبک زندگی با مصرف و تمايز مرتبط است .ازيک سو ،مصرف از دهه ی 7313شاخصی مهم برای فهم دنیای
مدرن شده است و از سوی ديگر ،مصرف حداقل در شكلی که در جوامع مدرن غربی متجلی است ،ايجادکننده ی تمايز بین
سبک های زندگی است.لذاست که مطالعات حوزه ی سبک زندگی از اين جهت اهمیت دارد که شیوه های ارتباط و پیوند
اجتماعی حاصل از فرايندهای فرهنگی و اقتصادی مدرن را آشكار می سازد.نشانه های گسترش سبک زندگی حاصل از جامعه
ی مصرفی را جامعه شناسانی چون وبلن ،وبر و زيمل دراوايل قرن بیستم به تصوير کشیدند(فاضلی)7002،
به لحاظ تاريخی بحث يارانه ها به زمان مرکانیلیست ها و دوران انقالب صنعتی باز میگردد با وجود آمدن انديشه سودگرايی
وافزايش ذخاير طال و کاالهای گران بها ،کشور ها به منظور دستیابی به ذخاير طالی سايرکشورها اقدام به معامالت جهانی
نمودند .به اين ترتیب حمايت از تولیدات خاص به عنوان ابزار سیاستی از جانب دولت ها اعمال شد اما با ظهور مكتب کالسیک
ودر صدر آن بنیانگذار اين مكتب آدام اسمیت از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بود .واين امر سبب شد
تا اين سیاست ها کمرنگ تر جلوه نمايد واين شرايط با اندك تغییری در زمان نئوکالسیک ها نیز دنبال گرديد اما با بروز جنگ
و پديدار شدن تورم همراه با رکود شديد اقتصادی انديشه های جديد همچون انديشه های اقتصادی کینز قوت گرفت ،که در آن
دولت بعنوان يكی از مهمترين عوامل تنظیم کننده وتعديل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح میباشد .با اعمال اين سیاست و
بهبود اقتصاد غرب بتدريج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی واداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد وبهر
حال از همین دوران که با جنگ جهانی دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزی شكل گرفت.اتخاذ سیاست پرداخت
يارانه در شرايط خاص کشورها اما نه بصورت مستمر ،اثرات مثبت آن بر اقتصاد شايد دلیلی باشد که کماکان در تعدادی از
کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه مواردی از پرداخت يارانه بويژه در بخش کشاورزی به چشم می خورد .نخستین جهت گیری
حمايتی دولت ايران در بخش کشاورزی) يارانه تولیدی( به دوران صفويه مربوط میشود در دوران صفويه نوعی تخفیف های
مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست هايی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر
پیش بینی شده بود .ايران اولین نظام سهمیه بندی همراه با يارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و اين در حالیست که
سابقه پرداخت يارانه به مفهوم کنونی آن به دهه  13میرسد .با شروع دهه  13و افزايش قیمت های جهانی نفت و به پیروی از
سیاست های تامین اجتماعی و ساير حمايت های خاص کشور های توسعه يافته ،دست دولت در پرداخت يارانه بازتر شد.با
افزايش نرخ تورم از سال  7077به بعد دولت به منظورحمايت از مصرف کنندگان در مقابل نوسانات قیمت های داخلی وخارجی
مبادرت به تاسیس صندوق حمايت از مصرف کنندگان کرد.بعداز پیروزی انقالب اسالمی تغییراتی در تشكیالت اجرايی ونحوه
توزيع کاالهای مشمول يارانه بوجود آمد .به علت محدوديتهای ناشی از جنگ تحمیلی وتحريم اقتصادی که زمینه عرضه متناسب
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کاالها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان تنگناهای مختلف کرده بود امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال
 7007توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد .در دوران قبل از سال  7007سیاست
تثبیت اقتصادی دنبال می شدکه در واقع همه به نوعی يارانه دريافت می کردند .در هیچ مرحله ای يارانه قطع نمی شد ودر حد
سقف معینی متوقف نبود .درحالیكه در سالهای بعد از آن به تدريج سیاست تعديل اقتصادی جايگزين آن شد .که در اين سیاست
پرداخت يارانه هدفمندتر شد وتنها گروه های هدف يارانه دريافت می کردند رفاه جامعه به ويژه اقشار کم درآمد همواره مدّ نظر
دولت ها بوده است  .بدين منظور ،پرداخت يارانه خصوصاً نسبت به کاالهای اساسی با هدف کاهش قیمت ها و افزايش قدرت
خريد صورت می پذيرد  .اما به دلیل هدفمند نبودن اين پرداخت ها ،بخش اعظم يارانه ها عايد اقشار برخوردار و دهک های
باالی درآمدی می گردد .بنابراين هدفمندسازی يارانه ها ضرورتی غیرقابل انكار خواهد بود .بسیاری از کشورها برای مبارزه با
فقر ،به اجرای طرح ها و برنامه هايی می پردازند که هدف آن ها ،حمايتاز اقشار کم درآمد و افزايش قدرت خريد آن هاست .
متداول ترين اين طرح ها ،پرداخت يارانه در دو بخشتولید و مصرف است  .اين کار در بخش مصرف در راستای ايجاد امكان
تهیه ی کاالها و خدمات ارزان قیمت و کمک به ثبات قیمت کاالهای ضروری و در بخش تولید به منظور افزايش سطح اشتغال،
رشد تولید و افزايش رقابت پذيری انجام می گیرد  .دولت ها تالش می کنند با تنظیم صحیح نرخ يارانه ی کاالهای مختلف،
بیشترين منافع را عايد اقشار کم درآمد و دهک های پايین درآمدی نموده و به اين ترتیب ،رفاه اجتماعی را باال ببرند  .مشكل
اصلی طراحی برنامه های حمايتی و از آن جمله پرداخت يارانه ،شناسايی اقشار فقیر و کم درآمد جامعه است که باعث می شود
طراحی نظام ها و برنامه هايی در جهت حمايت از اين اقشار ،بسیار دشوار و پیچیده شود و گروه هايی که هدف اين برنامه ها
نیستند و اقشار ثروتمند جامعه بیشتر منتفع شوند  .اقتصاد ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست  .علی رغم اختصاص مبالغ قابل
مالحظه در جهت حمايت از دهک های پايین درآمدی به خصوص در سال های اخیر ،بخش عظیمی از يارانه ها به ويژه در
بخش حامل های انرژی به دلیل هدفمند نبودن ،عايد اقشار ثروتمند و دهک های باالی درآمدی شده و اين در حالی است که
پرداخت يارانه در اصل ،با هدف کمک به اقشار فقیر و کم درآمد جامعه صورت می پذيرد .در راستای حل اين مشكل ،برنامه
ريزی اقتصادی در سال های اخیر با هدف ،طراحی نظام های پرداخت هدفمند خصوصاً در بخش يارانه ها صورت گرفته
است(بسلی و کانبور )7030:مزيت نظام پرداخت هدفمند يارانه ها اين است که دهک های باالی درآمدی را از حمايت دولت
خارج می نمايد  .پرداخت هدفمند يارانه ها می تواند مشمول کاالهايی گردد که سهم بیشتری در سبد مصرفی اقشار کم درآمد و
در مقابل ،سهم کمتری در بودجه ی خانوارهای برخوردارجامعه دارند.
باتوجه به پیشرفت تكنولوژی و دسترسی هر چه بیشتر افراد با ابزارهای تكنولوژيک درجهت رفاه بیشتر ،مصرف بیشتر حتی سبب
خلل در توسعه پايدارکشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه ازجمله ايران شده است .با توجه به گسترش روند
مصرف گرايی درخالل جهانی شدن کشورهای با اقتصاد ضعیف تر و بدون برنامه ريزی های دقیق دچارمعضالت فراوانی می
شود .بنابراين تغییر و اصالح الگوی مصرف در کشورهايی که درصدد رسیدن به توسعه پايدار هستند از دغدغه های آنان بايد
باشد) .گل محمدی)7007 ،مانند همة جوامع در حال دگرگونی در دهه های اخیر ،جامعة ايران نیز دچار دگرگونی در ابعاد
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...شده است که بر سبک و شیوه زندگی مردم تاثیر گذاشته است بر اين اساس با توجه
به اينكه در ايران توزيع يارانه ها بصورت هدفمند برای کمک به اقشار دهک های پايین جامعه انجام گرفته است تا اين افراد
يارانه هايی که بصورت نقدی دريافت میكنند را صرف هزينه های اساسی خود و خانواده و يا صرف تولید و انجام کارهای
بنیادی نمايند ،ولی مشاهدات مكرر محقق از جامعه آماری مورد نظر در سالهای اخیر حاکی از تغییراتی است که در زندگی آنها
بوجود آمده است .تغییراتی که عالوه بر الگوی مصرف در ساختارهايی چو ن آداب و رسوم ،عقايد و ارزش ها و ايده آل ها،
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هنجارپذيری و هنجار سازی و به طور کل سبک زندگی آمده است ،الگوی مصرف ،وسايل خانگی ،تزئینات منزل ،خوراك،
پوشاك و..که می توان از آن ها به عنوان سبک زندگی نام برد ،در اين سال ها به شدت تغییر کرده اند .به گونه ای که بعد از
اجرائی شدن توزيع يارانه ها بصورت نقدی بر میزان مصرف گرايی مردم هم افزوده شده است .بعد از واريز يارانه های نقدی
بیشتر افراد به بازارها برای خريد کاالهای مصرفی و غیر ضروری هجوم آورده و فقط اين مبالغ را صرف هزينه های غیر اساسی
می نمايند .بر اين اساس در اين تحقیق تالش می شود تا تاثیر توزيع يارانه نقدی بر سبک زندگی افراد بررسی شود.
مهمترين اهداف محقق در اين تحقیق شناخت مهمترين سبكهای زندگی معلمان،شناخت میزان مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و
اوقات فراغت معلمان .مقايسه میزان مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت معلمان به تفكیک مردان و زنان ،شهرنشینان و
روستائیان.بررسی تاثیر متغیرهای يارانه ،سرمايه فرهنگی ،جنس و محل سكونت بربعد رفتاری سبک زندگی معلمان 03-14ساله
سرپرست خانوار شهرستان آمل.
مبانی نظری
جامعه ايرانی به لحاظ فرهنگی همواره متنوع بوده است ،لیكن اين تنوع در دهه های اخیر پیچیدگیهايی به خود گرفته است .از
جمله متغیرهای اجتماعی مناسب برای فهم پیچیدگیهای اخیر ايران مفهوم سبک زندگی است.سبک زندگی نیز از جمله مفاهیمی
است که در دنیای امروز از آن استفاده می شود .سبک زندگی رفتاری است در زندگی روزمره که هر فرد را از ديگری متمايز
می کند .از زاويه ای ديگر ،سبک زندگی به فعالیت های روزانه مربوط بوده و به عادت های پوشیدن ،خوردن ،پیروی از مد و
محیط و توجه برای رو به رو شدن با ديگران اطالق می شود .مفهوم سبک زندگی را بايد در ارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار
داد .مدرنیته با امكانات خود و از طريق خلق تنوع ،فرد را با انتخاب های گوناگون و پیچیده مواجه می سازد زندگی نوين با
افزايش آگاهی و ايجاد فرصت برای ساختن و دوباره ساختن تاريخ زندگی شخصی نمود پیدا می کند .درحالی که سنت انسان را
به سوی مسیرهای خاص هدايت می کند .گسترش سبک زندگی با موضوعات بنیادينی چون ساختن و دوباره ساختن خود،
شخصیت و تاريخ زندگی انسان ارتباط دارد(رضوی زاده.)7001:772:انديشمندان در حوزه های مختلف ،تعابیر و تعاريف
متعدّدی از سبک زندگی ارائه کرده اند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود به باور وبر سبک زندگی عبارت از
روشهايی است که طبقات و گروه های هم رتبه از نوعی از زندگی پديد می آورند و شامل الگوهای فرهنگی رفتار و مجموع
های از باورهاست سبک زندگی روشی از نگاه به زندگی است که تجربیّات اجتماعی ويژه خود و روابطش را با ديگر گروه های
اجتماعی بیان می کند  .سبک زندگی معرّف قشر اجتماعی است نه معادل آن؛ از جنس رفتار است؛ تمايالت آن را هدايت نموده
و فرصتهای زندگی و بستر بروز آن را فراهم می کند .آدلر سبک زندگی را کلّیّت بی همتای فردی زندگی که همة فرايندهای
عمومی زندگی ذيل آن قرار دارند تعريف کرده است  .به باور او ،سبک زندگی طرح و دريافتی اجمالی است از جهان  .فرايند
در حال گذار است؛ راه يكتا و فردی زندگی و دستیابی به هدف است .کالکهون سبک زندگی را اين گونه تعريف کرده است :
مجمو عه ها يا الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه يافته ترجیحات فردی در رفتار شخصی مصرف کننده .لیزر معتقد است سبک
زندگی طرز مشخّص يا متمايز زندگی کردن گروهی از مردم است  .نظامی است که از تأثیر فرهنگ(ارز شها ،منابع ،نمادها و
قوانین) بر نیروهای زندگی در گروه شكل می گیرد  .الگوی رفتاری گروهی که در خريدهای مصرف کننده انبوه و روش های
مصرفی انعكاس يافته است .مک کی سبک زندگی را الگويی برآمده از ارز شها و باورهای مشترك يک گروه يا جامعه می داند
که به صورت رفتارهای مشترك ظاهر می شود .بورديو سبک زندگی را اين گونه تعريف کرده است :فعّالیّت های نظام مندی که
از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادين به فرد هويّت می بخشند
و میان اقشار گوناگون اجتماع تمايز ايجاد می کنند.معنا يا ارز شهای اين فعّالیّت ها ،از موقعیّت های آن در نظام تضادها و
ارتباطها اخذ می شود .سبک زندگی دارايی هايی است که به وسیلة آن ،اشغال کنندگان موقعیت های متفاوت خودشان را با قصد
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تمايز يا بدون قصد آن از ديگران تمايز می بخشند .ونزل سبک زندگی را عبارت از کلّیّت الگوهای رفتاری و تمايل هنجاری می
داند که از طريق فرايندهای اجتماعی تكامل می يابند .لسلی معتقد است سبک زندگی رفتارهايی است که با قشربندی حیثیّتی و
اعتباری مرتبط اند .سبک زندگی فقط آنچه يک فرد از آن موارد دارد نیست ،بلكه چگونگی نمايش آنها از سوی فرد است هم
الگوهای مصرف را شامل می شود و هم قدرتی که از اين ناحیه کسب می شود.گیدنز نیز معتقد است سبک زندگی ،سیاست
فرصت ها نیست.سیاست زندگی ،سبک زندگی است .سیاستی است که با منازعات و کشمكش هايی در باب يک سؤال پیوند
دارد :چگونه ما بايد در دنیايی زندگی کنیم که در آن ،آنچه به وسیله طبیعت يا سنّت تثبیت شده ،اکنون موضوع تصمیم گیری
انسان قرار گرفته است)مهدوی کنی)7010:44،
بصورت کلی بر اساس تعاريف فوق مهمترين ويژگیهای سبک زندگی شامل اين موارد می باشد :سبک زندگی ارزشها ،باورها،
هنجارها ،الگوهای رفتاری ،نمادها ،عاليق ،انگیزه ها و ترجیحات منحصر به فرد در تک تک افراد و يا در گروه خاصی بوده ،که
هويت فردی و اجتماعی افراد را تشكیل می دهد .تعیین کننده قشر و طبقه اجتماعی افراد می باشد .ويژگیهای متمايز کننده فردی يا
گروهی از سايرين هست .افراد باويژگیهای مشابه داری سبک زندگی مشترکی می باشند .نه تنها حاالت ،رفتار و کرداری که
دارند ،را شامل می شود بلكه حاالت ،رفتار و کرداری را که نمايش می دهند ،هم در بر می گیرد .و همه اين ويژگیهای فردی و
گروهی از زندگی در گروه و جامعه گسترش يا تقويت می يابد .و عوامل شخصی ،اجتماعی ،فرهنگی در زندگی افراد هم بر سبک
زندگیشان تاثیر گذار می باشد .در اين تحقیق با در نظر گرفتن همه اين ويژگیها بصورت کلی ،و بصورت مشخص از ديدگاه پیر
بورديو استفاده کرده ايم .بورديوسبک زندگی را اين گونه تعريف کرده است :فعّالیّت های نظام مندی که از ذوق و سلیقه فرد
ناشی می شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادين به فرد هويّت می بخشند و میان اقشار
گوناگون اجتماع تمايز ايجاد می کنند ،معنا يا ارزشهای اين فعّالیّت ها ،از موقعیّت های آن در نظام تضادها و ارتباطها اخذ می
شود،سبک زندگی دارايی هايی است که به وسیلة آن ،اشغال کنندگان موقعیت های متفاوت خودشان را با قصد تمايز يا بدون
قصد آن از ديگران تمايز می بخشند ،بر اساس ديدگاه ساختگرايی تكوينی بورديو سبک زندگی از سه بعد :رفتاری ،ترجیحات،
انگیزشی که اين سه بعد يا سه شاخص اصلی :مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت مشخص شده است(.بورديو .)7003
که در اين تحقیق فقط شاخص های سبک زندگی در بعد رفتاری بررسی شده است .مصرف فرهنگی فعالیتهای فرهنگی در هر
سطح و از هر نوعی که باشند در قالب محصول عینی و يا فیزيكی مثل :کتاب ،فیلم ،روزنامه و  ....که کاالی فرهنگی نامیده می
شود يا در قالب محصول ذهنی و يا غیر ملموس)غیر مادی( ،متجلی می گردند ،استفاده و کاربرد اين محصوالت و کاالهای
فرهنگی از سوی افراد ،نشان دهنده میزان مصرف فرهنگی افراد می باشد .اوقات فراغت وقت آزادی است که فرد در آن به انواع
فعالیت های مطلوب و دلخواه خود می پردازد .اين فعالیت ها در بر گیرنده فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی  ،سیاسی ،مذهبی،
ورزشی ،سرگرمی و ...است(موسايی.)7013،
فدرستون بر اين باور است که مديريت بدن به فهرست بلندی از اعمالی نظیر تاتو ،پیرسینگ ،بريدن بخشی از بدن تا ژيمناستیک،
بدنسازی ،رژيم گرفتن و اطالق می شود به باور وی ،آنچه که موجب مديريت بدن میشود ،احساس کنترل بر بدن و ساختن ژستی
برخالف بدن طبیعی و عادات هر روزه ای است که بر زندگی چیره است فرد با مديريت بدن علیه زندگی روزمره موضع
میگیرد.(Featherstone, 1999(.
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جدول ( :)1شاخص های مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت سبک زندگی

ابعاد

متغیر

مصرف فرهنگی
اوقات فراغت
سبک زندگی

شاخص
خريد و خواندن روزنامه ،خواندن رمان ،تماشای فیلم( میزان و نوع فیلم) ،میزان گوش دادن به
راديو ،موسیقی مدرن و پاپ ،مطالعه کتاب و مجالت ،استفاده از اينترنت،
رفتن به پارك ،کاف شاپ ،کافی نت ،سالن های ورزشی ،کالسها و نمايشگاههای هنری،
مسافرتهای داخلی و خارجی ،چت کردن و معاشرت با جنس مخالف.
زنان :رنگ مو ،برداشتن ابرو ،آرايش سر و صورت ،الك ناخن ،عطر و ادکلن ،جراحی
زيبايی،مصرف س یگار ،مشروبات الكلی و مواد مخدر و روان گردانها ،کالسهای رقص و

مصرف مادی

ايروبیک ،کنترل وزن ،افزايش قد ،شیک پوشی ،استحمام.
مردان :ورزشهای تناسب اندام ،اصالح موی سر و صورت ،عطر و ادکلن ،رژيم غذايی ،مصرف
سیگار ،مشروبات الكلی و مواد روان گردان ،شیک پوشی ،برداشت ابرو ،استحمام.

منبع.(Featherstone, 1999( :
پیشینه تحقیق


تحقیقی توسط محسن فردرو با عنوان «پايگاه اقتصادی،اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی» در سال  7010انجام شد.
هدف از انجام تحقیق تاثیر پايگاه اقتصادی،اجتماعی با توجه به مصرف کاالهای فرهنگی بود و روش آن پیمايشی -که
 433نفر نمونه در دو منطقه شمالی و جنوبی تهران انتخاب شدند .يافته های تحقیق نشان می دهد مفهوم مصرف کاالهای
فرهنگی به وسیله ساعات تماشای تلويزيون ،راديو،وئديو در هفته سینما و تئاتر در سال گذشته ،تعداد عنوان کتاب
مطالعه شده در ماه گذشته ،تعداد عنوانهای روزنامه مورد مطالعه،موسیق،ورزش،فعالیتهای هنری و ماهواره سنجیده شده



است .از اين تحقیق می توان نتیجه گرفت میزان تحصیالت بر مصرف کاالهای فرهنگی تاثیر مستقیم دارد.
تحقیقی توسط اعظم خاتم با عنوان سبک زندگی و جايگاه آن در فرهنگ مصرفی جامعه شهری تهران در سال7013
انجام شد .هدف از انجام تحقیق بررسی پیرامون سبک زندگی و شناخت فرهنگی نسبت به اين عادتهای مصرفی در
زندگی و تفسیر و تحلیل آنها می باشد .روش تحقیق پیمايشی بود و نمونه از نواحی مختلف شهر تهران جمع آوری شده
است .فرضیه تحقیق عبارتست از طبع مشترك گروههای جامعه موجب انسجام اجتماعی و منجر به ارتباط معنادار با
اعمال و انتخابهای روزانه می شود .يافته های تحقیق ،سبک زندگی متجدد و گرايش خانوار به امروزی بودن را نشان می
دهد .از اين تحقیق می توان نتیجه گرفت مردم از سبک زندگی در زندگی روزمره به منظور شناسايی و بیان مجموعه ای
گسترده از عناصر مرتبط با هويت و قرابت خود با ديگران استفاده می کنند.



تحقیقی توسط چاوشیان با عنوان سبک زندگی و هويت» در سال  .7003انجام شد که هدف از انجام تحقیق تاثیر سرمايه
اقتصادی،فرهنگی بر سبک زندگی جوانان شهر تهران بود.روش تحقیق پیمايشی بوده و  024نفر از ساکنان باالی  70سال
تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند.فرضیه های تحقیق عبارتست از :بین سرمايه اقتصادی و هر يک از سبک های زندگی
جوانان شهر تهران رابطه مستقیم و معنادار و بین سرمايه فرهنگی و هر يک از سبک های زندگی جوانان رابطه معكوس و
معناداری وجود دارد .يافته های تحقیق نشان می دهد فرآيند مدرن شدن ،صور به خصوصی از فرديت ايجاد می شود که
بر حوزه های معینی از کنش اجتماعی مثل ذوق و سلیقه،منش،مد و سبک زندگی مبتنی است و از همان طريق بیان می
شود .از اين تحقیق می توان نتیجه گرفت که ارتقای سطح سواد در حین اينكه آگاهی ها و توانمندی ها را افزايش می
دهد در خیلی از موارد انزوای اجتماعی را بیشتر می کند و از پیوستگی اجتماعی با ديگران می کاهد.
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تحقیقی توسط علی اکبر مجدی تحت عنوان سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمايه فرهنگی و
اقتصادی والدين در سال  7000انجام شد .هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه سبک زندگی (مصرف فرهنگی ،مديريت
بدن ،رفتار انحرافی ،رفتار سیاسی ،توجه به آرايش ،هزينه لباس وکفش ،هزينه خوراك و دينداری) با سرمايه فرهنگی و
اقتصادی بود  .روش تحقیق پیمايشی و از بین جوانان  23-74ساله  132نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.فرضیه های
تحقیق عبارت است از :بنظر می رسد بین ترکیب سرمايه اقتصادی و فرهنگی دربین جوانان با سبک زندگی آنها رابطه
وجود دارد  .يافته ها نشان داد پاسخ گويان براساس برخورداری از ابعاد مختلف سبک زندگی به پنج خوشه (سبک)
تقسیم شدند که ويژگیهای هر سبک به اين شرح است :سبک يک :در اين سبک مديريت بدن ،رفتارانحرافی ،توجه به
آرايش و هزينه لباس زياد بود ودر مقابل مصرف فرهنگی ،رفتارسیاسی ،هزينه خوراك ودينداری در سطح کم بود.
سبک دو :مديريت بدن ،مصرف فرهنگی ،تعهد سیاسی ،هزينه لباس و دينداری زياد و در مقابل رفتار انحرافی ،آرايش
و هزينه خوراك کم بود .سبک سه :مديريت بدن ،مصرف فرهنگی ،رفتار انحرافی ،تعهد سیاسی ،توجه به آرايش ،هزينه
خوراك و دين داری در حد زياد و فقط هزينه لباس در حد کم بود .سبک چهار :توجه به آرايش و رفتار سیاسی زياد و
در مقابل مصرف فرهنگی ،مديريت بدن ،رفتار انحرافی ،هزينه لباس وکفش ،دينداری و هزينه خوراك در حد کم بود.
سبک پنج :مصرف فرهنگی ،مديريت بدن و هزينه خوراك زياد و در مقابل رفتار انحرافی ،رفتارسیاسی ،توجه به
آرايش ،هزينه لباس و دين داری کم دارند.در اين بررسی فرضیه رابطه بین سبک زندگی و سرمايه فرهنگی (تحصیلی) و
اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت که تايید شد .از اين تحقیق می توان نتیجه گرفت سبک زندگی جوانان تحت تاثیر
خاستگاه فرهنگی و اقتصادی آنان است .در اين بررسی پنج سبک زندگی متفاوت در بین جوانان تشخیص داده شد که
تاکنون اين تعداد سبک با ترکیب حاضر در ه یچ تحقیق تجربی در ايران مشاهده نشده است .البته برخی از سبک های
اين سنخ بندی با برخی از سبک های ارايه شده مشابهت دارد .در اين بررسی مشخص شد که قشر متوسط تلفیقی از
سبک زندگی قشر باال و قشر پايین دارد و به عبارت ديگر قشر متوسط سبک زندگی مخصوص به خود ندارد و لذا
جهت بررسی سبک زندگی از اين پس بهتر است سراغ اقشار باال و پايین جامعه برويم .قشر باال به دلیل توانايی مالی و
میل به متمايز نمودن خود از ساير اقشار ،سبک زندگی خاصی را بر می گزيند و در مقابل قشرپايین به دلیل عدم توان
مالی قادر به رقابت با قشر باال نیست و د ر نتیجه از مدها و الگوهای رفتاری آنان پیروی نخواهند کرد و لذا سبک زندگی



خاص خود را خواهند داشت.
تحقیقی توسط مهدی فالح در سال  7001تحت عنوان بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل موثر بر آن
انجام شده است .هدف از انجام تحقیق بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل موثر بر آن است روش
تحقیق دو روش کیفی و پیمايشی بوده که 133نفر از جوانان  70تا  02ساله شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند.
فرضیه تحقیق عبارتست از بین سرمايه اقتصادی و هر يک از سبک های زندگی جوانان شهر تهران رابطه مستقیم و
معنادار وجود دارد .يافته های تحقیق نشان می دهدهر چه سرمايه اجتماعی بیشتر بوده میزان سبک زندگی منفعالنه کمتر
می شود،میزان سبک زندگی لذت جويانه و خرده فرهنگی و کارکردگرايانه بیشتر شده است .از اين تحقیق می توان
نتیجه گرفت بیشترين میانگین در سبک زندگی لذت جويانه ديده می شود،به ترتیب کارکردگرايانه و کمترين میزان



سبک زندگی در بین جوانان،سبک زندگی فعاالنه است
تحقیق توسط جان فوت در سال  2332در خصوص مصرف فرهنگی و به ويژه مصرف کنندگان انجام شده است .در اين
پژوهش فون و همكارانش از میان مصرف کنندگان باالی پانزده سال يک جمعیت نمونه  7333نفری برگزيدند و میزان
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مصرف و نوع مصرف فرهنگی آنان مشتمل بر مطالعه کتاب ،ديدن فیلم در سینما ،رفتن به تئاتر ،گوش دادن به انواع
موسیقی و  ...را سنجیدند .در اين تحقیق متغیرهايی چون سن ،جنس ،تحصیالت ،زبان ،وضعیت تاهل ،درآمد ،قوم ،نژاد
و اوضاع اقلیمی در نظر گرفته شده است و آخرين نتايج اينكه در میان مصرف کنندگان کاالهای فرهنگی ،متاسفانه
تماشای تلويزيون در مقام نخست و پس از آن گوش کردن به راديو بیشترين هوادار را دارد و پس از اين دو سرگرمی
ترتیب خواندن روزنامه ،استفاده از محصوالت موسیقی ،ديدن فیلم ،خواندن مجله و در انتها مطالعه کتاب قرار داردکه


نشان از عدم رونق اين محصول در کشور توسعه يافته ای چون کانادا دارد)Foot,2002(.
تالی کاتزجرو و آريل سالیوان تحقیق جامعی در خصوص رابطه قريحه فرهنگی و جنسیت در بريتانیا( )2333انجام داده
اند .آنها در اين تحقیق بیشتر بر عوامل چون طبقه و جنس تمرکز نموده و اثبات کرده اند که جنسیت در نوع و میزان
مصرف فرهنگی و اساسا در کیفیت قريحه فرهنگی اشخاص تاثیر بسزايی دارد .آنها با طرح چارچوب تئوريكی برگرفته
از آراء بورديو به شكل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی و تاثیر مصرف فرهنگی بر اين روابط پرداختند.يافته های
تحقیق نشان می دهد که مردان و زنان در فعالیتهای فراغتی ،عاليق اوقات فراغت ،میزان زمان تخصیص داده شده برای
فراغت ،قريحه فرهنگی ،میزان و نوع مصارف خانگی و تصمیم گیری نیازهای خانواده بسیار متفاوت اند .طی تحوالت
دهه های ياد شده ،زنان به حقوق بیشتری دست يافته اند و مشارکت اجتماعی آنان افزايش چشمگیری داشته است و اين
مسائل تاثیر بسزايی در قريحه و انتخابهای ايشان داشته و در مصارف فرهنگی نیز بطور بارزی مشهود است .زنان بیش از
مردان به آنچه می انديشند اهمیت می دهند و در نهايت به نمای بیرونی توجه بیشتری دارند که اين در فرايند مصرف آنها
تاثیر فراوانی دارد .حس زيبايی شناسی زنان بیشتر از مردان متاثر از عواطف است تا منطق(Sullivan and katz-



.)gerro,2002
لوپز سینتاس و گارسیا آلوارز در سال  2332الگوی پیترسون را جهت طبقه بندی مصرف فرهنگی مردم اسپانیا بر اساس
سبک زندگی آنان مورد استفاده قرار دادند .الگوی پیترسون مجموعه ای از اقالم فرهنگی را تعريف می کند که ويژگی
های ثابت و عمومی دارند .الگويی با انسجام منطقی که می تواند به عنوان يک سیستم اعتقادی – ارزشی معرفی
شود )Taru.2005(.پیترسون در نظريه خويش به مصرف التقاطی فرهنگی اشاره می کند و معتقد است در دنیای جديد
ديگر نمی توان مصرف کاالهای متعالی فرهنگی را مختص طبقات باالی اجتماعی دانست يا بالعكس .سینتاس و آلوارز
در اين تحقیق ،مردم را بر اساس نوع و میزان مصرف فرهنگی به چند گروه تقسیم نمودند و سبک زندگی فرهنگی ويزه
ای برای آنان متصور شدند:
 .7سبک زندگی بدون مصرف فرهنگی يا طبقه بدون مصرف فرهنگی :مردمی که به طور مشخص به هیچ کاالی
فرهنگی عالقه نشان نمی دهند.
 .2سبک زندگی با مصرف فرهنگی متعالی
 .0سبک زندگی با مصرف فرهنگی التقاطی

چارچوب نظری
با آنكه« سبک زندگی » ماهیت مدرن دارد ،اما بن مايه ها و عناصر شناختی آن را می توان در آرای صاحبنظران کالسیک جامعه
شناسی يافت .سبک زندگی ،الگوی مصرف درك و ارزشگذاری محصوالت گوناگون است که همین مفهوم «درك و
ارزشگذاری» است که در جامه «قدرت تشخیص» در نظريات مدرن جامعه شناسی رخ می نمايد .با عنايت به تاثیر کتمان ناپذير
بزرگانی چون مارکس ،وبر ،زيمل و وبلن نخست نظريات آنان در خصوص سبک زندگی ،مصرف ،الگوها و شیوه های زندگی
پرداخته و سپس به ديدگاه نظريه پردازان مدرن می پردازيم .ماکس وبر طبقه بندی انسانها در گروههای منزلتی بیشتر بر الگوی

بررسی تاثیر جامعه شناختی متغیرهای یارانه و سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی معلمان 921 /

مصرف آنها مبتنی است و گروه منزلتی از اعضايش انتظار دارد که نسبت به کسانی که منزلتی پايین تر دارند ،از نظر اجتماعی فاصله
بگیرند .گروههای منزلتی الگوی مصرف خود را از جايگاه اجتماعی خود در جامعه می گیرند(فاضلی)7002،
تورشتاين وبلن مفهوم سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمايز طبقه مرفه و نمودی از جايگاه طبقاتی آنهاست .وبلن سبک زندگی
فرد را تجلی رفتاری مكانیسم روحی  ،عادات فكری و معرفت او قلمداد می کند .سبک زندگی را پديده ای گروهی میداند ،چیزی
که محصول تعلق طبقاتی است( .)lambert, 2005جورج زيمل از نظر وی افراد در شهر از قیود جامعه سنتی رها می شوند و
آزادی های فردی بیشتری دارند و از زنجیر هايی که جامعه  ،بر آزادی فرد می نهد رهايی می يابد .به نظر زيمل ،مصرف کاالها و
ايجاد سبک های زندگی از سويی برای فرد هويت بخش بوده و از سويی ديگر متمايز کننده می باشد
آنتونی گیدنز رسانه های نوين باعث شد که در جوامع امروزی همه مردم سبک زندگی خودرا انتخاب کنند.هرچند که امكان
انتخاب برای گروههايی بیشتراست .سبک های زندگی کردارهايی هستند که به جريان عادی زندگی روزمره تبديل شده اند .همان
هايی که در لباس پوشیدن  ،غذا خوردن  ،شیوه های کنش و  ...جلوه می کند.ثروتمندان از طريق وسايل ارتباط جمعی نوين سبک
زندگی خودرا برای ديگران الگومی سازند( (.میلز.)7339 ،
پیر بورديو مصرف را رکنی حیاتی در عصر کنونی می داند و معتقد است عادت واره شكل گرفته در افراد ،در شكل دادن الگوی
مصرف آنان بس یار تاثیر گذار است .جامعه به عنوان فضای اجتماعی در نظر گرفته شده است  .اين فضای اجتماعی جايگاه رقابتی
شديد و بی پايان است و در جريان اين رقابت ها تفاوت هايی ظهور می کند .ساختار اجتماعی يک جامعه پیشرفته را نمی توان تنها
با بیان سلسله مراتبی ساده درآمد و سرمايه اقتصادی تحلیل کرد .بلكه ساختار اجتماعی چنین جوامعی يک فضای اجتماعی پیچیده
ای است که در آن انواع سرمايه ها (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) براساس موقعیت اجتماعی گروه های اجتماعی توزيع شده
است .بنابراين ،فضای اجتماعی بر مبنای سرمايه ساخته می شود .هر قدر سرمايه فرد بیشتر باشد ،در فضای اجتماعی در موقعیت
باالتری قرار می گیرد .وی استدالل میكند مردمی که به طور نزديک در يک فضايی اجتماعی قرار دارند ،دارای مشابهت هايی
بسیار هستند؛ حتی اگر هرگز يكديگر را نديده باشند .در واقع به ازای هر سطحی از موقعیت ها ،سطحی از سبک زندگی ها و ذائقه
ها وجود دارد که بر اثر شرايط اجتماعی مناسب با آن به وجود می آيند (.بورديو.) 04 :7003 ،
پیترسون با رسم الگوی التقاطی خويش به اين نظريه دست يافت که در حقیقت میان طبقه اجتماعی و سبک زندگی فرهنگی پیوند
بسیار قوی ای برقرار نیست .به اعتقاد وی ،ذوق و قريحه هنرهای زيبا ،شاخص مهمی در تمايز پايگاهی افراد استPeterson (.
 ) and Simkus, 1992از نخستین تئوری های مشهور وی در خصوص الگوی ذوقی ،تئوری مصرف کنندگان برتر فرهنگی
است که آنها را مصرف کنندگان متعالی می نامند و تفاوت نظريه او با بورديو در اين است که وی در اين تمايز ،می گويداين گونه
ذوقها ،ديرتر به خیل همه چیز پسندان يا مصرف کنندگان التقاطی می پیوندند .آنها سلیقه های ويژه ای دارند و خاص پسند يا يكه
پسند هستند؛ اين گروه اساسا فقط در فعالیتهای فراغتی بسیار ويژه و سطح باال شرکت می جويند.)Taru, 2005(.اصطالحات همه
چیز پسندی و خاص پسندی نخست از سوی پیترسون و سیمكاس در تحقیقات تجربی مورد استفاده واقع شدGold ( .
)thorp,2005:5
چهارچوب نظری اين تحقیق متكی بر نظريه بورديو مطرح شده است.وی با ارائه يک تحلیل ساختاری يا رابطه ای،گروه های
اجتماعی را در يک فضای چند بعدی پیچیده قرار داده و الگويی که برخی رفتارهای ظاهرا متفاوت را در واقع متفاوت می نماياند
رد می کند .در نظريه بورديو جامعه با عنوان فضای اجتماعی بازنمايی می شود .اين فضای اجتماعی که جايگاه رقابتی شديد و بی
پايان است و در جريان اين رقابت ها تفاوت هايی ظهور می کند که ماده و چهارچوب الزم برای هستی اجتماعی را فراهم می
آورند .در حقیقت بورديو به دنبال تحلیل رابطه بین شبكه روابط اجتماعی ،امكانات يا منش ها و موضع گیری ها يا انتخاب های
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عامالن اجتماعی در عرصه های متنوع رفتاری است .از نظر اصول تمايز گذار مهم در فضای اجتماعی که از محورهای اصلی نظام
تمايز است ،مجموعه سرمايه هايی است ،که فرد در اختیار دارد .وی میان ذائقه و ساختار اجتماعی ارتباط برقرار می سازد .ساختارها
به روابط اجتماعی اطالق می شوند که میان عامالن اجتماعی با قدرت های نابرابر به وجود می آيند و هدف آنها تداوم و بازتولید
حاکمیت و استیال در درون میدان ها است .ذائقه نیز به انتخاب های فرهنگی يا به عبارتی به برداشت ها و ارزيابی های زيبا شناختی
ای اطالق می شود که بازتاب ساختارهای حاکمیت در منش هاست .از نظر بورديو ،شیوه زندگی بیش از هر چیز در ذائقه بازنمايی
شده و باعث تمايز میان عامالن اجتماعی و به دنبال آن مرزبندی ها و تمايز ها در جامعه می شود(.شويره 73 :7004،به نقل از
محمدپور .) 7003،بنا به ادعای بورديو ،گروه بندی های واجد نظام ارزشی مشابه و ذائقه ها و ذوق و سلیقه های شبیه به هم هستند ،و
در کل بهتر است بیان کنیم واجد سبک زندگی(الگوی مصرفی) مشابهی هستند؛يعنی بر پايه عادت واره های خويش به گزينش
شیوه های زندگی متمايز از هم می پردازد .مطابق مدلی که بورديو ارائه می دهد ،شرايط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار
اجتماعی با هم ترکیب شده و به ايجاد عادت واره ای خاص منجر می شود(يعنی ساختاری ساخت يافته و ساخت دهنده) ،عادت
واره ايجاد کننده دو دسته نظام است :نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای ادراکات و شناخت ها ( قريحه و سلیقه ها) ،نتیجه
نهايی تعامل اين دو نظام سبک زندگی است ،نظامی از اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده و هم چنین نشانه های تمايز(
بورديو .) 712 :7301 ،بورديو ذائقه انسان را امری طبیعی و ذاتی نمی داند ،بلكه معتقد است که اين ذائقه در نظام مبتنی بر تمايز
سلسله مراتب فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد .نوع ذائقه نشان دهنده میزان برخورداری افراد از سرمايه(اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) و بطور عام تر طبقه افراد است مثال میان خورد و خوراك ،پوشاك ،خانه مسكونی و اتومبیل و ...ما نوعی تناسب برقرار
بوده  ،همگی اينها به عنوان نشانه های زندگی ما معرف تصاوير ذهنی خاص گروه يا طبقه ای است که به آن تعلق داريم(.همان
 .)73:بورديو با نشان دادن اين که سبک های زندگی محصول منش ها و خو و منش ها نیز تابعی از انواع تجربه ها هستند و با تبیین
اين نكته که الگوهای مصرف يكی اصلی ترين مولفه های بروز سبک زندگی هستند به بررسی مولفه های سبک زندگی با تاکید بر
الگوهای مصرف داشته است .ما در اين تحقیق بر اساس نظريه ساخت گرايی تكوينی بورديو به بررسی سبک زندگی می پردازيم.
سبک زندگی دارای سه بعد :رفتاری ،نگرشی ،ترجیحات و انگیزه مصرف می باشد.که در اين تحقیق به هر سه بعد رفتاری،
ترجیحات و انگیزش سبک زندگی با اين شاخصها (مصرف فرهنگی ،مصرف مادی ،اوقات فراغت) می پردازيم.
مدل نظری تحقیق

جنس
محل سکونت

مصرف فرهنگی

مصرف مادی

بعد رفتاری
سبک

اوقات فراغت

یارانه دریافتی
تعمیم یافته

زندگی
سرمایه فرهنگی

نهادینه شده

عینیت یافته
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فرضیه های تحقیق
 .7بین میزان يارانه دريافتی و مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت در بعد رفتاری سبک زندگی رابطه وجود
دارد.
 .2میزان مصرف فرهنگی و مصرف مادی و اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی در میان مردان و زنان تفاوت معناداری
وجود دارد.
 .0میزان مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی در میان شهرنشیان و روستانشینان تفاوت
معناداری وجود دارد.
 .1بین میزان سرمايه فرهنگی افراد و مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت در بعد رفتاری سبک زندگی رابطه
وجود دارد.
روش تحقیق
روش اجرای پژوهش پیمايشی بوده ،حجم نمونه  043نفر از معلمان  03-14ساله سرپرست خانوار شهرستان آمل می باشند .شیوه
نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده با در نظر گرفت دو طبقه جنس و محل سكونت معلمان بوده است .ابزار جمع آوری اطالعات
پرسشنامه می باشد.تجزيه ت حلیل داده ها در دوسطح آمار توصیفی و آمار استباطی انجام شده است .در سطح آمار توصیفی از
جدول آمار توصیفی ،میانگین و انحراف معیار .در سطح استنباطی از تحلیل واريانس ،رگرسیون يک متغیره ،رگرسیون چند متغیری
و تحلیل مسیر در نرم افزار  spssاستفاده شده است(منصور فر )7004 ،اعتبار محتوای يک ابزار اندازه گیری به سوال های تشكیل
دهنده آن بستگی دارد .برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید جامعه شناسی از جمله استاد
راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سواالت و ارزيابی فرضیه ها نظرخواهی گرديد تا روايی پرسشنامه را تايید نمايند.
همچنین سعی شده است تا حدود زيادی سواالت گويا و روشن باشد و تا حد امكان برای پاسخگويان مفهوم واقعی داشته باشد
بنابراين می توان گفت که پرسشنامه از روايی قابل قبول برخوردار است .برای سنجش پايايی متغیرهای مرکب در اين تحقیق از
آلفای کرانباخ به شرح ذيل استفاده شده است :مصرف فرهنگی بعد رفتاری سبک زندگی .17در مصرف مادی بعد رفتاری سبک
زندگی  .13در بعد اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی  . 07و در متغیر سرمايه فرهنگی با سه بعد(تعمیم يافته ،نهادينه شده و
عینیت يافته)  . 03بدست آمد.
یافته های تحقیق
در بخش توصیفی ،مردان شهری  292نفر ،مردان روستايی 99نفر ،زنان شهری  71نفر و زنان روستايی  4نفر می باشند .بیشترين
تعداد مردان ( 734نفر) در گروه سنی  03-00و کمترين تعداد مردان( 13نفر) در گروه سنی  00-17و زنان تقريبا بصورت برابر در
سن  03تا  14قرار دارند .بیشترين تعداد مردان(704نفر) دارای مدرك کارشناسی و کمترين تعداد مردان ( 72نفر) دارای مدرك
ديپلم بوده و بیشترين تعدادزنان( 71نفر) دارای مدرك کارشناسی و در بین زنان کسی دارای مدرك ديپلم نبوده است .بیشترين
تعداد مردان( )737با درآمد  7133333تا 7933333وکمترين تعداد مردان(0نفر) با درآمد 2333333تا  2233333بوده بیشترين تعداد
زنان( 79نفر)با درآمد 7133333تا  7933333و هیچ زنی دارای درآمد  2333333تا  2233333نبوده است.شهرنشینان مرد  292نفر،
شهرنشینان زن( 71نفر) ،روستائیان مرد 99نفر و روستائیان زن  4نفر می باشند.ب يشترين تعدادشهرنشینان ( 724نفر) در گروه سنی
 00-17و کمترين تعداد شهرنشینان( 92نفر) در گروه سنی  01-01و بیشترين تعداد روستائیان ( 01نفر) در گروه سنی ، 00-17
کمترين تعداد روستائیان( 70نفر) در گروه سنی 03-00قرار دارند .بیشترين تعداد شهرنشینان (742نفر) دارای مدرك کارشناسی و
کمترين تعداد شهرنشینان ( 73نفر) دارای مدرك ديپلم بوده و بیشترين تعدادروستائیان (11نفر) دارای مدرك کارشناسی ،کمترين
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تعداد روستائیان( 2نفر) دارای مدرك ديپلم می باشند .بیشترين تعداد شهرنشینان( )749با درآمد  7133333تا ، 7933333کمترين
تعدادشهرنشینان( 0نفر) با درآمد 2333333تا  2233333و بیشترين تعداد روستائیان( 47نفر) دارای درآمد  7133333تا 7933333
بوده ،و هیچ روستايی دارای درآمد  2333333تا  2233333نمی باشد.
میانگین میزان دريافت يارانه در بین مردان بیشتر از زنان و روستائیان بیشتر از شهرنشینان می باشد .در بعد رفتاری سبک زندگی،
میانگین مصرف فرهنگی مردان بیشتر از زنان ،مصرف مادی مردان بیشتر از زنان ،اوقات فراغت بین مردان و زنان تقريبا برابر می
باشند.میانگین مصرف فرهنگی شهرنشینان بیشتر از روستانشینان ،مصرف مادی شهرنشینان بیشتر از روستائیان و اوقات فراغت هم
شهرنشینان بیشتر از روستائیان می باشند.میانگین سرمايه فرهنگی در بین مردان بیشتر از زنان می باشد ،میانگین سرمايه فرهنگی در
بین شهرنشینان بیشتر از روستائیان می باشد .در بخش استنباطی،بر اساس آزمون مقايسه میانگین ها  t-testنتايج فرضیه ها به شرح
ذيل می باشد .بین میزان مصرف فرهنگی زنان و مردان در بعد رفتاری سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد .بین میزان
مصرف مادی زنان و مردان در بعد رفتاری سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد .بین میزان اوقات فراغت زنان و مردان در
بعد رفتاری سبک زندگی تفاوت معنی داری وج ود ندارد .يعنی زن يا مرد بودن تغییری در میزان اوقات فراغت افراد ندارد.بین
مصرف فرهنگی ،و مصرف مادی و اوقات فراغت شهر نشینان و روستا نشینان در بعد رفتاری سبک زندگی تفاوت معنی داری
وجود دارد .بر اساس آزمون رگرسیون تک متغیری،بین يارانه بر مصرف فرهنگی و اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی هیچ
رابطه ای وجود ندارد .ولی بین يارانه و مصرف مادی رابطه وجود دارد .ضريب تعیین بدست آمده  .332بوده يعنی يارانه به میزان
 . 332واريانس متغیر بعد رفتاری سبک زندگی را تبیین کرده ،ساير عوامل هم ناشناخته می باشد.بین سرمايه فرهنگی و مصرف
فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی رابطه وجود دارد .يعنی با افزايش سرمايه فرهنگی ،مصرف
فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت بعد رفتاری سبک زندگی افراد هم افزايش می يابد .ضريب تعیین بدست آمده  .714بوده
يعنی سرمايه فرهنگی به میزان  .714واريانس متغیر بعد رفتاری سبک زندگی را تبیین کرده ،ساير عوامل هم ناشناخته می باشد.
ضريب تعیین بدست آمده در آزمون رگرسیون چند متغیری به روش  stepwiseتاثیر متغیرهای مستقل(جنس ،محل سكونت،
يارانه و سرمايه فرهنگی) بر بعد رفتاری سبک زندگی .02بدست آمد .يعنی اين متغیرها به میزان  .02درصد تغییرات متغیر وابسته
بعد رفتاری سبک زندگی را تبیین و میزان تاثیر ساير عوامل نامشخص می باشد .برای بررسی میزان تاثیر علی متغیرهای
مستقل(يارانه ،محل سكونت ،جنس و سرمايه فرهنگی) بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش  Enterاستفاده
کرديم که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اين متغیرها بر بعد رفتاری سبک زندگی بدين شرح می باشد .تاثیر مستقیم اين متغیرها ، .13
تاثیر غیر مستقیم  .309بوده که در مجموع تاثیر نهايی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  .10بدست آمد.
4/11

جنس

بعد رفتاری
سبک زندگی

4/11

-4/40
سکونت

4/477
4/490

4/72

یارانه
سرمایه
فرهنگی
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بحث و نتیجه گیری
هرچند نمی توان توسعه را فقط در قالب معیارهای اقتصادی بررسی کرد ،ولی با توجه به تاثیر اقتصاد و معیارهای اقتصادی بر ساير
بخشهای زندگی ،معیارهای اقتصادی از اهمیت ويژه ای برخوردار می باشد .به همین منظور در اين تحقیق به تاثیر يارانه بر سبک
زندگی افراد د ر جهت بررسی شرايط زندگی افراد در جهت بهبود آن پرداخته شده است.اختصاص يارانه چه بصورت نقدی و غیر
نقدی از سوی دولت در هر جامعه ای برای حمايت از اقشار طبقه نیازمند بوده به گونه ای که سعی شده است با توجه به نظام
هدفمندی مناسب ،اختصاص يارانه فقط به اين گروه صورت گیرد .در جامعه ايران هرچند دادن يارانه برای مدت مديدی در قالب
خرديد کاال و بصورت غیر نقدی وجود داشت .ولی از سال  7003با توجه به سیاستهای جديد دولت وقت و با هدف نظامند کردن
اختصاص يارانه ها ،يارانه ها بصورت نقدی()14333تومان به همه افراد داده شده است .هدف اصلی از اختصاص يارانه به افراد،
بهبود شرايط زندگی افراد صرفا در بعد مصرف نمی باشد ولی با توجه به مشاهدات مكرر محقق در جامعه آماری(شهرستان آمل)
موردنظر و مصاحبه های انجام شده با کسبه های بازاری اينگونه ديده شده که بسیاری از افراد با دريافت يارانه بدنبال خريد
کاالهای مصرفی و غیر ضرور زندگی خودشان می باشند و برای ساير بخشهای زندگی خودشان هیچ برنامه ای ندارند .مهمترين
هدف تحقیق بررسی تاثیر يارانه نقدی بر زندگی(سبک زندگی) افراد بوده ،به گونه ای که اگر تاثیرگذاری ديده شده در کدام
بخش از زندگی مردم بوده و درنهايت سبک زندگی مردم را به چه صورت تغییر داده است .در کنار بررسی تاثیر گذاری يارانه بر
سبک زندگی در اين تحقیق ،تاثیر گذاری متغیرهای مستقل :جنس ،محل سكونت و سرمايه فرهنگی هم به چه صورت می باشد.در
تحقیق حاضر تالش محقق برآن بوده است تا با مبنا قرار دادن نظريه ساختگرايی تكوينی و نظريه سرمايه پیربورديو و جمع آوری
اطالعات از افراد جامعه آماری و تجزيه تحلیل دقیق آماری به نتايج قابل توجهی دست يابد .از مهمترين نتايج اين تحقیق به اين
موارد می شود اشاره داشت :میانگین دريافت يارانه نقدی مردان بديل داشتن اعضاء خانواده بیشتر ،بیشتر از زنان .و در مقابل بیشتر
زنان سرپرست خانوار يا از همسرانشان جدا ،يا همسرشان فوت شده است اعضاء خانواده شان کمتر  ،بنابراين يارانه دريافتی آنها هم
کمتر می باشد .در جامعه روستايی بديل باال بودن میانگین اعضاء خانواده نسبت به شهرنشیان ،يارانه دريافتی شان هم بیشتر می باشد.
علت مصرف فرهنگی بیشتر مردان نسبت به زنان و داشتن تفاوت معناداری بین مردان و زنان ،اين است که استفاده از بسیاری از
شاخصه های فرهنگی نیازمند به وقت و درآمد و تحصیالت باال بوده ،مردان سرپرست خانواده معموال در محیط خانه و خانواده
فعالیت ها ی مربوط به خانه را انجام نداده بنابراين فرصت انجام بسیاری از فعالیتهای فرهنگی مثل :مطالعه کتاب را خواهند داشت و
به دلیل داشتن درآمد بیشتر و تحصیالت بیشتر از زنان ،فرصت و توان انجام فعالیتهای فرهنگی مثل :استفاده از اينترنت هم بیشتر
برايشان فراهم می شود .مص رف مادی مردان هم بواسطه درآمد بیشتر مردان (با توجه به يافته های توصیفی اين تحقیق) از زنان
بیشتر است هرچند مصرف مادی زنان در برخی از اقالم مثل خريد زيورآالت و وسايل آرايشی بیشتر از مردان می باشد ولی به دلیل
افزايش مصرف ساير اقالم مصرفی از سوی مردان ،مصرف مادی بصورت کلی در بین مردان بیشتر است.بر همین اساس مصرف
مادی بین مردان و زنان تفاوت معنا داری داشته است .مصرف فرهنگی ،مادی و اوقات فراغت شهرنشینان هم بدلیل داشتن درآمد،
تحصیالت و داشتن مشاغل اداری با زمان مشخص نسبت به روستائیان بیشتر می باشد.بر همین اساس تفاوت معناداری بین شهرنشینان
و روستائیان در شاخصه های مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت ديده می شود.
با توجه به آزمون انجام شده ،بین يارانه و مصرف مادی در بعد رفتاری سبک زندگی معلمان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.
ولی بین يارانه و مصرف فرهنگی و اوقات فراغت هیچ رابطه ای ديده نشده است .هرچند بورديو عنوان می کند سرمايه ها اعم از
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بر ذائقه ها و ساليق و سبک زندگی مردم تاثیر می گذارد .با اين نتیجه مشخص شده است که بخاطر
اينكه میزان يارانه دريافتی خیلی کم بوده ،فقط در حد بسیار کمی بر مصرف مادی افراد تاثیر گذار می باشد و بر ساير بخشها از
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جمله مصرف فرهنگی و اوقات فراغت تاثیری ندارد .در ضمن انسانها ابتدا نیازهای اولیه(مصرف مادی) خود را تامین می کنند و
زمانیكه نیازهای اولیه شان در حد قابل قبولی تامین شود ،به دنبال تامین نیازهای ثانويه(مثل مصرف فرهنگی و اوقات فراغت) خود
می روند .بر اساس نظريه بورديو ،سرمايه اقتصادی بر سبک زندگی تاثیر می گذارد رد می شود ،دلیل عمده آن اين است که مبلغ
يارانه ها بسیار پايین بوده ،به گونه ای که در مقابل میزان تورم موجود در جامعه ،بعنوان سرمايه اقتصادی محسوب نمی شود .در
ضمن میزان قابل توجهی از يارانه دريافتی صرف هزينه های ابتدايی خانواده مثل :هزينه حاملهای انرژی در خانواده می شود .میزان
تاثیر گذاری( ). 332يارانه بر بعد رفتاری سبک زندگی ،که میزان بسیار کمی است ،نتیجه بدست آمده را تايید می کند .اين نتیجه به
مهمترين سوال در اين تحقیق پاسخ می دهد .اينكه با واريز يارانه ها ،مردم برای خريد کاالهای مصرفی خود به بازار می روند ،و
مايحتاج روزمره خود را می خرند .بر همین اساس با واريز يارانه ها ،تا حدی بازارهای خريد کاالهای مصرفی شلوغ می شود.
اينكه سرمايه فرهنگی بر مصرف فرهنگی ،اوقات فراغت و حتی مصرف مادی افراد تاثیرگذار است به گونه ای که با افزايش
سرمايه فرهنگی ،مصرف فرهنگی ،مصرف مادی و اوقات فراغت افزايش می يابد ،دلیل عمده اش اين است که افراد جامعه آماری
ما (معلمان) چه مرد ،چه زن ،چه شهری و چه روستايی دارای تحصیالت بیشتری نسبت به ساير اقشار جامعه بوده(،تحصیالت هم
يكی از مولفه های مهم سرمايه فرهنگی می باشد) حتی دارای خانواده هايی با میانگین تحصیالت بیشتر نسبت به ساير طبقات
اجتماعی می باشند .داشتن خانواده ای با تحصیالت باال و آگاهی بیشتر در زمینه تربیت فرزندان و در اختیار گذاشتن وسايل و
امكانات فرهنگی بیشتر برای فرزندان ،فرزندان از سرمايه فرهنگی بیشتری برخوردار خواهند بود .در نهايت افزايش سرمايه فرهنگی
اعضاء خانواده بر سبک زندگیشان تاثیر گذار خواهد بود.
با توجه به نتايج فوق بر اساس ديدگاه نظری مطرح شده پیشنهاداتی در قالب موارد ذيل ارائه می شود.
 اينكه پرداخت يارانه بصورت نقدی از سوی دولتمردان بايد،اصالح شده .اين نوع پرداخت نه تنها باعث حل مشكالت
نمی شود بلكه با افزايش نقدينگی موجب افزايش تورم در جامعه می شود .بايد اختصاص يارانه ها بصورت غیر نقدی و
با نظام هدفمند جامع صورت گیرد
 با توجه به تاثیر گذاری نوع محل سكونت(شهر ،روستا) بر سبک زندگی ،بايد پرداخت يارانه ها برای روستائیان متفاوت
از شهرنشینان باشد.
 با توجه به اينكه میزان يارانه نقدی قابل توجه نبوده و بر سرمايه اقتصادی افراد تاثیرگذار نیست ،بايد تالش شود که مبلغ
يارانه ها در کل جامعه صرف افزايش سرمايه های ديگر(فرهنگی و اجتماعی) گروههای هدف در جامعه (ايجاد امكانات
تحصیلی ،فرهنگی مناسب برای همه افراد جامعه و  )...شود.
 بجای اختصاص يارانه بصورت نقدی ،بهتر است ،مبلغ يارانه ها بصورت کلی ،صرف کارهای زيربنايی ،تولید و ايجاد
مشاغل برای کاهش نابرابری در بین اقشار مختلف جامعه شود.
در پايان برای محققان بعدی که قصد انجام تحقیق مشابه را دارند ،توصیه می شود که :ابعاد مختلف سبک زندگی را با شاخص های
بیشتر و کاملتری از سبک زندگی در نظر بگیرند .سعی کنند افراد جامعه آماری خود را بر اساس مشاغل اقتصادی آنها انتخاب
نمايند .هرچند در اين تحقیق تالش شده است داده هابصورت دقیق جمع آوری شود و صرفا به روشهای کمی در اين تحقیق اکتفاء
نگرد ولی الزم است تحقیقات مشابه با استفاده از روشهای تحقیق کیفی بسیار قوی انجام شود ،تا مكمل روش کمی باشد .تالش
شود در تحقیقات بعدی ،محققان ساير عوامل موثر بر سبک زندگی را هم در نظر بگیرند.
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