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 چکیده
ســبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می دهد. تحقیق 
حاضر به مطالعه و خوشه  بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به باالی ساکن شهر 
تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در 
بسیاری از حوزه ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه بندی 
می شود. نتیجه ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسالمی  با یکدیگر است؛ به طوری که زنان 
مذهبی شهر تهران، مؤلفه های ایرانِی سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر 
تهران با پذیرش و پیاده سازی فرهنگ های ایرانی و اسالمی در حیات خویش، نشان دادند که دین 
اسالم، نه  تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک 

زندگی ایرانی-اسالمی هستیم که از ظرفیت باال و خدمات متقابل برخوردار است.  
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1. مقدمه و بیان مسئله
پس از جنگ جهانی دوم با گسترش دولت رفاه و به وجودآمدن امکان تولید و مصرف انبوه کاال 
به ویژه کاالهای فرهنگی، شیوه های زندگی مردم بسیار متنوع شد و آنها تنها می توانستند از طریق 
تنوعی که در انتخاب شغل، محل زندگی، آرایش و پوشاک، سلیقه ی هنری و زیبایی شناختی، 
انتخاب سرگرمی و نحوه ی گذران فراغت و حتی شیوه های اخالقی و دینی خویش در جامعه 
پیش می گرفتند، خود را از دیگران متمایز کنند )فاضلی، 1382: 62(. مفهوم سبک زندگی در 
جامعه ی سنتی، به دلیل تجانس و هم شکلی، جایگاهی نداشت و امکان بروز تمایز را نمی داد. اما 
در جامعه ی مدرن با ویژگی های تنوع و تکثیر کاال و آزادی فردی در مصرف، سبک زندگی متنوع 
امکان بروز پیدا کرد )مجدی، 1389: 34(. سبک زندگی مجموعه ای از رفتارهایی است که فرد آن 
را به کار می گیرد و عالوه بر آنکه نیازهای جاری اش را برآورده می کند، روایت خاصی را هم که او 
برای هویت فردی خود برگزیده، در برابر دیگران مجسم می کند. سبک زندگی، شالوده ای برای 
تفاوت ها، تمایزات و هویت اجتماعی است )گیدنز، 1382: 143، به نقل از افراسیابی و مرادی فر، 1394(. 
واقع امر این است که گروه های اجتماعی مختلف به سادگی قادر نیستند از راه سبک زندگی، 
هویت خویش را به طور کامل بروز دهند. در این میان، زنان به ویژه در مقایسه با مردان، از نظر 
هویت یابی با چالش های بیشتری مواجه اند. امروزه الگوی متفاوت مصرف میان زنان و مردان، 
سبب ایجاد مجموعه ی متفاوتی از اولویت ها، ترجیحات و نگرش ها میان آنها شده است. فرایند 
ارتقای تحصیلی زنان و ورود آنها به بازار کار، تحوالت کارکردی و ساختاری در نهاد خانواده، رواج 
فردگرایی، افزایش مطالبات اجتماعی و نپذیرفتن کلیشه های جنسیتی، توسعه ی تکنولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطی، کم رنگ  شدن روابط گرم گذشته و منفعت طلبی جملگی تغییر در الگوی مصرفی 
زنان و گرایش آنها به سبک زندگی مدرن را به دنبال داشته است )افراسیابی و مرادی فر، 1394: 79(. 
در همین راستا، در دو دهه ی اخیر جامعه ی ایرانی شاهد تغییراتی در سبک زندگی )به ویژه 
در بعد ظاهری و عینی( بوده است. ساده زیستی و قناعت پیشگی سال های اول بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و کمیابی های معمول زمان جنگ هشت ساله، به آرامی جای خود را به مصرف گرایی 
داد )شهابی، 1386: 36-37(. جامعه ی ایران در خالل یک دهه ی گذشته شاهد انباشت سبک های 
زندگی جایگزین بوده است. توزیع فرایند تفکیک اجتماعی، رفاه نسبی، سکون جامعه پس از 
جنگ تحمیلی، نفوذ نیروها و فرایند های جهانی سازی، رشد و تحول تکنولوژی های اطالعاتی و 
ارتباطی و تأثیرات همه جانبه ی رسانه های نو، رواج ارزش های فردگرایانه، بازاندیشی جوانان نسبت 
به موقعیت و نقش های اجتماعی خویش و تغییر عادت واره ها و الگو های ارتباطی در ضمن فضای 
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دموکراتیک تر حاکم بر تعامالت خانوادگی، اهمیت یافتن فراغت، تغییر شرایط اقتصادی، تجربه ی 
تحصیالت دانشگاهی برای جوانان به ویژه دختران در کنار دالیل و زمینه های دیگر زمینه ساز 

استقالل فرهنگی مهمی در دوره ی اخیر بوده است )ذکایی، 1386: 96-98(.
در بررسی سبک های زندگی مختلف در ایران، دو شیوه ی زندگی در تقابل با یکدیگر شکل 
گرفته است. طیفی از جامعه متأثر از ارزش های انقالب اسالمی کماکان بر حفظ شیوه ی زندگی 
اسالمی و انقالبی تأکید کردند. این شیوه ی زندگی که می توان آن  را »اصول گرایی انقالبی« نامید، 
با سیاست های جمهوری اسالمی منطبق است. نفی مصرف گرایی غربی، دوری از نشانه های هویت 
غربی و مدرن، تأکید بر ارزش های اسالمی با برداشت فقاهتی، اجتناب از روابط با نامحرم و دوری 
از مدگرایی، ازجمله ویژگی های این شیوه ی زندگی است. در مقابل، شیوه ی زندگی متخالفی شکل 
گرفت که با ویژگی هایی چون مدگرایی،  گسترش ارتباط با جنس مخالف، تأثیرپذیری از جریان های 
جهانی مصرفی و... شناخته شد. این سبک زندگی مورد مخالفت مستقیم و غیرمستقیم نظام 
قرار گرفت. همچنین، با توجه به نقش فعال نهاد دین در جامعه ی ایران، تأثیر ارزش های دینی 
و اخالقی به  عنوان یکی از متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار در شیوه ی زندگی بسیار حائز اهمیت 
است. در یک جامعه ی دینی، افراد می  کوشند براساس باورهای شان رفتار کنند. اعتقاد به باورها 
و عمل به آنها می تواند در شیوه ی زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیرگذار باشد. از طرف دیگر، 
شهروند ایرانی با پیشینه ی فرهنگی غنی ارزش ها، آداب و سنن منحصربه فردی دارد که در سبک 

زندگی وی بسیار تأثیرگذار است.
مطالعه ی مصرف سبک زندگی زنان از این جهت اهمیت دارد که زنان با توجه به نقش مادری 
در خانواده، یکی از اصلی ترین عناصر فرایند هویت یابی و جامعه پذیری فرزندان و نسل آینده ی 
جامعه هستند. از این منظر، »زن« عنصری »فرهنگ ساز« تلقی می شود که ارزش ها، باورها و 
شیوه های رفتاری را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند. همچنین از منظر درون فرهنگی به 
سبب احکام خاص عملی که بر رفتار دینی زنان مترتب است، طبیعتاً سبک زندگی زنان مشمول 
آنها هویت دینی جامعه را خدشه دار  به  چارچوب ها و محدودیت هایی می شود که بی اعتنایی 
می  کند. بی اعتنایی به ارزش ها و باورهای دینی در سبک زندگی، بی  توجهی به الگوی متعالی حیات 
انسانی و بی  توجهی به آمیختگی فرهنگ اسالمی و ایرانی در هویت بخشی، سبب ایجاد گسست 
نسلی، تناقض ارزشی و بحران هویتی در اقشار و گروه های اجتماعی مختلف به ویژه زنان و جوانان 
خواهد شد. مطالعه ی سبک زندگی زنان این دیدگاه را تقویت می کند که سبک زندگی آنها و 
ارتباط عناصر آن با یکدیگر الگوهای مشخصی دارد و این الگومندی، سبک زندگی را موضوعی 
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 تحلیل برانگیز و درعین حال  پیش بینی کننده معرفی می کند )فاضلی، 1382: 179-180(. مجموعه ی 
مطالب طرح شده نیاز به مطالعه ای جامع در ارتباط با الگوها و سنخ های سبک زندگی زنان در 
ابعاد مختلف ارزشی، نگرشی و کنشی احساس را ضروری می نماید؛ لذا مقاله ی حاضر درصدد 
سنجش و سنخ بندی سبک زندگی زنان در شهر تهران برمبنای این وجوه سه گانه و مؤلفه های 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، خانوادگی و دینی است. 

2. پیشینه ی پژوهش
در ادبیات جهانی، سبک زندگی یک واژه ی تاریخی و سابقه مند است و بر این اساس، مطالعات 
زیادی درباره  ی آن انجام شده است که هریک زوایای خاصی از آن و یا ارتباط آن با سایر پدیده ها 
را مطالعه کرده اند؛  برای مثال در ادبیات تجربی داخلی، حمیدی و فرجی دریافتند که گرچه بخش 
زیادی از زنان شهر تهران برای دین و دستورات دینی در امور زندگی خود به ویژه پوشش اهمیت 
زیادی قائل اند، اما همه ی شیوه های پوشش آنها را نمی توان در قالب حجاب منحصر کرد. این مطالعه، 
نُه تیپ پوشش شامل حجاب به مثابه تکلیف، حجاب به مثابه ایدئولوژی، حجاب سنتی، حجاب 
زیبایی شناختی، حجاب بازاندیشانه، پوشش به مثابه سبک زندگی، پوشش مدمحور)تیپ اینترنتی(، 
فشن لِس )بی ُمد( و پوشش فمینیستی را شناسایی کرده و ارائه داده است )حمیدی و فرجی، 1387: 
92-95(. رفعت جاه دریافت که سبک زندگی زنان شاغل در رده های باال در وزارت بازرگانی نسبت به 

زنان رده های پایین شغلی، از مصرف گرایی و مصرف کاالهای تجملی و ظاهری فاصله گرفته و توجه 
به جنبه های فایده ای و کاربردی کاالها اهمیت بیشتری دارد )رفعت جاه، 1387: 137-160(.

جوادی با شناسایی 14 نوع سبک زندگی در بین زنان شهر یزد دریافت که میان سن، سرمایه ی 
فرهنگی و سرمایه ی اقتصادی با انواع سبک زندگی رابطه وجود دارد)جوادی،1389(. رنجبریان، 
ذبیح زاده و برابری با بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان دریافتند که با 
افزایش حضور افراد در دانشگاه، میزان استفاده از الگوی مصرف منزلت گرا در خرید و استفاده از 
محصول کاهش یافته است؛ گرچه شکل غالب آن، الگوی مصرفی منزلت گرا با اهمیت باالی پرستیژ 
کاال در انتخاب و مصرف محصول است )رنجبریان، ذبیح زاده و برابری، 1390: 190-163(. افراسیابی 
و مرادی فر در مطالعه ی »بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان در شهر یاسوج« دریافتند 
که زنان در دنیای جدید خود را به محدود ماندن در چارچوب سنتی مورد انتظار مجبور نکرده و 
آخرین نوع و مدل تکنولوژی ها را مطالبه می کنند که دگرگونی ارزش ها، ُمدگرایی، مدیریت بدن 

و مصرف گرایی از پیامدهای آن به شمار می روند )افراسیابی و مرادی فر، 1394: 77-98(. 
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شکری و عباس زاده دریافتند که میانگین مؤلفه های سبک زندگی )مدیریت بدن، الگوی خرید 
لباس، الگوی تغذیه ای، انتخاب محل سکونت( در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار در شهر میانه 
است، اما در مؤلفه ی فعالیت  فراغتی، میانگین زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل می باشد )شکری و 
عباس زاده، 1394: 70-57(. حبیب پور گتابی دریافت که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف فرهنگی 

)یعنی تنوع و فراوانی(، بیشتر زنان استان قم هنوز به درجه ی مصرف کننده ی فرهنِگ سطح متوسط 
)مردم پسند( نرسیده و انگاره ی مصرف فرهنگی آنها محدود به فرهنگ سطح پایین است )حبیب پور 
گتابی، 1394: 40-7(. کرم اللهی و امین فر با واکاوی سبک زندگی دختران براساس نحوه ی نمایش خود 

در قالب عکس های پروفایل در شبکه های اجتماعی دریافتند که با توجه به بازنمایی های متفاوتی 
از حیا و زیبایی طلبی در کنش های دختران در انتخاب عکس پروفایل، سبک های شش گانه ای از 
این نظر شناسایی می شود که می توان آنها را در قالب دو مضمون کلی و دوقطبی شامل »نموِد 

عفیفانه« و »نموِد جنسیتی«، دسته بندی کرد )کرم اللهی و امین فر، 1397: 119-135(.
در ادبیات تجربی خارجی، مطالعه ی سبک زندگی زنان بسیار جلوتر از ادبیات داخلی آغاز شده 
و حجم غنی ای از ادبیات در این حوزه وجود دارد؛ برای مثال، چائو و شور دریافتند که در مصرف 
کاال، منزلت و اعتبار آن برای زنان اهمیت خاصی دارد. این اهمیت در استفاده از محصوالت علنی 
Chao & Scho, 1998: 107-( نسبت به محصوالت خصوصی بیشتر است )همانند لوازم آرایش(

131(. رابرتز و فاگان1 در سال 1999 با تحلیل برخی رفتارهای الگومند زنان در اروپای شرقی 

پس از فروپاشی شوروی، دریافتند که سبک زندگی متظاهرانه و حضور بیشتر زنان در عرصه ی 
عمومی، نوعی رهاشدن از فرهنگ گذشته است )فاضلی، 1382: 95(. کاتز-گرو و سولیوان با بررسی 
تحول الگوهای فراغت، تفریح و مصرف فرهنگی زنان انگلیسی بین سال های 1960 و 1990 نشان 
دادند که سبک زندگی زنان در این سه حوزه، نوعی مقابله با تقسیم کار جنسیتی مردساالر بوده 
است)Katz-Gerro & Sullivan, 2004:165-186(. استوبرگر-سائر و تیچمن دریافتند که زنان 
در مقایسه با مردان دیدگاه مثبت تر و تمایل بیشتری به خرید برندهای لوکس دارند؛ چه بسا 
این خریدها، امکان بی همتا انگاشته شدن، منزلت یافتن و لذت بردن را برای زنان فراهم می کند 
)Stokburger-Sauer & Teichmann, 2011(. مقبول و آتیک  دریافتند که سبک زندگی زنان 
در شهرهای دهلی و لکنهو در هند در طول دهه های گذشته، به دلیل افزایش قدرت مالی آنها، 
دستخوش تحول اساسی شده است. امروزه، معیار زنان برای خرید متأثر از ایده ها و اطالعات جدید 

1. Roberts & Fagan
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است؛ درحالی که در گذشته آنها روی خریدهایی تأکید می کردند که براساس نیازها و خواسته های 
کل خانواده شکل می گرفتند )Maqbool & Atiq, 2014: 70-78(. کوماراِول با مرور بر ادبیات 
رفتار خرید مصرف کننده و نقش زنان در این رفتار، دریافت که گاهی اوقات زنان مصرف کننده 
تصمیمات خرید را براساس باورهای عاطفی ای می گیرند که حتی خودشان هم نسبت به آن آگاهی 
ندارند)Kumaravel, 2017:63( . رانجیتا و آنیتان ارتباط دو مقوله ی خود و هویت در یک زن 
ایدئال بودن را بررسی کردند و معتقدند که امروزه این هویت به شدت متأثر از بازار است. بازار از 
یک سو، یک مبنای هویتی در جامعه ایجاد می کند و از سوی دیگر، بر زنان فشار می آورد که با 
این استانداردهای هویتی هماهنگ شوند. تالش زنان برای تبعیت از این مبناها و استانداردها برای 
 .)Ranjitha & Unnithan, 2018:33-44( یک زن ایدئال بودن، خود را در مصرف نشان می دهد
جمع بندی ادبیات و پیشینه ی تجربی به ویژه در داخل کشور حاکی است، گرچه مطالعات 
این مطالعات، کل  بیشتر  آماری  اما جامعه ی  است،  انجام شده  زندگی  درباره ی سبک  زیادی 
گروه های اجتماعی بوده و سبک زندگی در بین زنان کمتر بررسی شده است. درحالی که مطالعه ی 
حاضر سعی کرده تنها با رویکرد زنانه، سبک زندگی زنان شهر تهران را بررسی کند. برخی از این 
مطالعات، عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان را بررسی کرده اند که این وجه بررسی در مطالعه ی 
حاضر مد نظر نبوده است و تنها به سنجش و سنخ بندی سبک زندگی زنان پرداخته است. وجه 
تمایز دیگر مطالعه ی حاضر با سایر مطالعات، اتخاذ رویکرد اسالمی-ایرانی به برخی از مؤلفه های 
سبک زندگی است که با توجه به کمبود مطالعات تجربی از این منظر، از این حیث نیز مطالعه ی 
حاضر با سایر تحقیقات متمایز است. نکتـه ی دیگر اینکه، مطالعه ی حاضر سعی کرده سبک زندگی 
را از وجه کنشی و رفتاری آن فراتر دیده و ابعاد ارزشی، باوری و نگرشی را نیز در سنجش آن مد 
نظر قرار دهد. این کار، به جامعیت سنجش سبک زندگی منجر شده که توانسته سبک زندگی 
را با مؤلفه های بیشتری نسبت به مطالعات قبلی سنجش و بررسی کند. در نهایت اینکه، گرچه 
برخی مطالعات قبلی مانند حمیدی و فرجی )1387(، حبیب پور گتابی )1394( و کرم اللهی و 
امین فر )1397( سبک زندگی زنان را طبقه بندی کرده اند، اما به منظور درک بهتر سنخ های سبک 
زندگی در بین زنان همچنان این بخش از واقعیت به مطالعات بیشتر نیاز دارد و مطالعه ی حاضر 

بر این وجه اهتمام ورزیده است.

https://www.researchgate.net/profile/Ramprabha_Kumaravel
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2277975217733883
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2277975217733883
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3. مبانی و چارچوب نظری
نخستین تعریف از سبک زندگی به دهه ی 1920 باز می گردد؛ یعنی زمانی که وبر جامعه شناس 
و اندکی پس از وی،آلفرد آدلر روان شناس این عبارت را برساخته و معرفی کردند. پس از این دو، 
مفهوم سبک زندگی از سوی ویلیام لیزر در بازارپژوهی و توزیع کاال به کار رفت و از آن پس به مرور 
تعدیل و اصالح شد )خادمیان، 1387: 16(. وبر سبک زندگی را شاخص گروه های منزلتی و عامل 
انسجام گروهی آنها طرح کرد و درعین حال آن را در درون اصطالح دیگری به نام »فرصت های 
زندگی« قرار داد. هر دو بُعد سبک زندگی و فرصت های زندگی ازجمله پیامد های قشربندی 
اجتماعی محسوب می شوند. به نظر وبر، گروه های منزلتی گرایش دارند در تمامی عرصه های 
زندگی خطوطی را اطراف خود ترسیم کنند که به آنها در تعامل اجتماعی دوستانه، ازدواج، نوع 
سبک های والدین و دیگر عرصه های زندگی جمعی متناسب با گروهی که در آن قرار دارند تعاریف 
مشخص ارائه  دهد. از دیدگاه وبر، طبقه بندی انسان ها در گروه های منزلتی، بیشتر بر الگوهای 
مصرف آنها مبتنی است تا جایگاهشان در بازار یا در فراگرد تولید )گوشبر، 1384: 42(. با وام گیری 
از نظر وبر، زنان به عنوان یک گروه اجتماعی سبک زندگی ویژه  و همچنین الگوهای ویژه ای را 

براساس هریک از ابعاد سبک زندگی در خانواده و اجتماع دارند.
وبلن در کتاب نظریه ی طبقه ی تن آسا، سبک زندگی طبقات باال را نقد کرده و نشان می دهد 
که مصرف تظاهری و اسراف تظاهری، نماد هایی برای نمایش ثروت و پایگاه اجتماعی شده اند. او به 
توصیف جامعه ای می پردازد که تنها براساس اصول اقتصادی مالکیت خصوصی و فردگرایی شکل 
گرفته و طبقه ی اجتماعی جدید، مالکان سرمایه داری هستند که بدون اینکه خودشان کار کنند، 
فرصت های درآمدی دارند. سبک زندگی معیاری است که افراد بدان وسیله خود را به طبقه ی 
اجتماعی خاصی متصل می کنند )کوزر، 1373: 326(. از نظر او، الگوهای مصرف طبقه ی تن آسا، نه 
برای برآورده کردن نیازهای واقعی، بلکه برای مطرح ساختن ادعاهای اعتبار اجتماعی مطرح شده اند 
)وبلن، 1383: 82(. وبلن به نقش زنان طبقه ی مرفه آمریکا توجه کرد؛ چراکه مصرف اسباب، اثاثیه، 

پوشاک و جواهرات عمدتاً فعالیت هایی بودند که زنان آنها را سامان دهی می کردند )باکاک، 1381: 
128(. بنابراین، در اینجا نقش زنان به عنوان مصرف کنندگان ثروت و درآمد همسران و پدران 

برجسته است. نظام اجتماعی امروز، زن را موظف می کند تا توانایی خانواده در صرف هزینه را به 
نمایش بگذارد. در شیوه ی طبقه ی مرفه، خوشنامی خانواده برعهده ی زن قرار دارد. بنابراین، صرف 

هزینه و تن آسایی تظاهری در حوزه ی عمل زن قرار می گیرد )وبلن، 1383: 200(. 
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براساس نظریه ی جورج زیمل نیز می توان سبک زندگی زنان شهر تهران را توضیح داد. زیمل 
معتقد است که در دنیای جدید شاهد آزادشدن فرد از تمامی قیدوبندهایی هستیم که جامعه ی 
سنتی و در قالب همبستگی های گروهی برای آزادی فرد وارد می کرد. این فشار ساختاری در 
برده است. درگیرشدن در  بین  از  نیز  را  تعلقات گروهی  اعمال می شود که شهر مبانی  حالی 
نظام تقسیم کار پیچیده، دستمایه ی هویت و تمایز از دیگران را نیز زایل کرده است. در چنین 
وضعیتی، شیوه ی خاص مصرف کردن و سبک زندگی، راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران 
و انبوه جمعیت حاضر در کالنشهر است )افراسیابی و مرادی فر، 1394: 82 به نقل از کاکراهام، روتن و 
ابل، 1997(. زیمل از طریق مفاهیم تمایز اجتماعی و یکپارچگی، مد را تبیین کرده و آن را امری 

متناقض و دارای کارکرد دوگانه می داند: از یک وجه، همزمان هم باعث پیوند گروهی و هم باعث 
تمایز فردی می شود؛ و از وجه دیگر که جنبه ی طبقاتی دارد، سبب تقویت انسجام اجتماعی 
طبقاتی می شود. مد به این لحاظ احساس با دیگران بودن را تقویت می کند. بنابراین، کنش فردی 
فقط یک عمل فردی نیست، بلکه کارکرد نمایش طبقه ی اجتماعی و ویژگی های متمایز کنشگر 

.)Simmel, 1957: 543 را دارد )رودبارکی، 1387: 32 به نقل از
بوردیو سبک زندگی را اعمال و کارهایی می داند که به شیوه ای خاص طبقه بندی  شده و 
حاصل ادراکات خاصی هستند. سبک زندگی، حاصل ترجیحات افراد است که در اعمال افراد 
ظاهر می شود و می توان آن را مشاهده کرد  )فاضلی، 1382: 45(. فضای اجتماعی برمبنای سرمایه 
)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین( شناخته می شود. هرقدر سرمایه ی افراد بیشتر باشد، در 
فضای اجتماعی در موقعیت باالتری قرار گرفته و مشابهت های بسیاری دارند، حتی اگر همدیگر 
را ندیده باشند. به عبارت دیگر، افراد حاضر در فضای مشابه، ذائقه و سبک زندگی مشابهی دارند 
)گیبینز، 1381: 116؛ بوردیو، 1381(. بوردیو مفهوم دیگری را نیز در عرصه ی اجتماعی به چالش 

می کشد که می تواند ارتباط ویژه ای با مد و مدگرایی داشته باشد و آن سلیقه یا ذائقه است )ریتزر، 
1379: 727(. بوردیو سبک زندگی و زمینه ی اجتماعی را با طبقات اجتماعی مرتبط دانسته و  نشان 

می دهد که چگونه گروه های خاص، به ویژه طبقات اجتماعی-اقتصادی، از میان سایر چیزها، انواع 
کاالهای مصرفی، روش های ارایه ی خوراک و غذاخوردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل را به کار 
 Boudreau,( می گیرند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز کنند

 .)1984: 172
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آنتونی گیدنز سبک زندگی را عمدتاً در جامعه ی مدرن و متجدد بررسی می کند و نظریه ی 
او درباره  ی سبک زندگی نقش مهمی در هدایت این تحقیق به ویژه از حیث مفهوم سازی داشته 
است. از نظر گیدنز، شیوه  ی زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کابردی ندارد؛ 
چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان های موجود است و در عمل، نه فقط از 
نسل گذشته تحویل گرفته نمی شود، بلکه پذیرفته می شود. شیوه های زندگی در صورت عملکرد های 
روزمره ظاهر می شوند. عملکرد هایی که در نوع پوشش، خوراک، طرز کار و محیط های مطلوب برای 
مالقات با دیگران تجسم می یابند، ولی این امور روزمره، در پرتو ماهیت متحرک هویت شخصی به 
گونه ای بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند )گیدنز، 1385: 120(. از نظر او، سبک 
زندگی آماده کردن مدلی برای روایت خود است. بدیهی است که در پس هر دسته از سبک های 
زندگی، نظام ارزشی و جهت گیری های خاصی را می توان یافت و اینها همه از پیامد های مدرنیته اند. 
از منظر گیدنز به دلیل بازبودن زندگی اجتماعی امروز، کثرت یافتن زمینه های کنش و تعدد مراجع 
مقتدر، انتخاب سبک های زندگی برای ساختن هویت خویش و درپیش گرفتن فعالیت های روزانه 
اهمیت فزاینده ای می یابد. گیدنز بیش از همه بر کارکرد هویت بخش سبک زندگی تأکید کرده و 
معتقد است، زندگی روزانه بیشتر براساس بازی دیالکتیکی امر محلی و امر جهانی شکل می گیرد 
و بیشتر افراد مجبور می شوند تا از میان مجموعه ی انتخاب ها، چیزهایی را گزینش کنند )فاضلی، 
برای شناخت  از تالش  برداشت گیدنز، مطالعه ی سبک زندگی عبارت است  1382: 110(. در 

مجموعه ی منتظمی از رفتارها یا الگوهای کنش که افراد آنها را انتخاب کرده و کنششان در زندگی 
روزمره هدایت می کند. مهم این است که چنین انتخاب هایی در هر سطحی وجود دارند و هیچ 
فرهنگی انتخاب افراد را کاماًل از آنها نمی گیرد؛ لذا چنین مطالعه ای معطوف به بررسی چگونگی 
ساخته شدن هویت های فردی با کمک سبک های زندگی نیز خواهد بود )فاضلی، 1382: 65 و 66(.

براساس جمع بندی اندیشه های نظریه پردازان مطرح در زمینه ی سبک زندگی از یک سو 
و مطالعات تجربی قبلی از سوی دیگر، چارچوب مفهومی تحقیق برای مطالعه ی سبک زندگی 
زنان شکل گرفته است. ماهیت این چارچوب و وجه تمایزش نسبت به چارچوب های مفهومی در 
تحقیقات قبلی، این است که در آن، برخی از مؤلفه های سبک زندگی اسالمی نیز توجه و بررسی 
شده اند و در نتیجه، صبغه ی خاصی به مفهوم سبک زندگی بخشیده که مطالعات قبلی کمتر به 
آن توجه کرده اند. این مطالعه با بررسی سبک زندگی در بین زنان شهر تهران، معرف های مناسب 
را احصا کرده و یک سنخ  شناسی از سبک زندگی این زنان طبق 6 مؤلفه ی فرهنگی، خانوادگی، 

اقتصادی، اجتماعی، فردی و دینی ارائه داده است. 
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4. روش  پژوهش
تحقیق حاضر با روش شناسی کمی و روش پیمایش انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق 
شامل   همه ی زنان 15 سال به باالی ساکن  در مناطق 22گانه شهر تهران بود که از بین آنها 
براساس فرمول کوکران ابتدا 1065 نفر و در نهایت به منظور افزایش دقت در یافته ها و تحلیل ها، 
انتخاب شدند. روش  نمونه گیری  در این  تحقیق ، تلفیقی از  1200 نفر به عنوان حجم نمونه 
روش های نمونه گیری  خوشه ای چندمرحله ای، طبقه بندی شده متناسب  و تصادفی نظام مند بود. 
بدین صورت که پس از خوشه ی منطقه، محالت، خیابان های اصلی و سپس بلوک ها و خانوارها 
انتخاب  شدند. در نهایت، براساس  نمونه گیری  تصادفی نظام مند، افراد نمونه  انتخاب  و از آنها 

پیمایش به عمل  آمد.
مفهوم سازی سبک زندگی در این تحقیق، مبتنی بر اندیشه ی گیدنز بود که از نظر او، سبک 
زندگی مجموعه ی نظام یافته ای از الگوهای ارزشی، هنجاری و کنشی است که افراد از طریق فرایند 
تربیت و اجتماعی شدن یاد گرفته، انتخاب کرده و کسب می کنند و این الگوها زندگی روزمره ی 
آنها را هدایت می کنند. سبک زندگی منتج به ساخته شدن هویت هایی خاص در بین شهروندان 
می شود )فاضلی، 1382: 65 و 66(. در این پژوهش، سبک زندگی مرکب از شش مؤلفه ی فرهنگی، 
خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و دینی با چندین معرف تعریف شده است که هر مؤلفه، 
سه بُعد نگرشی، باوری و کنشی )رفتاری( در بین زنان شهر تهران را در برگرفته است. مقدار 
آلفای تمام مقیاس ها در این شش مؤلفه باالتر از حداقل 0/70 بود که بر پایایی باالی مقیاس ها 

و سازگاری درونی گویه های هریک با همدیگر داللت دارد.

5. یافته های پژوهش
از حیث متغیرهای جمعیت شناختی، بیش از نیمی از پاسخ گویان )53/4%( بیشتر از 35 سال 
سن داشتند )39 سال=SD=15/1 ،M( 1. قریب به دو سوم آنها )63/5%( متأهل، حدود %82 
صاحب فرزند، بیش از سه چهارم )84/3%( کمتر از 2 فرزند پسر )M=1/79( و نیز بیش از سه 
چهارم )79/1%( کمتر از 2 فرزند دختر )M=1/88( داشتند. بیش از نیمی از آنها )54/7%( فارس 
و بیشتر قریب به اتفاق آنها )97/4%( شیعه بودند. قریب به سه چهارم آنها )72%( تحصیالت زیر 
دیپلم داشتند و میانگین سال های تحصیل در بین آنها 11/16 کالس )نزدیک به دیپلم( با انحراف 

1. منظور از Mean( M(، میانگین بدست آمده و منظور ازSD )Standard Deviation(، انحراف استاندارد است. انحراف 
استاندارد شاخصی است که متوسط پراکندگی نمرات از میانگین را نشان می دهد و لذا اغلب با میانگین گزارش می شود.
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معیار 6/34 کالس بوده است. بیش از نیمی از آنها )59/6%( خانه دار بودند و بیش از دو پنجم 
آنها )41/3%( در طبقه ی پایین و 14/4% در طبقه ی باالی اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند.

5-1. سنجش مؤلفه های سبک زندگی 

5-1-1. مؤلفه ی فرهنگی

الف- گذران فراغت و مرجع آن: 80/6% زنان در طول هفته کمتر از 20 ساعت وقت آزاد دارند 

)M=16/73( که بیش از دو سوم آنها )76/1%( فراغت خود را با خانواده و خویشان می گذرانند. 
رایج ترین فعالیت های فراغتی در بین زنان، انجام امور منزل و تماشای تلویزیون بود و زمان 
فراغتی آنها عمدتاً در مکان های فراغتی پاساژ و مغازه )24/9%(، پارک )19/5%( و مسجد و 

زیارتگاه )14/8%( سپری می شود.
ب-  ورزش و فعالیت های ورزشی: 74/4% پاسخ گویان در طول هفته میانگین کمتر از 3 ساعت 

ورزش می کردند )میانگین هفتگی 3 ساعت و 29 دقیقه(. همچنین، پیاده روی، شنا و کوهنوردی، 
یوگا و ایروبیک به ترتیب مهم ترین فعالیت های ورزشی پاسخ گویان بودند.

ج- مسافرت: 56/6% از زنان تاکنون کمتر از 3 بار سفر سیاحتی و بیش از سه چهارم آنها 

)82%( کمتر از 3 بار سفر زیارتی را تجربه کرده اند. بیش از سه چهارم آنها )84/8%( معموالً 
همراه با خانواده مسافرت می کنند. از نظر ترجیح مسافرتی، پاسخ گویان درصورت تمکن مالی 
تا حدی سفر سیاحتی و تفریحی )M=4/56( را بر سفر زیارتی )M=4/50( ترجیح داده اند. 
32% پاسخ گویان تجربه ی مسافرت خارجی داشتند که این تجربه در بین حدود دو سوم آنها 

.)M=2/54( کمتر از 2 بار بوده است )%65/6(
د-  مصرف کاالهای فرهنگی: 51/5% پاسخ گویان در طول هفته کمتر از 3 ساعت مطالعه 

می کردند. 37/9 % آنها کتابخانه ی شخصی دارند و قرآن و کتب ادعیه، دینی و مذهبی و رمان 
و داستان به ترتیب مهم ترین کتبی بودند که آنها مطالعه می کردند. از بین کل پاسخ گویان، 
0/4% اصاًل تلویزیون تماشا نمی  کردند و میانگین تماشای تلویزیون در طول روز 12/17ساعت 
بوده است. 58% برنامه های ماهواره ای تماشا می کردند که میانگین تماشای این برنامه ها نیز 
9/13 ساعت در طول روز بوده است. بیشترین عالقه ی آنها به موسیقی ایرانی پاپ و موسیقی 

اصیل ایرانی بوده است.
هـ-  مدیریت بدن: 41% زنان نگرش منفی و 17/1% نگرش مثبت به بدن داشتند. 8/4% آنها 

سابقه ی عمل جراحی زیبایی داشته که 88/1% روی صورت بوده است. 38/9% آنها در هر چند 
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ماه یک وعده غذا در رستوران می خورند و 43/5% نیز در طول هر چند ماه یک یا چند وعده 
از غذای فست فود استفاده می کردند. مهم ترین معیار آنها برای خرید لباس به ترتیب شامل 
قیمت )20/4%(، جنس )16/1%( و زیبایی )16%( بوده است. پوشش مطلوب از نظر آنها نیز 

مانتو بود که چادر و اسپورت در مراتب بعدی قرار داشتند.
و- باورهای فرهنگی مبتنی بر جنسیت: حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه 

)M=4/09(، واگذاری مشاغل به افراد براساس تخصص نه بر اساس جنسیت )M=3/84( و نبود 
تفاوت بین زن و مرد از نظر قابلیت ها و توانایی ها )M=3/83( مهم ترین باورهای فرهنگی زنان 
درباره ی جنسیت بودند. بیشترین میزان مشارکت زنان در ساختار تصمیم گیری در خانواده 
راجع به امور مختلف، به ترتیب مربوط به سرمایه گذاری اقتصادی و مالی )M=3/76(، خرید یا 
تعویض منزل )M=3/63( و رسیدگی به دخل وخرج منزل )M=3/34( بود که در مجموع اگر 
نقش آنها در سه ساختار زنانه، مشارکتی و مردانه طبقه بندی شود، 21% زنان در ساختار زنانه، 

73/1% در ساختار مشارکتی و 5/1% در ساختار مردانه قرار می گیرند.
ز- مراسم تاریخی ایرانی: برگزاری مراسم عید نوروز، رفتن به طبیعت جهت سیزده بدر و 

برگزاری مراسم شبه ِچلّه به ترتیب مهم ترین مراسم تاریخی بودند که زنان رعایت می کردند.
ح-  باورهای فرهنگی عامیانه: مهم ترین باورهای فرهنگی عامیانه در بین زنان عبارت بودند از: 

»سیزده بدر را باید در طبیعت گذراند« )M=3/82(، »شکستن ظروف شیشه ای، به معنای رفع 
قضا و قدر است« )M=3/10( و »عطسه ی اول نشانه ی پیشامد بد برای فرد و عطسه ی دوم 
نشان رفع این پیشامد بد است« )M=2/74(. در مجموع می توان گفت که باورهای فرهنگی 

عامیانه در بین 23% زنان در حد کم، 52/8% متوسط و 24/2% زیاد بوده است.
ط- هویت یابی و احساس تعلق: مهم ترین معرف های هویت یابی و احساس تعلق در بین زنان 

به خودم می بالم«  »از مسلمان بودنم،   ،)M=5/24( »افتخار می کنم ایرانی بودنم  »به  شامل: 
)M=5/18( و »تکلم با زبان فارسی، برایم افتخار است« )M=5/18( بوده است. در مجموع، 

میزان هویت یابی در 1/1% زنان کم، 7/6% متوسط و 91/3% زیاد بوده است.
ی- تعداد ایدئال فرزند برای هر خانواده: 71/4% پاسخ گویان تعداد ایدئال برای فرزند را کمتر 

از دو فرزند دانسته اند )M=2/29(. از نظر ترجیح جنسی، 8/1% آنها پسر و 9/1% دختر را 
ترجیح داده و از نظر 82/8%، جنسیت نوزاد برای آنها ترجیحی ندارد. 42/6% پاسخ گویان نام 
ایرانی، 33/1% نام اسالمی و 3/2% نام خارجی را ترجیح داده و 21/2% نیز ماهیت نام فرزند 

تفاوتی برای آنها نداشت.
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5-1-2. مؤلفه ی خانوادگی

الف- انتخاب وسایل منزل: مهم ترین معیارهای پاسخ گویان برای انتخاب وسایل منزل، سادگی 

)M=4/42(، ِست بودن )M=4/34( و طبق سبک سنتی بودن )M=3/71( بود. 
از تصاویر و نمادهای اسالمی )M=4/20(، استفاده  ب- انتخاب دکوراسیون منزل: استفاده 

از اشیاء، کتیبه ها و مجسمه های ایرانی )M=3/16( و استفاده از تصاویر اسطوره های ایرانی 
)M=3/09( بیشترین استفاده را در دکوراسیون منزل از سوی زنان داشتند. 

5-1-3. مؤلفه ی اقتصادی

در سنجش شاخص رفتار اقتصادی اسالمی که بر آموزه های دینی و احساس تکلیف و وظیفه 
نسبت به جامعه و دیگران مبتنی است، نتایج نشان داد که براساس چهار مقوله ی زکات، وقف، 
ِهبه و خمس، شایع ترین رفتارهای اقتصادی اسالمی در بین زنان شامل خمس، زکات و ِهبه بود 
که در مجموع، میزان انجام این شکل از رفتارها در بین 43/8% پاسخ گویان کم، 41/2% متوسط 

و 15% زیاد بود.
درباره ی رفتارهای اقتصادی عقالنی که عمدتاً مبتنی بر نفع شخصی است، نتایج نشان داد که 
 ،)M=4/57( »گویه های »اگر درآمد نداشته باشیم، تا حد ممکن هزینه ها را به حداقل می رسانم
خانواده،  درآمد  در  »همیشه  و   )M=4/41( دارم«  را  زندگی ام  خرج  و  دخل  »همیشه حساب 
مصلحت عمومی یا خیر جامعه را هم مد نظر دارم« )M=4/03( به ترتیب بیشترین شیوع را 
در بین پاسخ گویان داشتند. در مجموع، میزان انجام رفتارهای اقتصادی عقالنی در بین %13/3 

پاسخ گویان کم، 49/6% متوسط و 37/1% زیاد بوده است.

5-1-4. مؤلفه ی اجتماعی

الف- مرجع تصمیم گیری راجع به ازدواج: 74/1% زنان مهم ترین مرجع تصمیم گیری درباره ی 

ازدواج دختر و پسر را، ترکیبی از دختر و پسر و والدین به طور مشترک، 17% دختر و پسر و 
8/4% والدین دانسته اند.

ب-سن مناسب ازدواج برای ازدواج دختر و پسر: زنان مورد مطالعه میانگین مناسب ترین سن 

برای ازدواج دختر را 23/5سال و ازدواج پسر را 28/1 سال دانسته اند.
ج-  فاصله ی سنی زن و مرد در ازدواج: زنان مورد مطالعه میانگین فاصله ی سنی زن و مرد در 

زمان ازدواج را 4/6 سال اعالم کردند.
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د. پایبندی به مراسم ازدواج: از بین فهرست 9 رسم ازدواج )شامل معاشرت دختر و پسر قبل 

از ازدواج، خواستگاری مرد از زن، برگزاری مراسم بله برون، مشخص کردن شیربها، برگزاری 
مراسم عقد، مشخص کردن مهریه، دادن جهیزیه، برگزاری مراسم عروسی و رفتن به ماه عسل(، 
خواستگاری مرد از زن، برگزاری مراسم عروسی و دادن جهیزیه به ترتیب مهم ترین رسومی 

بودند که زنان به آن معتقد بودند.
هـ- انتخاب همسر: 38/9% زنان معتقد بودند که برای انتخاب همسر، فامیل و غیرفامیل فرقی 

نمی کند و می توان همسر را از هر دو گروه انتخاب کرد، این در حالی است که 22/6% آنها 
فامیل و بستگان را در اولویت دانسته اند. در سوی دیگر، مهم ترین معیارهای این زنان برای 

انتخاب همسر، خصوصیات خوب اخالقی، سالمت جسمانی و تحصیالت بوده است.
و- برگزاری مراسم ازدواج طبق سنت های اسالمی، ایرانی و غربی: برگزاری مراسم عروسی 

طبق سنت های اسالمی )M=4/10( و سنت های ایرانی )M=3/56( بیشترین ترجیح را در بین 
زنان داشته است.

ز- رفتارهای خرده فرهنگی محلی: از بین فهرست 5 مقوله ی مرتبط با مقیاس رعایت رفتارهای 

خرده فرهنگی محلی در بین زنان، شرکت در مراسم های اجتماعی و مذهبی )M=4/46(، برگزاری 
رسوم محلی مربوط به ازدواج )M=4( و گوش دادن به موسیقی محلی )M=3/69( به ترتیب 
بیشترین میزان شیوع را در بین زنان داشتند که در مجموع از این حیث می توان گفت میزان 

انجام این رفتارها در بین 21/2% زنان کم، 51/6% متوسط و 27/1% زیاد بود.

5-1-5. مؤلفه ی دینی

در این تحقیق، مؤلفه ی دینی براساس معرف پایبندی دینی و آن هم در دو بُعد اعتقادی و 
مناسکی بررسی شد و نتایج نشان داد که میزان پایبندی به اعتقادات دینی در بین 1/6% از 
زنان ضعیف، 45/1% متوسط و 53/3% قوی است. درباره ی پایبندی به مناسک دینی، شایع ترین 
مناسکی که زنان شهر تهران به جا می آورند، شامل به جا آوردن نماز )M=4/35(، به جاآوردن روزه 
)M=4/06( و شرکت در مراسم مذهبی )M=3/78( بود که می توان گفت میزان انجام مناسک 
دینی در بین 14/3% زنان کم، 49/2% متوسط و 36/5% زیاد بوده است )M=30/67(. در مجموع 
نیز، میزان کل پایبندی دینی در بین 2/4% از زنان کم، 56% متوسط و 41/6% زیاد بود. در ضمن، 
میانگین واقعی )M=56/52( این پایبندی باالتر از میانگین مفروض و مورد انتظار )M=48( بود.
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جدول )1( توزیع نسبی پاسخ گویان برحسب پایبندی دینی

میانگین مشاهده شدهمیانگین مفروضکلقویمتوسطضعیفمولفه ها

1/645/153/31002125/85پایبندی به اعتقادات دینی

14/349/236/51002730/67پایبندی به مناسک دینی

2/45641/61004856/52مقیاس کل پایبندی دینی

5-1-6. مؤلفه ی فردی
ترجیحات ارزشی، آرزوهای زندگی، گروه های مرجع و ترجیحات فردی مهم ترین موضوعاتی 
بودند که درباره ی سبک زندگی زنان شهر تهران بررسی شدند. نتایج نشان داد که اخالق مداری 
)M=4/91(، امنیت )M=4/89( و همنوایی )M=4/78( مهم ترین ترجیحات ارزشی شهروندان 
تهرانی بودند. درباره ی آرزوهای زندگی رضایت خداوند )23/5%(، خوشبختی در زندگی )%20/9( 
و سالمتی کامل )19/4%( مهم ترین آرزوهایی بودند که زنان شهر تهران در زندگی داشتند. والدین 
و خانواده )21/7%(، شخصیت های دینی )17/7%( و  بزرگان فامیل )17/3%( غالب ترین گروه های 
مرجع زنان بودند. از حیث ترجیحات فردی نیز، خانواده )M=5/69(، وضعیت مالی و اقتصادی 
)M=5/21( و مذهب و اَعمال مذهبی )M=5/06( به ترتیب مهم ترین ترجیحات فردی زنان بودند.

5-2. مقایسه ی مؤلفه های سبک زندگی برحسب پایگاه اقتصادی و اجتماعی
نتایج مربوط به مقایسه ی مقیاس های تحقیق برحسب پایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان بر این 
داللت داشت که از یک سو شهروندان طبقه ی باال به مدیریت بدن نگرش مثبت تری دارند، اما از 
سوی دیگر، شهروندان طبقه ی پایین باورهای فرهنگی قوی تری در مورد جنسیت دارند، باورهای 
فرهنگی عامیانه قوی تری دارند، رفتارهای اقتصادی اسالمی را به میزان بیشتری رعایت می کنند، 
رفتار ُخرده فرهنگی محلی را به میزان بیشتری رعایت می کنند و در نهایت اینکه پایبندی دینی 
باالتری دارند. ضمن  اینکه میزان رعایت رفتارهای اقتصادی عقالنی در بین شهروندان دارای 

پایگاه های اقتصادی و اجتماعی مختلف، یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

5-3. خوشه بندی مناطق
برای خوشه بندی مناطق، سه روش مرسوم شامل سلسله مراتبی، چندمیانگینی و دومرحله ای 
وجود دارد که در این تحقیق، با توجه به ماهیت داده ها، حجم نمونه و نمایش بهتر فاصله مناطق از 
همدیگر از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی1 استفاده شده است. تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی 

1. Hierarchical Cluster Analysis )HCA(
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با جداسازی هر منطقه در یک خوشه ی جداگانه شروع می شود. در هر مرحله از تحلیل، جداسازی 
مناطق تاجایی انجام می شود که شبیه ترین دو خوشه در هم ادغام شوند و در نهایت نیز، تمامی مناطق 
در یک درخت طبقه بندی کامل ادغام شوند. معیاری که خوشه بندی براساس آن انجام می  شود، 
فاصله1 است. مناطقی که نزدیک به هم باشند، در یک خوشه ادغام می شوند و مناطقی که نسبت 
به هم فاصله دارند، در خوشه های متفاوتی قرار می گیرند. نتایج استفاده از این روش نشان داد که 
مناطق 22گانه تهران در شش خوشه طبقه بندی می شوند که براساس آن، بیشترین تعداد مناطق در 
خوشه ها، مربوط به خوشه ی پنجم با تعداد 12 منطقه )54/5%( است. پس از آن، خوشه های دوم )4 
منطقه، 18/2%( و ششم )3 منطقه، 13/6%( در رتبه های بعدی از نظر درصد پوشش منطقه قرار دارند.

جدول )2( نتایج خوشه بندی مناطق 22گانه شهر تهران

اسامی مناطقدرصد مناطق در هر خوشهتعداد مناطق در هر خوشهخوشه ها

14/51خوشه ی اول

2، 4، 5، 418/27خوشه ی دوم

14/53خوشه ی سوم

14/56خوشه ی چهارم

8، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 1254/521خوشه ی پنجم

11، 12، 313/622خوشه ی ششم

N22100-

 داللت خوشه بندی مناطق این است که این مناطق یک سری ویژگی هایی دارند که موجب شده 
تا در یک خوشه قرار بگیرند. جدول شماره ی 3 حاکی از این نتایج است که برای مثال ویژگی های 

ممیزه ی سبک زندگی در خوشه ی دوم -که شامل مناطق 2، 4، 5 و 7 می باشد- چنین است: 
نگرش متوسطی به مدیریت بدن دارند؛ باورهای فرهنگی مبتنی بر جنسیت متوسطی دارند؛ 
باورهای فرهنگی عامیانه متوسطی در بین آنها رایج است؛ رفتار اقتصادی اسالمی در بین آنها زیاد 
است؛ رفتار اقتصادی عقالنی کمی مرتکب می شوند؛ رفتارهای ُخرده فرهنگی محلی را به میزان 

متوسطی مرتکب می شوند؛ و پایبندی مذهبی کمی دارند.
در ضمن، در بین خوشه های مطالعه شده خوشه ی سوم کمترین میانگین )M=2/74( را در 
بین خوشه های شش گانه دارد و پس از آن خوشه ی دوم )M=2/92( در رتبه ی بعدی قرار دارد. 

باالترین میانگین نیز مربوط به خوشه های چهارم )M=3/16( و ششم )M=3/05( است.

1. distance
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جدول )3( میانگین مقیاس های تحقیق در بین 6 خوشه ی مناطق تهران

مناطق
مقیاس ها

خوشه ی 
اول

)منطقة 1(

خوشه ی دوم
)مناطق 2، 4، 

)7 ،5

خوشه ی 
سوم )منطقة 

)3

خوشه ی 
چهارم 

)منطقة 6(

خوشه ی پنجم
)مناطق 8، 9، 10، 13، 14، 15، 

)21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16

خوشه ی ششم 
)مناطق 11، 12، 22( 

مدیریت بدن
3/513/193/143/682/242/72

کمکمزیادمتوسطمتوسطزیاد

باورهای فرهنگی مبتنی 
بر جنسیت

1/722/161/782/522/481/84

متوسطکمکمزیادمتوسطزیاد

باورهای فرهنگی عامیانه
2/732/901/903/462/992/73

کمزیادزیادکممتوسطکم

رفتار اقتصادی اسالمی
1/462/081/761/832/260/99

کمزیادمتوسطمتوسطزیادکم

رفتار اقتصادی عقالنی
3/323/013/683/092/873/84

زیادکممتوسطزیادکممتوسط

رفتارهای ُخرده فرهنگی 
محلی

2/242/522/253/262/982/51

متوسطزیادزیادکممتوسطکم

پایبندی دینی
2/352/301/962/302/762/34

متوسطزیادکمکمکممتوسط

2/942/922/743/163/023/05کل

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق وضعیت سبک زندگی زنان در شهر تهران در مؤلفه های مختلف بررسی شد. 
یکی از انگیزه های این بررسی، تغییراتی بود که می توان در نوع مصرف، پوشش، آرایش، رفتار، 
اندیشه و دغدغه های فکری و... زنان این شهر -به عنوان یک گروه اجتماعی در جامعه از سبک 
زندگی ویژه ای دارند- مشاهده کرد. به دنبال ضرورت و اهمیت انجام تحقیق حاضر، یافته ها چندین 

داللت مهم دارند که در این قسمت در مقام بحث و نتیجه گیری به آنها اشاره می شود.
داللت اول یافته ها این است که سبک زندگی زنان، تمایزبخش است و سبک زندگی طبقات 
اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه ها با هم متفاوت بوده است. بسیاری از مطالعات 
Stok- ؛Roberts & Fagan, 1999 ؛Chao & Schor, 1998( و خارجی )1389  داخلی )جوادی،
burger-Sauer & Teichmann, 2011( به نتایج مشابهی در این باره دست یافتند. اگر بخواهیم از 

زبان بوردیو این نتیجه را تحلیل کنیم، می توانیم چنین بگوییم که سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی 
دارد و با این تمایزبخشی به افراد مختلف در طبقات اقتصادی و اجتماعی گوناگون هویت می دهد. 
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البته طبقات مختلف به تعبیر وبری، شانس های زندگی متفاوتی دارند و چنان که گیدنز نیز اشاره 
می کند، برای همه ی افراد و گروه ها، انتخاب شیوه ی زندگی مشروط به شانس ها و فرصت هایی 
است که نصیبشان می شود و انتخاب شیوه ی زندگی نیز اغلب فعاالنه برای تحکیم و تقویت توزیع 
شانس های زندگی استفاده می شود )گیدنز، 1378: 121 و 126(. شاخص دیگر سبک زندگی - که طبق 
نتایج این مطالعه، تفاوت بارزی در بین طبقات مختلف داشت- الگوی مصرف است که مطابق نظر 
سوبل1 )1981( و المونت و همکارانش2 )1996( این شاخص، بهترین شاخص سبک زندگی است. 
مطالعه ی حاضر نشان داد که مصرف فرهنگی در بین طبقات مختلف، متفاوت است و این تفاوت 
مصرف فرهنگی را می توان با تفاوت سرمایه ی فرهنگی بین این طبقات توضیح داد که براساس 
آن، طبقات باالی اقتصادی و اجتماعی به دلیل برخورداری از سرمایه ی فرهنگی باالتر، مصرف 
فرهنگی بیشتری نسبت به طبقات پایین تر دارند. مطالعات موضوعی مشابه در داخل کشور )برای 
مثال، رفعت جاه، 1387؛ رنجبریان، ذبیح زاده و براری، 1390؛ حبیب پور گتابی، 1394( نیز به چنین نتیجه ای 

مبنی بر نقش سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییر انگاره ی مصرف دست یازیدند. 
داللت دیگر، جایگاه طبقه در تعدیل سبک زندگی به ویژه از منظر رابطه ی دین با آن است. 
تحلیل بیشتر و عمیق تر داده ها نشان داد که طبقه ی اقتصادی و اجتماعی زنان شهر تهران، رابطه ی 
دین و سبک زندگی را تعدیل می کند؛ به طوری که ارتباط پایبندی دینی و سبک زندگی در بین 
زنان مناطق کمتر توسعه یافته ی شهر تهران مانند مناطق 9، 10، 21 و 22، قوی تر از مناطق بیشتر 
توسعه یافته مانند مناطق 1، 3 و 6 است. بدین معنی که دین بسیاری از مؤلفه های سبک زندگی 
در گروه اول را تحت تأثیر قرار داده، اما در گروه دوم، این تأثیر کمتر است. بنابراین، می توان چنین 
نتیجه گرفت که در مناطق گروه اول، سبک زندگی زنان به سبک تجویزی اسالمی نزدیک تر است، 
اما در مناطق گروه دوم، سبک زندگی زنان با سبک زندگی تجویزی اسالم فاصله دارد. این نتیجه 
می تواند منطبق با این استدالل حمیدی و فرجی در مطالعه ی پوشش زنان شهر تهران باشد که 
گرچه قشر زیادی از جامعه اهمیت زیادی برای دین و دستورات دینی در امور زندگی خود به ویژه 
پوشش قایل اند، اما همه ی شیوه های پوشش در زنان را نمی توان در قالب حجاب منحصر کرد؛ 
چه بسا شیوه ی پوشش بخشی از افراد جامعه نیز برمبنای سنت و فرهنگ و حتی رسانه های 
نوین شکل گرفته که نشان می دهد انتخاب ها و شانس ها در سبک زندگی زنان شهر تهران متأثر 
از منابع چندگانه است و در نتیجه ی این منابع، بازاندیشی هویتی در آنها مشاهده می شود. در 

1. Sobel
2. Lamont et al.



25

صفری شالی و حبیب پور گتابی، سنخ شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران
 

همین باره، رفعت جاه دریافت که سبک زندگی و الگوهای مصرف و در نتیجه تمایزهای هویتی 
زنان را نمی توان تنها از روی موقعیت شغلی آنها شناخت، بلکه باید تأثیر سایر عوامل فرهنگی 
مانند ارزش ها و نگرش ها را در شکل گیری هویت و سبک زندگی زنان مطالعه کرد. مقبول و آتیک 
به استقالل اقتصادی و مالی و در نتیجه افزایش اعتماد به نفس زنان اشاره می کنند و کوماراِول 
معتقد است که گاهی اوقات زنان مصرف کننده تصمیمات خرید را براساس باورهای عاطفی ای 
می گیرند که حتی خودشان هم نسبت به آن آگاهی ندارند. یافته ی افراسیابی و مرادی فر آموزش 
مدرن، رسانه ها و شهرنشینی را جزء شرایط علّی تأثیرگذار در پدیده ی دگردیسی سبک زندگی 
زنان تلقی کرده که با پیامدهایی چون دگرگونی ارزش ها، ُمدگرایی، مدیریت بدن و مصرف گرایی 

در زنان همراه است.
دیگر داللت یافته ها، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسالمی با همدیگر است. یافته ها نشان 
داد که پذیرش سبک زندگی اسالمی، به معنای نفی فرهنگ ایرانی نیست؛ به طوری که طبق 
یافته ها، زنان مذهبی شهر تهران در مناطق 22گانه مورد مطالعه، مؤلفه های ایرانی مانند باورهای 
فرهنگی عامیانه، رعایت مراسم تاریخی و انجام رفتارهای ُخرده فرهنگی محلی نیز دارند. البته این 
همزیستی را نمی توان برای همه ی مصادیق سبک زندگی اسالمی-ایرانی سرایت داد، به طوری که 
از یک سو، گرچه رواج اعتقاد دینی در بین بیش از نیمی از زنان و ترجیح برگزاری مراسم عروسی 
طبق سنت اسالمی، از مصادیق شیوع سبک زندگی اسالمی در بین زنان مطالعه شده است، اما از 
سوی دیگر، در رابطه با رفتارها و مناسک دینی، شاهد کاهش میزان ارتکاب آنها از سوی برخی از 
زنان هستیم، به طوری که برای مثال، درباره ی رفتار اقتصادی اسالمی براساس چهار مقوله ی زکات، 
وقف، ِهبه و خمس، نتایج نشان داد که در مجموع میزان انجام این شکل از رفتارها در بیش از 
یک سوم زنان )43/8%( کم است و در مقابل کمتر از یک پنجم آنها )15%( به لحاظ عملی به 
این رفتارها پایبند هستند. در زمینه ی ترجیح اسمی فرزند نیز، غالب آنها نام ایرانی و سپس نام 
اسالمی را برای فرزند خویش ترجیح می دهند. به هر روی، این نتیجه ی ترکیبی نشان می دهد که 
دین نَه تنها برای تقویت سبک زندگی ایرانی زنان شهر تهران مانع نیست، بلکه حتی موجب تقویت 
آن نیز می شود و در نتیجه شاهد همزیستی این دو سبک زندگی با یکدیگر هستیم. یافته های 
تحقیق در این باره را می توان براساس برداشت شهید مطهری دربار ه ی خدمات متقابل اسالم و 

ایران نیز تبیین و استدالل کرد که دو جریان اسالم و ایران در همزیستی با یکدیگر قرار دارند.
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