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  سبك زندگي زنان شاغل و غير شاغل بررسي
 2 سكينه هاديزاده و1∗حسين كردي

  
  چكيده
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   پيشگفتار
ورود زنان به محيط هاي اجتماعي وايجاد فرصت هاي شغلي وگزينش آن ها براي شغل هاي 

تعلقات  نان در اجتماع وخانواده وتعدد روابط اجتماعي وموجود در جامعه سبب تنوع نقش هاي آ
مسائل جديدي را بوجود  نگرش آنان شده و اين پديده موجب تغيير ديدگاهها و. گروهي شده است

به  تري بوده و زنان شاغل نسبت به زنان غير شاغل داراي فرصت ها وموقعيت هاي بيش. آورده است
پيش  ها وشيوه هاي زندگي متفاوتي را در شان، سبك اينيازه عاليق وشرايط و لحاظ ساليق و

 هاي اجتماعي جديد و گيرند، به گونه اي كه مي توان ادعا كرد امروزه زنان با استقرار در موقعيت مي
ي ساليق خاصي رو به سبك هاي زندگي و تر فرهنگي بيش دستيابي به سرمايه هاي اقتصادي و

 تكثر ساير نهادها، سبك زندگي آنان تعدد و  شغلي، آموزشي وورود زنان به نهادهاي با. آورده اند
بوده است كه متفاوت از  سبك زندگي آنان تاثيرگذار فرهنگ شعلي نيز بر  شغل و در پي ان،يافته و

 .سبك زندگي زناني است كه داراي شغل تعريف شده نيستند
 جامعه تعبير وناگونگگروههاي اجتماعي  سبك زندگي را مي توان به شيوه زندگي طبقات و

كرد كه در آن افراد با پيروي از الگوهاي رفتاري خاص، باورها، هنجارها وارزش هاي اجتماعي ويژه 
تا الگوهايي كه مبتني ...) نوع مسكن، محل سكونت و( يا انتخاب نمادهاي فرهنگي و منزلتي خاصي

فيلم، ( ، هنري...)له وكتاب،مج( فعاليت هاي فرهنگي هاي مصرف كاالهاي فرهنگي، بر مولفه
زنان . نحوه گذران فراغت هستند، تعلقات خود را نسبت به آن به نمايش مي گذارد و...) موسيقي و

توجه به وضعيت  دهند با به عنوان يك قشر اجتماعي كه نيمي از جمعيت فعال كشور را تشكيل مي
 اين كه در مي باشندتمايزاتي در سبك زندگي  و داراي تفاوت ها )غيرشاغل–شاغل( فعاليت

ميزان تفاوت ها و عوامل موثر برآن شناسايي   نوع وراهاز اين  تا .پژوهش به آن پرداخته شده است
  .شوند
 

  مباني نظري
 تعبير شده در ادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي دو برداشت و مفهوم سازي متفاوت               

 سـبك زنـدگي معـرف       ، باز مي گـردد    1920 آن به دهه     پيشينهدر فرمول بندي نخست كه      . است  
 بـه عنـوان شاخـصي بـراي طبقـه اجتمـاعي بكـار مـي رفتـه اسـت                  اغلـب ثروت و موقعيت افراد و      

(Chapin,1935)  . بندي دوم سبك زندگي نه در مطالعـات قـشربندي اجتمـاعي و راهـي                در فرمول
تغييـرات فرهنگـي    براي تعيين طبقه بلكه شكل اجتماعي مدرني دانسته مي شود كه تنها در مـتن                

در اين . (Bourdieu,1984 & Giddens,1991)مدرن و رشد و گسترش فرهنگ مصرف معنا مي يابد 
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هـا، نگـرش هـا، رفتارهـا يـا هويـت افـراد، كـه در                  معنا سبك زندگي راهي است براي تعريف ارزش       
  (Chavoshian, 2001, p36).هاي اجتماعي روز به روز افزايش مي يابد  تحليل

  ه طوركلي مفهوم سبك زندگي از سوي جامعه شناسان عالقمند به ، ب1980 دههطول در
 (Sobel,1981) سوبل  و(Bourdieu,1980) بورديو، )Sckeys,1987 (ساختار اجتماعي مثل اسكيز

 كوئلت،  (Sue,1986)هاي مهمي براي مباحثه توسط سو مقاله. ورد توجه قرار گرفتم
(Quellt,1981) ،پاره (Pare,1985) توكراسكي و (Tokaraski.1984) گاتس  و گردآوري شدند
(Gattas,1986)  در زمينه فراغت و سبك زندگي را مطرح كرد و پژوهشبرنامه عملي براي 

  دالدورانتي،چنين هم. (Veal, 2001,p 360)ديدگاهش را متوجه ارتباط آن با سبك زندگي نمود 
De la Durantaye,1988 ) (درباره فراغت و شيوه زندگي گردآوري كرد و چند رشته اي راژوهش پ  

 مفاهيم منزلت گروهي و سبك زندگي  راهاستداللش اين بود كه از (Moorhouse,1989) ورهاوسم
  . مي تواند راهي براي تحليل علمي و مناسب مفهوم گذران اوقات فراغت بدست آورد

الت درباره موضوع اوقات فراغت  ، مجموعه معتبري از مقا1980در پايان دهه ، ديگر سوي      از
با اين وجود، براي .  و جامعه شناسي بين المللي منتشر شدپژوهشتوسط انجمن ) سبكي از زندگي(

يك مقاله منتشر شده در سال . استفاده از مفهوم سبك زندگي، مقاومت و مخالفتي وجود داشت
.  باشد مناسبيهارچوبتواند چ  سبك زندگي ميباره پيشنهاد كرد كه رويكرد وبري در1989

 فمنيستي از جمله اسكارتون پژوهشگران  و(Critcher,1989)هايي مانندكريت چر  نئوماركسيست
اين روند با نقد شديد . به مخالفت با اين موضوع پرداختند(Scarton & Talbot,1989)وتالبوت 

  ).Ibid,p 361(يافت   ادامه(Jarvie & Maguire,1994)جامعه شناسان انتقادي مثل جاروي ومگواير 
در .  رو به شده بود1990سبك زندگي در طول دهه  با وجود انتقادات فراوان، حمايت از مفهوم

.  اين مفهوم را با مفهوم كار وبلن، وبر و زيمل، متـصل نمـود  (Mommaas, 1999)  موماس،اين دهه
دگي يكـي از مفـاهيم      كريت چر براي معين شدن جايگاه اوليه اين مفهوم پيشنهاد داد كه سبك زن             

و مــورد بررســي قــرار گيــرد  طبقــه متوســط اســت كــه بايــد در مطالعــات فراغــت كــشف شــود 
)critcher,1995,p120.(  

 تأكيد مد همچون اي مقوله بر مدرن، جامعة تحليل مصرف گرايي در  (Simmel, 1971)زيمل
 از و بوده هويت بخش دفر براي سويي از زندگي هاي سبك ايجاد و كاالها مصرف وي، نظر به .دارد

سبك زندگي از ديدگاه زيمل، يكي از شيوه هايي است كه افراد . متمايزكننده است ديگر سويي
 ارتباط پيچيده ،در حقيقت. كنند براي تعريف هويتشان در ارتباط با جامعه توده اي جستجو مي

هويت شالوده بين سبك زندگي مدرن به عنوان يك شكل اجتماعي و جستجوي افراد براي كسب 
هايي براي تحقق يافتن  هاي زندگي از نظر زيمل، استراتژي سبك. دهند بحث وي را تشكيل مي
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     ).Cockerham,1997,p134( باشند تسلط فرهنگ عيني براي زندگي روزمره در جامعه مدرن مي
 به. دكنن مي كسب اجتماعي منزلت افراد چگونه كه بود مسئله اين پي در  (Veblen,2004)وبلن
 نمود بهترين و باشد داشته خارجي نمود بايد است كه منزلت كسب عامل ترين مهم ثروت وي، نظر
 و خود زيورآالت، و آرايش پوشش، نوع با افراد براي نمونه،. تاس نمايشي و تظاهري مصرف آن
 راه از كه» فراغت خود نمايانه«  به نظر وي، در ابتدا .كنند مي متمايز سايرين از را خود هطبق

كار غير . اشتغال فرد به كارهاي غير توليدي نمايش داده مي شد، نشان دهنده ثروت فرد بود
مولد به طبقات   توليدي نشان مي داد كه فرد براي فراغت و تفريح كارمي كند و اشتغال به كار

  .(Fazeli, 2002)پايين تر اختصاص دارد 
غل متفاوت، الگوهاي زندگي و سبك شا م(Veblen, 2004,pp 52-59)در ديدگاه وبلن 

هايي كه مشاغل كليدي   ولي در ساختار طبقاتي آن،انديشيدن و انتظار طبقاتي متفاوتي دارند
طوري رفتار مي كنند  ترين تفاوت را با بقيه تيپ هاي جامعه دارند و  بيش،جامعه را اشغال كرده اند

مل و  عكنند كه سبك فكرشان و نمود ميگونه وا تري با ديگر طبقات دارند و اين كه شكاف بيش
 افراد جامعه برتر است افرادي كه مشاغل مهم را در اختيار خود دارند درآمد سايركردارشان از 

ها نشانه افتخار و  تري را كسب مي كنند و شيوه زندگي را انتخاب مي كنند كه براي آن بيش
 نشان مي دهند معرف گوناگونطبقات براي مثال پوشش، آرايش و كلماتي كه افراد . حيثيت است

واژه جايگاه طبقاتي آنهاست و در عرصه رقابت براي خودنمايي افراد سعي مي كنند لباس، آرايش و 
 . را براي گفتگوها استفاده كنند كه در جامعه مورد احترام است هايي

او بر مبناي . نخستين كسي بود كه اصطالح سبك زندگي را به كار برد (Weber,1978)     وبر 
تعريف چند بعدي خود از قشربندي اجتماعي و تاكيد بر منزلت به عنوان يكي از ابعاد و مولفه هاي 

از  .(Goshbar,2005,p42)قشربندي، اصطالح سبك زندگي را در ارتباط با اين بعد به كار گرفت 
تري هاي منزلتي بك زندگي تفاوت بين گروهي را ايجاد مي كند و به بر س(Weber,1978)نظر وبر 

 سبك هاي زندگي به گروه مرجع تبديل راهگروههاي منزلت از . و طبقاتي مشروعيت مي بخشد
 Bocock, 2001 &Veblen, 2004 cited in(شوند و معيار قضاوت اجتماعي قرار مي گيرند مي

Khdemian, 2009,p 75(. بدين ترتيب از نظر وبر سبك زندگي پيوستگي بسيار نزديكي با نوع 
  .(Ibid,p75)اشتغال فرد دارد 

، (Weber,1978) و وبر (Simmel, 1971)هاي زيمل  بسط انديشه با(Bourdieu,1984) بورديو
وي به تحليل انتخاب هاي سبك زندگي  .سبك زندگي را بازتاب منزلت اجتماعي در نظر مي گرفت

ه ساختاري در دهه اخير بپرداخته و آن را از اين جهت با اهميت دانسته كه تمايزات اجتماعي و 
 به نقدي درباره "تمايز"وي در كتاب .  روز افزون از رهگذر صور فرهنگي بيان مي شونداي گونه
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پردازد و مشخص مي سازد كه چگونه گروههاي خاص بويژه طبقات خاص اقتصادي و  ساليق مي
آرايش كردن،  ن،اجتماعي، انواع كاالهاي مصرفي، روش ارائه خوراك و غذا خوردن ،لباس پوشيد

 وي .مبلمان و تزئين داخلي منزل را بكار مي گيرند تا روش مجزاي زندگي خويش را مشخص كنند
عنوان راهي ه  مصرف را بايد همچون دسته اي از اعمال اجتماعي و فرهنگي ب كه استبر اين باور

ه بين شيوه هاي ي عمدي تفاوت ها، براي مثال.براي ايجاد تمايزات بين گروههاي اجتماعي دانست
مصرف خوراكي، نوشيدني، تماشاي تلويزيون، ويدئو، مبلمان و آرايش منزل، اتومبيل و پوشاك 

 بحث بورديو در، لذا. (Bocock,2001,pp 92-97)طبقه هاي كارگر و متوسط و پايين وجود دارد 
 از نظامي ازاستفاده  همنزل به مصرف بلكه شود نمي مطرح زيستي نيازهاي به پاسخ همانند مصرف
 كه است فضايي همان زندگي سبك ،بنابراين. (Shalchi,2005,p34)مطرح است  نمادها و ها نشانه

 زيبا را چيز چه و بدانند ارجح را چيز چه كنند، زندگي چگونه كه آموزند مي آن ذيل كنشگران در
 هاي انتخاب ي،فرهنگ سليقه هرآنچه او باور به. (Jamshidiha & Parastash,2007,p9) بشمارند
 شمرده افراد ذاتي هاي قريحه از ناشي و طبيعي كامالً است ممكن و شود مي ناميده ... هنري و

د دار ها آن اجتماعي موقعيت و وضعيت با اثباتي قابل و مستقيم رابطه شود،
(Rafatjah,2008,p141).  بورديو (Bourdieu,1984) را  بيان مي كند كه افراد سبك زندگي خود

بورديو رابطه بين ساختمان . (Williams,1995,pp580-585)  اما نه بصورت آزادانه،كنند خاب ميانت
اجزاي مرتبط با آن از   در اين جا بدن و.ذهني و سبك زندگي را هم مورد توجه قرار مي دهد

   (Jenkins, 2002,p161).  دناهميت زيادي برخوردار مي شو
 است سبك زندگي كردارهايي هستند كه به جريان عادي اوربر اين ب (Giddens,2002)     گيدنز 

جريان هايي كه در لباس پوشيدن، غذاخوردن، شيوه هاي كنش . زندگي روزمره تبديل شده اند
جلوه مي كنند؛ چنين رفتارهايي بازتاب كننده هويت هاي شخصي، گروهي و اجتماعي است وي از 

كند و متضمن   سبك زندگي افراد را مشخص ميگرايي سخن مي گويد كه اشكال منتخبي از مصرف
 تفريح يا فراغت گوناگونانتخاب انواع خاصي از غذا، پوشاك، مسكن، اتومبيل، عادات كاري، اشكال 

 توسط موقعيت اجتماعي افراد و امكان و ،ين حالبا او انواع ديگري از رفتار منزلت جويانه است كه 
  .)Cockerham, 1997, p 32 (شود  فرهنگي مشروط ميميزان دسترسي آنان به منابع اقتصادي و

ها جسماني شان مورد  نان به ويژه براساس ويژگي ز(Giddens,1991,pp86-87)به نظر گيدنز 
قضاوت قرار مي گيرند و احساس شرم سازي نسبت به بدنشان ارتباط مستقيمي با انتظارات 

 است عبارت زندگي سبك مطالعه دارد، گيزند سبك مقوله از گيدنز كه برداشتي با. دارد اجتماعي
كرده،  انتخاب را ها آن افراد كه كنش الگوهاي با رفتارها از شناخت مجموعه منظمي براي تالش از

  .(Fazeli, 2002, p 66)مي شود هدايت ها نآ واسطه به روزمره زندگي در واكنش شان
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 نمايش هويت فردي و ديده سبك زندگي تالشي در جهت پ(Chaney,1996)در ديدگاه چني 
سبك هاي زندگي، الگوهاي متمايز . (khademian, 2009,p 21)تعريف ويژگي مدرنيته بوده است 

كه توضيح  كنش در ميان مردم است و مردم در زندگي روزانه خود از مفهوم سبك زندگي بي آن
افراد، علل آن و كند زيرا اين مفهوم به توضيح رفتار  منظور خود را ضروري بيابند، استفاده مي

 (Chaney, 1996, 9).معنايي كه اين رفتار براي آن ها دارد كمك مي كند 
گويد اصطالح سبك زندگي مد است كه تن، پوشاك،  يم Featherston, 1991) (     مايك فدرستون

طرز صحبت كردن، وقت گذراني، ترجيحات خوردني و نوشيدني، منزل، اتومبيل، انتخاب محل 
.  آوردشماراي او ب ر كارهاي شخصي را بايد به عنوان شاخص هاي فرديت و سليقهتفريح و ساي

كنيم كه در آن ديگر انطباق با  امروزه به طرف جامعه اي بدون گروهاي ثابت منزلتي حركت مي
جامعه اي كه فدرستون به . سبك هاي زندگي كه براي گروهاي ويژه تثبيت شده باشد معني ندارد

معه اي است كه داراي گروهاي ثابت طبقه اجتماعي است كه تعيين كننده آن اشاره دارد جا
  .)  (Bocock, 2001,p 47الگوهاي جديد مصرف عمال از بين رفته اند

شغل و فرهنگ شغلي دو عامل مرتبط با هم هستند كه تاثير آن ها بر سبك زندگي دربرخي 
تا سبك گذاران اوفات فراغت و تفريح عي كرد س ) (Parker,1995 پاركر.ها آزموده شده است پژوهش

هاي سبك  افراد را بر اساس كار و شغلشان توضيح دهد، البته شغل و كار مي توانند بر بقيه عرصه
، ميزان  در بعد اقتصادياين تاثير ناشي از چندبعد قابل توضيح هستند؛. باشند زندگي نيز موثر

ت الزم براي تحقق برخي سبك هاي زندگي درآمد حاصل از كار فرد ميزان دسترسي وي به امكانا
در بعد اجتماعي، كار وسيله اي براي ايجاد ارتباطات اجتماعي و داخل شدن در . را تعيين مي كند

برخي شبكه هاي اجتماعي است، همين شبكه هاي اجتماعي قادرند تا برخي سبك هاي زندگي را 
يز براي كار متصور است ؛كار كردن باعث  ابعاد اجتماعي ديگري ن،چنين هم. ايجاد يا تقويت كنند

 در مطالعه ، محدود شود، لذاگوناگونمي شود تا زمان در دسترس افراد براي انجام فعاليت هاي 
 . (Fazeli, 2002,p 99) سبك زندگي متغير فرهنگ شغلي اهميت ويژه اي يافته است

 ف كردن متظاهرانه درمصر: ر كتاب مصرف عنوان مي كند د(Bocock,2001,p33)رابرت باكاك 
مريكا تبديل به نقش اصلي زنان شد و زنان براي فراهم نمودند كاالهـاي مـصرفي و لـوازم اضـافي                     آ

تاثير طبقه شغلي بر الگوي مـصرف در دو شـكل عمـده در نظـر                . گرفتند جديد، شغل كارمزدي مي   
شغل ها حتـي اگـر      در نظام طبقه بندي بعضي از       . اول از همه سطح درآمد مهم بود       .گرفته مي شد  

تر از درآمد طبقه پايين تر باشد، به علـت منزلـت اجتمـاعي بـاالتر در جايگـاه         درآمد اعضاي آن كم   
كه منزلت اجتماعي باالتر يك شغل ، مرتبط با صالحيت هاي تحـصيلي              ديگر اين . باالتري قرار دارد  

بـه نظـر     رد مهم هستند   سطوح تحصيلي به علت اينكه بر الگوي مصرف تاثير مي گذا           ،لذا.مي باشد   
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باكاك براي زنان نقش هاي شغلي مبنايي بود تا هويت اجتماعي و روان شناسي شان را بـر آن بنـا                     
  . (Ibid,p 45)كنند
  

  پژوهشپيشينه 
تاثير موقعيت شغلي برسبك زندگي زنان " عنوان بامقاله اي   در(Rafatjah, 2008) رفعت جاه

 و شغلي زنان را بر سبك زندگي آنان مورد بررسي و  سعي كرده تاثير موقعيت اجتماعي"شاغل
د كه هر چه موقعيت شغلي و سرمايه اقتصادي ن نشان مي دهپژوهشنتايج اين . تبيين قرار دهد

 ميزان اوقات ،چنين ها كاهش مي يابد؛ هم زنان مورد مطالعه ارتقا پيدا مي كند، روابط اجتماعي آن
تر بوده   به شاغالن رده هاي پايين و باالي شغلي بيشفراغت زنان رده هاي متوسط شغلي، نسبت

هاي  است، اين مطالعه نشان داد؛ زناني كه داراي موقعيت شغلي باال بوده اند، نسبت به زنان رده
شغلي پايين، سبك زندگي از مصرف گرايي فاصله گرفته و توجه به جنبه هاي فايده اي و كاربردي 

نتايج حاكي از آن است كه سبك زندگي زنان را نمي توان صرفا  ،چنين هم. تر مي شود كاالها بيش
از روي موقعيت شغلي آنها شناخت، بلكه بايد تاثير ساير عوامل فرهنگي از جمله جنسيت، 

 .تحصيالت را در شكل گيري سبك زندگي زنان مورد مطالعه قرار داد 
اه آن در فرهنگ سبك زندگي و جايگ« عنوان بايپژوهشدر  (Khatam,1999) اعظم خاتم

هاي زنان را  تغيير روابط خانوادگي در نتيجه افزايش نقش و مسئوليت» مصرفي جامعه شهري تهران
دهنده باالتر بودن اشتغال زنان   نشانپژوهشهاي  يافته. نماد تجدد عرصه خصوصي معرفي مي كند

وزش فرزندان و استفاده تر آم ين بودن تعداد فرزندان، با اهميت بيشيپا در فعاليت هاي اقتصادي و
 .تر از كاالها و خدمات تجاري وگذران اوقات فراغت قابل پيش بيني است بيش

پايگاه " در پژوهشي با عنوان(Fardro & sedaghatzadegan,1998)    فردرووصداقت زادگان 
منطقه شمال  بهره گيري از روش پيمايشي در دو با"مصرف كاالهاي فرهنگي اقتصادي واجتماعي و

نوع  جنسيت با ميزان و جنوب شهر تهران انجام شدبه اين نتيجه رسيدن كه ميزان تحصيالت و و
  . مصرف كاالهاي فرهنگي رابطه دارند

جوان، سبك " عنوان بامقاله پژوهشي خود  در(Rabani & Rostgar, 2008)همكار  رباني و
-پايگاه اقتصادي ير جنس ومتغ به اين نتيجه اشاره مي كنند كه بين دو"فرهنگ مصرفي زندگي و

 .اجتماعي باسبك زندگي رابطه وجود ندارد
نتايج نشان .  به پژوهشي در مورد مديريت بدن درزنان پرداخته است(Ekhlasi,2008) اخالصي

اجتماعي آنان - اين موضوع با پايگاه اقتصادي زنان به ميزان زيادي توجه به بدنشان دارند و مي دهد
  .  رابطه دارد
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 گوناگون به جنبه هاي "سبك زندگي در بريتانيا" پژوهشدر  (Mintel,1988)مان مينتل     ساز
زندگي جوانان و زنان و اطالعاتي درباره نقش تصميم گيرندگي زنان به ويژه در امر گذران اوقات 

، به عامل تفاوت جنسيت و سبك زندگي پرداخته شده پژوهشدر اين . فراغت اشاره شده است
 نشان دهنده آن است كه در بين جوانان، زنان بيش از مردان به ظاهر شخصي ژوهشپاست، نتيجه 

  .(Chaney, 1996)د و كتاب اهميت مي دهن
وي بـه   . ي در مورد تفاوت هاي فرهنگـي انجـام داده اسـت           ژوهش پ (Michman,1989)  ميچمان

تـر مـردان    شمشاركت بي. هاي جنسيتي در حال حادث شدن است دگرگوني اشاره دارد كه در نقش  
. هـاي زنـدگي مـردان در حـال تغييـر اسـت       در امور مربوط به خانه داري كه نشان مي دهد سـبك         

بـراي پاسـخگويي    . تري از آنان مشاغل تمام وقت دارند       طور در مورد زنان كه اكنون عده بيش        همين
عـاني  به اين حساسيت هاي در حال تغيير، عرضه كنندگان كاال و خدمات مصرفي بايد نسبت بـه م                 

  ).chaney,1996( نمادين كاالهاي خويش هشيار باشند
، نتايج "سبك زندگي وتفاوت در انتخاب بازار كار زنان" درمقاله پژوهشي    (Hakim,2002)     هاكيم

تنوع در سبك    و نشان مي دهد ترجيحات سبك زندگي تاثير بسزايي بر انتخاب نوع شغل زنان دارد             
     .قابل مالحظه است) پاره وقت ونيمه وقت(شاغل خاصزندگي در ميان كارمندان زن در م

 در كار پژوهشي خود با عنوان فراغت، سبك زندگي و فرهنگ به اين نتيجـه  (Veal, 2001)    ويل 
مي رسد كه عمده ترين اختالف ها در رفتارهاي گذران اوقات فراغت هنوز بوسيله سـن و جـنس و                    

ا علل اختالف بوجود آمده در تنوعات سبك زنـدگي را        طبقه اجتماعي تبيين مي شود و اين متغيره       
  . تشريح و توضيح خواهند داد

 به اين "مصرف كاالهاي فرهنگي پايگاه اجتماعي و" درمقاله اي با عنوان(Torche, 2007)تورچ 
نتيجه رسيده است كه  نوع فعاليت اقتصادي ومنزلت شغلي افراد در كشور كانادا با سبك مصرف 

تحصيالت آنان موثر بر نحوه مصرف كاالهاي فرهنگي  نيز درآمد و ي رابطه دارد وكاالهاي فرهنگ
  . است

  
   پژوهشچارچوب نظري 

هاي سبك زندگي ازجايگاه ويژه اي       زنان به منزله مصرف كنندگان محصوالت خاص در پژوهش
ياري از مشغولي بس تبيين سبك زندگي دل  توجه به نقش جنسيت در توضيح و،برخودارند، لذا

حضور گسترده اين گروه در عرصه هاي اجتماعي ،  ديگر سوياز. هاي اجتماعي بوده است پژوهش
بازار كار به نظر مي رسد الگوهاي زندگي متفاوتي براي اين گروه به ارمغان آورده است، لذا  بويژه در
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ادبيات جامعه  رزنان از عوامل تاثير گذار برسبك زندگي است، چنانكه د) اشتغال(وضعيت فعاليت 
  . شناسان كالسيك و معاصرساز و كار رابطه بين اين دو مورد بحث قرار گرفت

سبك زندگي متفاوتي ) نوع فعاليت(افراد در مشاغل متفاوت  (Veblen,2004)در ديدگاه وبلن 
كنند كه سبك   به گونه اي وانمود مي،هايي كه مشاغل كليدي جامعه را اشغال كرده اند آن و دارند

ها تعيين مي   افراد جامعه برتر است و اين را جايگاه شغلي آن ديگرعمل و كردارشان از كرشان وف
ها نشانه  تري را كسب مي كنند، لذا شيوه زندگي متفاوتي كه براي آن كند اين افراد درآمد بيش

ن نشا...  در پوشش، آرايش و گذران اوقات فراغت و،انتخاب مي كنند براي مثال افتخار است،
ترين عوامل اليه هاي  در ديدگاه وبر شغل يكي از مهمو ديگران متفاوت هستند  دهند با مي

وي سبك هاي زندگي را براي اشاره به . اجتماعي است كه پيوستار نزديكي با سبك زندگي دارد
هاي رفتار، لباس پوشيدن، سخن گفتن، انديشيدن ونگرش هايي كه مشخص كننده گروههاي  شيوه

 . تفاوت هستند، معرفي مي كندمنزلتي م
 هـر   ه بيـان ديگـر،    ذعان دارد كه سبك زندگي منشا طبقاتي دارد، ب         ا (Bourdieu,1984)بورديو  

 س خاصي مي پوشد، نوشيدني خـاص مـي خـورد، اوقـات فراغـت و ورزش متفـاوتي دارد                   طبقه لبا 
)Grnow, 1997: 21 .(بررسي بورديو  .ستسليقه مشخصه پايگاه اجتماعي اكه است  بر اين باور وي

 در  گونـاگون گروههاي شغلي متفـاوت تمايـل بـه سـليقه هـاي               اين نكته است كه طبقات و      بيانگر
درديدگاه پاركر شغل و كار مي توانند بر عرصه هـاي   و (Smith, 2001,p137) دارند....موزيك وغذا و

 . (Fazeli, 2002,p 99) سبك زندگي نيز تاثر بگذارند
تبيين جايگاه نوع فعاليت زنان عنوان  در (Bocock,2001,p33) باكاك در همين رابطه رابرت

كه   با توجه به اين،چنين هم. كند زنان براي فراهم نمودن كاالهاي مصرفي شغل اختيار مي كنند مي
هاي تحصيلي مي باشد، لذا سطوح تحصيلي زنان هم بر الگوي  مشاغل باالتر مرتبط با صالحيت

درباره تاثيرگذاري تحصيالت بر سبك  (Sobel,1983,p531)سوبل . اردگذ سبك زندگي تاثير مي
تحصيالت و شغل با هم برسبك زندگي زنان  زندگي بيان مي كند ارتباط تعاملي سه متغير درآمد،

  .موثر هستند
عنوان تبيين كننده اصلي ه زنان ب )شاغل وغير شاغل(  وضعيت فعاليتپژوهشاين  در ،بنابراين

 در سبك زندگي اين گروه مورد نظر مي باشد با پذيرش اين نكته كه ديگر متغيرهاي مرتبط تفاوت
هاي زندگي متفاوتي را براي  خانواده، تحصيالت هم سبك ها و شيوه با اشتغال زنان از جمله درآمد

  .زنان شاغل درمقايسه با زنان غير شاغل خلق نموده است
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  پژوهشفرضيه هاي 
  .نان شاغل وغير شاغل تفاوت وجود داردبين سبك زندگي ز- 1
  .داردد  بين ابعاد سبك زندگي زنان شاغل وغيرشاغل تفاوت وجو- 2
 نوع سبك زندگي زنان رابطه وجود با) خانواده تحصيالت،سن و درآمد(بين متغيرهاي زمينه اي- 3

  .دارد
  .بين منزلت شغلي زنان شاغل با نوع سبك زندگي آنان رابطه وجودارد- 4
  

  ژوهشروش پ
شامل  جامعه آماري اين پژوهش،.  مورد استفاده در اين مطالعه پيمايشي استپژوهشروش 

 1390 سال شهر ساري مركز استان مازندران درسال25 -49غيرشاغل  كليه زنان متاهل شاغل و
 بمنظور انتخاب نمونه از .(Statistical Center of Iran, 2009)نفر مي باشد  65180 ها كه تعداد آن

نفرحجم نمونه 450 . نمونه گيري خوشه اي تصادفي متناسب با حجم نمونه استفاده شده استروش
ابزار اصلي جمع آوري داده ها و .  با استفاده از فرمول كوكران محاسبه گرديدپژوهشآماري اين 

ها  پرسشنامه بوده كه باتوجه به مطالعات تجربي ومباني نظري، معرف  راهاندازه گيري متغيرها از
اعتبار محتوايي آن  در معرض ارزيابي داوران قرارگرفت و پرسشنامه اوليه تهيه شد و شناسايي و

 پرسشنامه ضريب 30توزيع ي پرسشنامه بايتاييد گرديد، پس از تعيين اعتبار براي سنجش پايا
  وجهت آزمون فرضيه ها از آزمون هاي مقايسه ميانگين ها .محاسبه شد) 1جدول ( آلفاي كرونباخ

  . تحليل مسير استفاده شده است رگرسيون چند متغيري و
كه شامل زنان شاغل و غير ) متغيرمستقل اصلي(وضعيت فعاليت : پژوهشتعريف متغيرهاي 

اجتماعي ديگر كه  و ويژگي هاي فردي و تعريف مركز آمار ايران مي باشد برابر...) خانه دارو(شاغل 
 سن، تحصيالت، درآمد خانواده كه از : از قبيل،ر بر مي گيرنداي يا زمينه اي را د متغيرهاي پيشينه

 گروه باال، متوسط، پايين 3 منزلت شغلي زنان شاغل را در ،چنين هم. پاسخگويان پرسيده شد
  .(Kazamipour, 1998)سنجيده ايم 
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 تعريف عملياتي متغير سبك زندگي
  ها و ضرايب پايايي    ابعاد، معرف- 1جدول 

آلفاي 
  ونباخكر

  نوع  معرف ها
سبك 
  زندگي

نام  ابعاد
  متغير

   غذاهاي محلي و سنتي ايراني- 
   استفاده ازسطح زمين براي صرف غذا واستراحت- 
   مسكن وتزيينات غيرتجملي- 
  آراستن منزل با استفاده از لوازم ساده وسنتي- 
 محلي وسنتي ايراني   انتخاب موسيقي- 

  
  
  سنتي
  
 

  
  
  
  
  
845/0  
  
 

   غذاهاي فرنگي وآماده- 
   استفاده ازميز غذاخوري وپيشخوان آشپزخانه  براي صرف غذا- 
   آپارتمان لوكس وخانه وياليي- 
   اراستن منزل بااستفاده ازكاالهاي لوكس وتزيينات تجملي- 
   انتخاب موسيقي رپ، پاپ وغربي- 

  
  
  مدرن

  
  
  

  
نوع 
 سليقه

 

  خانواده دوستي وخويشاوندي تاكيد برروابط - 
   محدود بودن شبكه روابط باجنس مخالف- 
   تاكيد بر ديد وبازديد- 
   مسافرت با خانواده وخويشاوندان- 
  مسافرت به مناطق حومه شهروجنگل ودرياومناطق مذهبي - 

  
  
 سنتي

  
  
  
  
  
759/0  
 

  كم توجهي به روابط خانوادگي وخويشاوندي- 
  ربه اين روابط فراتر ازحيطه خانواده داشتن رابطه جنسي وتج- 
   كم شدن ديد وبازديد- 
   مسافرت وگردش با دوستان وهمكاران وبه تنهايي- 
 و كشورهاي خارجي )كيش، قشم( مسافرت به مناطق مرزي - 

  
 مدرن

  
  
  

  
روابط 
 اجتماعي

  هاي ساده  توجه به پوشش- 
  كم توجهي به آرايش موي سر وصورت- 
  وتناسب اندام عدم توجه به جراحي هاي زيبايي- 

 
  سنتي
 

  
  
  
900/0  
 

  هاي مدروز  توجه به پوشش- 
  توجه زياد به آرايش موي سر وصورت - 
هاي تناسب   توجه به جراحي هاي زيبايي واستفاده ازروش- 

 اندام

  
  مدرن

  
  

مديريت 
ونظارت 

  بدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سبك 
 زندگي
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 1دنباله جدول 

آلفاي 
 كرونباخ

  نوع                 معرف ها
سبك 
 زندگي

نام  ابعاد
 متغير

  ...)بازارهاي هفتگي و عمده فروشي،(هاي تهيه لباس مكان
 خريد لباس با توجه به عقايد مذهبي، پوشيده بودن، ساده بودن، 

 موقعيت خانوادگي،پايين بودن قيمت

  
 سنتي

  
  
  
  
  
725/0 

  ...)و هاي تجاري،خارج ازكشور مجتمع(هاي تهيه لباس  مكان
ريد لباس با توجه به مارك ،مدروز بودن،خارجي بودن، شيك خ

 بودن وعدم توجه به عقايد مذهبي

  
  مدرن

  
  
  
  

الگوي 
خريد 
  لباس

مانند خواندن  ارزان هاي فرهنگي و ورزش استفاده ازسرگرمي ها و
  كتاب ومجالت،دويدن وقدم زدن،پياده روي

  زيارت اماكن مقدسه توجه به مراسم مذهبي ودعا ونيايش و- 
  ...)خياطي،گلدوزي و(توجه به كارهاي هنري

  
  
  سنتي

  
  
  
  
  
  
751/0  
  
  
  
  

  هاي جديد  تاكيدبرگذران فراغت مبتني براستفاده ازفناوري
  )رايانه،اينترنت،كنسرت،سينما( مانند

 كنسرت،( الگوهاي ورزشي و فراغتي گران قيمت تاكيد بر
  ....)تنيس و اسكيت، موسيقي،

  مجالس مذهبي ودعا ونيايش  شركت درمراسم وكم توجهي به
 ...)خياطي،گلدوزي و( عدم توجه به كارهاي هنري

  
  
  مدرن

  
  

  
  
  
  

نحوه 
  گذران
اوقات 
  فراغت

برنامه هاي  ها و اكتفا به فيلم هاي سنتي و استفاده ازموسيقي
  وتلويزيوني راديويي

 مجالت خواندن روزنامه و

  
 سنتي

  
  
  
743/0  
 

 فشرده،  وآموزشي مانند لوحتوجه به خريد كاالهاي فرهنگي
 هاي موسيقي كنسرت ماهواره، ،)موسيقي و دانلودكتاب( اينترنت

 كتابخانه ديجيتال اينترنت، ،)پاپ و غربي(

  
  مدرن

  
  

مصرف 
  فرهنگي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سبك 
 زندگي

  
 

 )كل(سبك زندگي  945/0
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  يافته هاي پژوهش
  .هاي عمومي نمونه موردمطالعه رانشان مي دهد يژگي و3 و 2جدول 

 
   مورد مطالعه برحسب وضعيت فعاليت و سن توزيع فراواني جامعه- 2جدول

  
  تحصيالت حسب وضعيت فعاليت و بر مطالعه دمور جامعه فراواني توزيع -3 جدول

  مدرك تحصيلي  غير شاغل  شاغل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/3  10  -  -  بيسواد
  3/8  25  7/0  1  ابتدايي
  12  36  2  3  راهنمايي
  7/43  131  26  39  ديپلم

  3/15  46  24  36  فوق ديپلم
  3/17  52  44  66  ليسانس

  -  -  3/3  5  فوق ليسانس وباالتر
  100  300  100  150  عجم

 29- 25 باالترين فراواني متعلق به گروه سني ،شود  مالحظه ميباالجداول  كه درگونه  همان   
ترين  ن بيش درگروه شاغال،چنين  درصد شاغل و بقيه شاغل نبودند، هم33نمونه  در وست ها ساله

  . ستلق به ديپلمه هاترين فراواني متع ن بيشدر غير شاغال گروه تحصيالت ليسانس و افراد در
  
  

    غير شاغل  شاغل
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  گروه هاي سني

29 -25  60  40  126  42  
34 -30  32  3/21  59  6/19  
39 -35  26  3/17  40  3/13  
44 -40  17  3/11  25  3/8  
49 -45  15  10  50  6/16  

  100  300  100  150  جمع
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  تحليل فرضيه ها
  . بين سبك زندگي زنان شاغل وغير شاغل تفاوت وجودارد:فرضيه نخست

  
  خالصه آماري سبك زندگي بر حسب وضعيت فعاليت -4جدول 

  
 محاسبه شده است ) ها هنمر( مقدار آزمون وسطح معني داري براساس تفاوت ميانگين ها*

 .هاي جمع آوري شده صورت گيرد  از دادهآزمون اين فرضيه ابتدا الزم است توصيفي بمنظور
 درصد 70دهد حدود   توزيع فراواني نوع سبك زندگي را برحسب وضعيت فعاليت نشان مي4جدول 

با وجود  درصد بقيه مدرن مي باشند، 30زنان مورد مطالعه داراي سبك زندگي سنتي هستند و
 ولي ،بل مالحظه نمي باشدغيرشاغل قا بين زنان شاغل و كه تفاوت نوع سبك زندگي در اين
 معني دار بين ينشان دهتده تفاوت و  مي باشدپژوهشفرضيه اصلي  هاي اين جدول تاييدي بر داده

 .دو گروه است
  
  
  
  
  
  
  

             وضعيت 
   فعاليت

    

  غيرشاغل  شاغل  كل

                      متغير             
  نوع
  

  درصد  درصد  درصد

  سبك زندگي  0/70  0/68  7/68  سنتي
  0/30  0/32  3/31  مدرن

  100/0  100/0  100/0  جمع

  مقدار آزمون
  
  
  
  
73/7  

سطح معني 
  داري

  
  
  
041/0  
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  .داردد غيرشاغل تفاوت وجو  بين ابعاد سبك زندگي زنان شاغل و:فرضيه دوم
  خالصه آماري ابعاد سبك زندگي برحسب وضعيت فعاليت -5جدول 

ها و باتوجه به ابعاد سبك زندگي، نتايج توصيفي و آزمون  تر تفاوت نشان دادن واضح بمنظور
 جز بعد روابط اجتماعيه  داده ها نشان مي دهند ب. ترسيم شده است5فرضيه هاي اصلي در جدول 

 ،اكثريت زنان مورد مطالعه داراي سبك زندگي سنتي مي باشند  ابعادسايرتفاوتي بسيار كم در  با
ه  كه كليه زنان شاغل باي ه گونهب. اما در اين ابعاد تفاوت زنان شاغل با غير شاغل مشهود مي باشد

روابط تري در سبك زندگي مدرن برخوردار هستند، بويژه در   نسبي از فراواني بيشاي گونه
اجتماعي، مديريت بدن و الگوي خريد كامال قابل مالحظه مي باشد، اما درزنان غير شاغل در كليه 

  .باشد ابعاد مذكور برتري ازآن تعداد زنان سنتي مي

               وضعيت               
  فعاليت
         

  غيرشاغل  شاغل  كل

            ابعاد                         
  نوع

  درصد  درصد  درصد

سطح معني   مقدار آزمون
  داري

    0/77  0/68  0/74  سنتي
  نوع سليقه

  0/23  0/32  0/26  مدرن

  
04/4  

  
073/0  

    0/72  7/4  5/49  سنتي
  0/28  3/95  4/50  مدرن  روابط اجتماعي

  
421/8  

  
026/0  

    0/77  3/37  7/63  سنتي
مديريت ونظارت 

  بدن
  0/23  7/62  2/36  مدرن

  
199/4  

  
012/0  

    0/75  3/41  7/63  سنتي
  0/25  7/58  2/36  مدرن  الگوي خريد

  
29/4  

  
001/0  

    3/54  0/52  6/53  سنتي
  7/45  0/48  4/46  مدرن  گذران اوقات فراغت

  
19/2  

  
267/0  

    6/89  3/65  5/81  سنتي
مصرف محصوالت 

  فرهنگي
  3/10  6/34  4/18  مدرن

  
89/4  

  
092/0  
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دهد در همه ابعاد سبك زندگي تعداد زنان شاغل  بطور كلي مقايسه بين دو گروه نشان مي
 اهميت در اين است كه در گذران دارايي باشد، نكته تر از زنان غير شاغل مدرن م مدرن بيش

اين تفاوت در تمامي ابعاد سبك زندگي مورد  اوقات فراغت تفاوت بين دو گروه بسيار ناچيزاست، اما
ها  چنانكه در نوع سليقه، گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگي تفاوت). 5جدول ( تاييد نمي باشد

تماعي، مديريت بدن والگوي خريد تفاوتها معنادار هستند، كه البته تاييد نشده اند، اما در روابط اج
شان  كه زنان شاغل در بيرون خانه حضور دارند، بديهي است؛ شبكه روابط اجتماعي با توجه به اين

لباس، ( اين زنان به علت دسترسي به منابع مالي مستقل درنظارت بربدن ،چنين تر است، هم بيش
  .يد متفاوت از زنان غير شاغل هستندوالگوي خر...) ارايش و

بانوع سـبك زنـدگي زنـان    ) خانواده تحصيالت،سن و درآمد( بين متغيرهاي زمينه اي:فرضيه سوم 
  .دارد رابطه وجود

   همبستگي بين سبك زندگي با تحصيالت، سن و درآمد- 6جدول 

  
  خالصه آماري تحليل واريانس سبك زندگي برحسب ميزان تحصيالت -7جدول

نوع سبك  بر) درآمد خانواده تحصيالت، سن و( بمنظور شناخت ميزان تاثير متغيرهاي زمينه اي   
رفتن سن گرايش به  باال نمايش داده شده است، با 7 و6 هاي جدولدر كه  مان گونه ه ،زندگي

سبك زندگي آنان رابطه مستقيم دارد  درآمد خانواده افراد با سبك زندگي سنتي افزايش مي يابد و
 ،بنابراين.  با افزايش ميزان تحصيالت گرايش به سبك زندگي مدرن افزايش مي يابد،چنين و هم

             سطح معني داري                       ضريب همبستگي  متغير
  000/0  31/0  الت تحصي
  000/0  -304/0  سن

  000/0  237/0  درآمد خانواده

  سطح معني داري  مقدارآزمون  انحراف معيار  ميانگين  ميزان تحصيالت
  01916/20  9000/270  بيسواد
  69589/17  7692/273  ابتدايي
  78722/42  2051/302  راهنمايي
  37148/38  2588/321  متوسطه
  05134/34  2927/332  فوق ديپلم
  65628/32  0593/335  ليسانس

  44502/40  6000/392  فوق ليسانس وباالتر

  
  
  
709/20  

  
  
  
000/0  
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  .ين اين سه متغير زمينه اي با نوع سبك زندگي تاييد شده استارتباط ب
  .داردد بين منزلت شغلي زنان شاغل با نوع سبك زندگي آنان رابطه وجو :فرضيه چهارم

  
   خالصه آماري تحليل واريانس سبك زندگي برحسب منزلت شغلي زنان شاغل- 8 جدول
  سطح معني داري  آزمونمقدار  انحراف معيار  ميانگين  فراواني نسبي  منزلت شغلي

  45347/30  0114/339  4/31  پايين
  85385/35  2553/341  6/58  متوسط

  48264/41  3333/363  10  باال

  
424/3  

  
035/0  

ــدول  ــانگر 8ج ــ بي ــت، ب ــن موضــوع اس ــه اي ــاالتر داراي   اي  ه گون ــغلي ب ــت ش ــا منزل ــان ب ــه زن ك
  . سبك زندگي مدرن مي باشندهاي گرايش

  
  نهتحليل رگرسيون چندگا

    نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيري سبك زندگي با متغيرهاي سبك زندگي- 9جدول 
ضرايب   ضرايب غيراستانداردشده

  استانداردشده
  

  متغيرها
  B   انحراف

  استاندارد
β  

  
t  

  

سطح معني 
  داري
(sig)  

  000/0  600/28    056/11  208/316  )ضريب ثابت(
  000/0  352/5  235/0  697/3  787/19  وضعيت فعاليت

  000/0  -593/5  -250/0  207/0  -155/1  سن
  000/0  309/4  208/0  503/1  475/6  تحصيالت

  078/1E05-  000/0  214/0  181/5  000/0  درآمد خانواده
000/0=                Sig 482/47=F            299/0=R2                  547/0=R  

متغير سبك زندگي  ير وسهم هريك از متغيرها مستقل برتعيين ميزان تاث      جهت پيش بيني و
از روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است كه نتايج آن بيانگر اين حقيقت است كه 

توجه به جدول زير   با.شوند  تبيين ميياد شدهنوع سبك زندگي توسط متغيرهاي   درصد30حدود 
 رآمد خانواده و در آخر ميزان تحصيالت افرادتوان قضاوت نمود سن سپس وضعيت فعاليت و د مي

  .به ترتيب در پيش بيني نوع سبك زندگي سهم متفاوتي دارند
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  يافته هاي تحليل مسير
 بر مبناي روابط علي بين متغيرهاي مستقل و متغير كهنمودار تحليل مسيرجدول و       در پايان با

 تا شود تالش ميگردد  م متغيرها مشخص ميوابسته در آن روابط و تأثيرات مستقيم و غير مستقي
 دياگرام جدول مربوطه و اثرات مستقيم و غير مسقيم هر متغير و نقش هر يك از متغيرها را در

  .شودمسير مشخص 
  اثرات متغيرهاي مستقل بر وابسته - 10جدول 

 اثر كل اثر غير مستقيم اثر مستقيم نام متغير

  258/0  023/0  235/0  وضعيت فعاليت
  -304/0  -054/0  -250/0  سن

  344/0  136/0  208/0  تحصيالت
  214/0  -  214/0  درآمد خانواده

ترين متغير براي پيش بيني متغير سبك زندگي،  شود قوي جدول مالحظه مي كه درگونه     همان 
تري در مقايسه با ساير  غير مستقيم سهم بيش تاثير گذاري مستقيم و متغير تحصيالت است كه با

ترين متغير، درآمد خانواده  كم اهميت دارد و) سبك زندگي(ا در پيشگويي متغير وابسته متغيره
  . نمودار زير چگونگي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه نمايش داده شده است در.است
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  نتيجه گيري و بحث
    اين پژوهش با هدف مقايسه سبك زندگي زنان شاغل وغير شاغل صورت گرفته است با توجه به 

 اكثريت زنان مورد مطالعه داراي سبك زندگي سنتي مي باشند، باتاييد فرضيه اول پژوهشنتايج 
كه زنان شاغل در مقايسه با   غيرشاغل تفاوت وجود دارد، بطوريبين سبك زندگي زنان شاغل و
ها  تري درسبك زندگي مدرن برخوردار هستند، هرچند اين تفاوت زنان غيرشاغل از فراواني بيش

و تورچ  (Rafatjah, 2008) هاي رفعت جاه اين نتايج با يافته.  ولي معنادار مي باشد،اندك است
(Torche,2007)،با اين توضيح كه زنان مورد مطالعه در برخي از ابعاد سبك زندگي  همخواني دارد 

فرضيه  تاييد  وپژوهشباشند، براساس نتايج  سنتي و در برخي ديگر داراي سبك زندگي مدرن مي
ابعاد روابط  است، بويژه در گروه زنان موردمطالعه معنادار دوم تفاوت ابعاد سبك زندگي بين دو

نتايج  شده است، اين ها قابل مالحظه و تاييد تفاوت) مصرف( لگوي خريدا اجتماعي، مديريت بدن و
  . همسو است(Ekhlasi,2008) واخالصي(Khatem,1999)بايافته هاي مطالعه خاتم

تاثير گذاري ميزان ) سوم( فرضيه) غيرشاغل زنان شاغل و(  در هر دو گروه، ديگر سوي     از
 با نتايج تورچ  فته است كه اين نتايج همسودرآمد مورد تاييد قرار گر تحصيالت، سن و

(Torche,2007)گروه زنان شاغل منزلت  فرضيه چهارم در تاييد كه با مضاف به اين و ي باشد م
 سه متغير درآمد، تحصيالت و شغل در تعامل با هم ،لذا. شغلي رابطه مستقيم با سبك زندگي دارد

 (Rafatjah, 2008) هاي رفعت جاه  پژوهشنتايج با كه همسو سبك زندگي تاثيرگذارهستند بر
  .  است(Hakim,2002)وهاكيم 
دهد سن سپس وضعيت فعاليت، درآمد   نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان مي، ديگر سوي     از

نوع سبك زندگي آنان موثرند كه اين نتايج با يافته هاي تورچ  در آخر ميزان تحصيالت افراد بر و
(Torche,2007) ترين متغير  دهد قوي ها نشان مي  نتايج تحليل مسير داده،نينچ است، هم همسو

هاي بسياري مورد تاييد  تاثير گذار بر نوع سبك زندگي ميزان تحصيالت افراد است كه در پژوهش
  . قرار گرفته است

  )Bourdieu, 1984(و بوردي  و(Weber, 2005)پژوهش تاييدي برديدگاه وبر اين      بطور كلي نتايج 
 ديدگاه وبلن ،چنين معاصر و هم دوره وضعيت فعاليت در از زندگي سبك تأثيرپذيري خصوص در

(Veblen, 2004)ديدگاه پاركر  كه تاييدي بر اين  درباره تاثير شغل برسبك زندگي است، مضاف بر
(Parker,1995) ، باكاك(Bocock, 2001) سوبل  و(Sobel, 1983) ر مورد تاثيرگذاري منزلت د

 .تحصيالت برسبك زندگي مي باشد لي، ميزان درآمد وشغ
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افزايـشي حـضور زنـان در        درپايان قابل ذكر است براساس نتايج بدست آمده وباتوجه بـه رونـد            
هاي   به سبك زندگي مدرن افزايش يابد، لذا پژوهش        هاي  هاي اجتماعي انتظار مي رود گرايش      عرصه
  . ضروري است  الزم وياد شده هاي تر بمنظور شناسايي ابعاد و ميزان گرايش بيش

 
References 
1- Bocock, R. (2001). Consumption, Translated by Kh. Sabori, Tehran, 
Shirazeh Publications, (Persian). 
2- Bourdieu, p. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgements of 
Taste, London: Routledge & Kegan Paul. 
3- Chaney, D. (1996) Life Style, London: Routledge. 
4- Chvoshian, H. (2001). Lifestyle and Social Identity, Phd. Thesis, Tehran 
University, Faculty Social Sciences, (Persian). 
5- Cockerham, W. C. (1997). “The Social Determinants of Decline of Life 
Expectancy in Russia and Eastern Europe”: A Life Style Explanation and 
Eastern Europe: A Life Style Explanation, Journal of Health and Social 
Behavior, vol. 38, pp. 131- 148. 
6- Critcher, C. (1995). “Is There anything on the Box”? Leisure Studies and 
Media Studies. Leisure Studies, 11(2), pp. 91-122 
7-Ekhlasi, E. (2008). “Management of Body and It Relationship with Social 
Acceptance  of Body “. Women’s Strategic Studies, Vol.11,No.41,pp. 9-42, 
(Persian).  
8- Fardro, M. and Sedaghatzadegan, Sh. (1998). Economic Status-Social and 
Consumption Cultural Goods,Tehran, Zohd Publications, (Persian). 
9- Fazeli, M. (2002). Consumption and Lifestyle, Qum, Sobeh Sadegh, 
(Persian). 
10- Giddens, A. (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the 
Late Modern Age, Cambridge: Polity Press. 
11-Giddens, A. (2002). Modernity and Self-Identity: Self and Society in Late 
Modern Age, Translated by N.S Moafaghyan, Nashreney, (Persian). 
12- Goshbar, F. (2002).Lifestyle and Social Class, M.A. Thesis, Tehran 
University, Social Sciences Faculty, (Persian). 
13- Gronow , G. (1997). Sociology of Taste,  London, Routledge. 
14- Hakim, C. (2002). “Lifestyle Preferences as Determinants of Women’s 
Differentiated Labor Market Careers”. Work and occupations, Vol. 29 No.4, 
November, pp.428-459. 
15-Jamshidiha, Gh. and Parestash, Sh. (2007).“Habitus and Field Dialectics on 
Bourdisu’s Theory of Practice”, Social Sciences Letter, Spring, No.30, pp.10-
15, (Persian). 
16- Jenkins, R. (2002). Pierre Bourdieu: key Sociologists. New York: 
Routledge. 



41 1391 زمستان، چهارم، شماره سوم، سال زن و جامعهپژوهشي  – فصلنامه علمي

17- Kazemipour, Sh. (1998). “Model in Determining Economic Status- Social 
and Measuring Social Mobility”, Social Sciences Letter, Fall & Winter,No.14. 
pp. 139-172, (Persian). 
18- Khademian, T. (2009). Lifestyle and Cultural Consumption. Tehran, 
cultural Institution and Artistic World of  Book, (Persian). 
19- Khatem, A. (1999). The study Lifestyle and Consumer Culture in Tehran, 
M.A. Thesis, Allamah University, (Persian).  
20- Rabani, R. & Rostgar, Y. (2008). “Adolescent, Lifestyle and Consumer 
Culture”, Journal of cultural Engineering Year 3th, No. 23-24, December 
&January, pp.44-53, (Persian).  
21- Rafatjah, M. (2008). “Effect of Position Job on the Employed Women 
Lifestyle”, Cultural and Communication Studies, No.11, pp.137-157, (Persian). 
22- Shalechi, V. (2005). The Study Comparative Postmodern Lifestyle and  
Revolutionary Islamist, M.A. Thesis, Tehran University, (Persian). 
23- Smith, P. (2001). Cultural Theory; an Introduction , New York: Blackwell 
publishers 
24- Sobel, M. (1983). “Lifestyle Expenditure in Contemporary American: 
Relations between Stratification and Culture”, American Behavioral 
Scientist,vol.26, No.4, pp.521-533. 
25- Statistical Center of Iran. (2009). General Population Census of Housing, 
2006, (Persian). 
26- Torche, F. (2007). “Social Status and Cultural Consumption: The Case of 
Reading in Chile”, Poetics, Vol. 35, No.2-3, pp.70-92. 
27- Veal, A.J. (2001).” Leisure, Culture and Lifestyle”. Society and Leisure, 
Vol. 24, No.2, PP.359-376. 
28-Veblen, T. (2004). The Theory of The Leisure Class, by Translated Farhang 
Arshad, Tehran, Nashreney, (Persian). 
29- Williams, S. (1995). “Theory Class, Health and Life Style: Can Bourdieu  
Help Us”? Sociology of Health & Illness, Vol. 17, No. 5, pp. 577 – 604. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

