
 131- 161، صص 1389پاييز و زمستان فردوسي مشهد، مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه 

1/6/1389: تاريخ تصويب24/12/1388: تاريخ دريافت

و رابطه آن باسبك زندگي جوانان ساكن شهر مشهد

سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين

)نويسنده مسؤول؛ دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه(علي اكبر مجدي

majdi@um.ac.ir
)دانشگاه فردوسي مشهدجامعه شناسياستاد (رامپورصدرنبوي

)دانشگاه فردوسي مشهدجامعه شناسيدانشيار (حسين بهروان

behravan@um.ac.ir
)اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهددانشيار(محمود هوشمند

چكيده

بعـد  .انگيزه مصرف  اسـت ،نگرشي و ترجيحات،سبك زندگي داراي سه بعد رفتاري

جوان ساكن شهر مشهد با هشت شاخص 402رفتاري سبك زندگي جوانان در پيمايشي از 

توجـه بـه آرايـش و    ،رفتار انحرافـي ،سياسيرفتار،بدنمديريت،مصرف فرهنگي:شامل

مـورد  نامـه  با ابزار پرسشداري مصرف خوراك  و دين،مصرف لباس و كفش،خودآرايي

نكه مساله اصلي مقاله حاضر سنجش رابطه سبك زندگي با توجه به ايسنجش قرار گرفت و

قرار گرفـت الزم بـه ذكـر    تاييدرابطه مورد و سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين بود، اين 

هـم سـرمايه فرهنگـي و هـم سـرمايه      (باالقشراست كه بيشترين تمايز سبك زندگي بين 

.مشاهده شد)سرمايه فرهنگي و اقتصادي كم(پايين قشرو ) اقتصادي زياد

سرمايه فرهنگي،مشهد،جوانان،مصرف،سبك زندگي: واژه هاكليد

مقدمه

سبك زندگي يكي از مفاهيمي است كه در نيمه دوم قرن بيستم مورد توجـه جـدي واقبـال    

مصـرف و انگيـزه هـاي    ،هويت،با طرح مباحث مربوط به مدرنيته. جامعه شناسان قرار گرفت

معه شناسان بستر مناسبي جهت رشد مطالعات و تحقيقات تجربـي  مصرف كنندگان از سوي جا

اين گسترش با محوريت نظريـات و آراي جامعـه شناسـاني همچـون     .در اين زمينه فراهم شد
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بررسي پيشينه هاي تجربي در .انجام گرفت... و5، پيترسون4بورديو،3وبلن،2گيدنز،1ماكس وبر

كه سابقه پژوهش دراين زمينـه بـه كمتـر از بيسـت     زمينه سبك زندگي در ايران نشان مي دهد 

به .تاكنون اقبال محققان به سوي اين موضوع بيشتر شده است1380سال مي رسد البته از سال 

گستردگي ابعاد و پيچيدگي موضوع موجب شده است كه مرزهاي محدود )1382(گفته فاضلي

تفاوتي از ايـن موضـوع وقلمـرو آن    هاي ملذا برداشتكننده اين موضوع لغزنده و مبهم باشد و

.ها قابل مشاهده استوجود آيد كه در بررسيه ب

سبك زندگي

،شـناس اجتمـاعي  روان،6توسـط آلفـرد آدلـر   1929مفهوم سبك زندگي اولين بار در سـال  

ن بـه خصـوص  مورد اقبال انديشمندا1961سال ازمجدداً،وپس از يك دوره افول.مطرح شد

.گرفتجامعه شناسان قرار 

،درادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زنـدگي دو برداشـت ومفهـوم سـازي وجـود دارد     

بـه  كه سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد و غالبـاً ،1920يكي مربوط به دهه 

و دوم )81935چـاپمن ؛71995چـاپين (كار رفته است ه عنوان شاخص تعيين طبقه اجتماعي ب

ماعي نويني كه تنها در متن تغييرات مدرنيته و رشد فرهنگ مصـرف گرايـي   به عنوان شكل اجت

و)101987لـش و يـوري  ؛1991و91987فدرستون؛1984بورديو ؛1991گيدنز (معنا مي يابد 

1- Weber
2- Giddings    
3- Veblen     
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7- Chapin        
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10- Lash & Urry



133...سبك زندگي جوانان ساكن شهر مشهددومشمارة 

ها و رفتارهـاي افـراد كـه    ها و نگرشدر اين معنا سبك زندگي راهي است براي تعريف ارزش

.)1381،اباذري(روزبه روزافزايش مي يابداجتماعي هاي اهميت آن براي تحليل

ـ )2007(1جنسن طـور دقيـق معنـاي    ه معتقد است كه بيشتر اوقات اين مفهوم بدون آنكه ب

هاي مختلـف  به روش،مورد استفاده قرار مي گيرد و در ادبيات اين واژه،روش زندگي را بدهد

.دي قابل اندازه گيـري اسـت  منطقه اي  و فر،ملي،تعريف شده و اينكه در چهار سطح جهاني

فرهنگ علوم اجتماعي سبك زندگي را به نوع زندگي يا نوع معيشت ترجمه كـرده كـه منظـور    

به صورت فردي و گروهي اسـت و چگـونگي   هاĤنچگونگي جريان حيات و شيوه زندگي انس

،محـل سـكونت  ،نحـوه آرايـش  ،تغذيـه ،شيوه لباس پوشيدن،طول زمان كار،استفاده از درآمد

سبك زنـدگي را  )1382(گيدنز .)1375،بيرو(را شامل مي شود .. .رفتارهاي ديني و فرهنگي و

هـاي يـك فـرد معـين در جريـان زنـدگي       منسجم از همه رفتارها و فعاليـت مجموعه اي نسبتاً

هاسـت و بـر همـين    ها و جهـت گيـري  روزمره خود مي داند كه مستلزم مجموعه اي از عادت

.برخوردار استاساس از نوعي وحدت 

بورديو سبك زندگي را نتيجه قابل رؤيتي از ابراز عادت مي داند از نظـر او همـه چيزهـايي    

هـا  لبـاس ،عطرها،سيگارها،هاكتاب،اسباب و اثاثيه،كه انسان را احاطه كرده است مثل مسكن

.)2،1998پالومتس(وغيره بخشي از سبك زندگي او مي باشند 

هـاي  فعاليـت ،نحوه صحبت كـردن ،لباس،بدن)1386، قل از شهابيبه ن1991(فيدرستون

انتخاب مقصد گذران تعطيالت و نظاير ،اتومبيل،خانه،ترجيحات خوراكي و نوشيدني،فراغتي

.مورد عالقه مصرف كننده مي دانستها را شاخص هاي فرديت ذائقه و سبكاين

،سـخن گفـتن  ،لبـاس پوشـيدن  ،فتاروبر واژه سبك زندگي را جهت اشاره به شيوه هاي ر

وبـه كـار گرفـت   ،هاي منزلتي متفاوت بودنـد هايي كه مشخص كننده گروهانديشيدن و نگرش

وبر در تحليلي چند بعدي به سه مفهـوم سـبك زنـدگي يـا سـبك منـد شـدن        .)1383،تامين(

وي خصيصـه اصـلي سـبك زنـدگي را     .تدبير زندگي و بخت زندگي اشاره مـي كنـد  ،زندگي 

1- Jensen    
2- Palumets             
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هـا  انتخابي بودن آن مي دانست كه محدود به برخي مضايق ساختاري است و ايـن محـدوديت  

از يـك طـرف   .ل استيوبر كاركرد دو گانه اي براي سبك زندگي قا.اقتصادي و اجتماعي اند

موجب تفاوت بين گروهي مي شود و به برتري هاي منزلتي و طبقاتي مشروعيت مي بخشـد و  

به نظر او سبك زندگي بـيش از  .م بخشيدن درون گروهي مي شوداز سوي ديگر موجب انسجا

.)1382،فاضلي(برشباهت الگوهاي مصرف استوار است ،آنكه بر توليد استوار باشد

چشمي را پايـه و  انگيزش هاي اجتماعي براي رفتار رقابت آميز و چشم و هم) 1386(وبلن 

مفهـوم تمـايز   ،فهـوم طبقـه تـن آسـا    اساس تبيين پديده مصرف مدرن قرار مي دهد وبا طرح م

طبقاتي كه در مصرف تجلي پيدا كرده است را مطرح مي كند و قدرت مالي و ثـروت را مبنـاي   

البته وي نقش ذخيره كردن ثروت در كسب افتخـار  .منزلت و جايگاه اجتماعي مي داند،افتخار

،آوردن و حفظ اعتباردست ه را ضعيف تر از نمايش دادن آن مي داند و معتقد است كه براي ب

زيـرا اعتبـار   ،فقط داشتن ثروت يا قدرت كافي نيست بلكه ثروت وقدرت بايد نشان داده شـود 

به نظر او افراد ثروتمند در جوامع كوچك از طريـق  .دست مي آيده بهاآنفقط با آشكار كردن 

،ايشـي فراغت خود نمايانه و در جوامع بزرگ و شـهري از طريـق مصـرف خـود نمايانـه و نم     

وي به اصـل و قـانون ضـايع كـردن تظـاهري در جريـان       . ثروت خود را به نمايش مي گذارند

مصرف نمايشي اشاره مي كند كه منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بيشتر پول خـرج كـردن   

وي پديده مد را مختص به طبقه بااليي مي داند كه مي خواهنـد نشـان دهنـد كـه بـراي      .است

او يكي از بهترين زمينه هاي مصرف نمايشي و ضـايع  . به كار كردن نيستندكسب درآمد مجبور 

.كردن تظاهري را مصرف لباس مي داند

انسان را به عنوان عامل در شكل گيري هويتش موثر مي داند و معتقد اسـت  ) 1383(گيدنز 

در دنياي به نظر او .كه انسان تحت فشار ساختار اجتماعي سبك زندگي را بيشتر تقليد مي كند

همه ما نه فقط از سبك هاي زندگي پيروي مي كنيم بلكه به تعبير ديگر ناچار به ،متجدد كنوني

به نظر وي هرچه وضع . جز گزينش نداريمه در حقيقت ما انتخاب ديگري ب.اين پيروي هستيم

ته سر مي برد بيشتر به دنياي مابعـد سـنتي تعلـق داشـ    ه و حال جامعه و محيطي كه فرد در آن ب

و سـاخت و همچنـين بـا    ،سبك زندگي او نيز بيشتر با هسته واقعي هويت شخصي اش،باشد
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البته منظـور گيـدنز از كثـرت انتخـاب كـه در همـه       .تجديد ساخت آن سروكار خواهد داشت

.ها بر روي همه افراد باز استانتخاب

مـي دانـد وي   را محـرك مصـرف   –به واسطه مـد  –زيمل متمايز ساختن خود از ديگران 

اعالم تمايـل فـرد بـراي متمـايز شـدن از      ،ل است در يك وجهيكاركرد دو گانه اي براي مد قا

،اما وجه ديگر آن كه جنبـه طبقـاتي دارد  ،ديگران و بيان هويت فردي و خواست فرديت است

بـه نقـل از   1،1996ميلـز (سبب همبستگي گروهي و تقويت انسجام اجتمـاعي طبقـاتي اسـت    

.)1382،فاضلي

ـ بورديو در باره شكل گيري سبك هاي زندگي نظريه اي منسـجم ارا  مطـابق  . ه داده اسـت ي

ه كرده است شرايط عيني زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي بـه توليـد   مدلي كه او اراي

نظامي براي طبقه بندي اعمال و نظـامي  .منش خاص منجر مي شود و منش دو دسته نظام است

.نتيجه نهايي تعامل اين دو نظـام سـبك زنـدگي اسـت    .)قريحه ها(ها و شناختبراي ادراكات 

سبك زندگي همان اعمال و كارهايي است كه به شيوه اي خاص طبقـه بنـدي شـده و حاصـل     

همچنين سبك زندگي تجسم يافته ترجيحات افراد است كه به صـورت  .ادراكات خاص هستند

او بـا نشـان   .ردي غير تصادفي كه ماهيت طبقـاتي دا الگوي.عمل در آمده و قابل مشاهده هستند

زندگي محصول منش ها و خود منش ها نيز تابعي از انواع تجربـه هـا و   كه سبك هايدادن اين

از جمله تجربه آموزش رسمي هستندو با بيان اين نكته كه الگوهاي مصرف اصلي تـرين بـروز   

ار سـرمايه داري و بـاز توليـد آن را    ارتباط ميان آموزش رسمي در ساخت،سبك هاي زندگي اند

عمده ترين ميراث انديشه بورديو براي جامعه شناسي مصرف و تحليل سبك  هاي . تحليل كرد

بررسي فرضـيه تمـايز يـافتن    ،تحليل تركيب انواع سرمايه براي تبيين الگوهاي مصرف ،زندگي

،فاضـلي (اسـت  طبقات از طريق الگوهاي مصرف و مبناي طبقاتي قـرايح و مصـرف فرهنگـي   

1382(.

1- Miles               
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متجلي كردن و ثبات بخشيدن به مقـوالت فرهنـگ را محـرك    )1996(1دوگالس و ايشرود

مصرف مي دانند به نظر آنان چون كاالها وجه نمادين دارند قادرنـد بـه عنـوان ابـزار مبادلـه و      

ان و جلب حمايت ديگر،مصرف كاالها براي حفظ ارتباط و انسجام،ارتباط به كار گرفته شوند

مصرف مـدرن بـا مصـرف سـنتي متفـاوت      ) 1987(2به نظر كمپل.ابراز مهرباني كردن الزم اند

جست و جو مي كند امـا  هاآنمصرف سنتي لذت مصرف اشيا و انجام اعمال را در خود .است

مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهني آن دنبال مي كند و لذت خواستن اشـيا بـيش از   

زيـرا  تجربـه مصـرف كـردن     ،ت و مصرف كردن چرخه اي بـي انتهاسـت  سهاآنلذت داشتن 

.همواره از خيال مصرف عقب تر است

پترسون معتقد است كه در دوران جديد الگوي مصرفي بروز كرده است كه ديگـر اعضـاي   

او ايـن الگـوي   .طبقات باال خود را به داشتن يك الگوي مصرف مشخص محـدود نمـي كننـد   

طبقـات بـاال از همـه    ،در چنين الگوي مصرف جديدي.مي خواند»ودنهمه كاره ب«مصرف را 

مالحظات . انواع فرهنگ وهنراستفاده كرده و به سلسله مراتب ژانرهاي فرهنگي بي اعتنا هستند

زيبا شناختي كه بر مبناي معيارهاي فردي تعريف مـي شـوند هـدايت كـردن زنـدگي و داوري      

»زيبـا شـناختي شـدن زنـدگي روزمـره     «ن تحـولي را  وي چنـي .سليقه ها را بر عهده مي گيرنـد 

.)1382،فاضلي(خواندمي

بر اساس تعاريفي كه بيان شد مي توان گفت سبك زندگي عبارت از شـيوه زنـدگي كـردن    

.است كه  شامل رفتارهاي عيني در قالب مصرف مي شود

و سرمايه اقتصادي )تحصيلي(سرمايه فرهنگي 

دي است كه تعريف آن را بايد ابتدا در ادبيات آن رشـته علمـي   سرمايه مفهومي بيشتر اقتصا

سرمايه كه يكي از عناصـر مهـم توليـد در نظـام سـرمايه      ،در فرهنگ علوم اقتصادي.دنبال كرد

.دست آيد و برحسب پول بيان مـي شـود  ه داري است متشكل از مالي است كه از آن عايدي ب

1- Douglas & Isherwood
2- Campbell                                                                
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.)1369،فرهنـگ (بـه معنـاي سـرمايه دانسـته انـد      برخي اقتصاد دانان معلومات اكتسابي را نيز

.)1379،شـايان مهـر  :(هايك سرمايه را مجموعه اي از كاالهاي قابـل توليـد مجـدد مـي دانـد      

ماركس معتقد است كه گردش كااليي سرآغاز سرمايه است وپول بـه عنـوان آخـرين محصـول     

سـرمايه همـه جـا در    ،نخستين صورت تجلي سرمايه است و از لحـاظ تـاريخي  ،دوران كااليي

سرمايه تجـاري و سـرمايه ربـايي    ،به مثابه دارايي نقدي،به شكل پولبرابر مالكيت ارضي بدواً

ودر تعريف دارايي و ثروت  كه مشابه سرمايه است، گفته مي شود هـر  .)بي تا،ماركس:(.است

ر يـك زمـان   آنچه كه ارزش يا مطلوبيت داشته باشد ثروت است ويا ذخيره كاالهاي موجـود د 

داراي ارزش پولي باشـد   -2مطلوبيت داشته باشد -1:معين كه بايد با مقررات زير موافق باشد

انتقـال مالكيـت آن از يـك شـخص بـه ديگـري ممكـن باشـد         -4عرضه آن محدود باشد-3

هايي از فرهنگ قانوني يا قـانون  داشتن تمرين،به نظر بورديو سرمايه فرهنگي.)1369،فرهنگ(

مفهوم سرمايه فرهنگي نزديك به مفهوم وبري سـبك زنـدگي   .)1984،بورديو(نگي است فره

و شـيوه هـايي   ،مدارك تحصـيلي ،نحوه سخن گفتن،سليقه،هاي خاصاست كه شامل مهارت

همچنين سرمايه .)1383،ممتاز(مي گردد كه فرد از طريق آن خود را از ديگران متمايز مي كند 

كـه در قالـب مالكيـت قـرار مـي      و شامل درآمد و انواع منابع مالي است اقتصادي از نظر بوردي

يـك قـايق و ماشـين لـوكس يـا      ،براي بورديو وجـود يـك خانـه   .)1387،رضوي زاده(گيرند

،بورديـو (گذراندن تعطيالت در هتل هاي مجلل نيز نشانه هاي ويـژه سـرمايه اقتصـادي اسـت     

-تدريج انباشـته مـي  ه به در طول عمر يك فرد وآنچه مسلم است سرمايه عالوه براينك.)1984

بـا عنايـت بـه  اينكـه در ايـن       .شود ممكن است از طريق ارثيه از والدين نيز به فرد منتقل شود

فاقـد اسـتقالل اقتصـادي و    هـا آنساله بودنـد اكثـر   15–29تحقيق پاسخ گويان در بازه سني 

موجـودي  ،از ارزش منـزل و مسـتغالت  اعـم (تجربه فرهنگي فردي بودند و لذا ثروت والدين 

به عنوان متغير سـرمايه اقتصـادي در نظـر گرفتـه     )ارزش سهام و ارزش اتومبيل،حساب بانكي

البته الزم به توضيح است كه بين متغير ثروت و درآمد ماهيانه در ايـن تحقيـق همبسـتگي    .شد

يالت والـدين بـه عنـوان    و ميانگين ميـزان تحصـ  وجود داشت/. 66معنادار و نسبتا قوي معادل

.قرار گرفتمتغير سرمايه فرهنگي پاسخ گويان
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ـ    )گيالبته فقط اقتصادي و فرهن(تركيب انواع سرمايه  ه يـك  در نزد بورديـو بـه منظـور اراي

بـراي بورديـو هـر قشـراجتماعي بـر      .الگوي طبقه بندي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيـرد 

اعضـاي هـر   .فرهنگي و اجتماعي تعريف مي شـود ،صادياساس تركيبي از سه نوع سرمايه اقت

جايگاهي مخصوص به خود دارند كه براساس تركيب انواع سـرمايه تعيـين   ،طبقه در هر ميدان

)زياد/كم(ميزان سرمايه -1:تحليل سرمايه در نزد هر طبقه به سه وجه مرتبط است.شده است

افزايش بـين  / كاهش بين نسلي(اني سرمايه بعد زم-3)فرهنگي/ اقتصادي:(ساختار سرمايه -2

.)1387،بورديو به نقل از رضوي زاده()نسلي

متوسـط و  ،بورديو براساس تركيب سرمايه هايي كه در اختيار افراد مي باشـد سـه قشـرباال   

-1:ديگر متمايز كرده و قشر باال را به سه زير گروه تقسيم مـي كنـد كـه شـامل    پايين را از يك

شـترين نمونـه   بي(نظر سرمايه اقتصادي و فرهنگي در سـطح بـااليي قـرار دارنـد     گروهي كه از

گروهي كه سطح سرمايه اقتصادي بـاال ولـي   -2.)ن حرفه اي هستندمعرف اين گروه متخصصا

گروهـي كـه   -3.)مثل گـروه شـغلي كارآفرينـان   (سرمايه فرهنگي به اندازه اقتصادي باال نباشد 

مثل (دازه سرمايه فرهنگي باال نباشد سطح سرمايه اقتصادي به انسطح سرمايه فرهنگي باال ولي

.)1984،بورديو()گروه شغلي معلمان

پيشينه تحقيق      

با توجه بـه گسـتردگي موضـوع سـبك زنـدگي تحقيقـات قابـل تـوجهي درايـن زمينـه           

ـ    دركشورهاي ديگر و اخيراً وريكي در ايران انجام شده است برخي از اين منـابع بـه مباحـث تئ

پرداخته وضعف سبك زنـدگي در  ،مشكالت و ابهاماتي كه اين واژه داردزمينه سبك زندگي و

، راسـل ؛2007،جنسـن ماننـد (تبيين ساير پديده هاي اجتماعي را مورد بحث قـرار مـي دهنـد   

دسته اي از تحقيقات به بعد نگرشي سبك زندگي پرداخته اند و نگرش پاسخ گويان به .)2005

.)1386،محمـدي ؛1،1989ليتـل (هاي خاصي را به عنوان سبك زندگي تلقي كـرده انـد   پديده 

1- Little         
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به رفتار منجر نمي شـود برخـي از تحقيقـات تجربـي در زمينـه سـبك       حال آنكه نگرش الزاماً

زندگي آن را در حد چند عادت يا رفتار خاص ورزشي يا خوردن مواد خوردني خاص تقليـل  

و 1سـي دونوگـو  (ه ديگر مانند بيماري مورد بررسي قرار داده انـد  داده و اثر آن را بر يك پديد

؛ 2003و ديگــران 4گالوبــاردس؛ 1997، و همكــاران3ركــس؛ 2000، 2مهــوس؛1992،ديگــران

حال آنكه زنـدگي  .)1385،استاجي و همكاران؛1383،مير زماني و پور اعتماد؛2000، 5هيمن

دسـته اي از  .نيـز واجـد ايـن كليـت اسـت     يك كليت بهم پيوسته است و لـذا سـبك زنـدگي    

در عمـل  ،هـاي متعـدد آن  تحقيقات ضمن اذعان به كلي بودن سبك زندگي و اشاره به شاخص

،رضـوي زاده (فقط به يك بعد و شاخص اكتفا كـرده و آن را مـورد سـنجش قـرار مـي دهنـد       

.)1386،شفيعي؛1386

جنسـن  .چنـد نكتـه توجـه كـرد    مي تـوان بـه  ،در مورد محتواي پيشينه هاي مورد بررسي

ـ    ) 2007( خصـوص مشـكل ابهـام در    ه در مورد مشكالت تحقيق در مـورد سـبك زنـدگي و ب

ـ ارارا تعريف سبك زندگي بحث كرده و يـك تعريـف از بعـد شـناختي      لئـوبي  . ه مـي نمايـد  ي

زندگي جوانان در انگلسـتان نتيجـه گرفـت كـه پيونـد      در تحقيقي در مورد سبك هاي) 1380(

جوانان وجود )وبنابراين سبك زندگي(ان زمينه طبقه اجتماعي و فرصت هاي زندگي عميقي مي

وزشـي  از  آم–رابطه همبستگي بين طبقه اجتماعي والدين پاسخ گو و مسيرهاي شغلي دارد و

در تحقيقي در يكي از مناطق شهر تهـران دريافـت كـه    ) 1378(فردرو.نظر آماري معنا دار است

اقتصادي و مصرف كاال هاي فرهنگي رابطه همبستگي معنا داري وجـود  –بين پايگاه اجتماعي 

.دارد

البته هـيچ توافـق نظـري    .موضوع ديگرسنخ بندي سبك زندگي در تحقيقات مختلف است

-ميچل در آمريكا نه سبك زندگي تشخيص مي.زندگي وجود ندارددر مورد تعداد سبك هاي

1- Donoghoe          
2- Meheus           
3- Rex             
4- Globardes
5- Heiman              
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براساس سه طبقه )  1984(1هارتون و هانت.)1387،به نقل از رضوي زاده1985،ميچل(دهد

شش طبقـه  ،محققان انگليسي در نوع بندي جامعه.سه سبك زندگي را بيان مي كنند،اجتماعي

ضمن اشاره به يـك سـبك   ) 2005(3روسويگ.)2،1986مارش(ديگر متمايز مي كنند را از يك

گـروه  60،شـي شـركت كاريتـاس   هاي پژوهاساس يافتهبربه روايت ديگر،زندگي آمريكايي 

كه رفتارهـاي مصـرفي و گرايشـات سياسـي     داده شده استسبك زندگي در آمريكا تشخيص 

به روش كيفي و با اسـتفاده از تيـپ ايـده آل وبـري يـك      1377شهابي در سال .دارنديمتفاوت

ندگي ه نمود كه بر اساس آن سه نوع سبك زسبك هاي زندگي جوانان ايراني ارايسنخ بندي از 

سـبك زنـدگي   ،در بين جوانان ايراني وجود دارد كه شامل سبك زندگي همنوايانه يـا متعـارف  

.)1386،شهابي(بسيجي و سبك زندگي جهان وطنانه 

بـا  »مسجد و كـافي شـاپ  :دو جهان ايراني«نيز در مقاله ) 1384(تقي آزاد ارمكي و شالچي 

شـهر  3زندگي در ميـان جوانـان منطقـه    توجه به نظريه بورديو به بررسي مقايسه اي دو سبك

ـ .تهران مي پردازند هـاي انقـالب اسـالمي    ثر از ارزشأسبك زندگي اصول گرايي انقالبي كه مت

است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوري از مدگرايي و مصـرف گرايـي غربـي و تاكيـد بـر      

زندگي پسـامدرن  هاي اين سبك است و سبكهويت اسالمي در مقابل هويت غربي از ويژگي

مصرف گرايي و مصـرف گرايـي غربـي و ارتبـاط بـا جـنس مخـالف از جملـه         ،كه مد گرايي

.هاي اين سبك استويژگي

ويژگي هاي  يك سبك زنـدگي  »سبك زندگي،اخالق شادي«نيز در مقاله ) 1378(محمدي

ه را برمي شمرد كه شهابي آن را سبك زنـدگي سـنتي و در مقابـل سـبك  زنـدگي سـايرين كـ       

،بـه نقـل از شـهابي   (متفاوت از گروه قبلي هستند كه شهابي آن را سبك مـدرن ناميـده اسـت    

او بـراي  .ه مي دهدخ شناسي دوگانه از سبك زندگي اراييك سن) 1996(4بنيامين باربر.)1386

1- Hurton & Hunt
2- Marsh            
3- Reusswig      
4- Barber                 
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.كنداستفاده مي»2مك ورلد«و »1جهاد«زمان در جهان از دو واژه توصيف عملكرد دو روند هم

در (خـاص گرايـي يـا سياسـت هويـت      ،وي ما از يك طرف شاهد روند محلي سـازي به نظر

هستيم كه شامل همه اشكال مخالفت بنياد گرايانـه بـا تجـدد مـي     )قومي و نژادي،اشكال ديني

كنفوسيونيسـم  ،بوديسـم ،هندوئيسم،كاتوليسم،پروتستانيسم،شود كه در اديان و مذاهب اسالم

واز طرف ديگر شاهديم كه يك بازار اقتصـادي توسـعه طلـب و    ) جهاد(و يهوديت وجود دارد 

،از طريق اقالم مصرفي و فرهنگ عامـه پسـند  )هاي چند مليتيتحت كنترل شركت(جهاني ساز 

)مـك ورلـد  (در فرهنـگ جهـاني را دارد   هاآنهاي محلي و ادغام قصد همگون سازي فرهنگ

بـه نقـل   :(سبك زندگي مصرفي مي نامد سبك زندگي ستيزه جويانه و ،شهابي اين دو سبك را

براساس ،در تحقيق خود در مورد سبك زندگي در استوني) 1998(پالومتس . )1386،از شهابي

تركيب سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي مورد نظر پير بورديو سه گروه تشخيص مي دهـد كـه   

سـرمايه تحصـيلي   گروه اول كساني كه سرمايه اقتصادي و.هر كدام سبك زندگي خاصي دارند

،گذراندن اوقات فراغـت بـا تجهيـزات ورزشـي    ،بااليي دارند در مورد سبك زندگي اين گروه

كارهاي هنري و كلكسيون هنـري و  ،كوهنوردي و تكنولوژي عكاسي و مصرف باالي فرهنگي

گروه دوم كسـاني كـه سـرمايه اقتصـادي     ،كلبه تابستاني و مصرف مكمل هاي غذايي،كتابخانه

ي دارند و در مورد سبك زندگي آنان مي توان به مشخصه هايي همچـون داشـتن اتومبيـل    باالي

رفـتن بـه   ،و كافـه هـا  هاناهاي اجتماعي در رستورمالقات،بهاها و فلزات گرانسنگ،شخصي

هاي سياسي  اشـاره كـرد وگـروه سـوم كسـاني كـه       ها و فعاليتتئاترها و نمايشگاه،هاكنسرت

كـم  ،داشـتن آالت موسـيقي  هـاي يي دارند كه سبك زندگي آنان با ويژگيسرمايه تحصيلي باال

اهميـت دادن بـه   ،خوانـدن روزنامـه  ،اهميت دادن به ديدن تلويزيون و گـوش دادن بـه راديـو   

برگ با پرسـش  . ي خارجي از دو گروه قبل متمايز مي شوندهانارفت ذهني و يادگيري زبپيش

سوئدي و با تحليل عاملي داده ها ده الگوي سبك زندگي فعاليت در بين رانندگان جوان47از 

،رفتـار زنانـه  ،عشق راندن، فرهنگـي ،الكلي،ورزشيدست آورده است كه شامل سبك هايه ب

1- Jihad       
2- Mcworld                                                                                                              
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،بـرگ (حساس به لباس و عشق به اتومبيل بـود  ،دوستدار فيلم،بالتكليف،مشاركت اجتماعي 

.)1382،به نقل از فاضلي1994

سرمايه فرهنگي و اقتصادي با سبك زندگي تحقيقـات مختلفـي انجـام شـده     در مورد رابطه

متغيرهـاي تحصـيالت و   هـا آنبيشتر.متفاوت استاست اما شيوه تركيب دو نوع سرمايه كامالً

و يا به عنـوان معـرف هـاي    ) 1378،فردرو(درآمد به عنوان اجزاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 

بر اين اساس شواهد تجربي وجـود  . ورد استفاده قرار گرفته اندم) 1385،تامين(طبقه اجتماعي 

،بـرگس ؛1992،سـويج و بـارلو  (دارد كه رابطه تحصيالت با سبك زندگي را تاييـد مـي كنـد    

از سـوي ديگـر شـواهد    و)1378فـرد رو ؛1386رضـوي زاده  ؛1992،ليبرسون و بـل ؛1986

؛1385،تامين(ي را نيز تاييد مي كنندتجربي ديگري رابطه بين وضعيت اقتصادي و سبك زندگ

)1976،زابلكي و كانتر؛1990،كلي؛2000،دي مگيو و اوسيم،ملوين كوهن

در زمينه رابطه سبك زندگي با طبقه اجتماعي معتقد است كه تعلق به يـك  ) 1385(الروك 

بـا  توان از روي سبك زندگي شـناخت، چـرا كـه سـبك زنـدگي طبقـات      طبقه اجتماعي را مي

سـبك  -1:رابطه طبقه و سبك زندگي از دو جهت قابل بررسـي اسـت  . ديگر متفاوت استهم

هـايي  اي است براي رسيدن به نقشاستفاده از درآمد وسيله.زندگي به ميزان درآمد بستگي دارد

كند عالوه بر آن درآمد نه تنها موجد سطح زندگي مشخصي كه ميزان مشخصي وجهه ايجاد مي

وسيله قبول و پذيرش سبك زندگي معيني نيز هست و مشابه بـودن سـطح زنـدگي    است، بلكه 

كـه سـطح   كنـد كـه آنـان را از كسـاني    ايجاد مـي هاآندر بين تعدادي از مردم، نوعي رابطه بين 

البته گاهي ممكن است افرادي كـه سـطح   . كنددارند، متمايز ميهاآنتر از زندگي باالتر يا پايين

ند، از نظر سبك زندگي مشابه نباشند به عبارت ديگر سطح درآمدي يكسـان،  درآمدي مشابه دار

سبك زندگي مشابه را در پي نداشته باشدو علت اين امر به چگونگي اسـتفاده و هزينـه كـردن    

درآمد مربوط است، و در مقابل افرادي كه درآمدهاي يكساني ندارند ممكن است سبك زندگي 

هاي خانواده. استفاده از درآمد غالباً مبين سبك زندگي استچگونگي -2.مشابهي داشته باشند

برخـي  .كننـد با درآمد مشابه و يكسان غالباً درآمد خود را در جهات و امور متفاوت هزينه مـي 

كنند و برخي سـهم بيشـتري را خـرج    براي خوراك و احتياجات اوليه نسبت بيشتري هزينه مي
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بـرداري از  كنند و ايـن تفـاوت در بهـره   آن ميو مانند رايي، ناهارخوري، لباسمسكن، اتاق پذي

مـثالً در مـورد   . درآمد بستگي به اين دارد كه فرد به كدام گـروه و طبقـه اجتمـاعي تعلـق دارد    

اي زنـدگي كنـد يـا در چـه     مسكن، اينكه فرد خانه شخصي داشته باشد يا در آپارتمـان اجـاره  

.اي كه فرد متعلق به آن اسـت، بسـتگي دارد  هاي سكونت كند تا حد زيادي به گروه وطبقمحله

در مورد لباس، در بسياري از جوامع نوع لباس نشانه بستگي فرد به يك گروه اجتمـاعي معـين   

حتي انتخاب نوع غذا، نوع مشروب، ساعات سرو غذا و ترتيب غذا خوردن نيـز تـا حـد    . است

هـا  ش نيـز برخـي از ورزش  در مورد ورز. هاي اجتماعي مختلف متفاوت استزيادي در گروه

البته عامل اساسي در اين جريان، تحصيالت و سـبك تعلـيم   .مختص طبقات متوسط يا باالست

كنـد و  از آنجا كه ميزان تحصيالت نقش هـر كـس در جامعـه را مشـخص مـي     .و تربيت است

كننده درآمد و نحوه اسـتفاده از درآمـد اسـت و شـايد بـه همـين علـت، سـطح         همچنين تعيين

اي كه فـرد در آن آمـوزش ديـده، عامـل اساسـي تعيـين كننـده طبقـه         الت و نوع مدرسهتحصي

. اجتماعي اوست

بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه هر كدام ازتحقيقات انجام شده بـه يـك بعـد    

خاص از سبك زندگي توجه كرده اند وجاي خالي يك تحقيق كـه بـه ابعـاد گونـاگون سـبك      

ه نمايد ما را برآن اساس تركيب ابعاد چندگانه آن ارايسنخ بندي خود را برزندگي توجه كرده و 

البته دراين مقاله بخش انـدكي از يافتـه هـاي    .داشت كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم

پژوهشي حاصل از اين بررسي با رويكرد تاثير سرمايه فرهنگي و اقتصـادي بـر سـبك زنـدگي     

در پي آن است كه سبك زندگي جوانـان را دسـته بنـدي و توصـيف     اين مقاله .ه مي گردديارا

كرده وبه اين سئوال پاسخ دهد كه آيا تركيب سرمايه فرهنگي و اقتصادي با نوع سـبك زنـدگي   

سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين برنوع سـبك زنـدگي جوانـان    «رابطه دارد ؟ بنابراين فرضيه 

.مورد بررسي قرار مي گيرد».تاثير دارد

بـا اسـتفاده از داده هـاي    در اين مقاله فقط به بعد رفتاري سبك زندگي توجه شده است  و

.ديگر متمايز شدندحاصل از تحليل خوشه بندي پنج سبك زندگي از يك
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روش تحقيق

29تـا  15جامعه آماري ايـن بررسـي جوانـان    .اين تحقيق به صورت پيمايشي انجام گرفت

بود كه بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران بـا پارامترهـاي       1388ستان ساله ساكن شهر مشهد در تاب

نفـر مـرد و   201نفر افزايش يافـت كـه   402نفر تعيين ولي درعمل به 396نامعين حجم نمونه 

اي يري به صورت طبقه بندي چند مرحلهنمونه گ.نامه ها بودندنفر زن پاسخ گوي پرسش201

.انجام شدو در آخرين مرحله به صورت سيستماتيك 

و )1388،يوسفي؛1387،بهروان(با توجه به داده هاي دو تحقيق اخير در مورد شهر مشهد 

اساس دو متغير ميانگين سطح سواد سرپرست خانوار و ميانگين درآمد سرپرسـت خـانواردر   بر

)پـايين ؛متوسـط پـايين  ؛متوسط بـاال باال؛(مناطق شهرداري به چهار گروه ،هر منطقه شهرداري

حجـم نمونـه   ،هاي چهارگانـه مناطق گروهتقسيم شد و به تناسب جمعيت ساكن درهر كدام از

هـاي چهـار   تخصيص پيدا كرد و سپس از بين مناطق شهرداري  تحت پوشش هر كدام از گروه

96تصادفي انتخاب شد به طوري كه منطقه يك شهرداري بـا  گانه، يك منطقه به صورت كامالً

شهرداري با 7منطقه ،نمونه به عنوان متوسط باال56شهرداري با 10منطقه ،نمونه به عنوان باال

نمونه به عنـوان پـايين انتخـاب    150شهرداري با 4نمونه به عنوان متوسط پايين و منطقه 100

هاي منـاطق انتخـاب   پس از آن براساس آخرين اطالعات نقشه مميزي شهر مشهد بلوك.شدند

مرتب شد و با استفاده از جدول اعداد تصـادفي بـراي منطقـه يـك     شده به ترتيب شماره بلوك

15بلوك و منطقه چهار تعـداد 10منطقه هفت تعداد ،بلوك6منطقه ده تعداد ،بلوك10تعداد 

خانوار مورد پرسش قرار گرفـت  10بلوك انتخاب شد و در هر بلوك به صورت تصادفي منظم 

.ساله به خانوار بعدي مراجعه مي شد15-29و در صورت نبودن جوان در بازه سني 

نامه محقق ساخته بود كه اعتبار آن با تاييد اهل فن و پايايي ابزار جمع آوري داده ها پرسش

.داري محاسبه شدگويه دين12براي /. 82آن با آلفاي كرونباخ معادل 

عـالوه بـر   ،به منظورتجزيـه و تحليـل آمـاري داده هـا    .واحد تحليل در اين تحقيق فرد بود

ها و تحليل واريانس اسـتفاده  مقايسه ميانگين،تحليل خوشه،از تحليل عامل،هاي توصيفيآماره

.شد
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سرمايه فرهنگي و اقتصـادي والـدين و نـوع سـبك زنـدگي      ،دو متغير اصلي در اين تحقيق

.جوانان بود كه به شرح ذيل مورد سنجش قرار گرفت

متس در استوني كه بر مبناي نظر بورديو انجام شـده بـود   نظريه بورديو و تحقيق عملي پالو

در اين تحقيق مبناي تركيب سـرمايه فرهنگـي و اقتصـادي قرارگرفـت و گـروه بنـدي جامعـه        

البته با تجربه پالومتس اين تفاوت را داشت كه وي فقط گروه بندي .برمبناي آن صورت گرفت

د ولي در اين بررسي قشرمتوسط و قشـرپايين  طبقه اشراف را مورد توجه و استفاده قرار داده بو

ولذا دراين تحقيق پنج قشر اجتمـاعي بـر اسـاس تركيـب سـرمايه      .نيزمورد توجه قرارمي گيرد

هم سـرمايه فرهنگـي وهـم    -1:و سرمايه اقتصادي مشخص شد كه شامل)تحصيلي(فرهنگي 

-4اقتصـادي زيـاد   فقـط سـرمايه  -3فقط سرمايه فرهنگي زياد -2سرمايه اقتصادي زياد است 

سرمايه فرهنگي و سـرمايه اقتصـادي در   -5سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي در حد متوسط 

بـا توجـه بـه كمـي بـودن      .نكته مهم در اين طبقه بندي تعيين مرز كم  و زياد بود.بود،حد كم

يـن  هاي سرمايه و عدم وجود توضيح روشني در نظريه بورديو و تجربـه پـالومتس در ا  شاخص

ابتدا از پـارامتر آمـاري ميانـه اسـتفاده     ،زمينه برآن شديم مالك مناسبي را مورد توجه قرار دهيم

شد و  باالتراز ميانه به عنوان زياد و پايين تر از ميانه به عنوان كم در نظـر گرفتـه شـد ولـي بـا      

مـالك  )ميليـون تومـان  40كـالس و ميانـه ثـروت    8ميانه سواد :(دست آمده ه توجه به اعداد ب

بـا بررسـي   .خود حذف مي شـد ه مناسبي به نظر نمي رسيد و عالوه بر آن طبقه متوسط خود ب

هاي انجام شده و مذاكره با يكي از اساتيد گروه اقتصاد دانشـگاه فردوسـي متقاعـد شـديم كـه      

،تحصـيالت و ثـروت كـه اقشـار بـاال     ،حداقل در مورد شهر مشهد هيچ عدد و رقمي از درآمد

در توضـيح نـابرابري   ) 1376(رفيع پور.وجود ندارد،ديگر متمايز كنديين را از يكمتوسط و پا

بـاالي  % 20اجتماعي در ايران از شاخص نابرابري كه حاصل تقسيم مجموع درآمد –اقتصادي 

بنـابراين از همـين شـيوه    . استفاده كرد،پايين جامعه بود%40بر درآمد )دو دهك باال: (جامعه

يين تـر را بـه عنـوان كـم و نقطـه      و پا%40كم و زياد استفاده شد يعني نقطه جهت تعيين مرز

كالس و پايين تررا كـم و  5/6براين اساس سواد (وباالتر را به عنوان زياد در نظر گرفتيم % 80
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ميليـون و بيشـتر را زيـاد    200ميليـون و كمتـر را كـم و    50بيشتر را زياد و ثروت كالس و12

.)زياد به عنوان متوسط در نظر گفته شدوفاصله بين كم و 

در مورد متغير سبك زندگي جوانان براساس پيشينه هـا و مباحـث نظـري در زمينـه سـبك      

توجـه بـه   ،رفتار سياسي،رفتار انحرافي،مديريت بدن،هشت شاخص مصرف فرهنگي،زندگي

داري به عنوان شاخص هاي سبك زندگي در هزينه خوراك و دين،هزينه لباس وكفش،آرايش

ميزان برخورداري از هـر  . نيز شامل چندين شاخص مي شدهاآنكه هر كدام از ،نظر گرفته شد

براي اين سنجش ابتـدا اجـزاي تشـكيل    .شاخص در سطح كم و زياد مورد سنجش قرار گرفت

ترين كـد در هـر   ترين و كوچكدهنده هر شاخص را با هم جمع كرده و حاصل تفاضل بزرگ

آن عـدد تـا   زدست آمده به عنوان كم و اه از كمترين تا عدد ب.شاخص را تقسيم بر دو نموديم

براساس نتايج تحليـل خوشـه بنـدي كـه برمبنـاي      .ترين به عنوان زياد در نظر گرفته شدبزرگ

.دسـت آمـده بـود   ه بيشترين تشابه و تمايزبين پاسخ گويان از نظرشاخص هاي سبك زندگي ب

.  هاي هر گروه مطرح خواهد شددسته بندي شدند كه ويژگي) سبك(آنان در پنج گروه 

ي تحقيقيافته ها

نشـان داده شـده   1نتايج توصيف داد ه ها به تفكيك سبك هاي زندگي در جـدول شـماره   

ترين پاسـخ  براساس داده هاي اين جدول مسن ترين پاسخ گويان درسبك چهارو جوان.است

تفاوت سني بين سـبك  ) F(بر اساس آزمون تحليل واريانس .پنج قرار گرفته اندگويان درسبك 

در سبك پـنج و  ) كالس7/10(از نظر ميزان تحصيالت پدر، بيشترين ميانگين .هامعنا دار است

ودر مورد تحصيالت  مادربيشـترين  . در سبك چهار مشاهده شد)كالس5/7(كمترين ميانگين 

آزمـون  .در سبك سـه بـود  )كالس2/6(پنج و كمترين ميانگين در سبك)كالس3/9(ميانگين 

مختلف تفاوت معنا داري تحليل واريانس نشان داد كه سطح تحصيالت والدين بين سبك هاي

درسـبك يـك و كمتـرين    )تومـان 72905(از نظر درآمد ماهيانه والدين بيشترين ميـانگين  .دارد

از نظر ثروت والدين بيشترين ميـانگين  د ودر سبك چهار مشاهده ش)تومان387340(ميانگين 

در سـبك چهـار   )ميليون تومـان 06/90(در سبك يك و كمترين آن )ميليون تومان820/294(
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اختالف درآمـد و ثـروت والـدين در سـبك هـايمختلف      ،براساس آزمون تحليل واريانس.بود

ر سبك پنج و كمتـرين  د)كالس81/12(از نظر سواد پاسخ گو بيشترين ميانگين .معنادار است

در سبك چهار مشاهده شد كه بر اساس آزمون تحليـل واريـانس اخـتالف    )كالس51/11(آن 

.مختلف  معنادار استسطح سواد بين سبك هاي

هاي فردي و خانوادگي به تفكيك سبكويژگي-1جدول 

واحد
سبك 
يك

سبك 
دو

سبك 
سه

سبك 
چهار

سبك 
پنج

F   
Sigآزمون

07/228/215/225/235/2186/3004/0سالنميانگين س

7/84/83/85/77/1094/4001/0سالميانگين سواد پدر

9/79/62/65/63/920/6000/0سالميانگين سواد مادر

05/72987/48695/59734/38784/61530/5000/0هزار تومانميانگين درآمد والدين

82/29424/12942/15169/9096/27350/3008/0يون تومانميلميانگين ثروت والدين

68/1187/1189/1151/1181/1285/2024/0سالميانگين سواد پاسخ گو

ساعت در ميانگين اوقات فراغت
هفته

47/5390/5626/4811/5135/5053/119/0

------9/615/376/7968/4388/41درصد)مرد بودن:(جنسيت

--------5/344/356/302/5381/24درصدتاهل بودنم

-------4/4682/304989/316/31درصدشاغل بودن

و )سـاعت در هفتـه  90/56(بيشـترين ميـانگين در سـبك د   ،از نظر ميزان اوقـات فراغـت  

در سبك پنج مشاهده شد كـه بـر اسـاس آزمـون تحليـل      )ساعت در هفته35/50(كمترين آن 

از نظـر تركيـب   .انس اختالف ميانگين اوقات فراغت بين سبك هاي مختلف معنادار نيستواري

چهار و پنج اختالف نسبت بين دو جنس معنادار نيست در سـه  درسبك هاي،جنسي سبك ها

سبك هاي يك و سه بيشتر مرد و سـبك دو بيشـتر   .ها معنادار استسبك ديگر اختالف نسبت

فقط در سـبك چهـار نسـبت مجـرد و متاهـل تفـاوت معنـاداري        از نظر وضع تاهل .زن بودند

در سبك يك و سـه نسـبت   ،از نظر اشتغال. نداشت در ساير سبك هانسبت مجردين بيشتر بود
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در سـاير سـبك هـا نسـبت غيرشـاغلين بطـور      ،شاغلين و غير شاغلين تفاوت معناداري نـدارد 

.معناداري بيشتر از شاغلين است

ص هاي سبك زندگي ميزان برخورداري ازشاخ

طور معنـا داري  ه ؛ در همه سبك ها كساني كه اهل مسافرت رفتن هستند بمصرف فرهنگي

در سـبك پـنج و   )%4/92(بيشترين نسـبت  .كه اهل مسافرت رفتن نيستند، بودبيشتر از كساني 

درسبك هاي يك و چهارنسبت كسـاني كـه   .در سبك چهار مشاهده شد)%7/61(كمترين آن 

در سـاير  .تفاوت معنـاداري نداشـت  ،عه هستند با نسبت كساني كه اهل مطالعه نيسـتند اهل مطال

ـ در همـه سـبك هـا   . بيشـتربود ،سبك هانسبت كساني كه اهـل مطالعـه بودنـد    جـز سـبك   ه ب

چهار،نسبت كساني كه اهل ورزش بودند در حد معنا داري بيشـتر از كسـاني كـه اهـل ورزش     

در حد معناداري ،ني كه اهل موسيقي گوش كردن بودنددر همه سبك هانسبت كسا.بود،نبودند

فقـط در سـبك يـك نسـبت كسـاني كـه بـه        . بود،بيشتر از نسبت كساني كه گوش نمي كردند

در .رسي نداشتند تفاوت معناداري نداشـت رسي داشتند با نسبت كساني كه دستماهواره دست

،فقـط در سـبك سـه   .بيشتربودرسي نداشتند،ساير سبك ها نسبت كساني كه به ماهواره دست

نسبت كساني كه اهل سينما رفتن بودند با نسبت كساني كه اهـل سـينما رفـتن نبودنـد تفـاوت      

پنج نسبت اهل سينما رفـتن بيشـتر ودر سـبك چهـار     ،دو،درسبك هاي يك.معناداري نداشت

9/40(آن درسـبك پـنج و كمتـرين    ) %1/91(از نظر داشتن كامپيوتر بيشترين نسبت .كمتر بود

در سبك چهار و پنج نسبت كساني كه كامپيوتر داشتند با نسبت كسـاني  .در سبك چهار بود)%

در مـورد اهـل   .در ساير سبك هااين تفاوت معنـادار بـود  .تفاوت معناداري نداشت،كه نداشتند

تماشاي فيلم بودن در همه سبك هانسبت كساني كه پاسخ مثبت دادنـد بـا نسـبت كسـاني كـه      

. معنادار بود،في دادندپاسخ من

؛ بيشترين رفتار انحرافي ابتدا در سبك يك و سپس سـبك سـه مشـاهده مـي     رفتار انحرافي

ـ . شود سبك يك بيشتر پسران متعلق به قشر باال هستند جـز دوسـتي بـا جـنس     ه و سبك پنج ب

.سـت پس از آن سبك چهار داراي كمترين رفتار انحرافـي ا . هيچ رفتار انحرافي ندارند،مخالف
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نسبت كساني .مربوط به قليان كشيدن در سبك يك بود)%8/79(بيشترين نسبت رفتار انحرافي

نسبت .كه قليان مي كشند با نسبت كساني كه نمي كشند در سبك سه تفاوت معناداري نداشت

كساني كه تجربه داشتن دوست از جنس مخالف داشتند بـا نسـبت كسـاني كـه ايـن تجربـه را       

و همچنين در سبك يـك نسـبت كسـاني    .سه و پنج تفاوت معناداري نداشتنداشتند در سبك

كه داشتن دوست از جنس مخالف را تجربه كرده بودند بيشترازنسبت كساني بود كه اين تجربه 

در مورد سايررفتارهاي انحرافي درسـبك هـاي مختلـف نسـبت كسـاني كـه رفتـار        . را نداشتند

.راز سايرين بودانحرافي نداشتند در حد معناداري بيشت

و )%5/2(و شـركت درهمـه انتخابـات    )%6/3(؛ كمترين عضويت در بسـيج  رفتار سياسي

بـه ترتيـب   (هـا آندرسبك يك و بيشترين )5از24/2ميانگين (اهميت دادن به مسائل سياسي 

در سبك سه بين نسبت كساني .در سبك سه مشاهده شد)5از31/3ميانگين ،7/83%،8/38%

ر همه انتخابات شركت مي كردند با نسبت كسـاني كـه در همـه انتخابـات شـركت نمـي       كه د

.تفاوت معناداري وجود نداشت،كردند

جز سبك چهار متـداول  ه مصرف آرايش ؛ در زمينه آرايش فقط ژل زدن در همه سبك ها ب

سـبك  بود وبين نسبت كساني كه ژل مي زدند و نسبت كساني كه اهل ژل زدن نبودند در ايـن  

در مورد برداشتن ابرو نيزنسـبت كسـاني كـه اهـل ايـن كـار       .هاتفاوت معناداري وجود نداشت

در ساير موضوعات در همـه سـبك   .بودند با نسبت كساني كه نبودند تفاوت معناداري نداشت

.هانسبت كساني كه اهل آرايش هاي مختلف بودند در حد معناداري كمتر از سايرين بود

ر سبك دو نسبت كساني كه اهل رژيم گرفتن بودند با سايرين تفـاوت  ؛ فقط دمديريت بدن

معناداري داشت اهل رژيم گرفتن در ساير سبك ها و نسبت كساني كـه مايـل بـه انجـام عمـل      

جراحي زيبايي بودند در حد معناداري كمتر از بقيه كه اهل رژيم گرفتن ومايل به عمل جراحي 

ك چهار،نسبت كساني كه اهل ورزش بودند در حد معنا جز سبه بدر همه سبك ها. بودند، بود

بود و در سـبك چهـار نسـبت كسـاني كـه اهـل       ،داري بيشتر از كساني كه اهل ورزش نبودند

.ورزش بودند با سايرين تفاوت معناداري نداشت

.در حد متوسط است،جز سبك دوه داري در همه سبك ها بدين
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هاي سبكشاخصن برخورداري ازتوزيع پاسخ گويان برحسب ميزا-2جدول 

سبك پنجچهارسبكسبك سهسبك دوسبك يكشاخصهاابعاد

36/17933/12517/11433/11038/193هزار تومانهزينه ساليانهلباس و كفش

85/4758/2742/6311/3641/53هزار تومانهزينه ماهيانهخوراك

مصرف 

فرهنگي

814/848/877/614/92درصددرصد اهل مسافرت رفتن

5/78*4/843/6550*56اهل مطالعه بودن

5/78*7/808/946/811/44اهل ورزش كردن بودن

6/977/929/952/874/92اهل موسيقي گوش كردن

5/113/166/89/32*4/46هرسي به ماهواردست

3/335/78*7/607/672/59اهل سينما رفتن

1/91*9/40*696/659/46كامپيوتر داشتن

8/987/928/954/902/96اهل تماشاي فيلم  بودن

رفتار انحرافي

191/24/181/10درصدداشتن تجربه مصرف سيگار

1/10*8/793/71/55داشتن تجربه مصرف قليان

9/111/32/81/20داشتن تجربه مصرف تريا ك وشيره

داشتن تجربه مصرف هروئين و 

شيشه وكراك
1/71000

داشتن تجربه مصرف مشروبات 

الكلي
3/3912/121/10

داشتن تجربه شركت در پارتي 

مختلط
6/2211/41/10

6/31000داشتن تجربه شركت در اكس پارتي

داشتن تجربه مصرف قرص 

روانگردان
6½000

اشتن تجربه روابط جنسي با جنس د

مخالف
2/261/34/22½0

داشتن تجربه روابط جنسي با جنس 

موافق
5/9½2/1000

تجربه داشتن دوست از جنس 

مخالف
5/656/152/59*7/118/41*
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سبك پنجسبك چهار  سبك سهسبك دوسبك يكشاخصهاابعاد

رفتار سياسي

23.710.1*  3.633.338.8درصدسيجعضويت در ب

2567.783.755.326.6شركت در همه انتخابات

ميانگين ميزان به فكر مسائل سياسي 

بودن
44.84666.253.647.8

مصرف آرايش

56ژل زدن مو *46.9  *59.2  *37.650  *
10.73.16.12.27.7گلد كردن مو
22.618.88.221.514.1مش زدن مو
1.25.28.25.46.4فر زدن مو

16.714.66.117.214.1رنگ كردن مو
27.122.436.238*  41.7برداشتن زير ابرو
25256.118.127.8زدن رژ لب و سايه
11.96.34.15.37.6رنگ كردن زير چشم

مديريت بدن

33.356.3درصداهل رژيم گرفتن ***14.318.125.6
32.231.316.35.311.2تمايل به جراحي زيبايي

80.794.881.644.178.5اهل ورزش كردن
43.3564.8760.1752.346.02درصدداريدينداريدين

.تفاوت معنادار نبود"كاي دو"براساس آزمون يك متغيره -

برخورداري از ابعاد سبك زندگي

هـاي  ابتدا براي پاسخ گوياني كه به هر كدام از شـاخص ،اي محاسبه برخورداري ازهربعدبر

و كساني كه پاسـخ منفـي داده بودنـد كـد     ) 1(تشكيل دهنده هر بعد پاسخ مثبت داده بودند كد 

شمارش و بـه عنـوان يـك    ) 1(تعداد كدهاي ،در نظر گرفته شد و سپس با فرمان شمارش) 0(

.به دوطبقه كم و زياد تبديل شد،پس از آن با فرمان كد گذاري مجدد.شدمتغير در نظر گرفته

يع پاسخ گويان برحسب كم يا زياد داشتن هر كدام از ابعـاد سـبك زنـدگي را    توز3جدول 

بين جوانـان نسـبت بـه سـاير     براساس داده هاي اين جدول مصرف فرهنگي در. نشان مي دهد

البته الزم به توضيح اسـت كـه   ،بيشتر در حد كم استتوجه به آرايش .زيادتر استهاشاخص

مديريت بدن و رفتـار انحرافـي نيـز    .پاسخ گويان مرد بودند كه گرايشي به آرايش ندارند50%
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رفتـار سياسـي   %3/39كـه  طـوري ه رفتار سياسي جوانان نيز ميل به كم دارد ب.كم استنسبتاً

.ط كمتر استهزينه خوراك ولباس نيز از متوس.زياد داشتند

داري خود را در حد متوسـط  البته خود پاسخ گويان نيز دين.داري در حد متوسط استدين

.)5نسبت به عدد 86/2:(ارزيابي كرده اند 

توزيع پاسخ گويان برحسب ميزان برخورداري ازابعاد سبك زندگي-3جدول

ابعاد

سبك زندگي

زيادكم

درصدتعداددرصدتعداد

1614024160گيمصرف فرهن

2579/631451/36مديريت بدن

2647/651383/34رفتار انحرافي

2447/601583/39رفتار سياسي

3258/80772/19توجه به آرايش

2347/611453/38هزينه لباس وكفش

1831/581329/41هزينه خوراك

1964920451داريدين

سبك هاي زندگي

دست آمده ازتحليل خوشه بندي براساس بيشترين تشابه و كمترين تمايزنشان مـي  هنتايج ب

) سـبك (دهد كه پاسخ گويان براساس برخورداري از ابعاد مختلف سبك زندگي به پنج خوشه 

هاي هر سبك به اين شرح است تقسيم مي شوند كه ويژگي

در ايـن سـبك   .شـتند اين سـبك زنـدگي را دا  ) %9/20:(نفر از پاسخ گويان 84:سبك يك

توجه بـه آرايـش و هزينـه لبـاس زيـاد بـود ودر مقابـل مصـرف         ،رفتارانحرافي،مديريت بدن

نكتـه قابـل توجـه در ايـن     .داري در سطح كم بـود هزينه خوراك ودين،رفتارسياسي،فرهنگي

مصرف فرهنگـي كـم   ،داري كممديريت بدن و آرايش زياد با دين،سبك همراهي انحراف زياد
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تارسياسي كم بود كه با توجه به مصاديق عينـي آن در جامعـه قابـل پـذيرش اسـت يعنـي       و رف

كساني كه به مناسك ديني پايبند نيستند وشايد به دليـل ضـعف دينـداري و  آگـاهي فرهنگـي      

. پايين به راحتي مرتكب انحراف شده و نسبت به مسائل سياسي جامعه هم بي تفاوت هستند

در ايـن سـبك   .ايـن سـبك زنـدگي را داشـتند    ) %9/23:(گويـان  نفر از پاسخ 96:سبك دو

داري زيـاد و در مقابـل رفتـار    هزينه لباس و دين،تعهد سياسي،مصرف فرهنگي،مديريت بدن

همراهـي  ،در اين سبك نيزتا حدي مشابه سبك يك.آرايش و هزينه خوراك كم  بود،انحرافي

.تار انحرافي و آرايش كم قابل توجه استداري زياد با رفرفتارسياسي و دين،مصرف فرهنگي

انواع سبك هاي زندگي جوانان مورد بررسي-4جدول 

سبك پنجسبك چهارسبك سهسبك دوسبك يكنوع سبك

زيادكمزيادزيادكممصرف فرهنگي

زيادكمزيادزيادزيادمديريت بدن

كمكمزيادكمزيادرفتار انحرافي

كمزياديادززيادكمرفتار سياسي

كمزيادزيادكمزيادمصرف آرايش

كمكمكمزيادزيادهزينه لباس و كفش

زيادكمزيادكمكمهزينه خوراك

كمكمزيادزيادكمپايبندي به مناسك ديني

8496499479تعداد اعضاي هر سبك

9/209/232/124/236/19درصد نسبت به كل پاسخ 

در ايـن  .ايـن سـبك را داشـتند   ،كمترين تعداد،)%2/12(نفر از پاسخ گويان 49:سبك سه

هزينـه  ،توجـه بـه آرايـش   ،تعهد سياسـي ،رفتار انحرافي،مصرف فرهنگي،سبك مديريت بدن

داري شايد همراه بودن دين.داري در حد زياد و فقط هزينه لباس در حد كم بودخوراك و دين

ورفتارسياسي زياد نوعي نا هماهنگي و ناسازگاري و حتي خطا را بـه  زياد با رفتارانحرافي زياد 
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اين گروه كه تعدادشان هـم  .ذهن بياورد اما واقعيت ملموسي است كه در جامعه ما وجود دارد

حتـي  . داري زده انـد كم است انقالبي نماهاي متظاهري هستند كه آگاهانه و به دروغ نقاب دين

خص تظاهربه ساده زيستي باشد نيز بـا بقيـه عناصـر هماهنـگ     هزينه كم لباس كه مي تواند شا

.است

ايـن سـبك   در.اين سـبك زنـدگي را داشـتند   )%4/23(نفر از پاسخ گويان 94:سبك چهار

،رفتار انحرافي،مديريت بدن،سياسي زياد و در مقابل مصرف فرهنگيتوجه به آرايش و رفتار

در ايـن سـبك همـراه بـودن     .در حـد كـم بـود   داري و هزينه خوراك دين،هزينه لباس وكفش

دينداري كم و رفتار انحرافي كم قابل توجه است و ديگر همراه بـودن رفتـار سياسـي زيـاد بـا      

اين سبك بيشتر متعلق به كساني اسـت كـه وضـع اقتصـادي     .داري كم نيز قابل تامل استدين

زيـادتر  شايد بر همين اساسخوبي ندارند، در عين حال خيلي به مناسك ديني پايبند نيستند و 

انحراف كمي دارند و رفتارسياسـي آنـان   ،آرايش مي كنند لكن به دليل كنترل اجتماعي شديدتر

.زياد است

كساني كـه در ايـن سـبك    .اين سبك را داشتند)%6/19(نفر از پاسخ گويان 79:سبك پنج

،مقابل رفتار انحرافـي هزينه خوراك زياد و درمديريت بدن و،قرار مي گيرند مصرف فرهنگي

ايـن گـروه شـايد از نظـر     .داري كـم دارنـد  هزينه لبـاس و ديـن  ،توجه به آرايش،رفتارسياسي

مصـرف فرهنگـي زيـاد اسـت وشـايد بـه       ،اقتصادي مشابه سبك چهار باشد ولي در اين سبك

.همين دليل رفتارانحرافي كم است

سياسي زياد و همچنـين در دو  تارسه سبكي كه مصرف فرهنگي زياد بود در دو مورد رفدر

داري زياد و در دو مورد مديريت بـدن زيـاد   مورد رفتار انحرافي كم بود و در دو مورد آن دين

مـديريت بـدن و   ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مصرف فرهنگي زياد بـا رفتارسياسـي  .بود

.دينداري زياد و از طرف ديگر رفتار انحرافي كم همراه است
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طه سبك زندگي با سرمايه فرهنگي و اقتصاديراب

و ميـزان خطـاي آزمـون    )228/50(با توجه به ميزان آزمون كاي دوي محاسبه شده جدول 

مي تـوان گفـت بـين سـرمايه فرهنگـي و اقتصـادي       ،16براي جدول با درجه آزادي )000/0(

ن فرضيه اوليه تحقيق كه بنابراي.والدين و سبك زندگي جوانان رابطه معنادار آماري وجود دارد

. مدعي وجود رابطه معنا دار بين دو متغير بود مورد تاييد قرار مي گيرد

پـنج  بر اساس آزمون معناداري تفاوت سرمايه اقتصادي و فرهنگي در تك تك سبك هـاي 

گانه معنادار بود بنابراين تاثير سرمايه اقتصادي و فرهنگي بر سبك هاي زنـدگي جوانـان مـورد    

.  قرار مي گيردتاييد 

بيشـتر جوانـاني كـه    .تري را به ما مـي دهـد  تحليل درصدهاي جدول اطالعات بيشتروكامل

ميزان ثروت و تحصيالت والدينشان در سطح باال بـود سـبك يـك و سـبك پـنج را داشـتند و       

بيشتر كساني كه ميـزان ثـروت   بيشتركساني كه ميزان تحصيالت والدينشان باال بود سبك پنج و

سبك  يك يا پنج در هر سـه گـروه وجـود    . نشان باال بود سبك يك و سبك دو را داشتندوالدي

داري كـم   سياسي كم و ديـن رفتار،دارد وجوه مشترك اين دو سبك  شامل؛ مديريت بدن زياد

.است
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سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدينرابطه سبك هاي زندگي جوانان مورد بررسي و-5جدول 

سرمايه 

حصيلي و ت

اقتصادي

نوع سبك 

زندگي
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فقط  تحصيالت باال

فقط 

ثروت باال
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جمع
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)22.6(
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13
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26

26

)30.95(
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19

)22.6(
19.6

84

)100(
12.190.016
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11

)11.46(
20

10

)10.41(
16.7

17

)17.71(
34

32

)33.3(
22.9

26

)27.08(
26.8

96

)100(
19.100.001

سبك سه
3

)6.12(
5.5

7

)14.22(
11.7

5

)10.2(
10

23

)46.94(
16.4

11

)22.45(
11.3

49

)100(
25.790.000

سبك چهار
7

)7.45(
12.7

12

)12.76(
20

10

)10.63(
20

31

)32.98(
22.1

34

)36.17(
35.1

94

)100(
34.190.000

سبك پنج
15

)18.98(
27.3

24

)30.38(
40

5

)6.32(
10

28

37.83

207

)8.86(
7.2

79

)100(
260.000

--- --- 55100601005010014010097100402جمع

000/0= معني داري 16= درجه آزادي 228/50= كي دو 

البته در بين جواناني كه والدينشان ثروت اقتصادي بااليي دارند سبك دو بيشترين نسـبت را  

در مـديريت  داري زياد است و فقطبه خود اختصاص داده كه در اين سبك رفتارسياسي و دين

اين گروه شـايد فرزنـدان ثروتمنـدان سـنتي باشـند كـه از       .بدن با دو سبك قبلي مشترك است

انحراف كم و مصرف فرهنگـي زيـاد   ،داري در سطح باالتري قرار دارندنظررفتار سياسي و دين

در ،نـد ه مناسك ديني تـا حـد زيـادي پايبند   اين گروه ب.از ديگر خصيصه هاي اين سبك است

بيشتر عضو بسيج هسـتند درهمـه   ،دعاي ندبه  بيشتر شركت مي كنند،جمعه  دعاي كميلنماز 

.ل مي شوندبراي مسائل سياسي اهميت زيادي قايانتخابات شركت مي كنند و 

)%8/34(جواناني كه سطح تحصيالت و ثروت والدينشـان در حـد متوسـط بـود وبيشـترين     

بـه يـك نسـبت    زندگي تقريباًه سبك هايجمعيت را هم به خود اختصاص داده بودند در هم

%9/22،درصد از پاسخ گويـان  ايـن گـروه سـبك يـك      6/18به طوري كه .مشاركت داشتند
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و اين داده بيـانگر  .سبك پنج را داشتند%20سبك چهار و %1/22،سبك سه%4/16،سبك دو

زايـي ندارنـد   اين مطلب است كه جوانان قشر متوسط در جامعه ما سبك زنـدگي مسـتقل ومج  

.ودر واقع بين دو قشر باال و پايين و شايد تلفيقي از هردو قشر باشند

از %13/24جواناني كه ميزان ثروت و سطح تحصيالت والدينشان در سطح پـاييني بـود و  

.كل جامعه مورد بررسي را شامل مـي شـدند بيشـتر در دو سـبك  دو و چهـارقرارمي گرفتنـد      

.رفتارسياسي زياد و هزينه خوراك كم بـود ،ك شامل انحراف كموجوه مشترك بين اين دو سب

در اين سـبك هـم   قرار مي گرفت كه اتفاقاً%6/19البته پس از دو سبك ياد شده سبك  يك با 

.انحراف  زياد وهم رفتارسياسي كم بود

بحث و نتيجه گيري 

،اباذري؛1991،فيدرستون؛1375،بيرو(مفهومي گسترده و چند بعدي است ،سبك زندگي

و اينكه يك بعد خاص از آن را به عنوان شـاخص سـبك زنـدگي بررسـي كنـيم گويـا       )1381

هرچند توجه به همه ابعاد هم وسعت كار را به حدي افزايش مي دهد كه شـايد انجـام   ،نيست

ـ ترين شاخصمهمالبته مي توان به روش بينابيني تركيبي از.آن امكان پذير نباشد وان ها را به عن

ساختن چنين شاخصي به راحتـي امكـان پـذير نيسـت و     .شاخص سبك زندگي در نظرگرفت

شاخص مورد استفاده جهت متمايز كـردن سـبك هـاي   . هاي تجربي مكرر استنيازمند بررسي

.براي اولين بار و با مشاركت هشت معرف ساخته شده استديگر، احتماالًزندگي از يك

اقتصـادي  و)تحصـيلي (ين سبك زندگي و سـرمايه فرهنگـي   در اين بررسي فرضيه رابطه ب

بنابراين سـبك زنـدگي   .مورد آزمون قرار گرفت كه تاييد شد)1998،پالومتس؛1984،بورديو(

.جوانان تحت تاثير خاستگاه فرهنگي و اقتصادي آنان است

ره كرده اندبرخي از پيشينه ها به رابطه بين پايگاه اجتماعي و اقتصادي با سبك زندگي اشا

و برخي به رابطه طبقه اجتماعي بـا سـبك زنـدگي اشـاره     )1387،رضوي زاده؛1378،فردرو(

،دي مگيـو و اوسـيم  ؛1976،زابلكي و كانتر؛1990،كلي؛1385،تامين؛ 1380،لئوبي(كرده اند 

از آنجا كه سرمايه فرهنگي و اقتصـادي جـزو شـاخص هـاي     .)1984،هارتون و هانت؛2000
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و سبك زندگي تاييد شـد بنـابراين   هاآنطبقه اجتماعي است و در اين تحقيق رابطه بين اصلي

.مي توان انتظار داشت كه رابطه بين طبقه و سبك زندگي نيزتاييد شود

اين بررسي پنج سبك زندگي متفاوت در بين جوانان تشخيص داده شد كه تـاكنون ايـن   در

البته برخي از .ق تجربي در ايران مشاهده نشده استتعداد سبك با تركيب حاضر در هيچ تحقي

سـبك دو تـا   مـثالً .ه شـده مشـابهت دارد  ارايسبك هاي اين سنخ بندي با برخي از سبك هاي 

،آزاد ارمكـي (و سبك زنـدگي اصـول گرايـي انقالبـي     )1386،شهابي(حدي با سبك بسيجي 

آزاد (سبك زندگي پسامدرن پنج نيز تا حدودي شبيهمشابهت دارد و سبك هاي يك و)1386

.است)1386،شهابي(و سبك زندگي جهان وطنانه ) 1386،ارمكي

پـايين  متوسط تلفيقي از سبك زندگي قشر باال و قشـر اين بررسي مشخص شد كه قشردر

لذا جهت بررسـي  متوسط سبك زندگي مخصوص به خود ندارد وقشردارد و به عبارت ديگر

بـاال بـه دليـل    قشـر .تر است سراغ اقشار باال و پايين جامعه بـرويم سبك زندگي از اين پس به

مـي گزينـد   توانايي مالي و ميل به متمايز نمودن خود از ساير اقشار، سبك زندگي خاصي را بر

بـاال نيسـت و در نتيجـه از    و در مقابل قشرپايين به دليل عدم توان مالي قادر به رقابت با قشـر 

لذا سبك زندگي خـاص خـود را خواهنـد    وان پيروي نخواهند كردمدها و الگوهاي رفتاري آن

.داشت

كسـاني  . هم دارند نيز قابل توجه استهاي متناقض باوجود يك سبك زندگي كه شاخص

نماز جمعه و دعاهاي مختلـف  نماز جماعت واهل شركت در(كه هم به مناسك ديني پايبندند 

البتـه  .ه با آن مواجه مي شـوند رويگـردان نيسـتند   ارتكاب انحرافات اخالقي كهم ازو) هستند

ما قبـل از  «برخي  باورهاي عاميانه دارد مثل اينكه بعضي از افراد مي گويند اين سبك ريشه در

يـا فـردي   .»دهان خود را آب مي كشيديم و نماز مي خوانـديم ،مشروب مي خورديم ،انقالب

ي كند اما در ماه محـرم مراسـم عـزاداري    از طريق نامشروع كسب درآمد مكه ربا خوار است و

يعني كسي كه با خـدا وارد جنـگ شـده اسـت     .برگزار مي كند و غذا رايگان به مردم مي دهد
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افـزايش پيـروان ايـن سـبك بـراي جامعـه       . مجلس عزا برگزار مـي كنـد  ) ع(براي امام حسين 

.شدروابط شخصي خواهد خطرناك است و موجب رشد نفاق و بي اعتمادي مردم در

ايـن  جوانان آينده سازان  جامعه هستند و تهاجم برنامه ريزي شده فرهنگـي دشـمن نيـز   

شـامل  )سـبك زنـدگي  (لذا توجه جدي تر به نحوه زنـدگي آنـان   وگروه را هدف گرفته است

ها وانگيزه هاي رفتار يك ضرورت و نياز انكارناپذير است وجـود  ترجيحات و نگرش،رفتارها

بين جوانان كه خـود ريشـه   قليان و مشروبات الكلي در،مثل مصرف سيگاررفتارهاي انحرافي

.بسياري از انحرافات خطرناك است نيز بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد
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