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مقدمــه :ســبک زندگــی از جملــه مفاهیمــی
اســت کــه در دنیــای امــروزی از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت و بخشــی از زندگــی اســت کــه
عمــا در حــال تحقــق یافتــن بــوده و دربردارنــده
طیــف کامــل فعالیتهایــی اســت کــه افــراد در
زندگــی روزمــره انجــام میدهنــد ..در پژوهــش
حاضــر انــواع ســبک زندگــی دانشــجویان دانشــگاه
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی و عوامــل اجتماعــی
مؤثــر بــر آن بررســی شــده اســت .بــا توجــه بــه
موضــوع ،تئوریهــای جامعــه شــناختی افــرادی نظیــر
وبلــن ،زیمــل ،بوردیــو ،پاتنــام ،گیدنــز ،چینــی،
اوســیم ،فاضلــی ،پترســون ،گانزبــوم و دیگــراف و
همچنیــن تئوریهــای روان شــناختی اریکســون ،آدلــر
و کــورت لویــن مــورد بررســی قــرار گرفــت.
روش :ایــن پژوهــش بــا روش پیمایــش بیــن
 313نفــر دانشــجوی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری انجــام گردیــد .جهــت نمونهگیــری از
فرمــول بــرآورد حجــم نمونــه کوکــران و روش
نمونهگیــری طبقــهای اســتفاده شــد .ابــزار تحقیــق
پرسشــنامه محققســاخته بــود کــه ابتــدا بــا 30
پرسشــنامه پیــش آزمــون انجــام شــد و پــس از تأییــد
روایــی و پایاییســؤاالت ،ســایر پرسشــنامهها نیــز
تکمیــل و دادههــا از طریــق نــرم افــزار آمــاری SPSS

Introduction: Lifestyle is one of the
important contemporary concepts.. It
is a part of life that happens in reality
and includes a full range of activities
that people do in everyday life.
. In this study, different types of lifestyle of students of the University of
Social Welfare & Rehabilitation Sciences and the social determinants affecting it were studied. Considering
the topic, different types of sociological theories of different sociologists
such as Veblen, Simmel, Bourdieu,
Putname, Giddens, Chaney, Fazeli,
Patterson were investigated as well as
psychological theories of people such
as Ericsson, Adler and Kurt Lewin.
Method: 313 undergraduate, master’s
degree and PhD students participated
in this survey study. Sampling was
conducted using Cochran sampling
formula and stratified probability
sampling. The Survey instrument was
a researcher made questionnaire. After conducting a pre-test with 30 ques-
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مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .ســبک زندگــی در 4
حــوزة مدیریــت بــدن ،ســامت ،مصــرف و اوقــات
فراغــت تعریــف و ســنجش شــد و دانشــجویان
برحســب ویژگیهــای ســبک زندگــی ،بــه ســه طبقــة
ســنتی ،مــدرن و ترکیبــی دســتهبندی شــدند جهــت
آزمــون فرضیــات ،از آزمونهــای ضریــب همبســتگی
پیرســون T ،دو نمونــه مســتقل و  ،Fرگرســیون چنــد
متغیــره و تحلیــل مســیر اســتفاده شــد.
یافتههــا :در میــان انــواع ســبک زندگــی (ســنتی،
مــدرن و ترکیبــی) ،اکثریــت دانشــجویان ()%60/1
ســبک زندگــی ترکیبــی داشــتهاند .همچنیــن میــان
متغیرهــای تحصیـــات ،ســن و سرمایـــه اجتماعـــی
بــا متغیــر ســبک زندگــی همبستگـــی وجــود دارد.
ایــن درحالــی اســت کــه همبســتگی میــان متغیرهــای
وضعیــت اشــتغال ،مــدت زمــان اقامــت در شــهر و
جنــس بــا متغیــر وابستـــه تأییــد نگردیــد .بــا توجــه
بــه ضرایــب رگرســیونی ،تنهــا متغیرهــای ســرمایه
اجتماعــی و ســن بهطــور مســتقیم و مثبــت بیشــترین
تأثیــر را بــر ســبک زندگــی دارنــد (متغیــر ســن بــا
بتــای  0/21و متغیــر ســرمایه اجتماعــی با بتــای 0./15
بیشــترین تأثیــرات را بــر متغیــر وابســته داشــتهاند).
اگرچــه متغیرهای مســتقل دیگــــر (وضعیت اشــتغال،
تحصیــات ،جنــس و مــدت اقامــت در شــهر)
بهطــور غیــر مستقیـــم تأثیــری جزئــی بــر ســبک
زندگــــی داشــتند ،ولــی مجمــوع تأثیـــرات آنهــا بــر
متغیــر مستقـــل منفــی و معکـــوس بــود.
بحــث :پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بــا
افزایــش ســن (در فاصله ســنی 20-50ســال) ســبک
زندگــی دانشــجویان مدرنتــر میشــود و درمیــان
متغیرهــای اجتماعــی ،متغیرســن بیشــترین تأثیــر را
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tionnaires and confirming the reliability and validity of the questionnaire,
the data were collected and analyzed
by SPSS Software. Lifestyle was studied in 4 categories of body management, health, consumption and leisure
time and in terms of lifestyle features,
students were divided into 3 groups of
traditional, modern and combined. In
order to test the hypotheses, Pearson
correlation coefficient, T and F independent tests, multiple regression and
path analysis were used.
Findings: The findings demonstrated
that among the variety of lifestyles
(modern, traditional and combined),
)the majority of students (60.1 percent
had a combined lifestyle. Also, the results showed that education, age and
social capital were significantly correlated with lifestyle, while the correlation of employment status, duration of
stay in the city and gender with dependent variables was not statistically significant. Regression coefficients indicated that the lifestyle was directly and
positively influenced by social capital
and age(age variable with ß= 0.21 and
social capital variable with ß= 0.15
have the greatest impact on the independent variable).
Although other independent variables
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بــر ســبک زندگــی دانشــجویان داشــته اســت .بدیــن
معنــی کــه هرچــه ســن دانشــجویان در گــروه ســنی
مذکــور بیشــتر باشــد نیازهــا متنوعتــر شــده و در
نتیجــه ســبک زندگیشــان مدرنتــر خواهــد بــود.
لــذا بــه نظــر میرســد در بررســی ســبک زندگــی
دانشــجویان غیــر از عوامــل یــاد شــده ،میتــوان
عامــل یــا عوامــل دیگــری را نیــز دخیــل دانســت.
همچنیــن بیــن انــواع ســبک زندگــی (مــدرن،
ترکیبــی و ســنتی) ،اکثریــت دانشــجویان ســبک
زندگــی ترکیبــی داشــتهاند کــه نشــان میدهــد
علیرغــم توســعه شهرنشــینی و مدرنیســم ،هنــوز
ارزشــهای ســنتی اهمیــت خــود را در میــان جوانــان
حفــظ نمودهانــد و ایــن مســأله میتوانــد متأثــر از
آموزههــای دینــی و فرهنــگ ایرانــی مــا باشــد.
کلیدواژههــا :ســبک زندگــی ،ســبک زندگــی
ســنتی ،ســبک زندگــی ترکیبــی ،ســبک زندگــی
مــدرن ،ســرمایه اجتماعــی
تاریخ دریافت94/12/27 :
تاریخ پذیرش95/8/25 :

مقدمه
ســبک زندگــی بهعنــوان مجموعــه در
هــم تنیــدهای از الگوهــای رفتــاری فــردی
و اجتماعــی ،برآمــده از نظــام معنایــی
متمایــزی اســت کــه یــک فرهنــگ در
یــک جامعــه انســانی ایجــاد میکنــد؛ و از

(employment status, education, gender
and duration of stay in the city) indirectly had marginal influence on their
lifestyle, their total impact on the independent variable was negative.
Discussion: This study showed that
with increasing age (between the ages
of 20-50) the students’ lifestyle becomes more modern and among the
social determinants, age has the greatest impact on the lifestyle. That is, the
older they get, the more diverse their
needs become and as a result their lifestyle will be more modern. Therefore,
it seems that besides the mentioned determinants, other determinants play a
role in forming the students’ lifestyle.
Moreover, among the variety of lifestyles (modern, traditional and combined), the majority of students have a
combined lifestyle which indicates that
despite urbanization and modernity,
maintaining traditional values among
young people has its own importance
and this can be the influence of our Iranian culture and religious teachings.
Keywords: combined lifestyle, lifestyle, modern lifestyle, social capital,
traditional lifestyle.

آنجاییکــه هیــچ کــدام از جوامــع بشــری
را نمیتــوان عــاری از فرهنــگ تصــور
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کــرد ،بنابرایــن ،میتــوان گفــت تمــام اجتماعــات انســانی ،از ابتــدای تاریــخ تــا کنــون
دارای ســبک زندگــی خــاص خــود بــوده و از الگوهــای رفتــاری متناســب بــا شــاخصهای
فرهنگــی خــود برخــوردار بودهانــد (بوردیــو.)1390 ،
در ارتبــاط بــا ســبک زندگــی تعاریــف بســیاری وجــود دارد .ســازمان جهانی بهداشــت
ســبک زندگــی را الگوهــای مشــخص و قابــل تعریــف رفتــار میدانــد کــه از تعامــل
بیــن ویژگیهــای شــخصی ،روابــط اجتماعــی ،شــرایط محیطــی و موقعیتهــای اجتماعــی-
اقتصــادی حاصــل میشــود (منصوریــان و دیگــران .)1388 ،افــرادی نظیــر کوکرهــام
و آدلــر نیــز ضمــن ارائــه تعریــف ســبک زندگــی بــه ویژگیهــای فــرد ســالم و ســبک
زندگـ�ی س��الم اش��اره دارن��د .بــه عقیــده آدلــر فرد ســالم از اهــداف خویــش آگاهــی دارد و
عملک��رد او هدفمن��د ب��وده و رابطهــ اجتماع��ی س��ازنده و مثبت��ی ب��ا دیگ��ران دارد .کوکرهــام
( )2008در تعریــف ســبک زندگــی ســالم از ترکیــب دو مفهــوم انتخــاب و موقعیــت یــاد
میکنــد .زیــرا بــه عقیــده وی ســبکهای زندگــی ســالم ،الگویــی جمعــی از رفتارهــای
مرتبــط بــا ســامتی اســت کــه مبتنــی بــر انتخابهایــی اســت کــه افــراد بــر حســب شــرایط
و زیستش��ان در دس��ترس دارن�دـ ل��ذا بـــ عقی�دـه وی انتخــاب ســبک و شیـــوه صحیـــح
زندگـــی بــه مــا امکـــان کنتـــرل داده و هــر قدر ســبک زندگــی خــود را بشناسیـــم و بر آن
مسـ�لط باشیــ�م ،بهتــ�ر میتوانیــ�م زندگـ�ی خـ�ود را مدیریــ�ت کنیم.
بــه عقیــده دانشــمندان علــوم اجتماعــی در یــک قــرن گذشــته ،شــرایط جدیــد کار،
تولیــد ،انباشــتگی کاالهــای مصرفــی و همچنیــن فراهــم آمــدن زمــان فراغــت بیشــتر بــرای
بخــش زیــادی از اقشــار جامعــه ،نشــانهای از تحــول عمیــق اجتماعــی و فرهنگــی بــوده و
ایــن شــرایط نویــن ،الگوهــای رفتــاری تــازهای را میطلبــد کــه میتــوان آنهــا را در قالــب
ســبک زندگــی مــورد بررســی قــرار داد .در جامعــه امــروزی از یــک طرف انســان شهرنشــین
همــگام بــا توســعه زندگــی شــهری ،تــاش میکنــد بــا بهکارگیــری ســبک زندگــی ،منزلــت
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اجتماعــی خــود را بــه دیگــران نشــان دهــد و از طرفــی خــود را در برابــر آنچــه میخواهــد
بــا زندگیــش انجــام دهــد مســئول و پاســخگو میدانــد .بــر همیــن مبنــا ،بــا کنــار گذاشــتن
قیــد و بندهــا و محدودیتهــای ســنتی بــرای شــیوههای زندگــی قدیمــی جایگزینهایــی را
انتخــاب میکنــد .لــذا ســبک زندگــی افــراد تغییــر یافتــه و ایــن تغییــر ســبک بــر تمــام
جوانــب زندگــی شــخص تأثیــر خواهــد گذاشــت (توســلی .)1383 ،تغییــر چهــره بــزرگ
شهرهــــا ،جهتگیــری جوانــان بــه ســوی فرهنــگ مصرفـــی و همچنیــن رونــد فزاینـــده
فردگرایـــی جوانـــان کــه حاصــل فرآینـــد نوســازی اســت ،نمودهایــی از تغییــر در عرصــه
س�بـک زندگ�یـ و رفتارهـ�ای مصرف��ی اس��ت .در مــورد ســبک زندگــی در ایــران و بهویــژه در
دوره پــس از انقــاب اســامی میتــوان گفــت کــه جامعــه ایرانــی نیــز بــه لحاظ فرهنگـــی و
اجتماعـــی بسیـــار متنـــوع بوده و پس از پیروزی انقالب این تنوعـــات ،پیچیدگی بیشــتری
بــه خــود گرفتــه و ایــن امــر بــه تدریــج بــر ســبک زندگــی مــردم نفــوذ کــرده و باعــث
ظهــور جامعـــه مصرفـــی و شــیوههای زندگــی جدیــد شــده اســت .رشــد فزاینــده کاالهــای
لوکــس و مراکــز خریــد ،ناشــی از اســتقبال و روی آوردن جوانــان بــه ســبکهای زندگــی
جدیــد و فرهنــگ مصرفــی اســت (ربانــی و رســتگار .)۱۳۸۷ ،از طرفــی ســبک زندگــی اگــر
متناســب بــا امکانــات و روحیــات فــرد نباشــد میتوانــد جامعــه را بــا آســیبهای جــدی
مواج��ه س�اـزد .طبــق آمارهــای رســمی منتشــر شــده ایــران از نظــر تعــداد جراحــی زیبایــی
بینــی در دنیــا مقــام اول اســت .رئیــس انجمــن جراحــان پالســتیک و زیبایــی بیــان میکنــد
کــه  ۶۰تــا %۷۰از تقاضاهــای جراحــی زیبایــی بهویــژه جراحــی بینــی غیرضــروری اســت.
ایرانیه��ا از نظ�رـ رش��د مص��رف ل��وازم آرایشــ ،رتبـ�ه سـ�وم را در دنیــا دارنــد .ســن مصــرف
لــوازم آرایــش بــه  ۱۵ســال رســیده اســت در حالیکــه در کشــورهای توســعه یافتــه ،تمایــل
بــه آرایــش بیشــتر در زنــان مســن دیــده میشــود (ترکاشــوند .)۱۳۸۸ ،در کل ،پژوهشــهای
اخیــر در ایــران حاکــی از وضعیــت بحرانــی مصــرف بهخصــوص در میــان جوانــان اســت.
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پژوهشــهایی کــه در ســالهای اخیــر انجــام شــده مؤیــد ایــن مدعــا بوده اســت که در ســالهای
اخیــر ،عناصــر نظــام ارزشـــی جامعــه از وضعیــت مذهبــی -معنــوی بــه اولویــت و غلبــه
عناصـ��ر مادی و در نتیجـ��ه انتظـ��ارات مصرفی در حال جابجایی اس��ت (شــالچی )۱۳۸۷ ،و
پذیــرش منفعالنــه ایــن گونــه از الگوهــای رفتــاری ،بــرای جامعــه ایرانــی اســامی ،شایســته
نبــوده و بایــد بــه اقتضــای فرهنــگ ایرانــی خــود ،بــه ســبک زندگــی ایرانــی -اســامی
روی آورد .در مجم��وع بای��د گف��ت امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش پدیــده مصرفگرایــی و
ایجــاد تغییـــراتی در شــیوههای گــذران اوقــات فراغــت ،شــیوه تغذیــه ،ورزش و مدیریـــت
بــدن تحــت تأثیــر تبلیغــات رســانهای و ...در میــان افــراد بهویــژه قشــرجوان و از طرفــی
انتخابــی بــودن تعییــن ســبک و الگوهــای زندگــی ،بــه نظــر میرســد توجــه بــه انتخــاب
ســبک زندگــی ســالم و متناســب بــا فرهنــگ و الگوهـــای مناســب اجتماعــی میتوانــد در
ســامت روانـــی افــراد نیــز نقــش مؤثری داشــته و از آســیبهای اجتمـــاعی ممانعـــت بهعمل
آورد؛ چ��را کــه ســبک زندگــی بســیاری از عرصههــای زندگــی انســان مــدرن را تحــت
تأثی��ر قـ�رار میدهـ�د .جوانــان در هــر جامع ـهای پیشــگام اســتقبال از تغییــرات فرهنگــی و
الگوهــای زندگــی هســتند و قابلیــت انعطافپذیری بیشتـــری در قبال تغییـــرات اجتماعـــی
و فرهنگـــی و الگوهـــای زندگـــی دارنــد در ایــن میــان یکــی از اقشـــار مهـــم و تأثیرگــذار
بــر جامعــه ،دانشجویـــان هســتند .ایــن قشــر میتواننــد در تغییــر یــا ثبــات ســبک زندگــی
جامع��ه نق��ش فعالــ�ی داشــته باشنـ��د و میتواننــد الگــوی ســایر جوانــان باشــند پــس الزم
اســت توجــه ویـــژهای بــه ســبک و الگوهــای رفتــاری زندگــی ایــن قشــر جــوان داشتـــه
باشــیم تــا بتوانیــم اهــداف جامعــه خــود را در آینــده بهتـــر و دقیقتـــر برنامهریــزی کنیــم.
چراکــه داشــتن زندگــی ســالم و پیــروی از ســبک زندگــی مناســب متضمــن ســامت جســم
و روان و آن نیــز متضمــن آینــده بهتــر اســت (پیراهــری و عبیــدی.)۱۳۹۲ ،
لــذا بــا توجــه بــه اینکـــه هــر فــرد در جامعــه امــروزی مختـــار اســت ســبک زندگــی
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خاصــی را بــرای خــود برگزینـــد و بــه صــورت مــداوم و بــه تبعیــت از برخــی عوامــل
تغییــر دهـــد ،ســؤال مــورد نظــر ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی ،دانشــجویان بیشــتر از
چــه نــوع ســبک زندگــی تبعیــت میکننــد و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســبک زندگــی
آنــان کدامنـــد؟ بــر ایــن اســاس هــدف اصلــی ایــن پژوهـــش ،بررســی ســبک زندگــی
دانشــجویان دانشــگاه علــوم بهزیستـــی و توانبخشـــی درشــهر تهــران (ســال  )1394و
عوامــل اجتماعـــی مؤثــر بــر آن میباشــد.
پیشینه تجربی
تحقیقــات تجربــی در زمینــه ســبک زندگــی در دو بخــش پژوهشــهای داخلــی و
خارجــی قابــل بررســی اســت .در بخــش پژوهشــهای داخلــی ،نظــری لمــر ()1392
بــه بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســبک زندگــی پرداخــت و اذعــان داشــت در
میــان عوامــل متعــدد اجتماعــی ،ســن ،جنــس ،درآمــد ،تحصیــات و طبقــه اجتماعــی
بیشــترین تأثیــر را بــر ســبک زندگــی پاســخگویان داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه
بیــن وضعیــت تأهــل و ســبک زندگــی رابطــه معنــاداری وجــود نداشــته اســت .بابانــژاد و
همــکاران ( )1392بــا بررســی ســبک زندگــی و پیشبینــی تغییــرات عوامــل مؤثر بــر آن در
دانشــجویان رشــته بهداشــت دریافتنــد کــه اگرچــه بیــن رشــته تحصیلــی و ســبک زندگــی
دانشــجویان رابطــه معنــاداری وجــود دارد ولــی بیــن جنــس و بومــی بــودن بــا ســبک
زندگــی رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد .در پژوهشــی کــه قدسـیزاده ( )1392انجــام داد،
تأثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر ســبک زندگــی افــراد در مناطــق شــرق تهــران ســنجیده شــد.
طبــق نتایــج ایــن پژوهــش ،ســرمایه اجتماعــی بــر ســبک زندگــی مؤثــر اســت .همچنیــن
رابطــه معنــاداری بیــن ســرمایه اجتماعــی و الگــوی مصــرف و فعالیتهــای فراغــت وجــود
دارد .پیراهــری و عبیــدی ( )1392ســبک زندگــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران را مــورد
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بررســی قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه بیــن ســبک زندگــی بــا جنــس ،وضعیــت تأهــل
و وضعیــت اشــتغال افــراد تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،ولــی بیــن محــل تولــد و
ســبک زندگــی دانشــجویان تفــاوت وجــود دارد .بدیــن معنــی کــه متولدیــن تهــران نســبت
بــه متولدیــن ســایر شــهرهای دیگــر از ســبک زندگــی مدرنتــری برخوردارنــد .بیــن
ســبک و ســطح تحصیــات والدیــن پاســخگویان نیــز رابطــه معنــاداری مالحظــه گردیــد.
در پژوهشــی کــه احمــدی و دیگــران ( )1391انجــام دادنــد ،عوامــل مرتبــط بــر ســبک
زندگــی در بیــن دانشــجویان مرکــز علمــی – کاربــردی زنــدان تبریــز مــورد بررســی و
ســنجش قــرار گرفــت و نشــان داده شــد کــه رابطــه معنــاداری بیــن متغیرهــای ســرمایه
اقتصــادی ،فرهنگــی ،دینــداری و محرومیــت نســبی با ســبک زندگــی وجــود دارد .زارعپور
و فــاح ( )1390بــه بررســی ســبک زندگــی جوانــان شــهر تهــران و عوامــل مؤثــر بــر
شــکلگیری آن پرداختــه و نتیجــه گرفتنــد بیــن ســرمایه اقتصــادی وســبکهای زندگــی
منفعالنــه ،کارکردگرایانــه و لذتجویانــه رابطــه معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن در میــان
متغیرهــای ســرمایه اقصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،بیشــترین تأثیــر و نقــش بــه متغیــر
ســرمایه اقتصــادی اختصــاص دارد .در بررســی سنخشناســی ســبک زندگــی دانشــجویان
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد چالــوس ( ،)1390گرجــی و دیگــران ،بیــن متغیرهــای
گروههــای ســنی ،جنــس ،وضعیــت تأهــل بــا ســبک زندگــی رابطــه معنــاداری نشــان
دادنــد .ذوالفقــاری ( )1389بــه بررســی تأثیــر عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
بــر ســبک زندگــی و الگــوی مصــرف افــراد در شــهر تهــران پرداخــت و نشــان داد کــه
بیــن میــزان درآمــد ،آگهیهــای تبلیغاتــی تلویزیــون و ماهــواره ،نــوع طبقــه اجتماعــی (بــاال،
پاییــن ،متوســط) و پایــگاه اجتماعــی بــا مصرفگرایــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
مجــدی ( )1389بــا بررســی ســبک زندگــی جوانــان  29-15ســاله شــهر مشــهد نشــان
داد کــه بیــن ســبک زندگــی در بعــد رفتــاری بــا متغیرهــای ســرمایه اقتصــادی ،ســطح
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تحصیــات والدیــن ،ثــروت والدیــن ،منطقــه ســکونت ،ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل
و وضعیــت اشــتغال رابطــه معنــاداری وجــود دارد .رابطــه بیــن ســبک زندگــی در بعــد
نگرشــی نیــز بــا متغیرهــای مذکــور معنــادار بــوده اســت .در پژوهشــی کــه ابراهیمــی و
بهنوئــی گدئــه ( )1389انجــام دادنــد ،ســبک زندگــی جوانــان و مؤلفههــای آن در بیــن
دختــران و پســران شــهر بابلســر بررســی گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه گرایــش جوانــان
بــه رفتارهــای مصرفــی فرهنگــی مــدرن بیــش از گرایــش آنــان بــه رفتارهــای مصرفــی
فرهنــگ ســنتی بــوده اســت .همچنیــن رفتارهــای مصرفــی در بیــن دختــران و پســران در
بعــد مصــرف فرهنگــی ،فعالیتهــای فراغــت و مدیریــت بــدن متفــاوت اســت .در پژوهشــی
دیگــر ،کالنتــری ( )1389بــه بررســی تحصیــات و مصــرف فرهنگــی در شــهر تهــران
پرداخــت و نتیجــه گرفــت بیــن ســطوح مختلــف تحصیــات و مصــرف فرهنگــی تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد .کریمــی ( )1389رابطــه ســرمایه اجتماعــی و ســبک زندگــی را
مــورد بررســی قــرار داد و اذعــان داشــت بیــن آنهــا رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد .در
بررســی جامعهشــناختی عوامــل مؤثــر بــر ســبک زندگــی جوانــان شــیراز کــه توســط
رســتگار ( )1387انجــام گردیــد ،نشــان داده شــد کــه بیــن دو متغیــر جنــس و پایــگاه
اقتصــادی -اجتماعــی بــا ســبک زندگــی رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد .ایــن در حالــی
اســت کــه بیــن متغیرهــای دینــداری ،ســرمایه فرهنگــی ،ســن و وضعیــت تأهــل بــا ســبک
زندگــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .فاضلــی ( )1387در مطالعـهای بــا ارائــه تصویــری از
ســبک زندگــی فرهنگــی جامعــه دانشــجویی ،بیــان نمودنــد کــه بیشــترین میــزان مصــرف
فرهنگــی بــه دانشــجویان اختصــاص دارد و در مقابــل درصــد انجــام فعالیتهــای مذهبــی
نســبت بــه عمــوم در میــان آنــان کمتر اســت .چاوشــیان ( )1381در بررســی ســبک زندگی
و هویــت اجتماعــی مصــرف و انتخابهــای ذوقــی ،بیــن ســبک زندگــی و متغیرهــای ســن،
جنــس و تحصیــات و ســرمایه فرهنگــی رابطــه معنــاداری را نشــان دادنــد.
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در بخــش پژوهشــهای خارجــی ،اســتورم ( )2010بــه بررســی ســبک زندگــی و روابط
جوانــان فنالنــد پرداختنــد .در ایــن پژوهــش نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه جوانــان
فنالنــدی بــه فعالیتهــای اوقــات فراغــت و مصــرف فرهنگــی بیشــتر توجــه دارنــد .موهــان
( )2008نــوع تغذیــه ،رژیــم غذایــی نامناســب و بیتحرکــی را عامــل بیماریهــای
قلبــی  -عروقــی دانســته اســت .شــفرز ( )2006بــه بررســی موقعیــت اجتماعــی
و ســبک زندگــی در جمهــوری چــک پرداخــت .طبــق نتایــج بــه دســت آمــده
بیــن تحصیــات و ســبک زندگــی ســالم افــراد رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد.
بیــن طبقــات مختلــف اجتماعــی تفاوتهــای فرهنگــی وجــود دارد و افــراد در
پایگاههــای اجتماعــی باالتــر بیشــتر پذیــرای فرهنگهــای متفــاوت هســتند .اســمیت
( )2006در مقالــه جوانــان ،ورزش و اوقــات فراغــت بــه بررســی جامعهشــناختی
ســبک زندگــی جوانــان پرداخــت و دریافــت کــه اگرچــه ســن و نــوع مدرســه
تفاوتــی در مشــارکت در فعالیــت فیزیکــی و ورزش ایجــاد نمیکــرد ،امــا پســران
بیــش از دختــران در اوقــات فراغــت خــود بــه فعالیتهــای ورزشــی میپرداختنــد.
لــذا فرصــت بیشــتری بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دوســتان دارنــد .مطالعــات واگنــر
( )2006نشــان داد کــه متغیرهــای جمعیتــی و پایــگاه اجتماعــی نقــش مهمــی در اوقــات
فراغــت دارنــد .شــون برن و همــکاران ( )2002به بررســی تحلیل اوقات فراغت شــهروندان
آمریکایــی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه اوقــات فراغــت بــا ســن رابطــه معکــوس و بــا
درآمــد و تحصیــات رابطــه مســتقیم دارد .سفیدپوســتان بیشــتر از سیاهپوســتان بــه اوقــات
فراغــت اهمیــت میدهنــد .اوقــات فراغــت در زنــان بیــوه نســبت بــه ســایر گروههــا
کاهــش مییابــد (بــه نقــل از تــاج الدیــن .)1388 ،در پژوهشــی دیگــر کــه توســط واشــبرن
و همــکاران ( )1992انجــام شــد ،بــه بررســی نحــوه گــذران اوقــات فراغــت
بیــن شــهروندان ســیاه پوســت و ســفید پوســت آمریکایــی پرداختنــد .نتایــج
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نشــان داد کــه جنــس ،ســن و وزن زنــان رابطــه معنــاداری بــا نحــوه گــذران
اوقــات فراغــت دارد ،ولــی بــرای مــردان ایــن رابطــه ضعیفتــر اســت .ویــل
( )1991بــه بررســی فراغــت ،فرهنــگ و ســبک زندگــی پرداختـــه و نشــان داد کــه ســن،
جنــس و پارامترهــای اقتصــادی و اجتماعــی ،تأثیــرات قابــل توجهــی بــر ســبک زندگــی
دارنــد و مــردان بیــش از زنــان در ســنین  30-18ســال در کلوپهــای ورزشــی فعالنــد .ویــن
( )1990بــا بررســی ســبک زندگــی فراغــت و ایجــاد موقعیــت اجتماعــی و
مطالعــات فرهنگــی بــه تمیــز دو نــوع ســبک زندگــی ســنتی و مــدرن پرداخــت و
نشــان داد کــه هــر دو گــروه از تســهیالت فرهنــگ مصــرف بــرای برجســته ســاختن
جنبههــای مهــم هویــت اجتماعــی خــود اســتفاده میکننــد .ســازمان منتیــل
( )1988بــه بررســی ســبک زندگــی بریتانیــا در  10ســال پرداختــه و دریافــت کــه
انگلیســیها بیشــترین هزینــه زندگــی خــود را صــرف تعطیــات و فراغــت نمــوده و بــه
زیبایــی و اســتفاده از لــوازم آرایشــی اهمیــت میدهنــد .ژوزف دومازیــه در مقالــه فراغــت
در شــهر در نوجوانــان  20-14ســاله اذعــان داشــت کــه بیشــتر پاســخگویان وقتگذرانــی
در خــارج از منــزل و بــودن بــا دوســتان را بــه وقتگذرانــی در منــزل ترجیــح میدهنــد
و از آن تعــداد کــه اوقــات فراغــت خــود را در منــزل میگذراننــد بیشــتر بــه تماشــای
تلویزیــون میپردازنــد.
مــروری بــه منابــع تجربــی و پژوهشــهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه هــر کــدام از
آنــان از منظــری خــاص بــه ســبک زندگــی پرداختهانــد و بهویــژه آن را در ارتبــاط بــا متغیــر
یــا متغیرهــای معینــی مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .بهطــور مثــال ،اگرچــه متغیرهایــی نظیــر
ســن ،جنــس ،درآمــد ،تحصیــات ،طبقــه اجتماعــی ،وضعیــت تأهــل ،ســرمایه اجتماعــی،
وضعیــت اشــتغال و ...در پژوهشــهای مختلــف مــورد بررســی قرارگرفتهانــد ولــی هرکــدام
بــا توجــه بــه مبانــی و چارچــوب نظــری و فرضیههــای مطــرح شــده بــه نتایجــی متفــاوت
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دســت یافتهانــد .نتایــج و یافتههــای ایــن پژوهشــها گویــای آن اســت کــه پدیــده ســبک
زندگــی بــه صــورت چشــمگیری در همــه جوامــع مــورد توجــه بــوده اســت .برخــی از
پژوهشــها نشــان میدهــد کــه ســبک زندگــی صبغـهای فرهنگــی دارد و رابطــه معنــادار آن
بــا برخــی متغیرهــای فرهنگــی نیــز مشــاهده شــده اســت .برخــی دیگــر بــه بررســی رابطــه
ســبک زندگــی بــا متغیرهــای اقتصــادی پرداختــه و تأثیــر عوامــل اقتصــادی بــر ســبک
زندگــی را مهمتــر دانســتهاند .در میــان پژوهشــهای انجــام شــده در خصــوص ســبک
زندگــی ،معــدودی نیــز بــه تأثیــر عوامــل اجتماعــی بــر ســبک زندگــی و یــا بالعکــس
اشــاره نمودهانــد و یــا بیشــتر ،بــه بررســی ارتبــاط ایــن متغیرهــا بــا یکــی از ابعــاد ســبک
زندگــی پرداختهانــد کــه ایــن نــوع پیشــینه پژوهشــی در ارتبــاط بــا ســبک زندگــی بیشــتر
قابــل مشــاهده بــوده و پژوهشــهای کمتــری در خصــوص بررســی تأثیــر عوامــل اجتماعــی
برســبک زندگــی وجــود داشــته اســت .در میــان منابــع و پژوهشــهای مــورد بررســی ،برخی
نیــز بــه بررســی انــواع ســبک زندگــی هــر کدام بــه ســبک و ســیاقی خــاص و ارتبــاط آن با
ســبک زندگــی پرداختهانــد .همچنیــن در برخــی پژوهشــهای انجــام شــده رابطــه معنــاداری
میــان ســبک زندگــی بــا متغیرهــای یــاد شــده وجــود داشــته و بالعکــس در برخــی دیگــر
ایــن رابطــه معنــادار نبــوده اســت .در مجمــوع بــا توجــه بــه پژوهشــهای داخلــی و خارجــی
انجــام شــده میتــوان گفــت :اگرچــه در زمینــه ســبک زندگــی تحقیقــات و پژوهشــهای
وســیعی در داخــل کشــور انجــام شــده و هــر کــدام بــه ســهم خــود از زوایــای مختلــف بــه
بررســی ســبک زندگــی باالخــص ســبک زندگــی جوانــان اشــاره نمودهانــد ،بــا توجــه بــه
ضــرورت و اهمیــت ایــن موضــوع ،بــه نظــر میرســد نیــاز بیشــتری بــه مطالعــه و بررســی
ایــن مســأله اجتماعــی باشــد .همچنیــن در مــروری کوتــاه بــر تحقیقــات خارجــی اذعــان
میگــردد بــا توجــه بــه اینکــه عمــده ایــن پژوهشــها دربــاره الگوهــای مصــرف ،تفریــح و
فراغــت و یــا عمدتـ ًا در حــوزه ســامت ،تغذیــه و یــا روانشناســی انجــام شــدهاند ،کمبــود
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پژوهــش در زمینههــای مختلــف ســبک زندگــی باالخــص در ارتبــاط بــا موضــوع پژوهــش
حاضــر بیــش از پیــش محســوس بــوده و بــه نظــر میرســد ،هنــوز عرصــه بررســی و
پژوهــش در ایــن زمینــه بــاز باشــد.
چارچوب نظری
بــه اعتقــاد اندیشــمندان عرصــه اجتماعــی و روانشناســی ،عوامــل متعــددی بــر
شــکلگیری و چگونگــی ســبک زندگــی اعضــای جامعــه تأثیــر میگذارنـ�د .هــر یــک از
ایــن عوامــل ،در وضعیــت و موقعیتهاــی گوناگــون میتوانــد منجــر بــه بــروز و ظهــور
سبــکهای زندگــی گوناگــون در میــان اقشــار و گروههــای متفــاوت جامعــه گــردد .لــذا
جهــت بررســی ایــن عوامــل ،برخــی تئوریهــای مرتبــط در حــوزه جامعــه شناســی و
روانشناســی اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.
الف) تئوریهای جامعهشناختی
وبلــن یکــی از نظریــه پــردازان جامعهشناســی اســت کــه بــه مصــرف متظاهرانــه و
نقــش جنســیتی زنــان اشــاره دارد .بــه عقیــده وی در طبقــه مرفــه جدیــد ،زنــان ابزارهایــی
بــرای نمایــش ثــروت مــردان هســتند .وی بــا تأکیــد بــر کارکــرد نمایشــی مصــرف ،آن را
راهــکاری بــرای کســب منزلــت اجتماعــی میدانــد کــه در جامعــه پیچیــده شــهری در اثــر
گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و تحــرک جمعیتــی در معــرض دیــد افــراد بیشــماری
قــرار میگیــرد .بــه نظــر وی انگیــزه رفتــار متظاهرانــه در شــهر بیشــتر از روســتا اســت.
قــدرت مالــی و ثــروت مبنــای افتخــار ،منزلــت و جایــگاه اجتماعــی اســت و مصــرف
بــرای زنــان فرصتــی جهــت ابــراز هویــت فــردی اســت کــه از ایــن طریــق بــه تولیــد
ســبک زندگــی پرداختــه و هویــت جدیــدی مییابنــد (فاضلــی.)1382 ،
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زیمــل از دیگــر اندیشــمندان حــوزه جامعهشناســی بــه محوریــت نقــش شــهر و
پیامدهــای شهرنشــینی بــر ایجــاد ســبک زندگــی اشــاره دارد .از نظــر وی شــهر جایگاهــی
بــرای آزادی فــرد از تمــام قیــود جامعــه ســنتی و نویــد بخــش فردیــت اســت .هرچنــد
وجــود نظــام تقســیم کار پیچیــده در شــهر منجــر بــه از بیــن رفتــن هویــت فــردی
میشــود ،شــیوه خــاص مصــرف و ســبک زندگــی راهــی بــرای بیــان خــود در رابطــه بــا
دیگــران و انبــوه جمعیــت حاضــر در کالن شــهر اســت .انســانها در شــهر بــا دنبــال کــردن
نمادهــای منزلــت و مــد میتواننــد فشــارهای زندگــی را تحمــل کننــد (بــاکاک.)1992 ،
بوردیــو ( )1390نیــز بــا اشــاره بــه مفهــوم فضــای اجتماعــی ســبکهای زندگــی مختلفی را
نشــان میدهــد .فضاهــای اجتماعــی بــر مبنــای ســرمایه فــرد ســاخته میشــوند و هرچــه فــرد
ســرمایه بیشــتری داشــته باشــد در موقعیــت باالتــری قــرار میگیــرد .بــه عقیــده وی گروههای
خــاص اجتماعــی بــا الگوهــای مصرفــی در زمینههــای مختلــف ،ســعی در مجــزا نمــودن
خویــش از دیگــران و ارائــه ســبک زندگــی متمایــز خــود دارنــد .از نظــر وی در میدانهــای
اجتماعــی ،انــواع ســرمایههای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و نمادیــن وجــود دارنــد کــه
میــزان برخــورداری از آنهــا منجــر بــه شــکلگیری گروههــای خــاص بــا ســبکهای زندگــی
ویــژه میشــود .و بــا تأکیــد بــر ایــن مســأله کــه ســرمایه اجتماعــی از طریــق شــبکههای
اجتماعــی و هنجارهــای شــبکه بــر ســبک زندگــی مؤثــر اســت ،بــه رابطــه متقابــل ســرمایه
اجتماعــی و ســبک زندگــی اشــاره دارد.
پاتنــام ( )1380نیــز بــا اشــاره بــه مفهــوم ســرمایه اجتماعــی بــه ویژگیهــای ســازمان
اجتماعــی از قبیــل شــبکه ،هنجارهــا و اعتمــاد میپــردازد کــه هماهنگــی و همــکاری
میــان آنهــا کارایــی جامعــه را بهبــود میبخشــند .وی در نظریــه ســرمایه اجتماعــی خــود،
بــه موضــوع ارتباطــات اشــاره دارد کــه افــراد را قــادر بــه خلــق اجتماعــات انســانی و
متعاقبــا ســبک زندگــی میســازد.
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گیدنــز ( )1380در نظریــات خــود تنــوع ســبک زندگــی را محصــول مدرنیســم
میدانــد کــه افــراد را از قیــود انتخابهــای سنتـــی رهـــا میکنـــد .داشــتن ســبک زندگــی
ســالم ،مســتلزم آن اســت کــه افــراد از میــان انتخابهــای مختلــف دســت بــه انتخــاب بزنند.
وی ســبکهای زندگــی را رفتارهــای عــادی روزمــره میدانــد کــه در معــرض تغییــر بــوده
و متمایـــزکننده هویــت فــردی افــراد اســت .بــه عقیــده وی ظهــور مدرنیســم و فاصلــه
گرفتــن از شــیوههای ســنتی زندگــی ،ســبکهای متنوعــی را پیــش روی انســان قــرار
میدهــد کــه ناچــار اســت انتخــاب کنــد .لــذا پیدایــش ســبکهای نویــن درشــکلگیری
هویــت فــردی نیــز مؤثــر اســت.
چینــی ( )1996پیدایــش ســبکهای زندگــی را محصــول جامعــه مــدرن میدانــد کــه
بــر اثــر کنــش میــان افــراد و در زندگــی روزمــره بوجــود میآینــد .بــه عقیــده وی ســبک
زندگــی شــیوه جدیــدی از انســجام اجتماعــی در دنیــای بیســامان شــهری اســت .گیبینــز
و بوریم��ر نی��ز در نظری��ات خ��ود ایج��اد س��بکهای زندگ��ی را محص��ول مدرنیت��ه میدانن��د.
برخــی اندیشــمندان نیــز بــه تأثیــر عامــل تحصیــات در ایجــاد و شــکلگیری ســبک
زندگ��ی اشــاره نمودهان��د .پیترسـ�ون از جملهــ نظریهپردازانــی اســت کــه تحصیــات را
عامــل مهمــی در تحــرک اجتماعــی طبقــات پاییــن بــه طبقــات بــاال میدانــد .اوســیم نیــز
تحصی�لات را عاملــ ارتق�اـی مص�رـف فرهنگـ�ی میدان�دـ .دیگــراف نــه تنهــا آمــوزش خــود
افــراد ،بلکــه آمــوزش همســران را در الگــوی مصــرف فرهنگــی افــراد مؤثــر میدانــد .بــه
عقیــده گانزبــوم افــراد بــا تحصیــات باالتــر ،ســرگرمیهای لــذت بخشتــری در مصــرف
فرهنگــی ســطح باالتــر نســبت بــه کمتــر تحصیلکردههــا دارنــد (فاضلــی.)1382 ،
فاضلــی (از جامعــه شناســان معاصــر) نیــز عامــل ســن و دوره عمــر را از عوامــل
تعییــن کننــده ســبک زندگــی افــراد میدانــد بــه ایــن معنــی کــه بــا باالرفتــن ســن،
نیازهــای متنوعــی ایجــاد شــده و ســبکهای متفاوتــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا بوجــود
239

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

میآیــد (در پژوهــش حاضــر ،بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان مــورد بررســی در فاصلــه
ســنی  20تــا  52ســال میباشــند و میانگیــن ســنی آنــان در ایــن پژوهــش  26ســال بــوده
اســت کــه اکثریــت دانشــجویان را شــامل میشــود ،از نظریــه فاضلــی اســتفاده گردیــد).
ب) تئوریهای روانشناختی
از دیــدگاه اندیشــمندان حــوزه روانشناســی اجتماعــی ،نظیــر اریکســون،
هویــت بهطــور توأمــان تحــت تأثیــر هویــت فــردی و جمعــی قــرار دارد .فضاهــای
زندگــی شــهری ،موقعیتهــای متنــوع زندگــی و ...بــر رفتــار مــا تأثیــر میگذارنــد
و منجــر بــه بــروز نقشــها و ســبکهای مختلــف زندگــی میگــردد .هرچنــد آدلــر
ســبک زندگــی را متأثــر از ویژگیهــای فــردی و روانــی و تربیتــی فــرد میدانــد ،افــرادی
چــون کــورت لویــن از صاحبنظــران روانشناســی اجتماعــی در تحلیــل رفتــار انســان بــه
هــر دو عامــل ویژگیهــای فــردی و محیطــی اشــاره دارد .وی تعــادل میــان فــرد و محیــط
را الزم دانســته و بــر ایــن بــاور بــود کــه اگــر ایــن تعــادل بهــم بخــورد ،منجــر بــه تنــش
خواهــد شــد (ســتوده.)1379 ،
ســبک زندگــی ارتبــاط محکمــی بــا مفهــوم هویــت دارد و ســبب میشــود هویتهــای
جداگانــهای بــا توجــه بــه غالــب بــودن هــر یــک از مؤلفههــای هویــت ســاز ســبک
زندگــی بوجــود آیــد .هویتــی کــه برخاســته از باورهــا و اندیشــههای ســنتی اســت و
یــا هویتــی کــه متأثــر از مدرنیتــه و زندگــی مــدرن اســت .در نتیجــه پذیــرش الگوهــا و
ارزشــهای ســنتی یــا مــدرن در ایجــاد ســبکهای زندگــی مختلــف مؤثــر اســت .لــذا نظــر به
مطالــب یــاد شــده ،در پژوهــش حاضــر ،ســبک زندگــی دانشــجویان در ســه دســته ســنتی،
مــدرن و ترکیبــی بــا ویژگیهــای ذیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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سبک زندگی سنتی
در ایــن نــوع ســبک ،پیــروی از ارزشــها و الگوهــای ســنتی ایرانــی در تمامیابعــاد
ســبک زندگــی مشــهود اســت .افــرادی کــه از الگوهــای ســنتی پیــروی میکننــد تمایــل
بــه مصرفگرایــی کمتــری دارنــد .مصــرف کاالهــای لوکــس و مصــرف فرهنگــی در
ســطح پایینــی بــوده و اساســا بــا زندگــی متظاهرانــه و تجمالتــی میانـهای ندارنــد .پیــروی
از مــد و الگوهــای غربــی حداقــل اســت .آنچــه بــرای ایــن گــروه اهمیــت دارد بیشــتر
رفــع نیازهــای روزمــره اســت تــا مصــرف متظاهرانــه .تمایــل بــه جراحیهــای زیبایــی
و اســتفاده از پیرایههــا و زیــورآالت ،و آرایــش ســر و صــورت بــه شــکل افراطــی در
زندگــی ایــن افــراد نمــود چندانــی نــدارد .در زمینــه تفریــح و گــذران اوقــات فراغــت
بیشــتر از الگوهــای ســنتی پیــروی میکننــد .رفتــن بــه پــارک ،معاشــرت بــا دوســتان و
رفتــن بــه پیــاده روی بیــش از ســایر فعالیتهــای فراغتــی مشــهود اســت .بــه دلیــل هزینــه
بــر بــودن ،تمایــل کمتــری بــه ســینما رفتــن ،تئاتــر ،کنســرت و شــرکت در مجالــس
باشــکوه دارنــد .وجــود اعتقــادات و باورهــای مذهبــی قویتــر و فرهنــگ ســنتی حتــی در
انتخــاب نــوع ســفر نیــز تأثیرگــذار بــوده و تمایــل بیشــتری بــه ســفرهای زیارتــی دارنــد.
حضــور در پارتیهــای مختلــط ،مصــرف مشــروبات الکلــی و ارتبــاط بــا جنــس مخالــف،
نمــودی در زندگــی آنــان نــدارد .توجــه بــه تغذیــه صحیــح و ســنتی و عــدم اســتفاده از
غذاهــای غربــی و فســت فــود و ....و در آنهــا بیشــتر اســت .بــه ورزشــهای ســبک نظیــر
پیــادهروی توجــه بیشــتری نشــان میدهنــد ولــی از کالســها و امکانــات مختلــف ورزشــی
وهنــری وآموزشــی ،کمتــر اســتفاده میکننــد .بهطورکلــی بــه لحــاظ وضعیــت ســامتی
در ابعــاد مختلــف ،وضعیــت مناســبتری دارنــد.
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سبک زندگی مدرن
از ویژگــی بــارز آن مصرفگرایــی و مصــرف متظاهرانــه اســت .مصرفگرایــی
افراطــی در زمینــه خریــد و تهیــه امکانــات لوکــس زندگــی ،اســباب و اثاثیــه ،اتومبیــل
خارجــی و ...اســتفاده از الگوهــای غربــی و مــدرن ،پیــروی از مــد ،گوش دادن به موســیقی
غربــی ،تمایــل بــه جراحیهــای زیبایــی مختلــف ،اســتفاده و خریــد زیــورآالت ،لــوازم
آرایشــی بــه صــورت افراطــی ،تمایــل بیشــتر بــه ســفرهای خارجــی ،رفتــن بــه کنســرت،
بازدیــد از موزههــا و گالریهــای هنــری و ،...رفتــن بــه ســینما و تئاتــر ،اســتفاده بیشــتر
از کالســها و امکانــات ورزشــی ،برگــزاری مهمانیهــای مجلــل و یــا تمایــل بــه شــرکت
درآن ،اســتفاده بیشــتر از غذاهــای آمــاده و فســت فــودی ،اســتفاده از کالســهای هنــری و
آموزشــی بیشــتر و .....از ویژگیهــای مهــم ایــن نــوع ســبک زندگــی اســت .همچنیــن بــه
دلیــل وضعیــت مذهبــی و فرهنگــی خــاص خــود مانعــی در انجــام رفتارهــای انحرافــی
نمیبیننــد .و بهطورکلــی ،بــه لحــاظ وضعیــت ســامتی در ســطح پایینتــری هســتند.
سبک زندگی ترکیبی (تلفیقی)
میتــوان گفــت در ایــن نــوع ســبک ،ویژگیهــای هــر دو نــوع ســبک زندگــی توأمــان
در تمامــی ابعــاد اعــم از مصــرف مــادی و فرهنگــی ،اوقــات فراغــت ،مدیریــت بــدن
و ســامت در زندگــی دانشــجویان مشــهود اســت .و بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه
وضعیــت فرهنگــی جامعــه کنونــی مــا ،ایــن نــوع ســبک بیشــتر در بیــن جوانــان دانشــجو
وجــود داشــته باشــد.
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  شکل ( )1مدل نظری تحقیق مبنی بر عوامل مؤثر بر نوع سبک زندگی دانشجویان

روش
روش تحقیــق :در ایــن پژوهــش مقطعــی ،از روش پیمایــش بــا ابــزار پرسشــنامه
اســتفاده گردیــد.
جامعــه آمــاری ،حجــم نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه آمــاری پژوهــش را
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی تــا دکتــری در تمامــی رشــتههای تحصیلــی دانشــگاه
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی تهــران در ســال تحصیلــی  94-95تشــکیل میدهنــد کــه
تعدادشــان  1684نفــر بــوده اســت .بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول حجم
نمونــه کوکــران 313 ،نفــر انتخــاب گردیدنــد .جهــت انجــام نمونهگیــری ،از نمونهگیــری
احتمالــی طبق ـهای متناســب اســتفاده شــد .در ایــن نــوع نمونهگیــری ،ابتــدا دانشــجویان
بــر مبنــای مقطــع تحصیلــی (تحصیــات) بــه ســه گــروه کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و
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دکتــری تقســیم شــدند .جهــت رعایــت تناســب در هــر طبقــه ،متناســب بــا حجــم نمونــه
انتخــاب شــده ( 313نفــر) بــه شــرح ذیــل تقســیم طبقــات انجــام گردیــد:
پــس از مشــخص شــدن تعــداد دانشــجویان هــر مقطــع تحصیلــی ( 338نفــر دکتــرا658 ،
نفــر ارشــد و  688نفــر کارشناســی) ،هــر طبقــه (تعــداد در هــر مقطــع تحصیلــی) بــر جامعــه
آمــاری ( 1684نفــر) تقســیم و در حجــم نمونــه ( 313نفــر) ضــرب و نســبت هــر طبقــه
بهطــور متناســب تعییــن گردیــد .پــس از تعییــن تعــداد نمونــه در هــر طبقــه ،افــراد مــورد نظــر
بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری احتمالــی ســاده (تصادفــی) و از طریــق قرعــه کشــی انتخــاب
شــده و در صــورت عــدم حضــور نمونههــا ،از نمونههــای جایگزیــن اســتفاده گردیــد.
ابــزار پژوهــش :ابــزار تحقیــق در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه محقــق ســاخته بــود کــه
پــس از ارائــه دقیــق تعاریــف نظــری و عملــی متغیرهــای تحقیــق ،پرسشــنامه مربوطــه
تهیــه گردیــد .ســؤاالت پرسشــنامه از نــوع بســته بــوده و از مقیــاس  5گزین ـهای لیکــرت
بــرای ســؤاالت مربــوط بــه متغیــر وابســته (ســبک زندگــی) و ســرمایه اجتماعــی (متغیــر
مســتقل) اســتفاده گردیــد .در خصــوص ســایر متغیرهــای مســتقل ،از ســؤاالت بســته 2
یــا  3گزینـهای اســتفاده شــد و فقــط ســؤال متغیــر ســن بــه صــورت بــاز پرســش گردیــد.
جهــت تعییــن روایــی پرسشــنامه از روایــی صــوری و جهــت تعییــن پایایــی (پــس از
پایلــوت بــا  30پرسشــنامه) بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ کــه میــزان آن بــرای
متغیــر ســبک زندگــی 0/83و متغیـ�ر سـ�رمایه اجتماعـ�ی  0/74مشــخص شــد کــه نشــان از
پایایــی بــاالی ابــزار اندازهگیــری دارد .ســپس بــا مراجعــه حضــوری بــه تــک تــک افــراد
نمونــه ،پرسشــنامه مذکــور تکمیــل گردیــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا و شــیوه کدگــذاری :بــرای ایــن منظــور از آمــار توصیفــی
و اســتنباطی (آزمونهــای  ،F ،tرگرســیون چنــد متغیــره و تحلیــل مســیر) اســتفاده شــد.
کدگــذاری متغیرهــای ســبک زندگــی و ســرمایه اجتماعــی بــا توجــه بــه مقیــاس پنــج
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گزین ـهای لیکــرت ،بــه مثبتتریــن گزینــه (همیشــه و خیلــی زیــاد) عــدد چهــار ،و بــه
منفیتریــن گزینــه (اصــا) عــدد صفــر اختصــاص داده شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
کدهــای مربــوط بــه متغیــر ســبک زندگــی بــه دو طریــق کدگــذاری گردیــد .اول بــه
شــیوهای کــه در بــاال اشــاره شــد جهــت آمــار توصیفــی و مشــخص نمــودن فراوانــی و
درصــد هــر ســؤال؛ یعنــی بــه مثبتتریــن گزینــه عــدد  4و بــه منفیتریــن گزینــه عــدد
صفــر اختصــاص داده شــد .پــس از جمــع بنــدی ســؤاالت ســبک زندگــی ،طیفــی از ســه
ســبک ســنتی ،ترکیبــی و مــدرن بــه دســت آمــد.
تعریف مفاهیم
 -1متغیــر وابســته (ســبک زندگــی) :ســبک زندگــی مجموعـهای نســبت ًا هماهنــگ و
منســجم از کلیــه امــور عینــی و ذهنــی زندگــی فــرد یــا گــروه اســت .ایــن امــور میتوانــد
شــامل دارائیهــا ،الگوهــای رفتــاری ،روابــط اجتماعــی ،مصــرف ،فعالیتهــای فراغتــی و
ســرگرمی ،پوشــش و مدیریــت بــدن ،نحــوه تغذیــه و ....باشــد کــه امــور و رفتارهــای
بیرونــی قابــل مشــاهده هســتند .همچنیــن میتوانــد دربرگیرنــده بینشــها (ادراکات،
اعتقــادات و جهــان بینــی) گرایشــها (ارزشــها و ترجیحــات) و ......باشــد کــه رفتارهایـــی
عملیاتــی درونــی و ذهنـــی هســتند (باینگانــی و دیگــران.)۱۳۹۲ ،
در ایــن تحقیــق ،پژوهــش مصــرف در دو بعــد مــادی و فرهنگــی ،مدیریــت بــدن در
چهــار بعــد جراحــی زیبایـــی ،آرایــش ســر و صــورت ،پوشـــش و استفـــاده از پیرایــهها،
اوقــات فراغــت در دو بعــد فعالیتهــای فراغتــی ،رفتارهــای انحرافـــی و سالمـــت در ســه
بعــد جسمـــی ،روحـــی -روانـــی و اجتماعــی مــورد بررســی و ســنجش قــرار گرفتنــد که
در ذیــل بــه تعریــف مختصــری در خصــوص هــر یــک از آنهــا میپردازیــم.
مصــرف :مصــرف اتــاف ثروتــی بــه منظــور ارضــای یــک احتیــاج اســت کــه در دو
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بعــد مصــرف مــادی و فرهنگــی قابــل بررســی اســت (کالنتــری .)1388 ،در بعــد مــادی
اســتفاده از اتومبیــل خارجــی ،زندگــی در مســاکن بــا متــراژ بــاالی  100متــر ،مبــل واثاثیــه
مــدل روز ،اشــیاء عتیقــه و تابلوهــای نقاشــی ،لــوازم موســیقی در منــزل ،تهیــه لباســهای
مــد روز ،تهیــه عطــر و ادکلــن و ،...تهیــه گوشــی موبایــل جدیــد و ،...مــورد بررســی قــرار
گرفــت و در بعــد فرهنگــی مصــرف ،مصــرف موســیقیایی ،خوانــدن کتــب رمــان و شــعر،
تماشــای ماهــواره ،تماشــای فیلــم ،تماشــای برنامههــای تلویزیــون ،رفتــن بــه تئاتــر و
ســینما ،اســتفاده از اینترنــت و ،...و برگــزاری جشــن و مهمانــی بررســی شــدند.
اوقــات فراغــت :طبــق تعریــف پارکــر 1اوقــات فراغــت ،زمانــی اســت کــه فــرد مــازاد بــر
زمــان کار یــا وظایــف دیگــرش دارد و از ایــن زمــان بــرای اســتراحت ،تفریــح و پیشــرفت
اجتماعــی یــا فــردی اســتفاده مینمایــد یــا بــه دانــش و اطالعــات خــود میافزایــد ،مهارتهــای
خــود را ارتقــاء میبخشــد و یــا میــزان مشــارکت داوطلبانــه خــود را در زندگــی و در عرصـهای
حرفـهای ،خانوادگــی و اجتماعــی افزایــش میدهــد .بــه عقیــده بوردیــو نیــز انتخابهــای افــراد
در مــورد گزینههــای اوقــات فراغــت ،اساســا اجتماعــی اســت و مــردم ســبکهای زندگــی و
فعالیتهــای فراغتــی را میآموزنــد و بــا توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
نحــوه گــذران اوقــات فراغــت افــراد متفــاوت خواهــد بــود (ابراهیمــی .)1390 ،در ایــن تحقیــق،
فعالیتهــای اوقــات فراغــت در دو بعــد فعالیتهــای فراغتــی (ســفر کــردن ،اســتفاده از کالســهای
مختلــف آموزشــی و هنــری ،بازدیــد از گالریهــا و موزههــا ،رفتــن بــه پــارک ،معاشــرت کــردن
بــا دوســتان ،ورزش کــردن) و رفتارهــای انحرافــی (مصــرف مــواد مخــدر ،مشــروبات الکلــی،
شــرکت در پارتیهــای مختلــط ،معاشــرت بــا جنــس مخالــف) بررســی و ســنجش گردیــد.
مدیریــت بــدن :بــه معنــای نظــارت ،مراقبــت و دســتکاری مســتمر ویژگیهــای ظاهــری و
مرئــی بــدن اســت چاوشــیان بــه ســه دســته از شــاخصها اشــاره میکنــد .از میــان آنهــا انــواع
1. Parcker
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عــادات در لبــاس پوشــیدن ،آرایــش مــوی ســر و اســتفاده از پیرایههــا ،در زمــرة ایــن شــاخص
جــای میگیرنــد .ایــن مفهــوم بــه کمــک معرفهــای کنتــرل وزن ،جراحــی پزشــکی ،میــزان
اهمیــت دادن بــه مراقبتهای آرایشــی و بهداشــتی ســنجیده شــده اســت .فدرســتون )1999( 1بر
ایــن بــاور اســت کــه مدیریــت بــدن بــه فهرســت بلنــدی از اعمــال نظیــر تاتــو ،بریدن بخشــی
از ب��دن ت��ا بدنساــزی ،رژیــم گرفت��ن و ....اطلـاق میشوــد .در تعریفــی دیگــر مدیریــت
بــدن عبــارت اســت از شــیوههایی کــه فــرد در عمــل ،نســبت بــه وضعیــت فیزیکــی بــدن
خویــش بــکار میبــرد (شــامل نــوع پوشــاک ،آرایــش صــورت و مــو ،تناســب انــدام) کــه این
شیــوهها براساــس نوــع نگـ�رش هرــ ف��رد متف��اوت اس��ت (چاوشــیان.)1381 ،
در ایــن پژوهــش از چهــار شــاخص کلــی آرایــش (صــورت و مــو) ،پوشــش ،جراحــی
زیبایــی و اســتفاده از پیرایههــا بــرای عینیســازی مدیریــت بــدن اســتفاده شــده اســت.
ســامت :در ســال  1948ســازمان بهداشــت جهانــی ســامت و تندرســتی را چنیــن تعریــف
کــرد« :وضعیــت ســامت و آســایش کامــل جســمی ،ذهنــی و اجتماعــی و نه فقــط فقــدان بیماری
و مــرض» .در فرهنــگ علــوم اجتماعــی نیــز ســامتی حالتــی اســت بازگــوی کمــال صحــت و
راحتــی جســمانی ،روانــی و رفــاه اجتماعــی اســت و فقــط بــر فقــدان بیمــاری یــا نقص جســمانی
داللــت نــدارد (آوتویــت و باتامــور .)1392 ،منظــور از ســامت اجتماعــی چگونگــی ارزیابــی فــرد
از عملکــردش در برابــر اجتمــاع اســت .فــرد سـالم از نظــر اجتماعــی ،اجتمــاع را بــه صــور یــک
مجموعــه معنــادار ،قابــل فهــم و بالقــوه بــرای رشــد و شــکوفایی دانســته و احســاس میکنــد که به
جامعــه تعلــق دارد ،از طــرف جامعــه پذیرفتــه میشــود و در پیشــرفت آن ســهیم اســت (ســام آرام،
.)1388
در ایــن تحقیــق ،ســامت در ســه بعــد جســمی ،روحــی -روانــی و ســامت اجتماعــی
مــورد بررســی و ســنجش قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه تعریــف نظــری در بعــد ســامت
1. Featherstone
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جســمی داشــتن وزن مناســب ،بهداشــت فــردی و نــوع غــذای مصرفــی مــورد ســنجش
قــرار گرفتنــد .در بعــد ســامت روانــی نیــز بــا توجــه بــه تعریــف یــاد شــده  ،کنتــرل
اســترس ،امیــدواری بــه آینــده و داشــتن افــکار و احساســات مثبــت مــورد ســؤال واقــع
شــد .همچنیــن در بعــد ســامت اجتماعــی ،مناســب بــودن فضــای آموزشــی دانشــگاه
بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادها ،احســاس تعلــق بــه جامعــه دانشــجویی و ســهیم
بــودن در پیشــبرد اهــداف آموزشــی دانشــجو ســؤال گردیــد.
 -2متغیرهــای مســتقل (ســرمایه اجتماعــی) در ایــن تحقیــق ،از چندیــن متغیــر
مســتقل (شــامل جنــس ،ســن ،تحصیــات ،وضعیــت اشــتغال ،مــدت اقامــت در شــهر،
ســرمایه اجتماعــی) بــرای تبییــن ســبک زندگــی دانشــجویان اســتفاده شــده اســت ،منتهــی
چــون بســیاری از آنهــا متغیرهایــی مشــخص هســتند و نیــازی بــه تعریــف ندارنــد ،بنابراین
در ایــن قســمت تنهــا بــه تعریــف ســرمایه اجتماعــی پرداختــه میشــود کــه مفهومــی بــا
تعاریــف چندگانــه و مبهــم اســت.
از نظــر پاتنــام ( )1999ســرمایه اجتماعــی ،بــه ویژگیهــای ســازمان اجتماعــی از قبیــل
شــبکهها ،هنجارهــا و اعتمــاد اشــاره دارد کــه هماهنگـــی و همکـــاری بــرای کســب ســـود
متقابل را تسهیـــل میکنند .موضوع محوری سرمایـــه اجتماعـــی موضوع ارتباطـــات اســت.
ایــده مرکــزی ایــن اســت کــه شــبکههای اجتماعــی داراییهــای بــا ارزشــی هســتند کــه افــراد
را قــادر میســازند تــا اجتماعــات را خلــق کننــد ،بــه همدیگــر متعهــد شــده و اســاس
اجتمــاع را بــه هــم پیونــد زننــد.در ایــن تحقیــق ،ســرمایه اجتماعــی در ابعــاد شــبکههای
اجتماعــی (رســمی و غیررســمی) ،هنجارهــا (فــردی و جمعــی) و اعتمــاد (بیــن شــخصی،
تعمیــم یافتــه و نهــادی) مــورد بررســی و ســنجش قــرار گرفــت .بــرای ســنجش شــبکههای
رسمـــی از اطالعاتـــی دربــاره شــبکههای مبتنــی بــر نهادهــا و گروههــا از طریــق ســؤاالتی
دربــاره عضویــت فــرد یــا فعالیــت وی در گروههــای رســمی اســتفاده شــده اســت.در ارتباط
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بــا شــبکههای رســمی میــزان مشــارکت دانشــجویان در هــر یــک از گروههــای مذهبی،کمیته
پژوهشــی دانشــجویی ،انجمنهــای علمــی و بســیج دانشــجویی پرســیده شــد همچنین جهت
ســنجش شــبکههای غیررســمی افــراد از دو شــاخص میــزان مشــارکت فــرد در فعالیتهــای
جمعــی کــه افــراد را بــه هــم پیونــد میدهــد و وســعت شــبکه دوســتان اســتفاده گردیــد.
جهــت ســنجش هنجارهــای فــردی معیارهایی چــون راســتگویی و صداقــت ،امانتداری،
گذشــت و فــداکاری ،درســتکاری و پرهیــز از تقلب ســؤال گردید و در خصــوص هنجارهای
جمعــی ،از معیارهایــی نظیــر رســیدگی بــه مشــکالت درســی همکالســان ،امانــت دادن
کتــاب یــا وســایل ،ارائــه کمکهــای مالــی ورفتــن بــه عیــادت همکالســان اســتفاده گردیــد.
در خصــوص اعتمــاد کــه یکــی از مهمتریــن مباحــث ســرمایه اجتماعــی اســت ،در
ابعــاد بیــن شــخصی و تعمیــم یافتــه بــه ترتیــب اعتمــاد بــه خویشــاوندان  ،اعتمــاد بــه
همکالســان ،و در بعــد نهــادی اعتمــاد دانشــجویان نســبت بــه نهادهــای وزارت بهداشــت،
آمــوزش و پــرورش و صــدا و ســیما پرســش گردیــد.
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یافتهها
جدول ( )1توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگیهای جمعیتی ()n=313
f

%

زن

189

60/4

مرد

124

39/6

کارشناسی

128

40/9

کارشناسی ارشد

122

39

دکترا

63

20/1

کمتر از  5سال

176

56/2

بین  5تا  10سال

40

12/8

سال و بیشتر10

97

31

بیکار

175

56/1

شاغل

137

43/9

کل

312

100

بی پاسخ

1

-

متغیرها
جنس

تحصیالت

مدت زمان اقامت در
شهر تهران

وضعیت اشتغال

 313نفــر پاســخگو شــامل  189نفــر زن و  124نفـ�ر مـ�رد (نسـ�بت  %60بــه  )%40در
ســه مقطــع کارشناســی ( ،)%40/9ارشـ�د ( )%39و دکتــری ( )%1/20مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد .اکثریــت پاســخگویان ( )%56/2بــه مــدت کمتــر از  5ســال در تهــران اقامــت
داشــتهاند %43/9 .آنــان شــاغل و میانگیــن ســنی آنهــا  26ســال بــود.
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جدول ( )2آمارههای توصیفی مربوط به سبک زندگی و ابعاد آن

S

ابعاد متغیر سبک زندگی

M

Med

Mo

SD

مصرف

47/20

8

51

10/33

106/76

اوقات فراغت

35/27

36

37

4/12

16/98

مدیریت بدن

15/02

15

17

4/10

16/81

سالمت

26/54

27

28

5/09

25/99

نتایــج جــدول ( )2نشــان میدهــد کــه میانگیــن متغیــر ســبک زندگــی در کل 124/03
ب��وده (باتوجــه بــه اینکــه بــرای ســنجش متغیــر ســبک زندگــی  51گویــه طراحــی شــده
اســت ،و بــرای هرگویــه ،نمــره ای بیــن صفــر تــا چهــار اختصــاص یافتــه اســت ،بنابرایــن
نمــرات بالقــوه بیــن صفــر ( )51×0=0تــا  )51×4=204( 204بـ�وده اسـ�ت و بــه تفکیــک
ایــن میــزان (میانگیــن) در هریــک از ابعــاد مصــرف (بــا  21گویــه) ،اوقــات فراغــت (14
گویــه) ،مدیریــت بــدن ( 6گویــه) و ســامت ( 10گویــه) بــه ترتیــب ،35/27 ،47/20
 15/02و  26/54و بیشــترین میانگیــن مربــوط بــه بعــد مصــرف (مــادی و فرهنگــی)
نســبت بــه ســایر ابعــاد متغیــر ســبک زندگــی بــوده اســت.

نمودار ( )1توزیع فراوانی سبک زندگی
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جدول ( )3توزیع نسبی پاسخگویان برحسب انواع سبک زندگی و ابعاد آن

انواع سبک زندگی
مصرف
مدرن
ترکیبی
سنتی

f
%
f
%
f
%

ابعاد سبک زندگی

کل

مصرف

اوقات فراغت

مدیریت بدن

سالمت

14

17

24

4

56

4/5

5

7/7

1/3

17/9

233

171

166

168

188

74/4

55

53

53/7

60/1

66

125

123

141

69

21/1

40

39/3

45

22

طبــق جــدول شــماره ( ،)3از  313نفــر پاســخگو (جمعیــت نمونــه) %17/9 ،ســبک زندگــی
مــدرن %60/1 ،ســبک زندگــی ترکیبــی و %22ســبک زندگــی ســنتی دارنــد .بــه عبارتــی در میــان
انــواع ســبک زندگــی دانشــجویان جمعیــت نمونــه ،ســبک زندگــی ترکیبی بیشــترین درصــد را
بــه خــود اختصــاص میدهــد .همچنیــن درصــد مولفههــای ســبک زندگــی در هــر چهــار بعــد
(مصــرف ،اوقــات فراغــت ،مدیریــت بــدن و ســامت) در ســبک زندگــی ترکیبــی نســبت بــه
ســایر انــواع ســبک بیشــتر اســت کــه خــود نشــانگر عــدم مفارقــت کامــل از فرهنــگ ایرانــی و
ســنتی علــی رغــم پیشــرفت و توســعه شــهری و الگوهــای جدیــد مصرفــی اســت.
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جدول ( )4توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ابعاد و فعالیتهای مصرف

ابعاد و فعالیتهای مصرف

مصرف مادی
مصرف فرهنگی

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

اصال

استفاده از اتومبیل خارجی

26/5

32/6

22/7

10/5

7/7

مساکن با متراژ باالی  100متر

12/1

7/7

16

26/5

37/7

مبل و اثاثیه مدل روز

24/6

32/6

31/6

9/6

1/6

اشیاء عتیقه و تابلوهای نقاشی

27/8

31/9

26/2

7

7

لوازم موسیقی در منزل

26/5

27/2

22/4

14/7

9/3

لباسهای متنوع

2/2

15

36/1

25/6

21/1

عطر و ادکلن و اسپری ،مام و...

5/8

19/2

31

22

22

گوشی موبایل ،تبلت ،لب تاب و ....مدل جدید

23/3

28/4

29/7

11/8

6/7

گوش کردن به موسیقی غربی

22

24/9

30/7

14/1

8/3

گوش کردن به موسیقی ایرانی

33/2

40/6

20/1

4/5

1/6

خواندن کتابهای رمان

23/3

24/6

28/4

12/5

11/2

خواندن کتابهای شعر

17/9

26/8

28/4

16/6

10/2

تماشای ماهواره

40/3

23/6

19/2

10/5

6/4

تماشای فیلمهای ایرانی ()CD,DVD

7

14/4

31

33/9

13/7

تماشای فیلمهای خارجی ()CD,DVD

17/6

21/7

24/6

20/8

15/3

تماشای تلویزیون

12/8

19/8

26/5

22/7

18/2

رفتن به سینما

14/4

32/9

33/2

13/7

5/8

رفتن به تئاتر

48/6

27/5

16/3

4/8

2/9

استفاده از اینترنت و وای فای

59/4

26/5

10/2

2/6

1/3

برگزاری مهمانی و جشنهای ساده و بدون
تجمالت

20/4

29/1

42/8

6/4

1/3

برگزاری مهمانی و جشنهای تشریفاتی و
مجلل

21/4

39/3

24/3

12/5

2/6
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همانطــور کــه جــدول شــماره ( )4نشــان میدهــد ،در بعــد مصــرف مــادی از  313نفــر
پاســخگو %32/6 ،بــه میــزان زیــاد از اتومبیــل خارجــی اســتفاده میکننــد .بــا وجــود اینکــه
اکثریــت پاســخگویان در مســاکن کمتــر از  100متــر ســکونت دارنــد ،از مبــل و اثاثیــه
مــدل روز ،اشــیاء عتیقــه و تابلوهــای نقاشــی و لــوازم موســیقی در منــزل بــه میــزان زیــادی
اســتفاده مینماینــد .همچنیــن اکثریــت پاســخگویان نظــر خــود را در مــورد ســؤاالت
مربــوط بــه اســتفاده از لباســهای متنــوع ،تهیــه عطــر و ادکلــن و ...و تعویــض گوشــی
موبایــل ،تبلــت و .....در ســطح متوســط (تــا حــدودی) اعــام نمودهانــد .طبــق آمارهــای
مربــوط بــه مصــرف فرهنگــی پاســخگویان %30/7 ،از آنــان؛ تــا حــدودی و  %40/6بــه
میــزان زیــاد بــه ترتیــب موســیقی غربــی و ایرانــی گــوش میدهنــد و در کل بــه نظــر
میرســد تعــداد پاســخگویانی کــه بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد بــه موســیقی ایرانــی
گــوش میدهنــد ازپاســخگویانی کــه بــه موســیقی غربــی تمایــل دارنــد بیشــتر باشــد.
درخصــوص مطالعــه کتابهــای رمــان و شــعر %28/4 ،از پاســخگویان نظــر خــود را تــا
حــدودی اعــام نمودهانــد .درمقایســه ،بــه نظــر میرســد اکثریــت پاســخگویان تمایــل
بیشــتری بــه تماشــای برنامههــای ماهــواره نســبت بــه برنامههــای تلویزیــون دارنــد.
بــه گون ـهای کــه طبــق آمارهــای موجــود در ایــن زمینــه %40/3 ،از پاســخگویان اعــام
نمودهانــد کــه بــه میــزان خیلــی زیــاد و  %23/6بــه میــزان زیــاد از برنامههــای ماهــوارهای
اســتفاده مینماینــد .همچنیــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه فیلمهــای ایرانــی طرفــداران
کمتــری نســبت بــه فیلمهــای خارجــی در جمعیــت نمونــه تحقیــق دارنــد .درخصــوص
رفتــن بــه ســینما ،تئاتــر و اســتفاده از اینترنــت و وای فــای ،آمارهــا درصــد باالیــی را در
هــر ســه زمینــه نشــان میدهنــد (اکثریــت پاســخگویان بــه میــزان زیــاد و خیلیزیــاد از
آنهــا اســتفاده میکننــد) %42/8 .از پاســخگویان اعــام نمودهانــد کــه تــا حــدودی تمایــل
بــه برگــزاری جشــنها و مهمانیهــای ســاده و بــدون تجمــات دارنــد ،ولــی در مجمــوع
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درصــد پاســخگویانی کــه مهمانیهــا و جشــنهای خــود را بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد
بــه صــورت تجمالتــی برگــزار میکننــد ،بیشــتر اســت.
در مجمــوع نتایــج بــه دســت آمــده از جــدول فــوق نشــان دهنــده افزایــش آمــار
مصــرف و تنــوع طلبــی در هــر دو بعــد مــادی و فرهنگــی اســت کــه میتوانــد در
صــورت تشــدید ،آنــان را از ارزشــهای فرهنگــی جامعــه ایرانــی جــدا ســازد.
جدول ( )5توزیع نسبی پاسخگویان برحسب فعالیتهای فراغتی
فعالیتهای فراغتی

همیشه

اکثر اوقات

گاهی اوقات

به ندرت

اصال

رفتن به سفرهای زیارتی

4/5

11/8

44/4

27/5

11/8

رفتن به سفرهای تفریحی

0/3

6/7

43/1

38/3

11/5

11/2

28/1

36/7

19/8

4/2

31/9

34/2

20/8

11/2

1/9

بازدید از گالریها و موزهها

18/2

39/3

28/8

9/9

3/8

رفتن به پارک

15

34/2

36/1

13/1

1/6

معاشرت با دوستان

27/8

40/6

26/5

5/1

0

پیاده روی

19/8

32/6

36/7

8/6

2/2

7

21/7

31/9

24/9

14/4

2/2

3/2

9/6

8/3

76/7

0

0/3

1

1/6

97/1

مصرف مشروبات الکلی

0

1/3

3/2

6/7

88/8

شرکت در پارتیهای مختلط

2/9

2/6

10/9

18/8

64/9

معاشرت با جنس مخالف

2/9

9/6

24/9

16/9

45/7

استفاده از کالسهای مختلف آموزشی (کامپیوتر،
زبان و)....

استفاده از کالسهای مختلف

هنری (آشپزی ،هنرهای دستی و)....

ورزشهایی مثل شنا ،والیبال ،فوتبال ،تنیس ،اسب
سواری ،بدنسازی و...

مصرف دخانیات مثل سیگار و قلیان
مصرف مواد مخدر و داروهای توهم زا (شیشه،
کراک و قرصهای روان گردان)
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براســاس یافتههــای جــدول شــماره ( %44/4 ،)5پاســخگویان ســفرهای زیارتــی
و  %43/1آنــان ســفرهای تفریحــی را گاهــی اوقــات در اوقــات فراغــت خــود انتخــاب
مینماینــد .در پاســخ بــه ســؤال اســتفاده از کالســهای آموزشــی  %36/7از پاســخگویان
گزینــه گاهــی اوقــات و  %34/2آنــان ،گزینــه اکثــر اوقــات را اعــام نمودهانــد کــه در
مقایســه بــا یکدیگــر ،اســتفاده از کالســهای هنــری درصــد باالتــری از پاســخگویان را بــا
گزینههــای اکثــر اوقــات و همیشــه بــه خــود اختصــاص میدهــد .درخصــوص انجــام
ســایر فعالیتهــای فراغتــی ،معاشــرت بــا دوســتان ( )%40/6بــا گزینــه اکثــر اوقــات ،بازدیــد
ازگالریهــا و موزههــا ( )%39/3بــا گزینــه اکثــر اوقــات ،پیــاده روی ( )%36/7بــا گزینــه
گاهــی اوقــات ،رفتــن بــه پــارک ( )%36/1بــا گزینــه گاهــی اوقــات ،و انجــام ورزشــهای
هزینــه بــر ماننــد :شــنا و فوتبــال و تنیــس و )%31/9( ....بــا گزینــه گاهــی اوقــات،
بــه ترتیــب بیشــترین درصــد فعالیتهــای فراغتــی پاســخگویان را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد .همچنیــن اکثریــت پاســخگویان در پاســخ بــه ســؤاالت فعالیتهایــی کــه کمتــر
کارکــرد مثبــت دارنــد ،گزینــه اصــا را انتخــاب نمودهانــد .در میــان پاســخهای مثبــت،
معاشــرت بــا جنــس مخالــف ( )%24/9بــا گزینــه گاهــی اوقــات ،شــرکت در پارتیهــای
مختلــط ( )%18/8بــا گزینــه بــه نــدرت ،مصــرف دخانیــات ( )%9/6بــا گزینــه گاهــی
اوقــات ،مصــرف مشــروبات الکلــی ( )%6/7بــا گزینــه بــه نــدرت و مصــرف مــواد توهـمزا
و قرصهــای روانگــردان ( )%1/6باگزینــه بــه نــدرت ،بیشــترین پاســخ مثبــت دانشــجویان
بــه گزینههــای مذکــور را نشــان میدهنــد.
در مجمــوع اگرچــه دانشــجویان تمایــل بیشــتری بــه انجــام فعالیتهایــی بــا کارکــرد
مثبتتــر در اوقــات فراغــت خــود داشــتهاند ،بــه نظــر میرســد تمایــل بــه برخــی
فعالیتهایــی کــه مناســب بــا ارزشــهای فرهنگــی جامعــه مــا نبــوده نیــز کمــاکان در بیــن
برخــی از دانشــجویان وجــود دارد.
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جدول ( )6توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ابعاد و فعالیتهای مدیریت بدن و سالمت
کم

اصال

مدیریتبدن

فعالیتها

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

انجام جراحیهای زیبایی مانند جراحیهای
بدن (شکم ،پهلو ،سینه و )...وجراحیهای سر و
صورت (بینی ،گونه ،ابرو ،لب ،مو ،تاتو و)...

1/9

1/9

6/7

76/4 13/1

استفاده از انواع لوازم آرایشی (انواع کرم ،فوم،
ژل مو ،رنگ مو ،ماسک ،ریمل ،رژ لب و)...

17/9

31

36/1

9/3

5/8

توجه به آرایش سر و صورت و مو (برداشتن
ابرو ،اصالح صورت ،کوتاه کردن مو ،مدل
دادن به مو و)....

17/9

31

36/1

9/3

5/8

پوشش مد محور

25/6

27/8

36/1

7/7

2/9

پوشش ساده و بدون تجمالت

21/4

26/2

38

9/3

5/1

استفاده از پیرایهها ،جواهرات و زیورآالت
(دستبند ،گردنبند ،انگشتر و)...

27/2

26/8

24/9

10/2 10/9

جسمی
سالمت

روحی -روانی
اجتماعی

توجه به وزن و رژیم گرفتن

24/9

24

28/1

15

8

انجام آزمایشات و معاینات منظم و مکرر

18/8

33/2

32/6

10/2

5/1

استفاده از غذاهای خانگی و سالم

33/2

39

22

4/5

1/3

استفاده از غذاهای آماده و فست فودی

15

44/1

29/4

8/6

2/9

کنترل استرس

12/8

34/2

40/9

8/9

3/2

امیدواری به آینده

48/6

28/1

17/3

4/2

1/9

داشتن افکار و احساسات مثبت

23/3

38/7

29/1

7

1/9

مناسب بودن فضای آموزشی دانشگاه برای
رشد و شکوفایی استعدادها

14/7

28/4

35/1

13/7

8

احساس تعلق به جامعه دانشجویی

28/8

37/1

22

9/9

2/2

سهیم بودن در پیشبرد اهداف آموزشی

21/7

30/4

33/5

11/5

2/9
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بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)6اکثریــت پاســخگویان ( )%76/4درخصــوص انجــام
انــواع جراحیهــای زیبایــی گزینــه اصــا را انتخــاب نمودهانــد .در پاســخ بــه میــزان توجــه
و انجــام ســایر ابعــاد مدیریــت بــدن (ســؤاالت :اســتفاده از لــوازم آرایشــی و بهداشــتی
مختلــف ،آرایــش ســر و صــورت و مــو ،پوشــش مــد محــور و پوشــش ســاده) پاســخ
اکثریــت پاســخگویان گزینــه تــا حــدودی و نســبت ًا برابــر بــوده اســت .درخصــوص ســؤال
اســتفاده از پیرایههــا و جواهــرآالت ،بیشــترین پاســخ مربــوط بــه گزینــه خیلــی زیــاد بــا
 %27/2میباشــد .همچنیــن در خصــوص متغیــر ســبک زندگــی ،پاســخگویان در زمینــه
ســامت جســمی بــه هریــک از چهارســؤال رژیــم گرفتــن ،انجــام آزمایشــات و معاینــات
مکــرر و منظــم ،اســتفاده از غذاهــای خانگــی و ســالم و اســتفاده از غذاهــای آمــاده و
فســت فــودی بــه ترتیــب بــا گزینــه تــا حــدودی ( ،)%28/1وگزینــه زیــاد ()%39( ،)%33/2
و ( )%44/1پاســخ دادهانــد .در زمینــه ســامت روانــی ،در پاســخ بــه ســؤاالت :کنتــرل
اســترس ،امیــدواری بــه آینــده و داشــتن افــکار و احساســات مثبــت ،پاســخ دانشــجویان
بــه ترتیــب بــا گزینههــای تاحــدودی ،خیلــی زیــاد و زیــاد بــه میــزان %48/6 ،%40/9
و  %38/7بــوده اســت .همچنیــن در ارتبــاط بــا ســؤاالت مرتبــط بــا ســامت اجتماعــی
(مناســب بــودن فضــای آموزشــی بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادها ،احســاس تعلــق
بــه جامعــه دانشــجویی و ســهیم بــودن در پیشــبرد اهــداف آموزشــی) پاســخ دانشــجویان
بــه ترتیــب ( )%35/1تــا حــدودی )%37/1( ،زیــاد و ( )%33/5تــا حــدودی بــوده اســت.
در مجمــوع طبــق یافتههــای جــدول فــوق در زمینــه مدیریــت بــدن ،اگرچــه اکثریــت
دانشــجویان تمایــل چندانــی بــه انجــام جراحیهــای زیبایــی ندارنــد ،ولــی اســتفاده از لــوازم
آرایشــی و بهداشــتی متنــوع ،توجــه بــه آرایــش ســر و صــورت و مــو ،و توجــه بــه انــواع
پوشــش در میــان آنــان درصــد باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده کــه نشــانگرگرایش
آنــان بــه تنــوع طلبــی و مدگرایــی میباشــد.
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در زمینــه ســامت نیــز در بعــد جســمی ،از آنجاییکــه تمایــل بــه رژیــم گرفتــن و
انجــام آزمایشــات منظــم و مکــرر در بیــن دانشــجویان در ســطح میانــه بــوده وتمایــل بــه
اســتفاده از هــر دو نــوع غــذای ســالم و خانگــی و غــذای فســت فــودی و آمــاده مشــاهده
میشــود ،لــذا توجــه بــه ســامت جســمانی آنــان اهمیــت دارد.
در بعــد ســامت روانــی ،پاســخ اکثریــت دانشــجویان در هــر ســه ســؤال (امیــدواری بــه
آینــده ،کنتــرل اســترس و داشــتن افــکار و احساســات مثبــت) بــه میــزان باالیــی مثبت بوده اســت
و در بعــد ســامت اجتماعــی ،اگرچــه کمتــر از نیمــی از دانشــجویان فضای آموزشــی دانشــگاه را
بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادها مناســب میداننــد ،اکثریــت آنــان خــود را در پیشــبرد اهداف
آموزشــی دانشــگاه ســهیم دانســته و خویشــتن را بــه جامعــه دانشــجویی متعلــق میداننــد.
جدول ( )7توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی
خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

اصال

ابعاد سرمایه اجتماعی

6/1

14/1

26/8

22/4

30/7

1/9

12/1

30/7

27/2

28/1

مشارکت در انجمنهای علمی

3/8

16/9

29/1

25/2

24/9

مشارکت در بسیج دانشجویی

4/8

7/7

15/3

23/3

48/9

39/3

34/2

20/4

4/8

1/3

41/5

38/7

15/7

4/2

0

مشارکت در گروههای
مذهبی

رسمی

مشارکت در کمیته پژوهشی
دانشجویی

شبکهها

میزان مشارکت در فعالیتهای
جمعی با دوستان

میزان مشارکت در فعالیتهای
غیررسمی

جمعی با خانواده

مالقات یا ارتباط تلفنی با
دوستان

مالقات یا ارتباط تلفنی با
خانواده

29/1

36/7

27/5

6/4

0/3

52/7

31/3

12/8

3/2

0
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82/7

15/3

1/9

0

0

راستگویی و صداقت

79/6

18/5

1/6

0/3

0

گذشت و فداکاری

55/3

35/5

8

1/3

0

درستکاری و پرهیز از تقلب

53

32/2

11/8

2/2

0/6

22

34/8

34/5

8

0/6

29/7

31

31

7

1/3

رفتن به عیادت همکالسیها

24/9

25/6

37/4

10/5

1/6

ارائه کمکهای مالی

16/9

25/2

39

14/1

4/8

بینشخصی

اعتماد به خویشاوندان

34/8

33/9

24/6

4/5

2/2

تعمیمیافته

اعتماد به همکالسیها

5/1

24

54/3

12/5

4/2

اعتماد به صدا و سیما

1/9

6/4

35/1

26/5

30

اعتماد به آموزش و پرورش

2/6

8/3

37/1

31/6

20/4

اعتماد به وزارت بهداشت

4/2

13/4

47/6

24

10/9

امانتداری و حفظ اسرار
فردی

دیگران

هنجارها

رسیدگی به مشکالت درسی
همکالسیها

جمعی

اعتماد
نهادی

امانت دادن کتاب یا وسایل به
همکالسیها

بــا توجــه بــه جــدول شــماره ( ،)7میــزان مشــارکت دانشــجویان در هریــک ازشــبکههای
رســمی (گروههــای مذهبــی ،کمیتــه پژوهشــی دانشــجویی ،انجمنهــای علمــی و بســیج
ا ( ،)%30/7تاحــدودی ( ،)%30/7تاحــدودی ()%29/1
دانشــجویی) ،بــه ترتیــب شــامل اصـ ً
ا ( )%48/9بــوده اســت .همچنیــن میــزان مشــارکت دانشــجویان در شــبکههای غیــر
و اصـ ً
رســمی (مشــارکت در فعالیتهــای جمعــی بــا دوســتان و خانــواده) در حــد خیلــی زیــاد
(بــه ترتیــب  %39/3و  )%41/5بــوده اســت.
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درخصــوص وســعت شــبکههای ارتباطــی ،بیشــترین میــزان ارتبــاط (تلفنــی یــا
حضــوری) بــا خانــواده ( %52/7خیلــی زیــاد) و بــا دوســتان ( %36/7زیــاد) بــوده اســت.
بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول فــوق ،دانشــجویان بــه هــر یــک از ارزشــهای
مذکــور (راســتگویی و صداقــت ،امانتــداری و حفــظ اســرار دیگــران ،گذشــت و فــداکاری،
درســتکاری و پرهیــز از تقلــب) بــا گزینــه خیلــی زیــاد بــه ترتیــب بــه میــزان ،%82/7
 %55/3 ،%79/6و  %53پاســخ دادنــد کــه بیشــترین پاســخ مربــوط بــه گزینــه راســتگویی
و صداقــت بــا  %82/7بــود .همچنیــن بیشــترین پاســخ آنــان بــه ارزشــها و هنجارهــای
جمعــی همکالســان (رســیدگی بــه مشــکالت درســی  )%34/8در حــد زیــاد بــوده اســت.
همچنیــن ،میــزان اعتمــاد پاســخگویان بــه خویشــاوندان  %34/8بــه میــزان خیلیزیــاد،
بــه همکالســیها  %54/3تــا حــدودی ،و بــه نهادهــای صــدا و ســیما ،آمــوزش و پــرورش و
وزارت بهداشــت ،بــه ترتیــب  %35/1 ،%35/1و ( %47/6تــا حــدودی) بــوده اســت.
در مجمــوع نتایــج نشــان داد کــه میــزان مشــارکت دانشــجویان در شــبکههای رســمی
پایینتــر از حضــور و مشــارکت آنــان در فعالیتهــای غیــر رســمی (بــا خانــواده و دوســتان)
میباشــد .همچنیــن علیرغــم توجــه دانشــجویان بــه ارزشــها و هنجارهــای فــردی( ،در
مقایســه) توجــه کمتــری بــه ارزشــها و معیارهــای جمعــی نشــان میدهنــد .از طرفــی در
مبحــث اعتمــاد  ،اعتمــاد بیــن شــخصی و تعمیــم یافتــه نقــش پــر رنگتــری نســبت بــه
اعتمــاد نهــادی (بــه نهادهــای صــدا و ســیما ،آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت) در
میــان آنــان داشــته اســت.
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جدول ( )8نتایج آزمون فرضیات
شماره
فرضیه

فرضیات

آزمون

نتایج
آزمون

p

1

هرچقدر تحصیالت بیشتر باشد ،سبک زندگی مدرنتر
است.

F

۶/۹۲

0/001

2

هرچقدر سرمایه اجتماعی افزایش یابد سبک زندگی
مدرنتر است.

پیرسون

۰/۱۴

۰/۰۰۹

3

هر چقدر مدت زمان اقامت دانشجویان در شهر تهران
بیشتر باشد ،سبک زندگی آنان مدرنتر است.

F

۰/۲۸

0/75

4

هرچقدر سن دانشجویان بیشتر باشد ،سبک زندگی آنان
مدرنتر است.

پیرسون

۰/۲۱

0/001

5

6

بین جنس و سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
بدین گونه که زنان سبک زندگی مدرنتری نسبت به
مردان دارند.

مستقلt

۰/۵۴-

0/58

بین وضعیت اشتغال و سبک زندگی تفاوت معناداری
وجود دارد .بهطوریکه دانشجویان شاغل در مقایسه با
دانشجویان غیر شاغل سبک زندگی مدرنتری دارند.

مستقلt

۱/۲۶-

0/20

طبــق یافتههــای جــدول شــماره ( ،)8در فرضیــه اول ،نتایــج آزمــون  Fنشــان داد کــه
ســبک زندگــی در بیــن گروههــای مختلــف تحصیــات تفــاوت معنــاداری دارد (p<0/05
 .)f=6/92بهطوریکــه بــا افزایــش تحصیــات دانشــجویان ســبک زندگــی آنــان مدرنتــر
میشــود.
در فرضیــه دوم ،نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه ســرمایه اجتماعــی
بــا ســبک زندگــی همبســتگی مثبــت و ضعیفــی دارد ( .)r، p<0/05=0/14بطوریکــه افرادی
کــه سرمایـــه اجتماعـــی بیشــتری دارنــد ،ســبک زندگــی مدرنتــری دارنــد و بالعکس.
در فرضیــه ســوم ،نتایــج آزمــون  ANOVAنشــان داد کــه ســبک زندگــی در بیــن
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گروههـ�ای مختلـ�ف مـ�دت اقامـ�ت در شـ�هرتفاوت معنـ�اداری نـ�دارد .)f=0/28) p>0/05
در فرضیــه چهــارم ،نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه ســن
دانش�جـویان ب��ا سـ�بک زندگـ�ی همبسـ�تگی مثبـ�ت و متوسـ�طی دارد( .)r=0/21 p<0/05بــه
عبــارت دیگــر افــراد بــا ســن بیشــتر ســبک زندگــی مدرنتــری دارنــد و بالعکــس ( البتــه
منظــور از افــراد در ایــن پژوهــش دانشــجویان ســه مقطــع تحصیلــی در گــروه ســنی 20
تــا  50ســال بــا میانگیــن ســنی  26ســال میباشــند).
در فرضیــه پنجــم ،بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون لیــون واریانــس
متغیــر ســبک زندگــی در بیــن دو گــروه مــرد و زن برابــر میباشــد .همچنیــن نتایــج
آزمــون  tبــا واریانــس برابــر در دو گــروه نشــان داد کــه میانگیــن ســبک زندگــی در دو
گــروه متفــاوت نمیباشــد(.) p>0/05, t= -0/54لــذا ســبک زندگــی دردو گــروه زنــان و
مــردان در جمعیــت نمونــه بررســی شــده یکســان اســت.
در فرضیــه ششــم ،بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون  tبــا دو نمونــه مســتقل ،نشــان
داد میانگیــن ســبک زندگــی در دو گــروه دانشــجویان شــاغل و غیــر شــاغل متفــاوت
نمیباشــد( .)p>0.05, t=-1.26لــذا تفاوتــی در ســبک زندگــی ایــن دو گــروه ( شــاغل
و غیــر شــاغل) وجــود نــدارد.
جه��ت تعییــن میـــ�زان تأثیــ��ر متغیره��ای مســتقل ســرمایه اجتماعــی ،تحصیــات،
م�دـت زم�اـن اقامتــ در ش��هر ،س�نـ  ،جن�سـ و وضعی��ت اشــتغال ب��ر س��بک زندگ��ی از
رگرســیون خطــی بــا روش  Stepwiseاسـ�تفاده ش�دـ .ب��ه کم�کـ ای�نـ روش دو مــدل بــرای
تبییــن متغیــر وابســته پیشــنهاد شــده اســت:
-

-سن

-

-سن ،سرمایه اجتماعی
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جدول ( )9مدل رگرسیون پیشبینی شده
مدل

()R2

ضریب تعدیل یافته

1

0/04

0/04

2

0/06

0/06

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول بــاال ،مقــدار ضریــب تبییــن ) (R2بــه دســت آمــده

ب��رای تبیی��ن س��بک زندگ��ی در مــدل دوم  R2 =0/06میباش��د ،در واقــع ســبک
زندگــی بــه میــزان  %0/06توســ�ط س��ن و سرمایـــه اجتماع��ی تبییــن میشــود.
جدول ( )10نتایج آزمون ANOVA
مدل

مجموع مجذورات

df
2

میانگین مجذورات
3026/32
264/36

ضریب رگرسیونی

6052/54

پسمانده

81690/01

309

مجموع

87742/66

311

2

نمودار ( )2نمودار نهایی ضرایب رگرسیونی و تحلیل مسیر

264

F

p

11/44

p<0/01
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همچنیــن براســاس نتایــج به دســت آمده از مــدل رگرســیون چندمتغیره(جــداول9و)10
و تحلیــل مســیر (نمــودار  ،)2تنهــا متغیرهــای ســرمایه اجتماعــی و ســن بهطــور مســتقیم
و مثبـ�ت بیشـ�ترین تأثیـ�ر را بـ�ر سـ�بک زندگـ�ی دارنـ�د (متغیـ�ر سـ�ن بـ�ا بتـ�ای  0/21و متغیــر
ســرمایه اجتماعــی بــا بتــای  0/15بیشــترین تأثیــرات را بــر متغیــر مســتقل داشــتهاند).
اگرچــه متغیرهــای مســتقل دیگــر (وضعیــت اشــتغال ،تحصیــات ،جنــس و مــدت اقامــت
در شــهر) بهطــور غیرمســتقیم تأثیــری جزئــی بــر ســبک زندگــی دارنــد ،ولــی مجمــوع
تأثیــرات آنهــا بــر متغیــر مســتقل معکــوس میباشــد.
بحث
اگرچــه درپژوهشــهای مختلــف ،متغیــر ســبک زندگــی ابعــاد و شــاخصهای متفاوتــی
دارد و هــر کــدام بــه نوعــی آن را مــورد ســنجش و بررســی قــرار دادهانــد ،در پژوهــش
حاضــر متغیــر مذکــور در چهــار حــوزه مصــرف ،اوقــات فراغــت ،مدیریــت بــدن و
ســامت مــورد بررســی و ســنجش قــرار گرفــت .و دو ســوال اصلــی مطــرح شــد:
-

-انواع سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کدام است؟

-

-عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی جمعیت آماری مذکور کدامند؟

یافتههــا نشــان داد  %17/9پاســخگویان ،ســبک زندگــی مــدرن %60/1 ،ســبک زندگــی
ترکیبی(تلفیقــی) و  %22ســبک زندگــی ســنتی دارنــد .در مجمــوع نــوع ســبک زندگــی
اکثریــت دانشــجویان مــورد نظــر در دانشــگاه مذکــور ســبک زندگــی ترکیبـــی میباشــد.
بدینمعنــی کــه علیرغــم پیشــرفت جامعــه ،گســترش شهرنشــینی و توســعه مدرنیســم،
هنــوز ارزشــهای ســنتی اهمیــت خــود را در میــان جوانــان حفــظ نمودهانــد کــه ایــن
مســأله میتوانــد متأثــر از آموزههــای دینــی و فرهنــگ ایرانــی مــا باشــد.
یافتههــای بــه دســت آمــده از متغیـــر ســبک زندگــی در حــوزه مصــرف ،نشــان دهنده
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افزایــش آمــار مصــرف و تنــوع طلبــی در هــر دو بعــد مــادی و فرهنگی اســت کــه میتواند
در صــورت تشــدید ،دانشــجویان را از ارزشــهای فرهنگــی جامعــه ایرانــی جــدا ســاخته
و راه را جهــت نفــوذ فرهنــگ بیگانــه همــوار میســازد .همچنیــن یافتههــا در بخــش
اوقــات فراغــت نشــان دادنـــد اگرچــه دانشــجویان تمایــل بیشــتری بــه انجــام فعالیتهایــی
بــا کارکــرد مثبتتــر در اوقــات فراغــت خــود داشــتهاند ،بــه نظــر میرســد تمایــل
بــه برخــی فعالیتهایــی کــه مناســب بــا ارزشــهای فرهنگــی جامعــه مــا نبــوده نیــز کمــاکان
در بیــن برخــی از دانشــجویان وجــود دارد کــه الزم اســت تدابیــر آموزشــی و فرهنگــی
خاصــی در ایــن زمینــه اندیشــیده شــود .نتایــج بــه دســت آمــده در بخــش مدیریــت بــدن
نی��ز حاکـ��ی از گرایــش دانشــجویان بــه تنــوع طلبــی و مدگرایــی میباشــد و ادامــه ایــن
رونــد فرهنــگ ســاده زیســتی و قناعــت پیشــگی کــه از اصــول و ارزشــهای ســنتی ایــران
اســامی اســت را از میــان بــرده و هزینههــای گزافــی را بــر افــراد و خانوادههــا متحمــل
میس��ازد .در ح��وزه س�لامت (روان��ی ،جســمی و اجتماعــی) وضعیــت دانشــجویان
مناسـ�ب ارزیابـ�ی گردیـ�د.
درخصـ�وص متغیـ��ر سرمایـ��ه اجتمـ��اعی(متغیرمستقل) ،در مجمــوع نتایــج بــه دســت
آمــده نشــان داد کــه میــزان مشــارکت دانشــجویان در شــبکههای رســمی پایینتــر از
حضــور و مشــارکت آنــان در فعالیتهــای غیــر رســمی (بــا خانــواده و دوســتان) میباشــد.
همچنیــن علیرغــم اینکــه دانشــجویان بــه ارزشــها و هنجارهــای فــردی توجــه بیشــتری
نشــان میدهنــد( ،در مقایســه) توجــه کمتــری بــه ارزشــها و معیارهــای جمعــی دارنــد.
بنابرایــن الزم اســت بــه ارزشــهای جمعــی ،روحیــه جمعگرایــی و مشــارکت بهعنــوان
اصــول مهــم درفرهنــگ و ســبک زندگــی ایــران اســامی توجــه بیشــتری شــود .از طرفــی
در مبحــث اعتمــاد  ،اعتمــاد بیــن شــخصی و تعمیــم یافتــه نقــش پــر رنــگ تــری نســبت
بــه اعتمــاد نهادی(بــه نهادهــای صــدا و ســیما ،آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت)
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در میــان آنــان داشــته اســت .لــذا بررســی ایــن موضــوع از زوایــای مختلــف ضــروری بــه
نظــر میرســد.
جهــت بررســی عوامــل مؤثــر بــر ســبک زندگــی دانشــجویان مــورد نظــر ،شــش
عامل(تحصیــات ،ســن ،جنــس ،مــدت اقامــت در شــهر ،ســرمایه اجتماعــی و وضعیــت
اشــتغال) بــا اســتفاده از آزمونهــای مناســب تعییــن همبســتگی (پیرســون ،آزمــون T
مســتقل و آزمــون  )Anovaمــورد آزمــون قــرار گرفتــه و تأثیــرات آنهــا بــر متغیــر وابســته
مــورد ســنجش قــرار گرفــت و نظــر بــه تئوریهــای مربوطــه و ســوابق پژوهشــهای داخلــی
و خارجــی ،نتایــج ذیــل بــه دســت آمــد:
1 .1بــه عقیــده پیترســون ،گانزبــوم و اوســیم ،تحصیــات در پیدایــش ســبکهای
مختلــف زندگــی تأثیرگــذار اســت .پیترســون تحصیــات را عامــل مهمــی در تحــرک
اجتماعــی و اوســیم و گانزبــوم آن را عامــل ارتقــای مصــرف فرهنگــی و ایجــاد ســبکهای
مختلــف زندگــی میداننــد .چاوشــیان ( )1381در بررســی ســبک زندگــی و هویــت
اجتماعــی؛ مصــرف و انتخابهــای ذوقــی ،عامــل تحصیــات را در ایجــاد ســبک زندگــی
مؤثــر دانســته و بیــن آن دو رابطــه معنــاداری را بیــان مینمایــد .ایــن در حالــی اســت
کــه شــفرز ( )2006بــا بررســی موقعیــت اجتماعــی و ســبک زندگــی مــردم در جمهــوری
چــک بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن تحصیــات و ســبک زندگــی ســالم افــراد رابطــه
معنــاداری وجــود نــدارد .نتایــج پژوهــش حاضــر در ایــن زمینــه نشــان داد اگرچــه بیــن
آن دو تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ولــی ایــن رابطــه معکــوس اســت .یعنــی هرچــه
تحصیــات افــراد بیشــتر باشــد ،ســبک زندگــی ســنتیتر خواهــد بــود.
 2 .بوردیــو و پاتنـــام ســرمایه اجتماعـــی را عاملــی مؤثــر در ایجاد ســبکهای زندگی
میداننــد .بوردیــو بــا اشــاره بــه مفهــوم فضاهــای اجتماعــی ،ســبکهای زندگــی مختلفـــی
را نشــان میدهــد و معتقــد اســت هــر چــه ســرمایه افــراد بیشــتر باشــد ،در موقعیــت
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باالتــری قــرار میگیرنــد .ســرمایه اجتماعــی از طریــق شــبکهها و هنجارهــای اجتماعــی
بــر ســبک زندگــی مؤثــر اســت .پاتنــام نیــز بــه هماهنگــی بیــن هنجارهــا ،شــبکهها و
اعتمـــاد در یــک سازمـــان یــا گروه اجتماعـــی اشــاره دارد .به عقیــده وی ارتباطـــات منجر
بــه خلــق اجتماعــات انســانی وســبک زندگــی میشــود .مشایخـــی ( )1392بــا بررســی
تأثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر ســبک زندگــی افــراد در مناطــق شــرق تهــران ،ســرمایه
اجتماعــی را بــر ســبک زندگــی افراد مؤثر دانســت .همچنین نشـــان داد رابطـــه معنـــاداری
بیــن سرمایـــه اجتماعـــی و الگــوی مصـــرف و فعالیتهــای فراغتــی وجــود دارد .علیرغــم
آنچــه گفتــه شــد ،کریمــی ( )1389پــس از بررســی رابطــه ســبک زندگــی و ســرمایه
اجتماعــی اذعــان داشــت کــه رابطــه معنــاداری بیــن ایــن دو متغیــر وجــود نــدارد.
نتایــج ایــن پژوهــش رابطــه همبســتگی مذکــور را تأییــد و شــدت رابطــه را ضعیــف
ارزیابــی نمــود .لــذا بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه ،هرچــه ســرمایه اجتماعــی بیشــتر باشــد،
ســبک زندگــی مدرنتــر اســت .لــذا فرضیــه مــورد نظــر تأییــد گردیــد.
3 .3چینــی ،گیبینــز و بوریمــر ،اریکســون ،گیدنــز ،وبلــن و زیمــل ،ســبک زندگــی
را متأثــر از شهرنشــینی و مدرنیســم میداننــد .بــه اعتقــاد آنــان تنــوع ســبک زندگــی
محصــول مدرنیســم و فاصلــه گرفتــن از قیــود ســنتی اســت .نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان
داد کــه بیــن گروههــای مختلــف مــدت اقامــت در شــهر تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
در نتیجــه فرضیــه تحقیــق تأییــد نگردیــد.
4 .4بــه عقیــده فاضلــی ،عامــل ســن و دوره عمــر از عوامــل تعییــن کننــده ســبک
زندگــی هســتند .بدیــن طریــق کــه بــا افزایــش ســن و تنــوع نیازهــا ،ســبکهای زندگــی
متنوعــی ایجــاد میشــود .آدلــر و کــورت لویــن نیــز بــه تأثیــر ویژگیهــای فــردی و روانــی
در تحلیــل رفتــار انســان و ایجــاد ســبک زندگــی توجــه دارند .گرجــی ( )1390در بررســی
ســنخ شناســی ســبک زندگــی دانشــجویان آزاد اســامی چالــوس ،رابطــه معنــاداری را بیــن
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متغیــر ســن بــا ســبک زندگــی نشــان داد .همچنیــن در پژوهشــهای مجــدی (،)1389
رســتگار ( ،)1387چاوشــیان ( )1381و همچنیــن پژوهــش ویــل ( ،)1391بــه ارتبــاط
معنــادار ســن و ســبک زندگــی اشــاره شــده اســت .در پژوهــش حاضــر نیــز ،اگرچــه
نتایــج حاصلــه رابطــه متوســطی را بیــن آنهــا نشــان داد ،بــا توجــه بــه وجــود رابطــه
مســتقیم بیــن آندو ،فرضیــه تحقیــق تأییــد گردیــد .بــه ایــن معنــی کــه بــا افزایــش ســن،
ســبک زندگــی مدرنتــر اســت.
5 .5وبلــن بــه مصــرف متظاهرانـــه و نقــش جنســیتی زنــان اشــاره نمــود .بــه عقیــده
وی مصــرف بــرای زنــان فرصتـــی جهــت ابــراز هویــت فــردی و تولیــد ســبک زندگــی
اســت (آدلــر و کــورت لویــن نیــز بــه تأثیــر ویژگیهــای فــردی و روانـــی در تحلیـــل
رفتــار انســان و ایجــاد ســبک زندگــی توجــه دارنــد) .هرچنــد افــرادی چــون خدیجــه
گرجــی ،علــی اکبــر مجــدی ،حســن چاوشــیان و ویــل کــه پیشــتر نامشــان ذکــر شــد
در پژوهشــهای خــود رابطــه معنــاداری بیــن دو متغیــر جنــس و ســبک زندگــی یافتنــد،
بابانــژاد ( )1392بــا بررســی ســبک زندگــی و پیشبینــی تغییــرات عوامــل مؤثــر بــر آن
در دانشــجویان رشــته بهداشــت دریافــت کــه رابطــه معنــاداری بیــن متغیــر جنــس بــا
ســبک زندگــی وجــود نــدارد .پیراهــری و عبیــدی ( )1391نیــز بــا پژوهشــی بــر روی
ســبک زندگــی دانشــجویان تهــران ،ایــن رابطــه را معنــادار ندانســته و رســتگار ()1387
در بررســی جامعهشــناختی عوامــل مؤثــر بــر ســبک زندگــی ایــن رابطــه را تأییــد ننمــود.
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر در ایــن زمینــه ،ایــن رابطــه تأییــد نشــد و در نتیجــه
فرضیــه تحقیــق رد شــد .یعنــی رابطــه معنــاداری بیــن جنــس و ســبک زندگــی وجــود
نــدارد .لــذا بــه نظــر میرســد روی آوردن بــه فرهنــگ مصرفــی و تغییــر ســبک زندگــی
تنهــا مختــص زنــان نبــوده و مــردان نیــز بــه اقتضــای شــرایط امــروزی ،پذیــرای ســبک
زندگــی مدرنتــر بودهانــد.
269

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

6 .6بــا توجــه بــه نظریــه آدلــر و کــورت لویــن ویژگیهــای فــردی ،روانــی و محیطــی
نقــش مؤثــری در تحلیــل رفتــار انســان و ســبک زندگــی افــراد دارنــد .هرچنــد علــی اکبــر
مجــدی نیــز در پژوهــش خــود بــه معنــادار بــودن رابطــه وضعیــت اشــتغال بــا ســبک
زندگــی اشــاره دارد ،پیراهــری و عبیــدی ( )1391در پژوهــش خــود ایــن رابطــه را معنــادار
ندانســتهاند .در ایــن پژوهــش نیــز ،تفــاوت معنــادار نبــوده لــذا فرضیــه تحقیــق رد شــد.
براســاس نتایــج تحیــل رگرســیون چندمتغیــره پیرامــون میــزان تأثیــر متغیرهــای
مس�تـقل ســرمایه اجتماعــی ،تحصیــات ،مــدت اقامــت در شــهر ،ســن ،جنــس و وضعیــت
اش�تـغال بـ�ر متغیـ�ر سـ�بک زندگ��ی نیــز ،تنهــا متغیرهــای ســرمایه اجتماعــی و ســن بهطــور
مســتقیم و مثبــت بیشــترین تأثیــر را بــر ســبک زندگــی دارنــد .اگرچــه متغیرهــای مســتقل
دیگــر (وضعیــت اشــتغال ،تحصیــات ،جنــس و مــدت اقامــت در شــهر) بهطــور غیــر
مســتقیم تأثیــری جزئــی بــر ســبک زندگــی دارنــد ،ولــی مجمــوع تأثیــرات آنهــا بــر متغیــر
مســتقل منفــی و معکــوس میباشــد .لــذا بــه نظــر میرســد در بررســی ســبک زندگــی
دانشــجویان غیــر از عوامــل یــاد شــده ،میتــوان عامــل یــا عوامــل دیگــری را نیــز دخیــل
دانســت .از طرف��ی ب��ا توجــه ب��ه گس�تـرش پدیدــه مصرفگراییــ ،تنوعطلبــی و اســتفاده
از کاالهــای لوکــس و ....کــه از ارکان جامعــه مصرفــی و فرهنــگ غربــی اســت ،الزم اســت
بــه ارزشــهای ایرانــی -اســامی و گســترش روحیــه مشــارکت ،فرهنــگ جمعــی و قناعــت
و ...بیشــتر پرداختــه شــود.
پیشنهادها
 الزم اســت برنامهریزیهــای اوقــات فراغــت در راستـــای نیازهــای قشـــر جــوان بودهو دسترســی بــه امکانــات و تســهیالت ســالم اوقــات فراغــت فــارغ از هرگونــه محدودیتــی
باشــد .همچنیــن ضــروری اســت هزینههــای تفریحــات و ســایر الگوهــای گــذران اوقــات
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فراغــت کاهــش یابــد تــا همــه گروههــای مختلــف اجتماعــی بتواننــد از امکانــات ســالم
فراغتــی بــرای پــرورش اســتعدادهای خــود اســتفاده کننــد تــا از رفتارهــای انحرافــی و
آســیبهای اجتماعــی پیشــگیری بهعمــل آیــد.
 از آنجایــی کــه مصرفگرایــی ،تنــوع طلبــی ،مدگرایــی و ....از ویژگیهــای بــارزجامعــه مصرفــی و فرهنــگ غربــی اســت ،الزم اســت هرگونــه برنامهریــزی آموزشــی و
فرهنگــی بــه جوانــان ،بــر پایــه الگوهــای فرهنگــی جامعــه بــوده و فرهنــگ مشــارکت،
قناعــت ،صرفهجویــی ،جمعگرایــی و ...کــه از اصــول و ارزشــهای دینــی مــا اســت بیــش
از پیــش ترویــج شــود تــا بدیــن وســیله ضمــن غنــای بیشــتر ایــن ارزشــها ،راههــای نفــوذ
فرهنــگ غربــی و تهاجــم فرهنگــی بســته گــردد.
 توجــه بــه ســامت دانشــجویان در هــر ســه بعــد جســمی ،روانــی و اجتماعــی بیــشاز پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد و فرهنــگ ســبک زندگــی ســالم متناســب بــا نیازهــا و
فرهنــگ جامعــه ایرانــی ترویــج گــردد.
 همچنیــن الزم اســت امــکان اســتفاده بهینـــه از اوقــات فراغــت درجهــت کســبعلــم و دانــش و گســترش فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی فراهــم گــردد و از ســپری
شــدن اوقــات جوانــان بــه بطالــت و نهایتــا توجــه بــه مــد ،مصــرف و ....جلوگیــری بــه
عمــل آیــد.
 ســرمایه اجتماعــی و ارتباطــات نقــش مؤثــری بــر انتخــاب نــوع ســبک زندگــیدارد .در ایــن میــان بــه نظــر میرســد مهمتریــن عامــل جهــت انتخــاب الگــوی صحیــح
ســبک زندگــی و متناســب بــا فرهنــگ و ارزشــهای جامعــه افزایــش اعتمــاد بــه افــراد و
نهادهــای مربوطــه باشــد کــه ایــن امــر تنهــا بــا برنامهریــزی ،آگاه نمــودن و الگوســازی
در عمــل محقــق خواهــد شــد .بهطــور مثــال صــدا و ســیما بــا ســاختن برنامههــای
متعــدد آموزشــی و تفریحــی مناســب ،ضمــن ارائــه تصویــری صحیــح از ارزشــهای ســنتی
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و ایرانــی در جهــت پــر کــردن اوقــات فراغــت جوانــان نیــز تــاش نمایــد و نهادهــای
آموزشــی نیــز بــا ایجــاد بســتر مناســب جهــت مشارکـــت جوانــان در فعالیتهــای علمــی-
آموزشــی و .....در عمــل اعتمــاد جوانــان را افزایــش داده و آنــان را در انتخــاب الگــوی
صحیــح زندگــی یــاری نماینــد.
 تنــوع برنامههــای آموزشـــی و فرهنگــی دانشــگاهی و تناســب آن بــا نیازهــا وشــرایط جوانــان در شــرایط کنونــی ،نــه تنهــا نقــش مؤثــری در بــاال بــردن ســرمایه
اجتماعــی ،ارتباطــات و نهایتــا ســبک زندگــی آنــان خواهــد داشــت بلکــه مشــارکت دادن
جوانــان در برنامههــای آموزشــی و پژوهشــی و .....و اینکــه دانشــجو احســاس کنـــد بــه
جامعــه دانشــجویی تعلــق دارد و خــود را در پیشــبرد اهــداف آموزشــی دانشــگاه ســهیم
بدانــد تأثیــر بهســزایی در ســامت اجتماعــی وی نیــز داشتـــه و تضمیــن کننــده ســامت
روانــی او خواهــد بــود.
 از آنجاییکــه طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش ،روی آوردن بــه فرهنــگمصرفــی فقــط مختــص بانــوان نبــوده و حتــی مــردان را بــه ســمت خــود کشــانده اســت،
الزم اســت هــر گونــه فرهنــگ ســازی ،برنامهریــزی در زمینــه اوقــات فراغــت و صــرف
هزینــه جهــت پرکــردن اوقــات فراغــت ونیــز توجــه بــه مشــکالت و آســیبهای مربــوط بــه
هــدر رفتــن اوقــات فراغــت جوانــان ،در هــر دو جنــس مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 بــا توجــه بــه عــدم ارتبــاط وضعیــت اشــتغال بــا ســبک زندگــی ،و حتــی تمایــلبیشــترجمعیت غیــر شــاغل جــوان بــه مصرفگرایــی و ســبک زندگــی مــدرن ،کــه
خــود هزینههــای بیشــتری را بــر خانوادههــای آنــان تحمیــل میکنــد ،الزم اســت
حتیالمقــدور امکانــات فراغتــی وحتــی تحصیلــی بــا هزینههــای پایینتــر بــرای همــه
جوانــان فراهــم شــود.
در پایــان از آنجائیکــه در پژوهــش حاضــر تنهــا بــه بررســی چنــد عامــل مؤثــر
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بــر ســبک زندگــی پرداختــه شــد ،پیشــنهاد میشــود در پژوهشــهای آتــی بــه بررســی
ســایر عوامــل (اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی) مؤثــر بــر ســبک زندگــی توجــه بیشــتری
گــردد .همچنیــن امیــد اســت در تحقیقــات آتــی ،ســبک زندگــی بــه صــورت مقایسـهای
و در مقیــاس بزرگتــری بیــن دو یــا چنــد دانشــگاه در مناطــق مختلــف شــهر تهــران
و یــا بــه صــورت مقایس ـهای بیــن رشــتههای مختلــف تحصیلــی (علــوم انســانی ،علــوم
تجربــی و ریاضــی) انجــام گیــرد تــا نتایــج بهتــری حاصــل شــود.
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