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دمه  مق
سبك زندگي يكي از مفاهيمي است كه در نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه جدي واقبال جامعه شناسـان  
قرار گرفت. با طرح مباحث مربوط به مدرنيته، هويـت، مصـرف و انگيـزه هـاي مصـرف كننـدگان از سـوي        

ن بستر مناسبي جهت رشد مطالعات و تحقيقات تجربي در اين زمينه فراهم شد. اين گسـترش بـا   جامعه شناسا
P4Fمحوريت نظريات و آراي جامعه شناساني همچون مـاكس وبـر  

5
P گيـدنز ،P5F

6
P وبلـن ،P6F

7
P بورديـو ،P7F

8
P پيترسـون ،P8F

9
P  ...و

پـژوهش  انجام گرفت. بررسي پيشينه هاي تجربي در زمينه سبك زندگي در ايران نشان مي دهـد كـه سـابقه    
تاكنون اقبال محققـان بـه سـوي ايـن موضـوع       1380دراين زمينه به كمتر از بيست سال مي رسد البته از سال 

) گستردگي ابعاد و پيچيدگي موضوع موجب شده است كه مرزهاي 1382بيشتر شده است. به گفته فاضلي(
ايـن موضـوع وقلمـرو آن بـه      هـاي متفـاوتي از   محدود كننده اين موضوع لغزنده و مبهم باشد و لذا برداشـت 

 ها قابل مشاهده است. وجود آيد كه در بررسي

ي دگ  سبك زن
P9Fتوسط آلفرد آدلـر  1929مفهوم سبك زندگي اولين بار در سال 

10
Pشـناس اجتمـاعي، مطـرح شـد.      ، روان

مـورد اقبـال انديشـمندان بـه خصـوص جامعـه شناسـان قـرار          1961وپس از يك دوره افول، مجدداً از سـال  
 گرفت. 
ادبيات جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي دو برداشت ومفهوم سازي وجود دارد، يكي مربـوط بـه   در

، كه سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد و غالباً به عنـوان شـاخص تعيـين طبقـه     1920دهه 
P10Fاجتماعي به كار رفته است (چاپين

11
P 1995؛ چاپمنP11F

12
P 1935ي كـه تنهـا   ) و دوم به عنوان شكل اجتماعي نوين

؛ 1984؛ بورديــو 1991در مــتن تغييــرات مدرنيتــه و رشــد فرهنــگ مصــرف گرايــي معنــا مــي يابــد (گيــدنز  
                                                            

5- Weber           
6- Giddings        
7- Veblen      
8- Bourdieu        
9- Peaterson      
10- Addler                               
11- Chapin         
12- Chapman           



 اولين همايش ملي مديريت بازرگاني
 قتصاد دانش بنيانبا محوريت كسب و كار هاي كارآفرينانه و ا

 

 دانشگاه پيام نور استان مازندران

٤ 

P12Fفدرستون

13
P 1987 ؛ لش و يوري1991وP13F

14 
P1987        و در اين معنـا سـبك زنـدگي راهـي اسـت بـراي تعريـف (

 افـزايش مـي يابـد   هاي اجتماعي روزبه روز ها و رفتارهاي افراد كه اهميت آن براي تحليل ها و نگرش ارزش

 ).1381(اباذري، 
P14Fجنسن

15
P )2007 معتقد است كه بيشتر اوقات اين مفهوم بدون آنكه به طور دقيق معناي روش زندگي را (

هاي مختلف تعريف شده و اينكه در چهار  بدهد، مورد استفاده قرار مي گيرد و در ادبيات اين واژه، به روش
ندازه گيري است. فرهنگ علوم اجتماعي سـبك زنـدگي را بـه    سطح جهاني، ملي، منطقه اي  و فردي قابل ا

هـا بـه    نوع زندگي يا نوع معيشت ترجمه كرده كه منظـور چگـونگي جريـان حيـات و شـيوه زنـدگي انسـآن       
صورت فردي و گروهي است و چگونگي استفاده از درآمد، طول زمان كار، شيوه لبـاس پوشـيدن، تغذيـه،    

) 1382). گيـدنز ( 1375ديني و فرهنگي و... را شامل مي شود (بيرو،  نحوه آرايش، محل سكونت، رفتارهاي
هاي يك فـرد معـين در جريـان زنـدگي      سبك زندگي را مجموعه اي نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعاليت

هاست و بـر همـين اسـاس از نـوعي      ها و جهت گيري روزمره خود مي داند كه مستلزم مجموعه اي از عادت
 است.  وحدت برخوردار 

بورديو سبك زندگي را نتيجه قابل رؤيتي از ابراز عادت مي داند از نظر او همـه چيزهـايي كـه انسـان را     
هـا وغيـره بخشـي از سـبك      ها، سيگارها، عطرها، لبـاس  احاطه كرده است مثل مسكن، اسباب و اثاثيه، كتاب

P15Fزندگي او مي باشند (پالومتس

16
P، 1998 .( 

هـاي فراغتـي،    ) بـدن، لبـاس، نحـوه صـحبت كـردن، فعاليـت      1386بي، به نقل از شـها  1991فيدرستون (
هـا را شـاخص    ترجيحات خوراكي و نوشيدني، خانه، اتومبيل، انتخاب مقصد گذران تعطـيالت و نظـاير ايـن   

 هاي فرديت ذائقه و سبك مورد عالقه مصرف كننده مي دانست.
س پوشـيدن، سـخن گفـتن، انديشـيدن و     وبر واژه سبك زندگي را جهت اشاره به شيوه هاي رفتار، لبـا   

). وبـر در  1383هاي منزلتي متفاوت بودند، بـه كـار گرفـت و (تـامين،      هايي كه مشخص كننده گروه نگرش
تحليلي چند بعدي به سه مفهوم سبك زندگي يا سبك مند شدن زنـدگي ، تـدبير زنـدگي و بخـت زنـدگي      

ودن آن مي دانست كه محدود به برخي مضايق اشاره مي كند. وي خصيصه اصلي سبك زندگي را انتخابي ب
                                                            

13- Feathrston          
14- Lash & Urry  
15- Jensen     
16- Palumets              
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ها اقتصادي و اجتماعي اند. وبر كاركرد دو گانـه اي بـراي سـبك زنـدگي      ساختاري است و اين محدوديت
قايل است. از يك طرف موجب تفاوت بين گروهي مي شود و به برتري هاي منزلتـي و طبقـاتي مشـروعيت    

درون گروهي مي شود. به نظر او سبك زنـدگي بـيش از   مي بخشد و از سوي ديگر موجب انسجام بخشيدن 
 ).1382آنكه بر توليد استوار باشد، برشباهت الگوهاي مصرف استوار است (فاضلي، 

چشمي را پايـه و اسـاس تبيـين     ) انگيزش هاي اجتماعي براي رفتار رقابت آميز و چشم و هم1386وبلن (
تن آسا، مفهوم تمايز طبقاتي كـه در مصـرف تجلـي     پديده مصرف مدرن قرار مي دهد وبا طرح مفهوم طبقه

پيدا كرده است را مطرح مي كند و قدرت مالي و ثروت را مبنـاي افتخـار، منزلـت و جايگـاه اجتمـاعي مـي       
داند. البته وي نقش ذخيره كردن ثروت در كسب افتخار را ضعيف تر از نمايش دادن آن مي دانـد و معتقـد   

فظ اعتبار، فقط داشتن ثروت يا قدرت كافي نيست بلكه ثـروت وقـدرت   است كه براي به دست آوردن و ح
ها به دسـت مـي آيـد. بـه نظـر او افـراد ثروتمنـد در         بايد نشان داده شود، زيرا اعتبار فقط با آشكار كردن آن

جوامع كوچك از طريق فراغت خود نمايانه و در جوامع بزرگ و شهري از طريـق مصـرف خـود نمايانـه و     
ت خود را به نمايش مي گذارند. وي به اصل و قانون ضايع كردن تظـاهري در جريـان مصـرف    نمايشي، ثرو

نمايشي اشاره مي كند كه منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بيشتر پول خرج كردن است. وي پديده مـد را  
دن مختص به طبقه بااليي مي داند كه مي خواهند نشان دهنـد كـه بـراي كسـب درآمـد مجبـور بـه كـار كـر         

 نيستند. او يكي از بهترين زمينه هاي مصرف نمايشي و ضايع كردن تظاهري را مصرف لباس مي داند. 
) انسان را به عنوان عامل در شكل گيري هويتش موثر مي دانـد و معتقـد اسـت كـه انسـان      1383گيدنز (

متجدد كنوني، همه ما تحت فشار ساختار اجتماعي سبك زندگي را بيشتر تقليد مي كند. به نظر او در دنياي 
نه فقط از سبك هاي زندگي پيروي مي كنيم بلكه به تعبير ديگر ناچار به اين پيروي هسـتيم. در حقيقـت مـا    
انتخاب ديگري به جز گزينش نداريم. به نظر وي هرچه وضع و حال جامعه و محيطي كه فرد در آن بـه سـر   

سبك زندگي او نيز بيشتر با هسته واقعي هويت شخصـي  مي برد بيشتر به دنياي مابعد سنتي تعلق داشته باشد، 
اش، و ساخت و همچنين با تجديد ساخت آن سروكار خواهد داشت. البته منظور گيـدنز از كثـرت انتخـاب    

 ها بر روي همه افراد باز است.     كه در همه انتخاب
ي كاركرد دو گانه را محرك مصرف مي داند و  –به واسطه مد  –زيمل متمايز ساختن خود از ديگران 

اي براي مد قايل است در يك وجه، اعالم تمايل فرد براي متمايز شـدن از ديگـران و بيـان هويـت فـردي و      
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خواست فرديت است، اما وجه ديگر آن كه جنبه طبقاتي دارد، سبب همبسـتگي گروهـي و تقويـت انسـجام     
P16Fاجتماعي طبقاتي است (ميلز

17
P ،1996  ،1382به نقل از فاضلي .( 

ديو در باره شكل گيري سبك هاي زندگي نظريه اي منسجم ارايـه داده اسـت. مطـابق مـدلي كـه او      بور
ارايه كرده است شرايط عيني زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد منش خاص منجر مي شود 

ا (قريحـه هـا).   هـ  و منش دو دسته نظام است. نظامي براي طبقه بندي اعمال و نظامي براي ادراكات و شناخت
نتيجه نهايي تعامل اين دو نظام سبك زندگي است. سبك زندگي همان اعمال و كارهايي است كه به شـيوه  
اي خاص طبقه بندي شده و حاصل ادراكات خاص هستند. همچنين سبك زندگي تجسـم يافتـه ترجيحـات    

دفي كه ماهيت طبقـاتي دارد.  افراد است كه به صورت عمل در آمده و قابل مشاهده هستند. الگويي غير تصا
او با نشان دادن اينكه سبك هاي زندگي محصول منش ها و خود منش ها نيز تابعي از انـواع تجربـه هـا و از    
جمله تجربه آموزش رسمي هستندو با بيان اين نكته كـه الگوهـاي مصـرف اصـلي تـرين بـروز سـبك هـاي         

داري و باز توليد آن را تحليل كرد. عمـده تـرين    زندگي اند، ارتباط ميان آموزش رسمي در ساختار سرمايه
ميراث انديشه بورديو براي جامعه شناسي مصرف و تحليل سبك  هاي زندگي، تحليل تركيب انواع سـرمايه  
براي تبيين الگوهاي مصرف ، بررسي فرضيه تمايز يافتن طبقات از طريق الگوهاي مصرف و مبنـاي طبقـاتي   

 ).1382لي، قرايح و مصرف فرهنگي است (فاض
P17Fدوگالس و ايشرود

18
P )1996  متجلي كردن و ثبات بخشيدن به مقوالت فرهنگ را محرك مصرف مـي (

دانند به نظر آنان چون كاالها وجه نمادين دارند قادرند به عنوان ابزار مبادله و ارتباط بـه كـار گرفتـه شـوند،     
ز مهربـاني كـردن الزم انـد. بـه نظـر      مصرف كاالها براي حفظ ارتباط و انسجام، جلب حمايت ديگران و ابرا

P18Fكمپل

19
P )1987        مصرف مدرن با مصرف سنتي متفاوت اسـت. مصـرف سـنتي لـذت مصـرف اشـيا و انجـام (

ها جست و جو مي كند اما مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهني آن دنبال مي  اعمال را در خود آن
كردن چرخه اي بي انتهاست، زيرا  تجربه هاست و مصرف  كند و لذت خواستن اشيا بيش از لذت داشتن آن

 مصرف كردن همواره از خيال مصرف عقب تر است.
پترسون معتقد است كه در دوران جديد الگوي مصرفي بروز كرده است كه ديگر اعضـاي طبقـات بـاال    

» همه كاره بودن«خود را به داشتن يك الگوي مصرف مشخص محدود نمي كنند. او اين الگوي مصرف را 
                                                            

17- Miles                
18- Douglas & Isherwood  
19- Campbell                                                                 
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واند. در چنين الگوي مصرف جديدي، طبقات باال از همه انواع فرهنگ وهنراستفاده كرده و به سلسله مي خ
مراتب ژانرهاي فرهنگي بي اعتنا هستند. مالحظات زيبا شناختي كه بر مبنـاي معيارهـاي فـردي تعريـف مـي      

زيبا شناختي شدن «ا شوند هدايت كردن زندگي و داوري سليقه ها را بر عهده مي گيرند.وي چنين تحولي ر
 ). 1382خواند (فاضلي،  مي» زندگي روزمره

بر اساس تعاريفي كه بيان شد مي توان گفت سبك زندگي عبارت از شـيوه زنـدگي كـردن اسـت كـه        
 شامل رفتارهاي عيني در قالب مصرف مي شود.

ي  د قتصا ا ه  ي) و سرماي ي (تحصيل هنگ فر ه   سرماي
تعريف آن را بايد ابتدا در ادبيات آن رشته علمـي دنبـال كـرد.     سرمايه مفهومي بيشتر اقتصادي است كه

در فرهنگ علوم اقتصادي، سرمايه كه يكي از عناصر مهم توليد در نظام سرمايه داري است متشكل از مـالي  
است كه از آن عايدي به دست آيد و برحسب پول بيان مي شود. برخي اقتصاد دانـان معلومـات اكتسـابي را    

). هايك سرمايه را مجموعه اي از كاالهاي قابل توليد مجـدد  1369سرمايه دانسته اند (فرهنگ،  نيز به معناي
). ماركس معتقد است كه گردش كااليي سرآغاز سرمايه است وپول بـه عنـوان   1379مي داند :(شايان مهر، 

همه جـا در  آخرين محصول دوران كااليي، نخستين صورت تجلي سرمايه است و از لحاظ تاريخي، سرمايه 
ــايي       ــي نقــدي، ســرمايه تجــاري و ســرمايه رب ــه داراي ــه مثاب ــول، ب ــه شــكل پ ــدواً ب ــت ارضــي ب ــر مالكي براب
است.:(ماركس، بي تا). ودر تعريف دارايي و ثروت  كه مشابه سرمايه است، گفتـه مـي شـود هـر آنچـه كـه       

معين كه بايد با مقررات  ارزش يا مطلوبيت داشته باشد ثروت است ويا ذخيره كاالهاي موجود در يك زمان
انتقـال   -4عرضه آن محدود باشـد   -3داراي ارزش پولي باشد   -2مطلوبيت داشته باشد  -1زير موافق باشد: 

). به نظر بورديو سرمايه فرهنگي، داشـتن  1369مالكيت آن از يك شخص به ديگري ممكن باشد (فرهنگ، 
). مفهـوم سـرمايه فرهنگـي نزديـك بـه      1984بورديو،  هايي از فرهنگ قانوني يا قانون فرهنگي است ( تمرين

هاي خاص، سليقه، نحوه سخن گفتن، مدارك تحصـيلي،   مفهوم وبري سبك زندگي است كه شامل مهارت
). همچنـين  1383و شيوه هايي مي گردد كه فرد از طريـق آن خـود را از ديگـران متمـايز مـي كنـد (ممتـاز،        

آمد و انواع منابع مالي است كه در قالـب مالكيـت قـرار مـي گيرنـد      سرمايه اقتصادي از نظر بورديو شامل در
). براي بورديو وجود يك خانه، يك قايق و ماشـين لـوكس يـا گذرانـدن تعطـيالت در      1387(رضوي زاده، 

).آنچه مسلم است سـرمايه عـالوه   1984هتل هاي مجلل نيز نشانه هاي ويژه سرمايه اقتصادي است (بورديو،  
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شود ممكن است از طريق ارثيـه از والـدين نيـز بـه فـرد      عمر يك فرد و به تدريج انباشته ميبراينكه در طول 
ها فاقـد   ساله بودند اكثر آن 15 – 29منتقل شود. با عنايت به  اينكه در اين  تحقيق پاسخ گويان در بازه سني 

منـزل و مسـتغالت،   استقالل اقتصادي و تجربه فرهنگـي فـردي بودنـد و لـذا ثـروت والـدين (اعـم از ارزش        
موجودي حساب بانكي، ارزش سهام و ارزش اتومبيل) به عنوان متغير سرمايه اقتصـادي در نظـر گرفتـه شـد.     
البته الزم به توضيح است كه بين متغير ثروت و درآمد ماهيانه در اين تحقيق همبستگي معنادار و نسـبتا قـوي   

ين به عنوان متغيـر سـرمايه فرهنگـي پاسـخ گويـان      /. وجود داشت و ميانگين ميزان تحصيالت والد66معادل 
 قرار گرفت. 

تركيب انواع سرمايه (البته فقط اقتصادي و فرهنگي) در نزد بورديو بـه منظـور ارايـه يـك الگـوي طبقـه       
بندي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد. براي بورديو هر قشراجتماعي بر اساس تركيبي از سه نوع سرمايه 

نگي و اجتماعي تعريف مي شود. اعضاي هر طبقه در هر ميدان، جايگاهي مخصوص به خـود  اقتصادي، فره
دارند كه براساس تركيب انواع سرمايه تعيين شده است. تحليل سرمايه در نزد هر طبقـه بـه سـه وجـه مـرتبط      

ه (كـاهش  بعد زمـاني سـرماي   -3ساختار سرمايه :(اقتصادي/ فرهنگي)  -2ميزان سرمايه (كم/زياد)   -1است: 
 ).1387بين نسلي/ افزايش بين نسلي) (بورديو به نقل از رضوي زاده، 

بورديو براساس تركيب سرمايه هايي كه در اختيـار افـراد مـي باشـد سـه قشـرباال، متوسـط و پـايين را از         
يه گروهي كه از نظر سـرما  -1ديگر متمايز كرده و قشر باال را به سه زير گروه تقسيم مي كند كه شامل:  يك

اقتصادي و فرهنگي در سطح بـااليي قـرار دارنـد (بيشـترين نمونـه معـرف ايـن گـروه متخصصـان حرفـه اي           
گروهي كه سطح سرمايه اقتصادي باال ولي سرمايه فرهنگي به اندازه اقتصادي بـاال نباشـد (مثـل     -2هستند). 

يه اقتصـادي بـه انـدازه    گروهي كه سطح سرمايه فرهنگي باال ولي سـطح سـرما   -3گروه شغلي كارآفرينان). 
 ). 1984سرمايه فرهنگي باال نباشد (مثل گروه شغلي معلمان) (بورديو، 

ق       ه تحقي  پيشين
با توجه به گستردگي موضوع سبك زندگي تحقيقات قابل توجهي دراين زمينه دركشورهاي ديگـر و     

زمينـه سـبك زنـدگي و مشـكالت و     اخيراً ايران انجام شده است برخي از اين منابع به مباحـث تئـوريكي در   
ابهاماتي كه اين واژه دارد، پرداخته وضعف سبك زندگي در تبيين ساير پديده هاي اجتماعي را مورد بحث 

). دسـته اي از تحقيقـات بـه بعـد نگرشـي سـبك زنـدگي        2005؛ راسـل،  2007قرار مي دهند (مانند جنسن، 
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P19Fرا به عنوان سبك زندگي تلقي كـرده انـد (ليتـل   پرداخته اند و نگرش پاسخ گويان به پديده هاي خاصي 

20
P ،

). حال آنكه نگرش الزاماً به رفتار منجر نمي شود برخي از تحقيقات تجربي در زمينـه  1386؛ محمدي، 1989
سبك زندگي آن را در حد چند عادت يا رفتار خاص ورزشي يا خوردن مواد خوردني خاص تقليـل داده و  

P20Fنند بيماري مورد بررسـي قـرار داده انـد (سـي دونوگـو     اثر آن را بر يك پديده ديگر ما

21
P   ،؛ 1992و ديگـران

P21Fمهوس

22
P ،2000؛ ركسP22F

23
P  ،؛ گالوباردس1997و همكارانP23F

24
P  ؛ هيمن2003و ديگرانP24F

25
P ،2000   ؛ ميـر زمـاني و

). حال آنكه زندگي يك كليت بهم پيوسته است و لذا سـبك  1385؛ استاجي و همكاران، 1383پور اعتماد، 
اين كليت است. دسته اي از تحقيقات ضمن اذعان به كلي بودن سبك زندگي و اشـاره بـه   زندگي نيز واجد 

هاي متعدد آن، در عمل فقط به يك بعد و شاخص اكتفا كرده و آن را مورد سنجش قرار مي دهنـد   شاخص
 ).  1386؛ شفيعي، 1386(رضوي زاده، 

) در مـورد  2007توجـه كـرد. جنسـن (    در مورد محتواي پيشينه هاي مورد بررسي، مي توان به چند نكته
مشكالت تحقيق در مورد سبك زندگي و به خصوص مشكل ابهام در تعريف سبك زندگي بحث كـرده و  

) در تحقيقي در مورد سبك هاي زندگي جوانان 1380يك تعريف از بعد شناختي را ارايه مي نمايد. لئوبي (
طبقه اجتماعي و فرصت هاي زندگي (وبنابراين سـبك  در انگلستان نتيجه گرفت كه پيوند عميقي ميان زمينه 

 –زندگي) جوانان وجود دارد و رابطه همبستگي بين طبقه اجتمـاعي والـدين پاسـخ گـو و مسـيرهاي شـغلي       
) در تحقيقي در يكي از مناطق شهر تهـران دريافـت كـه    1378آموزشي  از نظر آماري معنا دار است. فردرو(

 و مصرف كاال هاي فرهنگي رابطه همبستگي معنا داري وجود دارد.اقتصادي  –بين پايگاه اجتماعي 
موضوع ديگرسنخ بندي سبك زندگي در تحقيقات مختلـف اسـت. البتـه هـيچ توافـق نظـري در مـورد         

به  1985دهد (ميچل، تعداد سبك هاي زندگي وجود ندارد. ميچل در آمريكا نه سبك زندگي تشخيص مي
P25Fون و هانت). هارت1387نقل از رضوي زاده، 

26 
P)1984 براساس سه طبقه اجتماعي، سه سبك زندگي را بيان  (

P26Fديگـر متمـايز مـي كننـد (مـارش      مي كنند. محققان انگليسي در نوع بندي جامعـه، شـش طبقـه را از يـك    

27
P ،

                                                            
20- Little          
21- Donoghoe           
22- Meheus            
23- Rex              
24- Globardes 
25- Heiman               
26- Hurton & Hunt  
27- Marsh             
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P27F). روسويگ1986

28
P )2005          ضمن اشاره به يـك سـبك زنـدگي آمريكـايي ، بـه روايـت ديگـر بـر اسـاس (

گـروه سـبك زنـدگي در آمريكـا تشـخيص داده شـده اسـت كـه          60اريتـاس،  هاي پژوهشي شركت ك يافته
بـه روش كيفـي و بـا اسـتفاده از      1377رفتارهاي مصرفي و گرايشات سياسي متفاوتي دارند. شهابي در سـال  

تيپ ايده آل وبري يك سنخ بندي از سبك هاي زندگي جوانان ايراني ارايه نمود كه بر اساس آن سـه نـوع   
ين جوانان ايراني وجود دارد كه شامل سبك زندگي همنوايانه يا متعارف، سبك زنـدگي  سبك زندگي در ب

 ).1386بسيجي و سبك زندگي جهان وطنانه (شهابي، 
با توجه به نظريـه  » دو جهان ايراني: مسجد و كافي شاپ«) نيز در مقاله 1384تقي آزاد ارمكي و شالچي (

شـهر تهـران مـي پردازنـد. سـبك       3ميـان جوانـان منطقـه     بورديو به بررسي مقايسه اي دو سبك زنـدگي در 
هاي انقالب اسالمي اسـت و اجتنـاب از روابـط بـا نـامحرم و       زندگي اصول گرايي انقالبي كه متأثر از ارزش

هـاي   دوري از مدگرايي و مصرف گرايي غربي و تاكيد بر هويت اسالمي در مقابل هويت غربـي از ويژگـي  
امدرن كه مد گرايي، مصرف گرايي و مصرف گرايي غربي و ارتباط بـا  اين سبك است و سبك زندگي پس

 هاي اين سبك است. جنس مخالف از جمله ويژگي
ويژگي هاي  يك سـبك زنـدگي را برمـي    » اخالق شادي، سبك زندگي«) نيز در مقاله 1378محمدي(

از گـروه قبلـي   شمرد كه شهابي آن را سبك زندگي سنتي و در مقابل سبك  زندگي سـايرين كـه متفـاوت    
P28F). بنيامين باربر1386هستند كه شهابي آن را سبك مدرن ناميده است (به نقل از شهابي، 

29
P )1996 يك سنخ (

زمـان در جهـان از دو    شناسي دوگانه از سبك زندگي ارايه مي دهد. او براي توصيف عملكرد دو رونـد هـم  
P29Fجهاد«واژه 

30
P « مك ورلد«وP30F

31
P «يك طرف شاهد روند محلي سازي، خـاص   كند. به نظر وي ما از استفاده مي

گرايي يا سياست هويت (در اشكال ديني، قومي و نژادي) هستيم كه شامل همه اشكال مخالفت بنياد گرايانه 
با تجدد مي شود كه در اديان و مذاهب اسالم، پروتستانيسم، كاتوليسم، هندوئيسم، بوديسم، كنفوسيونيسم و 

ديگر شاهديم كه يـك بـازار اقتصـادي توسـعه طلـب و جهـاني سـاز         يهوديت وجود دارد (جهاد) واز طرف
هاي چند مليتي)از طريق اقالم مصـرفي و فرهنـگ عامـه پسـند، قصـد همگـون سـازي         (تحت كنترل شركت

ها در فرهنگ جهاني را دارد (مـك ورلـد) شـهابي ايـن دو سـبك را، سـبك        هاي محلي و ادغام آن فرهنگ
                                                            

28- Reusswig        
29- Barber                  
30- Jihad        
31- Mcworld                                                                                                               
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) در 1998). پـالومتس ( 1386مصـرفي مـي نامـد :(بـه نقـل از شـهابي،        زندگي ستيزه جويانه و سبك زندگي
تحقيق خود در مورد سبك زندگي در استوني، براساس تركيب سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي مـورد نظـر   
پير بورديو سه گروه تشخيص مي دهد كه هر كـدام سـبك زنـدگي خاصـي دارنـد. گـروه اول كسـاني كـه         

حصيلي بااليي دارند در مورد سبك زندگي اين گروه، گذراندن اوقات فراغـت  سرمايه اقتصادي و سرمايه ت
بــا تجهيــزات ورزشــي،  كوهنــوردي و تكنولــوژي عكاســي و مصــرف بــاالي فرهنگــي، كارهــاي هنــري و  
كلكسيون هنري و كتابخانه، كلبه تابستاني و مصـرف مكمـل هـاي غـذايي، گـروه دوم كسـاني كـه سـرمايه         

در مورد سبك زندگي آنان مـي تـوان بـه مشخصـه هـايي همچـون داشـتن اتومبيـل          اقتصادي بااليي دارند و
هـا،   ها و كافه هـا، رفـتن بـه كنسـرت     هاي اجتماعي در رستوران بها، مالقات ها و فلزات گران شخصي، سنگ

 هاي سياسي  اشاره كرد وگروه سوم كساني كه سرمايه تحصيلي بااليي دارنـد  ها و فعاليت تئاترها و نمايشگاه
هاي داشتن آالت موسيقي، كم اهميـت دادن بـه ديـدن تلويزيـون و گـوش       كه سبك زندگي آنان با ويژگي

هـاي خـارجي از دو گـروه     رفت ذهني و يادگيري زبان دادن به راديو، خواندن روزنامه، اهميت دادن به پيش
با تحليل عاملي داده هـا  فعاليت در بين رانندگان جوان سوئدي و  47قبل متمايز مي شوند. برگ با پرسش از 

ده الگوي سبك زندگي به دست آورده است كه شامل سبك هاي ورزشي، الكلي، عشق رانـدن، فرهنگـي،   
رفتار زنانه، مشاركت اجتماعي ، بالتكليف، دوستدار فيلم، حساس به لباس و عشق بـه اتومبيـل بـود (بـرگ،     

 ).  1382به نقل از فاضلي،   1994
رهنگي و اقتصادي با سبك زندگي تحقيقات مختلفي انجام شده است امـا شـيوه   در مورد رابطه سرمايه ف

ها متغيرهاي تحصيالت و درآمد به عنوان اجزاي پايگاه  تركيب دو نوع سرمايه كامالً متفاوت است. بيشترآن
ده ) مـورد اسـتفا  1385) و يا به عنوان معرف هاي طبقه اجتماعي (تـامين،  1378اجتماعي و اقتصادي (فردرو، 

قرار گرفته اند. بر اين اساس شواهد تجربي وجود دارد كه رابطه تحصيالت بـا سـبك زنـدگي را تاييـد مـي      
) و از 1378؛ فـرد رو  1386؛ رضـوي زاده  1992؛ ليبرسون و بـل،  1986؛ برگس، 1992كند (سويج و بارلو، 

تاييد مي كنند (تامين، سوي ديگر شواهد تجربي ديگري رابطه بين وضعيت اقتصادي و سبك زندگي را نيز 
 )   1976؛ زابلكي و كانتر، 1990؛ كلي، 2000؛ ملوين كوهن، دي مگيو و اوسيم، 1385

) در زمينه رابطه سبك زندگي با طبقـه اجتمـاعي معتقـد اسـت كـه تعلـق بـه يـك طبقـه          1385الروك (
گر متفاوت است. دي توان از روي سبك زندگي شناخت، چرا كه سبك زندگي طبقات با هماجتماعي را مي

سبك زندگي به ميزان درآمـد بسـتگي دارد.    -1رابطه طبقه و سبك زندگي از دو جهت قابل بررسي است: 
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كند عالوه بـر  هايي كه ميزان مشخصي وجهه ايجاد مي اي است براي رسيدن به نقشاستفاده از درآمد وسيله
ل و پذيرش سبك زنـدگي معينـي نيـز    آن درآمد نه تنها موجد سطح زندگي مشخصي است، بلكه وسيله قبو

كند كه آنان را از ها ايجاد مي هست و مشابه بودن سطح زندگي در بين تعدادي از مردم، نوعي رابطه بين آن
كند. البته گاهي ممكن اسـت افـرادي كـه    ها دارند، متمايز مي تر از آنكه سطح زندگي باالتر يا پايينكساني

ر سبك زندگي مشابه نباشـند بـه عبـارت ديگـر سـطح درآمـدي يكسـان،        سطح درآمدي مشابه دارند، از نظ
سبك زندگي مشابه را در پي نداشته باشدو علت اين امر به چگونگي استفاده و هزينه كردن درآمـد مربـوط   

 -2است، و در مقابل افرادي كه درآمدهاي يكساني ندارند ممكن است سبك زندگي مشابهي داشته باشـند. 
هـاي بـا درآمـد مشـابه و يكسـان غالبـاً        ز درآمد غالباً مبين سبك زندگي اسـت. خـانواده  چگونگي استفاده ا

كننـد. برخـي بـراي خـوراك و احتياجـات اوليـه نسـبت        درآمد خود را در جهات و امور متفاوت هزينه مـي 
آن كنند و برخي سهم بيشتري را خرج مسكن، اتاق پـذيرايي، ناهـارخوري، لبـاس و ماننـد     بيشتري هزينه مي

برداري از درآمد بستگي به اين دارد كه فرد به كـدام گـروه و طبقـه اجتمـاعي     كنند و اين تفاوت در بهرهمي
اي زندگي كنـد يـا   تعلق دارد. مثالً در مورد مسكن، اينكه فرد خانه شخصي داشته باشد يا در آپارتمان اجاره

رد متعلـق بـه آن اسـت، بسـتگي دارد. در     اي كه فـ اي سكونت كند تا حد زيادي به گروه وطبقهدر چه محله
مورد لباس، در بسياري از جوامع نوع لباس نشانه بسـتگي فـرد بـه يـك گـروه اجتمـاعي معـين اسـت. حتـي          

هـاي   انتخاب نوع غذا، نوع مشروب، ساعات سرو غذا و ترتيـب غـذا خـوردن نيـز تـا حـد زيـادي در گـروه        
ها مختص طبقات متوسـط يـا باالسـت.     ي از ورزشاجتماعي مختلف متفاوت است. در مورد ورزش نيز برخ

البته عامل اساسي در اين جريان، تحصيالت و سبك تعليم و تربيت است. از آنجا كه ميزان تحصيالت نقش 
كننده درآمد و نحوه استفاده از درآمد اسـت و شـايد   كند و همچنين تعيينهر كس در جامعه را مشخص مي

اي كه فرد در آن آموزش ديـده، عامـل اساسـي تعيـين كننـده      مدرسه به همين علت، سطح تحصيالت و نوع
 طبقه اجتماعي اوست. 

بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه هر كدام ازتحقيقـات انجـام شـده بـه يـك بعـد خـاص از        
سبك زندگي توجه كرده اند وجاي خالي يك تحقيق كه به ابعاد گوناگون سـبك زنـدگي توجـه كـرده و     

خود را براساس تركيب ابعاد چندگانه آن ارايه نمايد ما را برآن داشت كه ايـن موضـوع را مـورد    سنخ بندي 
بررسي قرار دهيم. البته دراين مقاله بخش اندكي از يافته هاي پژوهشي حاصل از اين بررسي با رويكرد تاثير 

اسـت كـه سـبك زنـدگي     سرمايه فرهنگي و اقتصادي بر سبك زندگي ارايه مي گردد. اين مقاله در پـي آن  
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جوانان را دسته بندي و توصيف كرده وبه اين سئوال پاسخ دهد كه آيا تركيب سرمايه فرهنگـي و اقتصـادي   
سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين برنـوع سـبك زنـدگي    «با نوع سبك زندگي رابطه دارد ؟ بنابراين فرضيه 

 مورد بررسي قرار مي گيرد.» جوانان تاثير دارد.
قاله فقط به بعد رفتاري سبك زندگي توجـه شـده اسـت  و بـا اسـتفاده از داده هـاي حاصـل از        در اين م

 ديگر متمايز شدند.   تحليل خوشه بندي پنج سبك زندگي از يك

ق ش تحقي  رو
ساله ساكن شهر  29تا  15اين تحقيق به صورت پيمايشي انجام گرفت. جامعه آماري اين بررسي جوانان 

نفر تعيـين   396بود كه با استفاده از فرمول كوكران با پارامترهاي نامعين حجم نمونه  1388مشهد در تابستان 
نامه ها بودند. نمونـه   نفر زن پاسخ گوي پرسش 201نفر مرد و  201نفر افزايش يافت كه  402ولي درعمل به 

  اي و در آخرين مرحله به صورت سيستماتيك انجام شد.گيري به صورت طبقه بندي چند مرحله
) و بر اسـاس دو  1388؛ يوسفي، 1387با توجه به داده هاي دو تحقيق اخير در مورد شهر مشهد (بهروان، 

متغير ميانگين سطح سواد سرپرست خانوار و ميانگين درآمد سرپرست خانواردر هر منطقه شهرداري، مناطق 
و به تناسب جمعيت ساكن درهر شهرداري به چهار گروه (باال؛ متوسط باال؛ متوسط پايين؛ پايين) تقسيم شد 

هاي چهارگانه، حجم نمونه تخصيص پيدا كرد و سپس از بين مناطق شـهرداري  تحـت    كدام از مناطق گروه
هاي چهار گانه، يك منطقه به صورت كامالً تصادفي انتخـاب شـد بـه طـوري كـه       پوشش هر كدام از گروه
نمونه به عنوان متوسط بـاال، منطقـه    56شهرداري با  10نمونه به عنوان باال، منطقه  96منطقه يك شهرداري با 

نمونـه بـه عنـوان پـايين انتخـاب       150شهرداري با  4نمونه به عنوان متوسط پايين و منطقه  100شهرداري با  7
هاي مناطق انتخاب شده به ترتيب شدند. پس از آن براساس آخرين اطالعات نقشه مميزي شهر مشهد بلوك

بلـوك، منطقـه ده    10و با استفاده از جدول اعداد تصادفي براي منطقـه يـك تعـداد    شماره بلوك مرتب شد 
بلوك انتخاب شـد و در هـر بلـوك بـه      15بلوك و منطقه چهار تعداد  10بلوك، منطقه هفت تعداد  6تعداد 

 15 -29خانوار مورد پرسش قرار گرفت و در صورت نبودن جوان در بـازه سـني    10صورت تصادفي منظم 
 ه خانوار بعدي مراجعه مي شد.ساله ب

نامه محقق ساخته بود كه اعتبار آن با تاييد اهل فن و پايايي آن با آلفاي  ابزار جمع آوري داده ها پرسش
 داري محاسبه شد. گويه دين 12/. براي 82كرونباخ معادل 
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هـاي  آمـاره  واحد تحليل در اين تحقيق فرد بـود. بـه منظورتجزيـه و تحليـل آمـاري داده هـا، عـالوه بـر        
 ها و تحليل واريانس استفاده شد.     توصيفي، از تحليل عامل، تحليل خوشه، مقايسه ميانگين

دو متغير اصلي در اين تحقيق، سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين و نوع سبك زندگي جوانان بود كه به 
 شرح ذيل مورد سنجش قرار گرفت.

توني كه بر مبناي نظر بورديو انجام شده بود در اين تحقيـق  نظريه بورديو و تحقيق عملي پالومتس در اس 
مبناي تركيب سرمايه فرهنگي و اقتصادي قرارگرفت و گروه بندي جامعه برمبناي آن صورت گرفت. البته با 
تجربه پالومتس اين تفاوت را داشت كه وي فقط گروه بندي طبقه اشراف را مورد توجه و استفاده قرار داده 

اين بررسي قشرمتوسط و قشرپايين نيزمورد توجه قرارمـي گيـرد. ولـذا درايـن تحقيـق پـنج قشـر        بود ولي در 
هـم   -1اجتماعي بر اساس تركيب سرمايه فرهنگي (تحصيلي) و سرمايه اقتصـادي مشـخص شـد كـه شـامل:      

فقـط سـرمايه اقتصـادي     -3فقط سرمايه فرهنگـي زيـاد    -2سرمايه فرهنگي وهم سرمايه اقتصادي زياد است 
سرمايه فرهنگـي و سـرمايه اقتصـادي در حـد      -5سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي در حد متوسط  -4زياد 

هـاي سـرمايه    كم، بود. نكته مهم در اين طبقه بندي تعيين مرز كم  و زياد بود. با توجه به كمي بودن شاخص
برآن شديم مـالك مناسـبي را   و عدم وجود توضيح روشني در نظريه بورديو و تجربه پالومتس در اين زمينه 

مورد توجه قرار دهيم، ابتدا از پارامتر آماري ميانه استفاده شد و  باالتراز ميانه بـه عنـوان زيـاد و پـايين تـر از      
كالس و ميانه ثـروت   8ميانه به عنوان كم در نظر گرفته شد ولي با توجه به اعداد به دست آمده :(ميانه سواد 

اسبي به نظر نمي رسيد و عالوه بر آن طبقه متوسط خود به خود حذف مـي شـد.   ميليون تومان) مالك من 40
با بررسي هاي انجام شده و مذاكره با يكي از اساتيد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي متقاعد شديم كه حداقل 
 در مورد شهر مشهد هيچ عدد و رقمي از درآمد، تحصيالت و ثروت كـه اقشـار بـاال، متوسـط و پـايين را از     

اجتمـاعي در ايـران از    –) در توضيح نابرابري اقتصـادي  1376ديگر متمايز كند، وجود ندارد. رفيع پور( يك
% پـايين   40%  باالي جامعه: (دو دهك باال) بر درآمـد  20شاخص نابرابري كه حاصل تقسيم مجموع درآمد 

% و  40د اسـتفاده شـد يعنـي نقطـه     جامعه بود، استفاده كرد. بنابراين از همين شيوه جهت تعيين مرز كم و زيا
كـالس   5/6%  وباالتر را به عنوان زياد در نظر گرفتيم (براين اساس سـواد  80پايين تر را به عنوان كم و نقطه 

ميليون و بيشـتر را زيـاد    200ميليون و كمتر را كم و  50كالس و بيشتر را زياد و ثروت 12و پايين تررا كم و 
 نوان متوسط در نظر گفته شد).  وفاصله بين كم و زياد به ع
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در مورد متغير سبك زندگي جوانان براساس پيشينه ها و مباحث نظري در زمينه سـبك زنـدگي، هشـت    
شاخص مصرف فرهنگي، مديريت بدن، رفتار انحرافي، رفتار سياسي، توجه به آرايش، هزينه لباس وكفش، 

ها نيـز   ر نظر گرفته شد، كه هر كدام از آنداري به عنوان شاخص هاي سبك زندگي د هزينه خوراك و دين
شامل چندين شاخص مي شد. ميزان برخورداري از هر شـاخص در سـطح كـم و زيـاد مـورد سـنجش قـرار        
گرفت. براي اين سنجش ابتدا اجزاي تشكيل دهنـده هـر شـاخص را بـا هـم جمـع كـرده و حاصـل تفاضـل          

ترين كد در هر شاخص را تقسيم بر دو نموديم. از كمترين تا عدد به دست آمـده بـه    ترين و كوچك بزرگ
ترين به عنوان زياد در نظر گرفته شد. براساس نتايج تحليل خوشه بندي كـه   عنوان كم و از آن عدد تا بزرگ

آنان در  برمبناي بيشترين تشابه و تمايزبين پاسخ گويان از نظرشاخص هاي سبك زندگي به دست آمده بود.
 هاي هر گروه مطرح خواهد شد.   پنج گروه (سبك) دسته بندي شدند كه ويژگي

ق ي تحقي ها ه  فت  يا
نشان داده شده است. براسـاس   1نتايج توصيف داد ه ها به تفكيك سبك هاي زندگي در جدول شماره 

پـنج قـرار   داده هاي اين جدول مسن ترين پاسخ گويان درسبك چهارو جوان ترين پاسـخ گويـان درسـبك    
) تفـاوت سـني بـين سـبك هامعنـا دار اسـت. از نظـر ميـزان         Fگرفته اند.بر اساس آزمـون تحليـل واريـانس (   

كـالس) در سـبك    5/7كالس) در سبك پنج و كمتـرين ميـانگين (   7/10تحصيالت پدر، بيشترين ميانگين (
پـنج و كمتـرين    كـالس) در سـبك   3/9چهار مشاهده شـد. ودر مـورد تحصـيالت  مادربيشـترين ميـانگين (     

كالس) در سبك سه بود.آزمون تحليل واريانس نشان داد كه سـطح تحصـيالت والـدين بـين      2/6ميانگين (
تومـان)   72905سبك هاي مختلف تفاوت معنا داري دارد.از نظر درآمد ماهيانه والـدين بيشـترين ميـانگين (   

د و از نظـر ثـروت والـدين    تومـان) در سـبك چهـار مشـاهده شـ      387340درسبك يك و كمترين ميانگين (
ميليـون تومـان) در سـبك     06/90ميليون تومان) در سبك يـك و كمتـرين آن (   820/294بيشترين ميانگين (

چهار بود. براساس آزمون تحليل واريانس، اختالف درآمد و ثروت والـدين در سـبك هـايمختلف معنـادار     
كـالس)   51/11ر سبك پنج و كمترين آن (كالس) د 81/12است. از نظر سواد پاسخ گو بيشترين ميانگين (

در سبك چهار مشاهده شد كه بر اساس آزمون تحليل واريانس اختالف سطح سواد بين سبك هاي مختلف  
 معنادار است.
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ل  دو ه تفكيك سبك -1ج ي ب دگ وا خان ي و  د فر ي  ها ي   ويژگ

سبك  واحد 
 يك

سبك 
 دو

سبك 
 سه

سبك 
 چهار

سبك 
 پنج

F        
 Sig آزمون

 نميانگين س
 

 004/0 86/3 5/21 5/23 5/22 21/ 8 07/22 سال
ميانگين 

  
 001/0 94/4 7/10 5/7 3/8 4/8 7/8 سال

ميانگين 
  

 000/0 20/6 3/9 5/6 2/6 9/6 9/7 سال
ميانگين 
 
 

هزار 
 

05/729 87/486 95/597 34/387 84/615 30/5 000/0 
ميانگين 

 
 

يون ميل
 

82/294 24/129 42/151 69/90 96/273 50/3 008/0 
ميانگين 

  
 

 024/0 85/2 81/12 51/11 89/11 87/11 68/11 سال
ميانگين 

 
 

ساعت 
 

 

47/53 90/56 26/48 11/51 35/50 53/1 19/0 
جنسيت:(مرد 

 
6P8 6/79 5/37 9/61 درصد

P/43 8P8
P/41 --- --- 

2/53P 6/30 4/35 5/34 درصد تاهل بودنم

8 1/24 ---- ---- 
4/46P درصد شاغل بودن

8 2/30 49P

8 9/31 6/31 --- ---- 
 

 35/50ساعت در هفته) و كمترين آن ( 90/56از نظر ميزان اوقات فراغت، بيشترين ميانگين در سبك د (
انس اخـتالف ميـانگين اوقـات    ساعت در هفته) در سبك پنج مشاهده شد كه بر اساس آزمـون تحليـل واريـ   

فراغت بين سبك هاي مختلف معنادار نيست. از نظر تركيب جنسي سبك هـا، درسـبك هـاي چهـار و پـنج      
ها معنـادار اسـت. سـبك هـاي      اختالف نسبت بين دو جنس معنادار نيست در سه سبك ديگر اختالف نسبت

فقـط در سـبك چهـار نسـبت مجـرد و      يك و سه بيشتر مرد و سبك دو بيشتر زن بودند. از نظر وضـع تاهـل   
متاهل تفاوت معناداري نداشت در ساير سبك هانسبت مجردين بيشتر بود. از نظر اشتغال، در سـبك يـك و   
سه نسبت شاغلين و غير شاغلين تفاوت معناداري ندارد، در ساير سبك ها نسبت غيرشاغلين بطور معنـاداري  

   بيشتر از شاغلين است.

خ ازشا ي  دار خور ن بر ي ميزا دگ ي سبك زن ها  ص 
مصرف فرهنگي؛ در همه سبك ها كساني كه اهل مسـافرت رفـتن هسـتند بـه طـور معنـا داري بيشـتر از        

%) در  7/61%) در سبك پنج و كمترين آن ( 4/92كساني كه اهل مسافرت رفتن نيستند، بود.بيشترين نسبت (
عه هستند با نسبت كساني كـه  سبك چهار مشاهده شد. درسبك هاي يك و چهارنسبت كساني كه اهل مطال
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اهل مطالعه نيستند،تفاوت معناداري نداشت. در ساير سبك هانسبت كساني كه اهل مطالعه بودند، بيشـتربود.  
در همه سبك ها به جز سبك چهار،نسبت كساني كه اهل ورزش بودند در حد معنـا داري بيشـتر از كسـاني    

ني كـه اهـل موسـيقي گـوش كـردن بودنـد، در حـد        كه اهل ورزش نبودند، بود.در همه سبك هانسبت كسا
معناداري بيشتر از نسبت كساني كه گوش نمي كردند، بود. فقط در سبك يك نسبت كساني كه به مـاهواره  

رسي نداشتند تفاوت معناداري نداشت. در ساير سبك ها نسـبت   رسي داشتند با نسبت كساني كه دست دست
بيشتربود. فقط در سبك سه، نسبت كساني كـه اهـل سـينما رفـتن      رسي نداشتند، كساني كه به ماهواره دست

بودند با نسبت كساني كه اهل سينما رفتن نبودند تفـاوت معنـاداري نداشـت. درسـبك هـاي يـك، دو، پـنج        
%)  1/91نسبت اهل سينما رفتن بيشتر ودر سبك چهار كمتر بـود. از نظـر داشـتن كـامپيوتر بيشـترين نسـبت (      

%) در سبك چهار بود.در سبك چهار و پنج نسبت كساني كـه كـامپيوتر    9/40آن (درسبك پنج و كمترين 
داشتند با نسبت كساني كه نداشتند، تفاوت معناداري نداشت.در ساير سبك هـااين تفـاوت معنـادار بـود. در     
مورد اهل تماشاي فيلم بودن در همه سبك هانسبت كساني كه پاسخ مثبت دادند با نسبت كساني كـه پاسـخ   

 في دادند، معنادار بود.  من
رفتار انحرافي؛ بيشترين رفتار انحرافي ابتدا در سبك يك و سپس سـبك سـه مشـاهده مـي شـود سـبك       
يك بيشتر پسران متعلق به قشر باال هستند. و سبك پنج به جز دوستي با جنس مخالف، هـيچ رفتـار انحرافـي    

%)  8/79ست. بيشـترين نسـبت رفتـار انحرافـي(    ندارند. پس از آن سبك چهار داراي كمترين رفتار انحرافي ا
مربوط به قليان كشيدن در سبك يك بود. نسبت كساني كه قليان مي كشند با نسبت كساني كه نمـي كشـند   
در سبك سه تفاوت معناداري نداشت. نسبت كساني كه تجربه داشتن دوسـت از جـنس مخـالف داشـتند بـا      

سه و پنج تفاوت معنـاداري نداشـت. و همچنـين در سـبك      نسبت كساني كه اين تجربه را نداشتند در سبك
يك نسبت كساني كه داشتن دوست از جنس مخالف را تجربه كرده بودند بيشترازنسبت كساني بود كه اين 
تجربه را نداشتند. در مورد سايررفتارهاي انحرافي درسبك هاي مختلف نسـبت كسـاني كـه رفتـار انحرافـي      

 راز سايرين بود.  نداشتند در حد معناداري بيشت
%) و اهميـت دادن بـه    5/2%) و شركت درهمه انتخابات ( 6/3رفتار سياسي؛ كمترين عضويت در بسيج (

 31/3%، ميانگين  7/83%،  8/38ها (به ترتيب  ) درسبك يك و بيشترين آن5از  24/2مسائل سياسي (ميانگين 
ر همه انتخابـات شـركت مـي كردنـد بـا      ) در سبك سه مشاهده شد.در سبك سه بين نسبت كساني كه د5از 

 نسبت كساني كه در همه انتخابات شركت نمي كردند، تفاوت معناداري وجود نداشت.  
مصرف آرايش ؛ در زمينه آرايش فقط ژل زدن در همه سبك ها به جز سبك چهـار متـداول بـود وبـين     

سـبك هاتفـاوت معنـاداري    نسبت كساني كه ژل مي زدند و نسبت كساني كه اهـل ژل زدن نبودنـد در ايـن    
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وجود نداشت. در مورد برداشتن ابرو نيزنسبت كساني كه اهل اين كار بودنـد بـا نسـبت كسـاني كـه نبودنـد       
تفاوت معناداري نداشت. در ساير موضوعات در همه سبك هانسبت كساني كه اهل آرايـش هـاي مختلـف    

 بودند در حد معناداري كمتر از سايرين بود.
ر سبك دو نسبت كساني كه اهل رژيم گرفتن بودند بـا سـايرين تفـاوت معنـاداري     مديريت بدن؛ فقط د

داشت اهل رژيم گرفتن در ساير سبك ها و نسبت كساني كه مايل به انجام عمل جراحـي زيبـايي بودنـد در    
حد معناداري كمتر از بقيه كه اهل رژيم گرفتن ومايل به عمل جراحي بودند، بود. در همه سبك هـا بـه جـز    

ك چهار،نسبت كساني كه اهل ورزش بودند در حد معنا داري بيشتر از كساني كـه اهـل ورزش نبودنـد،    سب
 بود و در سبك چهار نسبت كساني كه اهل ورزش بودند با سايرين تفاوت معناداري نداشت.

 داري در همه سبك ها به جز سبك دو، در حد متوسط است. دين

ل  دو ب ميزا  -2ج حس ن بر خ گويا ع پاس صتوزي خ از شا ي  دار خور ي سبك ن بر  ها

سبك   شاخصها ابعاد
 ك

سبك  سبك سه سبك دو
 ا  

سبك 
  ن

لباس و 
 

هزار  هزينه ساليانه
 

36/179 33/125 17/114 33/110 38/193 
هزار  هزينه ماهيانه خوراك

 
85/47 58/27 42/63 11/36 41/53 

مصرف 
 فرهنگي

 4/92 7/61 8/87 4/84 81 درصد درصد اهل مسافرت رفتن
 5/78 *  50 3/65 4/84 *  56  اهل مطالعه بودن

 5/78 *  1/44 6/81 8/94 7/80  اهل ورزش كردن بودن
 4/92 2/87 9/95 7/92 6/97  اهل موسيقي گوش كردن

 9/32 6/8 3/16 5/11 *  4/46  رسي به ماهواره دست
 5/78 3/33 *  2/59 7/67 7/60  اهل سينما رفتن
 1/91 *  9/40 * 9/46 6/65 69  كامپيوتر داشتن

 2/96 4/90 8/95 7/92 8/98  اهل تماشاي فيلم  بودن

رفتار 
 انحرافي

داشتن تجربه مصرف 
 

 0 1/1 4/18 1/2 19 درصد
 0 1/1 *  1/55 3/7 8/79  داشتن تجربه مصرف قليان
داشتن تجربه مصرف تريا 

  
 9/11 1/3 2/8 1/2 0 

داشتن تجربه مصرف 
اك وئين و شيشه وك  ه

 1/7 1 0 0 0 

داشتن تجربه مصرف 
وبات الكل  مش

 3/39 1 2/12 1/1 0 

داشتن تجربه شركت در 
 پارت مختلط

 6/22 1 1/4 1/1 0 
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داشتن تجربه شركت در 
  

 6/3 1 0 0 0 
داشتن تجربه مصرف قرص 

 روانگردان
 6 ½ 0 0 0 

اشتن تجربه روابط جنسي د
خالف  ا جن 

 2/26 1/3 4/22 ½ 0 

داشتن تجربه روابط جنسي 
افق ن   ا 

 5/9 ½ 2/10 0 0 

تجربه داشتن دوست از 
خالف  جن 

 5/65 6/15 2/59  * 7/11 8/41  * 

 
 
 
 
 
 

سبك   شاخصها ابعاد
 ك

سبك  سبك سه سبك دو
 ا  

سبك 
 ن

رفتار 
 سياسي

 1/10 7/23   8/38* 3/33 6/3 درصد سيجعضويت در ب
 6/26 3/55 7/83 7/67 25  شركت در همه انتخابات

ميانگين ميزان به فكر 
 مسائل سياسي بودن

 8/44 46 2/66 6/53 8/47 

مصرف 
 آرايش

   50* 6/37   2/59*   9/46*   56*  ژل زدن مو
 7/7 2/2 1/6 1/3 7/10  گلد كردن مو

 1/14 5/21 2/8 8/18 6/22  مش زدن مو
 4/6 4/5 2/8 2/5 2/1  فر زدن مو

 1/14 2/17 1/6 6/14 7/16  رنگ كردن مو
 38 2/36 4/22 1/27 7/41*  برداشتن زير ابرو

 8/27 1/18 1/6 25 25  زدن رژ لب و سايه
 6/7 3/5 1/4 3/6 9/11  رنگ كردن زير چشم

مديريت 
 بدن

P 3/33 درصد اهل رژيم گرفتن

**
P*3/56P

   3/14 1/18 6/25 
 2/11 3/5 3/16 3/31 2/32  تمايل به جراحي زيبايي

 5/78 1/44 6/81 8/94 7/80  اهل ورزش كردن
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سبك   شاخصها ابعاد
 ك

سبك  سبك سه سبك دو
 ا  

سبك 
 02/46 3/52 17/60 87/64 35/43 درصد داري دين داري دين ن

 تفاوت معنادار نبود.» كاي دو«براساس آزمون يك متغيره  -

ي دگ د سبك زن ابعا از  ي  دار خور  بر
هـاي تشـكيل    محاسبه برخورداري ازهربعد، ابتدا براي پاسخ گويـاني كـه بـه هـر كـدام از شـاخص      براي 

) در نظر گرفتـه شـد   0) و كساني كه پاسخ منفي داده بودند كد (1دهنده هر بعد پاسخ مثبت داده بودند كد (
. پـس از آن بـا   ) شمارش و به عنوان يك متغير در نظر گرفته شد1و سپس با فرمان شمارش، تعداد كدهاي (

 فرمان كد گذاري مجدد، به دوطبقه كم و زياد تبديل شد.
توزيع پاسخ گويان برحسب كم يا زياد داشتن هر كـدام از ابعـاد سـبك زنـدگي را نشـان مـي        3جدول 

هـا زيـادتر اسـت.     دهد. براساس داده هاي اين جدول مصرف فرهنگي در بين جوانان نسبت به ساير شـاخص 
% پاسـخ گويـان مـرد بودنـد كـه       50تر در حد كم است، البته الزم به توضـيح اسـت كـه    توجه به آرايش بيش

گرايشي به آرايش ندارند. مديريت بدن و رفتار انحرافي نيز نسبتاً كم است. رفتار سياسي جوانان نيز ميـل بـه   
 متر است. % رفتار سياسي زياد داشتند. هزينه خوراك ولباس نيز از متوسط ك 3/39كم دارد به طوري كه 

داري خـود را در حـد متوسـط ارزيـابي      داري در حد متوسط است. البته خود پاسخ گويان نيـز ديـن   دين
 ). 5نسبت به عدد  86/2كرده اند :(

ل دو ي  -3ج دگ د سبك زن ازابعا ي  دار خور ن بر ب ميزا حس ن بر خ گويا ع پاس  توزي

 ابعاد
 سبك زندگي

 زياد كم
 درصد تعداد درصد تعداد

 60 241 40 161 مصرف فرهنگي
 1/36 145 9/63 257 مديريت بدن
 3/34 138 7/65 264 رفتار انحرافي
 3/39 158 7/60 244 رفتار سياسي

 2/19 77 8/80 325 توجه به آرايش
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 3/38 145 7/61 234 هزينه لباس وكفش
 9/41 132 1/58 183 هزينه خوراك

 51 204 49 196 داري دين

ي دگ ي زن ها  سبك 
ت آمده ازتحليل خوشه بندي براساس بيشترين تشابه و كمترين تمايزنشان مي دهد كه پاسخ نتايج به دس

گويان براساس برخورداري از ابعاد مختلف سبك زنـدگي بـه پـنج خوشـه (سـبك) تقسـيم مـي شـوند كـه          
 هاي هر سبك به اين شرح است  ويژگي

د. در اين سبك مـديريت بـدن،   %) اين سبك زندگي را داشتن9/20نفر از پاسخ گويان :( 84سبك يك: 
رفتارانحرافي، توجه به آرايش و هزينه لبـاس زيـاد بـود ودر مقابـل مصـرف فرهنگـي، رفتارسياسـي، هزينـه         

داري در سطح كم بود. نكته قابل توجه در اين سبك همراهي انحراف زياد، مـديريت بـدن و    خوراك ودين
سياسي كم بود كه با توجه بـه مصـاديق عينـي آن    داري كم، مصرف فرهنگي كم و رفتار آرايش زياد با دين

در جامعه قابل پذيرش است يعني كساني كه به مناسك ديني پايبند نيستند وشايد به دليل ضعف دينـداري و   
 آگاهي فرهنگي پايين به راحتي مرتكب انحراف شده و نسبت به مسائل سياسي جامعه هم بي تفاوت هستند. 

%) اين سبك زندگي را داشـتند.در ايـن سـبك مـديريت بـدن،      9/23ان :(نفر از پاسخ گوي 96سبك دو: 
داري زيـاد و در مقابـل رفتـار انحرافـي، آرايـش و هزينـه        مصرف فرهنگي، تعهد سياسي، هزينه لباس و دين

خوراك كم  بود. در اين سبك نيزتا حدي مشابه سـبك يـك، همراهـي مصـرف فرهنگـي، رفتارسياسـي و       
 انحرافي و آرايش كم قابل توجه است.   داري زياد با رفتار دين

ل  دو ي -4ج د بررس ن مور جوانا ي  دگ ي زن ها ع سبك  وا  ان

سبك  نوع سبك
 ك

سبك 
 

سبك 
 

سبك 
 

سبك 
 زياد كم زياد زياد كم مصرف فرهنگي 

 زياد كم زياد زياد زياد مديريت بدن
 كم كم زياد كم زياد رفتار انحرافي
 كم زياد زياد زياد كم رفتار سياسي
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 كم زياد زياد كم زياد مصرف آرايش
 كم كم كم زياد زياد هزينه لباس و كفش

 زياد كم زياد كم كم هزينه خوراك
 كم كم زياد زياد كم پايبندي به مناسك ديني
 79 94 49 96 84 تعداد اعضاي هر سبك

درصد نسبت به كل پاسخ 
 

9/20 9/23 2/12 4/23 6/19 

 
%)، كمترين تعداد، اين سبك را داشتند. در اين سبك مديريت  2/12ر از پاسخ گويان (نف 49سبك سه: 

داري در حـد   بدن، مصرف فرهنگي، رفتار انحرافي، تعهد سياسي، توجه به آرايـش، هزينـه خـوراك و ديـن    
تارسياسـي  داري زياد با رفتارانحرافي زيـاد ورف  زياد و فقط هزينه لباس در حد كم بود. شايد همراه بودن دين

زياد نوعي نا هماهنگي و ناسازگاري و حتي خطا را به ذهن بياورد اما واقعيت ملموسي است كه در جامعه ما 
وجود دارد. اين گروه كه تعدادشان هم كم است انقالبي نماهاي متظـاهري هسـتند كـه آگاهانـه و بـه دروغ      

تظاهربه سـاده زيسـتي باشـد نيـز بـا بقيـه       داري زده اند. حتي هزينه كم لباس كه مي تواند شاخص  نقاب دين
 عناصر هماهنگ است.

%) ايـن سـبك زنـدگي را داشـتند. در ايـن سـبك توجـه بـه         4/23نفر از پاسخ گويـان (  94سبك چهار: 
آرايش و رفتار سياسي زياد و در مقابل مصرف فرهنگي، مديريت بدن، رفتار انحرافي، هزينه لباس وكفـش،  

حد كم بود. در اين سبك همراه بودن دينداري كم و رفتار انحرافي كم قابل داري و هزينه خوراك در  دين
داري كم نيز قابل تامل است. اين سبك بيشتر متعلق  توجه است و ديگر همراه بودن رفتار سياسي زياد با دين

د بـر  به كساني است كه وضع اقتصادي خوبي ندارند، در عين حال خيلي به مناسك ديني پايبند نيستند و شاي
همين اساس زيـادتر آرايـش مـي كننـد لكـن بـه دليـل كنتـرل اجتمـاعي شـديدتر، انحـراف كمـي دارنـد و              

 رفتارسياسي آنان زياد است.
%) اين سبك را داشـتند. كسـاني كـه در ايـن سـبك قـرار مـي        6/19نفر از پاسخ گويان ( 79سبك پنج: 

ابل رفتار انحرافـي، رفتارسياسـي، توجـه    گيرند مصرف فرهنگي، مديريت بدن و هزينه خوراك زياد و در مق
داري كم دارند. اين گروه شايد از نظر اقتصادي مشابه سبك چهـار باشـد ولـي     به آرايش، هزينه لباس و دين

 در اين سبك، مصرف فرهنگي زياد است وشايد به همين دليل رفتارانحرافي كم است. 
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سياسي زياد و همچنين در دو مـورد رفتـار    در سه سبكي كه مصرف فرهنگي زياد بود در دو مورد رفتار
داري زياد و در دو مورد مديريت بدن زيـاد بـود. بنـابراين مـي تـوان       انحرافي كم بود و در دو مورد آن دين

نتيجه گرفت كه مصرف فرهنگي زياد با رفتارسياسي، مديريت بدن و دينداري زياد و از طرف ديگـر رفتـار   
 انحرافي كم همراه است.   

طه  يراب د قتصا ا ي و  هنگ فر ه  ي با سرماي دگ  سبك زن
) براي 000/0) و ميزان خطاي آزمون ( 228/50با توجه به ميزان آزمون كاي دوي محاسبه شده جدول (

، مي توان گفت بين سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين و سـبك زنـدگي جوانـان    16جدول با درجه آزادي 
رضيه اوليه تحقيق كه مدعي وجود رابطه معنا دار بين دو متغير بود رابطه معنادار آماري وجود دارد. بنابراين ف

 مورد تاييد قرار مي گيرد. 
بر اساس آزمون معناداري تفاوت سرمايه اقتصادي و فرهنگي در تك تك سبك هاي پنج گانه معنـادار  

 ر مي گيرد.  بود بنابراين تاثير سرمايه اقتصادي و فرهنگي بر سبك هاي زندگي جوانان مورد تاييد قرا
تري را به ما مي دهد. بيشتر جواناني كـه ميـزان ثـروت و     تحليل درصدهاي جدول اطالعات بيشتروكامل

تحصيالت والدينشان در سطح باال بود سبك يك و سبك پنج را داشتند و بيشتركساني كه ميزان تحصيالت 
ن باال بـود سـبك يـك و سـبك دو را     والدينشان باال بود سبك پنج و بيشتر كساني كه ميزان ثروت والدينشا

داشتند. سبك  يك يا پنج در هر سه گروه وجود دارد وجوه مشترك اين دو سـبك  شـامل؛ مـديريت بـدن     
 داري كم  است. زياد، رفتار سياسي كم و دين
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ل  دو ي  -5ج د قتصا ا ي و  هنگ فر ه  ي و سرماي د بررس ن مور جوانا ي  دگ ي زن ها طه سبك  راب
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 000/0معني داري =                     16درجه آزادي =                       228/50كي دو =  

 
البته در بين جواناني كه والدينشان ثروت اقتصادي بـااليي دارنـد سـبك دو بيشـترين نسـبت را بـه خـود        

مـديريت بـدن بـا دو سـبك      داري زياد اسـت و فقـط در   اختصاص داده كه در اين سبك رفتارسياسي و دين
داري در  قبلي مشترك است. اين گروه شايد فرزندان ثروتمندان سنتي باشند كه از نظررفتـار سياسـي و ديـن   

سطح باالتري قرار دارند، انحراف كم و مصرف فرهنگي زياد از ديگر خصيصه هاي اين سـبك اسـت. ايـن    
ه  دعاي كميـل، دعـاي ندبـه  بيشـتر شـركت مـي       گروه به مناسك ديني تا حد زيادي پايبندند، در نماز جمع

كنند، بيشتر عضو بسيج هستند درهمه انتخابات شركت مي كنند و براي مسائل سياسي اهميـت زيـادي قايـل    
 مي شوند.

%) جمعيت را هم به 8/34جواناني كه سطح تحصيالت و ثروت والدينشان در حد متوسط بود وبيشترين(
بك هاي زندگي تقريباً به يك نسبت مشاركت داشتند. بـه طـوري كـه    خود اختصاص داده بودند در همه س

%سـبك   1/22% سـبك سـه،    4/16% سـبك دو،   9/22درصد از پاسخ گويان  اين گروه سبك يـك ،   6/18
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% سبك پنج را داشتند.و اين داده بيانگر اين مطلب است كه جوانـان قشـر متوسـط در جامعـه مـا       20چهار و 
 ي ندارند ودر واقع بين دو قشر باال و پايين و شايد تلفيقي از هردو قشر باشند.سبك زندگي مستقل ومجزاي

% از كـل جامعـه    13/24جواناني كه ميزان ثروت و سطح تحصيالت والدينشـان در سـطح پـاييني بـود و     
مورد بررسي را شامل مي شدند بيشتر در دو سبك  دو و چهارقرارمي گرفتند. وجـوه مشـترك بـين ايـن دو     

امل انحراف كم، رفتارسياسي زياد و هزينه خوراك كم بود. البته پس از دو سبك ياد شـده سـبك    سبك ش
 % قرار مي گرفت كه اتفاقاً در اين سبك هم انحراف  زياد وهم رفتارسياسي كم بود.   6/19يك با 

ي  تيجه گير ث و ن  بح
) و 1381؛ ابـاذري،  1991؛ فيدرسـتون،  1375سبك زندگي، مفهومي گسترده و چند بعدي است (بيـرو،  

اينكه يك بعد خاص از آن را به عنوان شاخص سبك زندگي بررسي كنيم گويـا نيسـت، هرچنـد توجـه بـه      
همه ابعاد هم وسعت كار را به حدي افزايش مي دهد كه شايد انجام آن امكان پذير نباشد. البته مي تـوان بـه   

شاخص سبك زندگي در نظرگرفت. ساختن چنـين   ها را به عنوان ترين شاخص روش بينابيني تركيبي از مهم
هاي تجربي مكرر است. شاخص مورد استفاده جهـت   شاخصي به راحتي امكان پذير نيست و نيازمند بررسي

ديگر، احتماالً براي اولين بار و با مشاركت هشت معرف ساخته شده  متمايز كردن سبك هاي زندگي از يك
 است.  

؛ 1984سبك زندگي و سرمايه فرهنگي (تحصيلي) و اقتصادي (بورديو، در اين بررسي فرضيه رابطه بين 
) مورد آزمون قرار گرفت كه تاييد شد. بنابراين سبك زندگي جوانان تحت تـاثير خاسـتگاه   1998پالومتس، 

 فرهنگي و اقتصادي آنان است.
كـرده انـد (فـردرو،    برخي از پيشينه ها به رابطه بين پايگاه اجتماعي و اقتصادي با سبك زنـدگي اشـاره    

؛ 1380) و برخي به رابطه طبقه اجتماعي با سبك زندگي اشاره كرده اند (لئـوبي،  1387؛ رضوي زاده، 1378
). از 1984؛ هـارتون و هانـت،   2000؛ دي مگيـو و اوسـيم،   1976؛ زابلكي و كانتر، 1990؛ كلي، 1385تامين،

قه اجتماعي است و در اين تحقيق رابطه بين آنجا كه سرمايه فرهنگي و اقتصادي جزو شاخص هاي اصلي طب
ها و سبك زندگي تاييد شد بنابراين مي توان انتظار داشت كه رابطه بين طبقـه و سـبك زنـدگي نيزتاييـد      آن

 شود.   
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در اين بررسي پنج سبك زندگي متفاوت در بين جوانان تشخيص داده شد كه تاكنون اين تعداد سـبك  
جربي در ايران مشاهده نشده اسـت. البتـه برخـي از سـبك هـاي ايـن سـنخ        با تركيب حاضر در هيچ تحقيق ت

بندي با برخي از سبك هاي ارايه شده مشابهت دارد. مـثالً سـبك دو تـا حـدي بـا سـبك بسـيجي (شـهابي،         
) مشابهت دارد و سبك هاي يـك و پـنج   1386) و سبك زندگي اصول گرايي انقالبي (آزاد ارمكي، 1386

) و سـبك زنـدگي جهـان وطنانـه (شـهابي،      1386ك زندگي پسامدرن (آزاد ارمكي، نيز تا حدودي شبيه سب
 ) است.  1386

در اين بررسي مشخص شد كه قشر متوسط تلفيقي از سـبك زنـدگي قشـر بـاال و قشـر پـايين دارد و بـه        
عبارت ديگر قشر متوسط سبك زندگي مخصوص به خود ندارد و لذا جهت بررسي سـبك زنـدگي از ايـن    

است سراغ اقشار باال و پايين جامعه برويم. قشر باال به دليل توانـايي مـالي و ميـل بـه متمـايز نمـودن       پس بهتر 
خود از ساير اقشار، سبك زندگي خاصي را بر مي گزيند و در مقابل قشرپايين به دليل عدم توان مـالي قـادر   

پيـروي نخواهنـد كـرد و لـذا سـبك      به رقابت با قشر باال نيست و در نتيجه از مدها و الگوهاي رفتـاري آنـان   
 زندگي خاص خود را خواهند داشت.  

هاي متناقض با هم دارند نيز قابل توجه است. كسـاني كـه هـم بـه      وجود يك سبك زندگي كه شاخص 

مناسك ديني پايبندند (اهل شـركت در نمـاز جماعـت و نمـاز جمعـه و دعاهـاي مختلـف هسـتند) و هـم از          

ا آن مواجه مـي شـوند رويگـردان نيسـتند. البتـه ايـن سـبك ريشـه در برخـي           ارتكاب انحرافات اخالقي كه ب

ما قبل از انقالب، مشـروب مـي خـورديم ، دهـان     «باورهاي عاميانه دارد مثل اينكه بعضي از افراد مي گويند 

يا فردي كه ربا خوار است و از طريق نامشروع كسب درآمـد  ». خود را آب مي كشيديم و نماز مي خوانديم

ند اما در ماه محرم مراسم عزاداري برگزار مي كند و غذا رايگان به مردم مي دهد. يعني كسـي كـه بـا    مي ك

خدا وارد جنگ شده است براي امام حسين (ع) مجلس عزا برگزار مي كند. افزايش پيروان اين سبك بـراي  

 جامعه خطرناك است و موجب رشد نفاق و بي اعتمادي مردم در روابط شخصي خواهد شد.

جوانان آينده سازان  جامعه هستند و تهاجم برنامه ريزي شده فرهنگي دشمن نيـز ايـن گـروه را هـدف       

هـا   گرفته است و لذا توجه جدي تر به نحوه زندگي آنان (سبك زندگي) شامل رفتارها، ترجيحات و نگرش

ل مصرف سيگار، قليـان  وانگيزه هاي رفتار يك ضرورت و نياز انكارناپذير است وجود رفتارهاي انحرافي مث
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و مشروبات الكلي در بين جوانان كه خود ريشه بسياري از انحرافات خطرناك است نيز بايستي مـورد توجـه   

 جدي قرار گيرد.   
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