تحوالتسبکزندگیدرایران 
کرمحبیبپورگتابی 2
چکیده 
سبک زندگی ايرانیان که به معنای چگونگی جريان حیات و شیوه زندگی آنان بهصورت فردی
و گروهی است ،امروزه در برخی حوزه هـا دسـتخوش تحـوالتی شـده اسـت .مقالـه حاضـر بـا
روش شناسی کمّی و روش تحلیل ثانويه و با استفاده از مفاهیم زمینه ،عادتواره و ائقه در نظريـه
پیر بورديو ،به بررسی تحوالت سبک زندگی در بین ايرانیان و چرايی آن میپردازد .مفروضه اصلی
پژوهش اين است که تجربه رسانه و آموزش ،از راه تغییر عادتواره افراد ،ائقه و به عبارتی سبک
زندگی آنان را تغییر میدهد .به منظور آزمون کیفی اين مفروضه ،هفت شاخص سبک زندگی تعیین
و تحوالت آن بررسی شده است .براساس اين هفت شاخص ،جهت گیری سبک زندگی ايرانیان به
صورت گذران اوقات فراغت به صورت غیرفعا  ،مصرف کم کاالهای فرهنگـی ،گـوش دادن بـه
موسیقی پاپ ،استفاده از رسانه های ماهواره ای ،نگرش مربت بـه مـديريت بـدن ،مصـرف غـذای
رستوران و فستفود ،گرايش به پوشش مانتو ،کاهش میل به فرزندآوری ،کاهش میل به ازدواج ،و
کاهش پايبندی به مناسک مذهبی تغییر کرده است .در پايان نیز ،ضمن بحو و نتیجهگیری ،الزامات
سیاستگذاری در جهت ارتقای سبک زندگی ايرانیان صورتبندی و ارائه شدهاند.
کلیدواژهها :ائقه ،زمینه ،سبک زندگی ايرانیان ،سبک زندگی ،عادتواره

 .1دکتر جاماهشناسی ،استادیار گراه جاماهشناسی دانش اه اوارزمی .رایانامهkaramhabibpour@yahoo.com :
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اصطالح سبک زندگی نهتنها بخشی از عقل سلیم مااصر ،بلکه محور فرهن

مصـرفی

مااصر است .این مفهوم به شـیوههـا مختلـف در طیفـی از گفتمـانهـا دانشـ اهی ا
حرفها استامال شـده اسـت .بـرا مثـال ،در سیاسـت ،بازاریـابی ا تبلیغـات ،افـراد در
دستهبند هایی از سبکها زندگی ااص سازماندهی میشوند؛ درحالی کـه کارشناسـان
سالمت سبکها زندگی را مرتبط با اَشکال ااصی از رفتارهـا سـالم یـا ناسـالم ماننـد
مصرف اوردنیها کمچر

ا پُرچر میدانند (بل ا هالو .)5 :5005 ،منظور از سـبک

زندگی که به نوع زندگی مربوط است ،چ ون ی جریان حیات ا شـیوه زنـدگی انسـانهـا
بهصورت فرد ا گراهی است ا نحوه استفاده از درآمد ،طـول زمـان کـار ،شـیوه لبـاس
پوشیدن ،تغذیه ،نحوه آرایش ،محل سـکونت ،رفتارهـا دینـی ا فرهن ـی ا امثـال آن را
شامل میشود( .بیرا)1275 ،
از دیدگاه دین اسالم ،سبک زندگی فرد بازتابی از ارزشها ا هنجارهایی است که به
این ارزشها مربوط میشوند .ارزشها انسان ،حکم راح ا هویت حقیقی فرد را دارد
که انسان به عش آنها زندگی میکند ا با دلبست ی به آن امور ،حرکت ا پویایی دارد.
در االل قریب به دا دهه اایر ،جاماه ایرانی شاهد تغییراتی در سـبک زنـدگی بـوده
است .سادهزیستی ا قناعتپیش ی سالها نخستین پـس از پیـراز انقـال اسـالمی ا
کمیابیها مامول داران دفاع مقدس هشتساله ،بهآرامی جا اود را به مصرفگرایـی
داد .البته این درست است که نظام برآمده از انقال اسالمی االین اظیفـه اـود را احیـا
ارزشهــا اســالمی مــیدانســت ا آن را در دســتور کــار اــود قــرار داد امــا تحــول در
سیاستها داالی از یک سو ا قرارگرفتن در مارض فرایند جهانیشدن از سو دی ـر،
دگرگونی شتابندها را در سبک زندگی ایرانی دامن زد (شهابی27 :1286 ،ــ .)26بـر ایـن
اساس ،جاماه ایران شاهد انباشت سبکها زندگی جای زین بوده اسـت .توزیـع فراینـد
تفکیک اجتماعی ،رفـاه نسـبی ،سـکون جاماـه پـس از جنـ

تحمیلـی ،نفـوذ نیراهـا ا

فرایندها مربوط به جهانیساز ا مجاارت مستقیم ا ریرمسـتقیم افـراد بـا آن ،رشـد ا
تحول فنـاار هـا اطالعـاتی ا ارتبـاطی ا تـأثیرات همـهجانبـه رسـانههـا نـو ،رااج
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ارزشها فردگرایانه ،بازاندیشی جوانان درباره موقایت ا نقشها اجتمـاعی اـویش ا
اــانوادگی ،اهمیــتیــافتن فرارــت ،تغییــر شــرایط اقتصــاد  ،تجربــه شــدید تحصــیالت
دانش اهی برا جوانان بهایژه داتـران ،در کنـار دالیـل ا زمینـههـا دی ـر ،زمینـهسـاز
تحوالت فرهن ی مهمـی در داره اایـر بـوده اسـت .اساسـاً در اـالل دارههـا انتقـال
فرهن ی ،سبکها زندگی با سرعتی بیشتر از نظامها ا چارچو هـا فرهن ـی ارزشـی
موجود ان اشته میشوند .با توجه به مجموعه شرایط ا زمینههایی که نسل فالـی جوانـان
ایرانی در آن عمل میکنند ،اهمیت گراهها منزلتی ا کیفیت مصرف بیش از پیش شده ا
شکلگیر سبکها زندگی را به دنبال داشته است( .ذکایی)96-98 :1287 ،
مقام ماظم رهبر نیز در سخنرانی مورخ  1291/7/52در بین مـردم اراسـان شـمالی
دراصوص سبک زندگی ،به آسیبشناسی عینی سـبک زنـدگی پردااتنـد ا  50پرسـش
درباره تحول سبک زندگی ایرانیان با مضامین زیر مطرح میکننـد :تضـایف فرهنـ

کـار

جمای در ایران ،رعایت نکردن حقو متقابل در راابط اجتماعی ،افزایش طـال  ،رعایـت
نکردن انضباط در فرهن

رانندگی ،رعایت نکردن الزامات آپارتماننشـینی ،ناسـالم بـودن

ال و تفـری  ،عـدم راسـتگـویی در مااشـرتهـا رازانـه ،درا  ،پرااشـ ر هـا ا
نابردبار ها در راابط اجتماعی ،منطقی ا عقالنینبودن طراحی لباسها ا مامار شهرها،
رعایت نکردن حقو افراد در رسانهها ا در اینترنت ،براز بیمار اطرنا قانونگریـز
در برای افراد ا باضی بخشها ،تضایف اجدان کار ا انضباط اجتماعی ،کاهش توجه
به کیفیت در تولیدات داالی ،در حد کالم ا رؤیا بودن برای حرفها ا ایدهها اـو ،
کاهش ساعات کار مفید در دست اهها ،افزایش ربا ،تضایف رعایـت حقـو متقابـل زن ا
شوهر ا فرزندان در اانوادهها ،تبدیل به افتخار شدن مصـرفگرایـی بـرا براـی ،نبـود
تاادل بین نقش اان ی ا اجتماعی زنان( .آیتاهلل اامنها )1291 ،
مطالاات بسیار (آزاد ارمکی ا شالچی1284 ،؛ شـهابی1286 ،؛ ذکـایی 1287 ،ا)...
نشان میدهند که سبک زندگی ایرانیان در حوزههـا مختلـف دسـتخوش تغییـر شـده
است .این تغییر نهتنها در قلمرا شهر  ،که در قلمرا راستایی نیز حاصـل شـده اسـت.
به طور مثال ،براساس پژاهش ازکیا ا حسینی ( )1289مؤلفهها سـبک زنـدگی شـامل
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تغییر عادتاارهها ا ال وها ارتباطی در ضمن حاکمیت فضا مردمساالرانه بر تاـامالت
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شیوه پوشا ا آرایش ،ال و گذران ااقات فرارت ،شیوه گفتار ،ال و تغذیـه ا شـیوه
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بهداشت ،در میان نسل سوم ( 15-59سال) متفاات از نسـلهـا اال ( 56-64سـال) ا
دام ( 20-55سال) ساکن در راستاست .به طور که نسل سـوم دارا سـبک زنـدگی
مدرن ،نسل دام دارا سبک زندگی میانه ا نسل اال دارا سبک زندگی سنتی اسـت.
همچنین این مطالاات اشاره میکنند که این تفاات ،براالف جاماه شـهر بـه مانـا
شکاف نسلی نیست بلکه نشانه تفاات نسلی است.
یکی از عوامل تحول سبک زندگی جاماه ایرانی در داران پس از انقال  ،تحـوالت
اقتصاد ا اجتماعی است .در حقیقت ،تناظر ا همبست یِ علّی میان این دا راند اجود
دارد؛ بهگونها که تحوالت مدرن ا نوساز در حـال بـراز در جاماـه ایرانـی ،عـاملی
اثرگذار بر تحوالت سبک زندگی ایرانی است .مطالاات دی ر بر تـأثیر رسـانههـا تأکیـد
کرده ا اذعان داشتهاند که تبلیغات رسانها  ،شـبکههـا مـاهوارها ا اینترنـت ،عامـل
 80درصد تغییرات سبک زندگی ا رربیشدن سبک زندگی اانوادههـا ایرانـی اسـت
(ابهر  .)1295 ،درعین حال ،در اکثر تبلیغات تجار تلویزیونی ،سبک زنـدگی طبقـات
مرفه ا متوسط ،بیش از سبک زندگی طبقه پایین نشـان داده مـیشـود (رسـولی:1285 ،
 )258ا همین موضوع نقش مهمی در تغییر سبک زندگی گراه اایر دارد.
بر این اساس ،ن ارنده در پژاهش حاضر سای دارد ضمن ارائه شاا

هـایی مبنـی

بر تغییر سبک زندگی ایرانیان در برای حوزهها ،دالیلی مبنی بر چرایی این تغییـر اقامـه
نماید.
.1چارچوبنظري 
چارچو

نظر این پژاهش برپایـه دا ایـده شـکل گرفتـه اسـت :یکـی در زمینـه

تاریف سبک زندگی ،مؤلفهها سازنده ا شاا

ها دالّ بر تغییـر آن ،ا دی ـر در

اصوص عوامل تحول آن در ایران .بر همین اساس ،به بررسی این دا ایده میپردازیم:
2ـ .1تعريف سبک زندگی  :با توجـه بـه تاـدد تاـاریف سـبک زنـدگی در ادبیـات
موجود ،تاریف مورد نظر از سبک زنـدگی در ایـن پـژاهش عبـارتانـد از« :مجموعـه
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نظــامیافتــها از ال وهــا ارزشــی ،هنجــار ا کنشــی کــه افــراد از طریــ فراینــد
این ال وها هدایت میشود» .سبک زندگی منته به برساات هویتهایی ااص در بـین
شهراندان می شود .بـه تابیـر هنـدر ا دی ـران ( ،)557 :1282افـراد بـه مـدد سـبک
زندگیشان ،هویت اویش را ابراز میکنند ا در مورد فضا اجتماعی ا فرهن ی اـود
سخن میگویند.
1ـ .1مؤلفههای سبک زندگی :در زمینه مؤلفـههـا مـورد نظـر از سـبک زنـدگی ا
سنجش تغییرات حاصلشده در این مؤلفهها ،باید گفت که میتوان سـبک زنـدگی را از
چند زاایه سنجش ا بررسی کرد .بهطور مثال ،از اجه ارزشی ـ رفتار  ،سـبک زنـدگی
مشتمل بر سه بُاد  .1ارزشهـا «فـرد

ـ اجتمـاعی» (سـنتی یـا مـدرن ،پایبنـد بـه

ارزشها دینی ا)...؛  .5رفتارها «اجتمـاعی ـ فرارتـی» (نحـوه تقسـیم زمـان ا نـوع
گذران فرارت ا)...؛  .2مصرف «کاالیی ـ مـاد » (ترجیحـات مصـرفی ،سـبک مصـرف
رذایی ا سبک درمانی) است .جنبه دی ر ،اجه «ذهنی ـ عینی» است که از ایـن حیـث،
سبک زندگی شامل دا بُاد است .1 :مصرف «عینی/ماد » (نوع انتخا

ا نـوع کـاربرد

امکانــات) کــه شــامل مصــرف امــور مــاد  ،اجتمــاعی ا فرهن ــی اســت؛  .5مصــرف
«ذهنی/ریرماد » (نحوه انتخا

ا نحوه کاربرد امکانات) که شامل عالیـ  ،ترجیحـات،

سلیقه ا چ ون ی ادرا از امور است .سرانجام اجه سومی کـه از طریـ آن مـیتـوان
سبک زندگی را بررسی کرد ،ابااد سازنده سبک زندگی اسـت کـه در ایـن پـژاهش ،از
همین منظر سبک زندگی در پنه بُاد «فرهن ـی»« ،اجتمـاعی»« ،فـرد »« ،اـانوادگی» ا
«دینی» تاریف عملیاتی شده است .البته نحوه بررسی سبک زندگی براساس ابااد آن ،به
مانا طرد سایر اجوه «ارزشی ـ رفتار » یا «ذهنی ـ عینی» نیست بلکـه ایـن دا اجـه
اایر نیز در دلِ همین اجه پنه بُاد سبک زندگی آمـدهانـد ا از آن تفکیـکناپذیرنـد.
ضمنآنکه بررسی سبک زندگی ایرانیان براساس ابااد آن ،سه مؤلفه «ن رشی»« ،بـاار »
ا «کنشی (رفتار ) » را نیز دربرمیگیرد.
3ـ .1عوامل تحو سبک زندگی ايرانیان :همـانگونـه کـه گفتـه شـد سـبک زنـدگی
ایرانیان در چندین شاا

اساسی دستخوش تغییر ا حتـی در براـی حـوزههـا دچـار
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اجتماعیشدن یاد میگیرند ،انتخا

ا کسب میکنند ،ا زندگی رازمره آنـان بـهااسـطه
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تغییر اساسی شده است .حال در این قسمت بنا داریم استداللهایی مبنی بر دالیـل ایـن
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تغییر ا تحول اقامه کنیم .برا توضی این دگرگونی ،میتـوان از نظریـههـا متاـدد
سود جست که هر یک از زاایها ااص به موضوع ن اه میکنند اما نظریها که مقالـه
حاضر برا این تغییر انتخا

کرده ،نظریه بوردیـو1سـت کـه براسـاس مفـاهیم کلیـد

«زمینه»« ،عادتااره» ا «ذائقه» تنظیم شده است .بوردیو درباره شـکلگیـر سـبکهـا
زندگی ،نظریها منسجم ارائه داده است 5.مطاب مدلی که ا ترسیم مـیکنـد ،شـرایط
عینی زندگی ا موقایت فرد در سااتار اجتماعی به تولید «عادتااره یا مـنش» 2اـاص
منجر میشود .منش دا دسته نظام است :نظامی برا طبقهبند اَعمـال ا نظـامی بـرا
ادراکات ا شنااتها (قریحهها) .نتیجه نهایی تاامل این دا نظام ،سـبک زنـدگی اسـت.
سبک زندگی همان اعمال ا کارهایی است که به شیوها ااص طبقـهبنـد شـدهانـد ا
حاصل ادراکات ااص هستند .همچنین ،سبک زندگی تجسّد ترجیحات افراد است کـه
به صورت عمل درآمده ا قابلمشاهده است ا ال ـویی ریرتصـادفی اسـت کـه ماهیـت
طبقاتی دارد .بوردیو نشان میدهد که سبکها زندگی محصول منشها ،ا اود منشها
نیز تابای از انواع تجربهها ا ازجمله تجربه آموزش رسمی هستند (فاضلی.)45 :1285 ،
بوردیو در کتا

«تمایز :نقد اجتماعی بر قضاات ذائقه» )1984( 4بـه ارتبـاط میـان

سبک زندگی ا تمایز طبقاتی اشاره کـرده ا ماتقـد اسـت کـه سـبک زنـدگی ا نحـوه
مصرف ما ،صرفاً برحسب میزان سرمایه اقتصاد ا در نتیجـه نـابرابر هـا اقتصـاد
قابلتوضی نیست بلکه میزان سرمایه فرهن ی ما نیز در شـیوههـا متمـایز مصـرف مـا
مؤثر است .ا یکی از مفاهیم محور سبک زندگی را «عادتااره یا منش» میداند که
از نظر اا ،مجموعها از ال ااوها پایدار در افراد است که کردارها ااصی پدیـد
میآارد .افراد طب چنین نظـامهـا درانـیشـدها عمـل مـیکننـد کـه بوردیـو آن را
1. P. Bourdiea
 .5ا یده اصلی مدل نظر این تحقی از مطالاه ازکیا ا حسینی رادبارکی ( )1289اقتباس شده ا ن ارنـده مطـاب بـا موضـوع
تحقی  ،آن را تادیل نموده است.
3. habitus
4. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste
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«نااودآگــاه فرهن ــی» مــینامــد (ای لتــون .)540 :1281 ،عــادتااره ،در ااقــع ،همــان
اا منتقل میشوند ا شکل میگیرند (نهادها نخسـتین) ا سـسس تجربیـات بزرگسـالی
(نهادها ثانو ) بدان اضافه میشود .به این ترتیب است که سـااتارها اجتمـاعی در
ذهن ا در دران افراد از طری درانیسااتن عناصر بیرانی حک میشوند ا بهصـورت
عادتااره درمیآیند( .توسلی)5 :1282 ،
این سااتارها ذهنی به شنااتی اطال میشوند که از راه آنها ،کنش ران بـا جهـان
اجتماعی براورد میکنند .انسانها دارا یک رشته طرحها ملکه ذهنیشده هستند که
با آنها جهان اجتماعیشان را فهم ا ارزشیابی میکنند ا از طری همین طرحها ذهنی،
عملکردها اود را تولید ا آنها را در

ا ارزشگذار میکنند .این سـااتمان ذهنـی

در نتیجه اشغال بلندمدت یک جای اه اجتماعی در داال جهان اجتماعی شکل میگیـرد
ا متناسب با ماهیت جای اه افراد در جهان اجتماعی تغییر میپذیرد .به همین دلیل ،افراد
گوناگون سااتمان ذهنی ااحد در جاماه ندارند اما افراد با جای اه یکسان ،سـااتمان
ذهنی مشابهی دارند( .ریترز)712 :1274 ،
بوردیو عادتااره را با مفهوم دی ر به نام «ذائقه یا قریحه» 1ارتباط میدهد .ذائقـه،
مجموعه تمایالت درانی است که براالف تصور مامـول ،فقـط بـه نـوع برداشـت یـا
مواجهه فرد با محصوالت فرهن ی ا هنـر مربـوط نمـیشـود (فاضـلی.)101 :1285 ،
ذائقه یک عملکرد است که یکی از کارکردهایش این است که افراد جاماه از طریـ آن،
به ادراکی از جای اهشان در نظام اجتماعی میرسند .ذائقه ،همه کسانی را که سـلیقه بـه
نسبت یکسانی دارند ،به هم نزدیک می کند ا از این طری  ،آنها را از افـراد دی ـر جـدا
میکند .از طری ذائقه ،انسانها ،دی ران ا نیز اودشان را در جاماه طبقهبند مـیکننـد
(ریتزر.)757 :1274 ،

1. taste
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سااتارها اجتماعی ذهنیا هستند که در آراز از طری تجار

نخستین فرد به ذهـن

014فصلنامه فرهنگ مردم ايران

بوردیو در ادامه ماتقد است که عادتااره ا ذائقـه بـا مفهـومی بـه اسـم «زمینـه یـا
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میدان» 1مرتبط است؛ نظیر زمینه سیاسی یا زمینه عمل .زمینهها ،سااتار بیرانی عامـلهـا
را تشکیل میدهند .زمینهها ،فضا زندگی اجتماعی هسـتند کـه رفتـهرفتـه از یکـدی ر
مستقل میشوند ا در فرایند تاریخی بر محور راابط اجتمـاعی ا نتـایه ایـژها شـکل
میگیرند .زمینهها ،درعینحال عرصه مبارزه ا منازعه اجتماعیاند که برا حفظ قـدرت
یا تنظیم راابط بین فرادستان ا فرادستان فاالیت میکنند (شوارتز .)119 :1997 ،از نظر
بوردیو ،از طری عملکرد افراد در زمینه ،ذائقه با زمینه ارتبـاط پیـدا مـیکنـد .عملکـرد،
ااسطه ذائقه با زمینه است .ذائقه از طری عملکرد سـااته مـیشـود ا زمینـه در نتیجـه
عملکرد آفریده میشود .درحالی که عملکرد به شکلبخشیدن ذائقه گـرایش دارد ،ذائقـه
نیز عملکرد را ایجاد میکند ا آن را احدت میبخشد( .ریتزر)755 :1274 ،
مدخل

کالم ،موضع کلی بوردیو دربـاره مقولـه سـبک زنـدگی ،بـا ایـن عبـارت از

کتابش مشخ

می شود که« :اقتصاد جدید طالب دنیـا اجتمـاعیا اسـت کـه در آن

مردم به همان اندازه کـه براسـاس ظرفیتشـان در تولیـد ارزیـابی مـیشـوند ،بـرحسـب
ظرفیتشان در مصرف نیز ارزیابی اواهند شد ا اقتصاد نـوین ،ااـال زاهدانـه تولیـد ا
انباشت را به نفع ااال لذتجویانه مصرف نفی میکند( ».فاضلی)42 :1285 ،
بنابراین ،درباره تحول سبک زندگی ا نظریه بوردیو دراصوص آن ،میتـوان چنـین
استدالل کرد که تجربه رسانهها ا آموزش در زمینه ،منجر بـه شـکلگیـر سـااتارها
ذهنی (عادتااره) می شود کـه متفـاات ا گـاه مغـایر بـا سـااتارها قبلـی اسـت .در
حقیقت ،رسانهها ا آموزش بهعنوان حامالن مدرنیته عادتااره افراد را تغییر میدهنـد ا
این تغییر عادت ااره نیز به سهم اود منجر بـه تولیـد ا بازتولیـد ذائقـه در حـوزههـا
مختلف سبک زندگی میشود .بنابراین ،افراد که زمینهها مختلفی را تجربه میکننـد،
عادتااره ا در نتیجه ذائقه متفااتی در حوزههـا گونـاگون سـبک زنـدگی دارنـد .در
حقیقت ،مقاله حاضر براساس نظریه بوردیو این مفراضه را صورتبند کرده است که:

1. feild
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تجربه رسانه ا آموزش در زمینه ،از راه تغییر عادتااره افراد ،ذائقه ا به عبـارتی سـبک
زندگی در بین ایرانیان تبیین میشود ا مفراضه فو مورد آزمون کیفی قرار میگیرد.

عادتااره/منش
(سااتارها ذهنی)

زمینه/میدان

ذائقه/قریحه

(تجربهها :رسانهها،

(سبک زندگی)

نمودار  .1ارتباط میان زمینه ،عملکرد و ذائقه در الگوی نظری

روششناسي 

.2
ماهیت مقاله حاضر توصیفی ا تبیینی است که با راششناسی کمّی ا راش تحلیـل
ثانویه رایدادهها پنه پژاهش صورت گرفته است .در این پژاهش ،با تکیه بـر مبـانی
نظر ا تجربی موجود ،همچنین مبانی مارفتـی ا مطالاـاتی ن ارنـده در زمینـه سـبک
زندگی ،به تحلیل تحوالت حاصل در شاا

ها سبک زندگی براساس نظریه بوردیـو

پردااته شده است .پنه پژاهش پیش گفته بدین شرحاند:
ـ طرح «بررسی ارزشها ا ن رشهـا مـردم ایـران» ( )1292کـه مؤسسـة اـرد ا
جاماه آن را اجرا کرده است.
ـ طرح «بررسی ا سنجش شاا
دبیراانه شورا فرهن
انجام داده است.

ها فرهن

عمومی ازارت فرهن

عمومی کشـور» ( )1287-1291کـه
ا ارشاد اسالمی آن را در چهـار مـوج
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زندگی آنان را تغییر میدهد .در ادامه ،براسـاس ایـن رایکـرد نظـر  ،تحـوالت سـبک
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ـ طرح «ارزشها ا ن رشهـا ایرانیـان :یافتـههـا پیمـایش در  58مرکـز اسـتان»
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( )1285که ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی آن را انجام داده ا در این پژاهش از مـوج

دام آن استفاده شده است.
ـ طرح «بررسی رفتارها فرهن ـی ایرانیـان :یافتـههـا طـرح پژاهشـی فاالیـت ا
مصرف کاالها فرهن ی در  58شهر مرکز استان» ( )1285که ازارت فرهنـ

ا ارشـاد

اسالمی آن را انجام داده است.
ـ طرح «بررسی سبک زندگی در بین زنان شهر تهران» ( )1295کـه مؤسسـه راهبـرد
پیمایش به سفارش اداره کل بانوان مااانت اجتماعی ا فرهن ی شـهردار تهـران آن را
انجام داده است.
يافتهها 
 .4
در این مقاله ،برا بررسی تغییرات سبک زندگی در بین ایرانیان ،هفت شاا

سبک

زندگی تایینشده ا تحوالت آن مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامـه بـه کیفیـت
تغییر در هر کدام از این شاا

ها اشاره میشود .1 :مصرف فرهن ی (فرارت ،کاالها

فرهن ی ،موسیقیایی ا رسانها ؛  .5مدیریت بدن؛  .2مصرف رـذا؛  .4پوشـش؛  .5امـور
فرزندان؛  .6ازدااج؛  .7پایبند مذهبی.
0ـ.4مصرففرهنگي 
مصرف فرهن ی دامنه اسیای را شامل میشود که نویسنده در جهـت سـهولت ادا
مطالب ا نیز تحدید دامنه مفهومی ا عملیاتی آن ،بـه چهـار شـاا

مصـرف فرارـت،

مصرف کاالها فرهن ی ،مصرف موسیقیایی ا مصرف رسانها توجه نمـوده ا سـسس
به شاا

ها مبنی بر تغییر سبک زندگی در این چهار شاا

اشاره کرده است.

 .2مصرف فراغت :یکی از مهمترین تحوالتی که در سبک زندگی ایرانیـان حاصـل
شده ،تغییر ال و مصرف فرارت است .نشان رها تغییـر در ال ـو مصـرف فرارـت
ایرانیان را میتوانیم به شکل زیر توضی دهیم:
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2ـ .2شکل فراغت (فعا  /غیرفعا ) :یکی دی ر از نشانهها تغییـر ال ـو فرارـت،
است .طب نتایه طرح ارزشها ا ن رشها ( ،)1292تماشا تلویزیون یا گوشدادن بـه
رادیو ( 4667درصد) ا گوش دادن به موسیقی ( 2169درصد) رالـبتـرین فاالیـتهـا
فرارتی در بین ایرانیان هستند که هر دا فاالیت جزا فاالیتها فرارتـی ریرفاـالانـد.
درحالی کـه فاالیـت هـا فرارتـی فاـال ماننـد قـدمزدن ا پیـادهرا ( 1967درصـد)،
اریدکردن ( 5265درصد) ا ارزشکردن ( 5568درصد) کمترین نسـبتهـا را بـه اـود
ااتصاص داده اند .این در حالی است که طب نتایه پـژاهش ازارت فرهنـ

ا ارشـاد

اسالمی ،در سال  1285به طور مثال ،در  6567درصد اانوادهها مورد مطالاه ،حـداقل
یک نفر اهل ارزش بود ا میان ین زمان ارزش برا این افراد  2تا  4ساعت در هفته ا
سرانه کل ارزش  75دقیقه در هفته بود.
1ـ .2مسافرت :یکی از مقوالت فرارتی که اارد سبد هزینـه فرارتـی ایرانیـان شـده،
مسافرت است .تغییر در فاالیت مسافرتی ایرانیان را میتوان از چند بُاد بررسی کرد:
2ـ1ـ .2فراوانی مسافرت :در سالها اایر ،در اثر رشد فنـاار ا نیـاز بـه فرارـت
ذهن اانوارها ،فرااانی مسافرت نسبت به قبل افزایش یافته ا هزینه مسافرت اارد سـبد
هزینه تاداد بیشتر از اانوارها ایرانـی شـده اسـت .براسـاس نتـایه مطالاـه ازارت
فرهن

ا ارشاد اسالمی در سال 4162 ،1285درصد اانوادهها در تاطیالت به مسـافرت

میراند که این میزان براساس نتایه طرح ارزشها ا ن رشهـا ( )1292بـه بـیش از دا
برابر یانی  8865درصد بالغ گردید.
1ـ1ـ .2ترجیح مسافرتی (مذهبی/سیاحتی) :عالاه بر افـزایش فرااانـی سـفر ،ال ـو
سفر ا مقصد در میان ایرانیان نیز تغییر کرده است .اگر در گذشته ،مقصد تاداد بیشـتر
از سفرها ،اماکن مقدس به همراه چند مقصد تفریحـی محـداد ماننـد سـواحل شـمالی
کشور بود ،امرازه گستره این مقصد افزایش یافته است ا گوشه ا کنار کشـور را شـامل
میشود .در نتیجه ،تنوع مقصد سفرها هم ام با «اودرادار شدن» بسیار از اانوادههـا
ایجاد شده است .این تنوع ،درعینحال به مانا کمترشدن اهمیت سفر به مقصد امـاکن
ا شهرها مذهبی نیز است .به طور که نتـایه طـرح ارزشهـا ا ن ـرشهـا (،)1292
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تغییر ال و آن از فرارت فاال به فرارت منفال است که نتایه برای مطالاات مؤید آن
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حکایت از آن دارد که  6166درصد از ایرانیـان بـرا مسـافرت بـه شـمال ایـران2461 ،
شماره  / 44بهار 9315

درصد مسافرت به ترکیه ،دبی ا ...ا  2161درصد نیـز بـرا مسـافرت بـه اراپـا تمایـل
بسیار دارند.
نکته دی ر در این زمینه ،تغییر کارکرد تاطیالت ازجمله تاطیالت مذهبی اسـت .بـه
طور که امرازه در بسیار از موارد در یک مناسبت عزا مذهبی ،جمایت زیاد بـه
شهرها ا مراکز تفریحی ازجمله شهرها مازندران ا گیالن سفر میکننـد .شـاید بتـوان
گفت که ایـن تغییـرات کـارکرد تاطـیالت ،از نظـر مانهـایم ،یکـی از شـاا
مردمساالرانه شدن فرهن

هـا

است( .پویافر)58-59 :1295 ،

3ـ1ـ .2تجربه مسافرت خارجی :امرازه ،ذائقه مسافرتی ایرانیان بنا به دالیل اجتماعی
ا فرهن ی ،به سمت مرزها اارجی گسترش یافتـه اسـت ا سـاالنه شـاهد مسـافرت
بسیار از ایرانیان دی ر به قصد به کشـورها دی ـر امـاکن تـاریخی ،تفـری ا اریـد
هستیم .حتی شاهدیم که برای از ایرانیان در صورت داشتن تمکن مالی ،سـفر اـارجی
را بر سفر داالی ترجی میدهنـد .نتـایه طـرح ارزشهـا ا ن ـرشهـا ( )1292نشـان
میدهد که حداد یکچهارم ( 5564درصد) پاسخ ویان تاکنون دستکم یکبـار تجربـه
سفر اارجی داشتهاند ا سرانه تجربه سفر اارجی در بین مردم ایران برابر بـا  1675بـار
(یانی قریب به  5بار) است.
 .1مصرف کاالهای فرهنگی :در زمینه این شاا

 ،بایـد بـه میـزان پـایین مطالاـه

(کتا  ،رازنامه ا مجله) در بین ایرانیان از یک سو ا کاهش میزان آن در طول زمـان از
سو دی ر اشاره کرد .به گونها که براساس نتایه مطالاـات طـولی دبیراانـه شـورا
فرهن

عمومی ( )1287-1291میـزان مطالاـه رازانـه (چـاپی ا الکترانیـک) در همـه

حوزهها در سال ( 1287موج اال) برابر با  18ساعت بود که در سال ( 1288مـوج دام)
به  17:58ساعت ا در سال ( 1289موج سوم) به  18:47ساعت رسـیده؛ ایـن میـزان در
سال ( 1291موج چهارم) با کاهش چشم یر  5682ساعت ،به  15617ساعت نزال کـرده
است.
همچنین ،با توجه به نتایه طرح ارزشها ا ن رشها (5268 ،)1292درصد از ایرانیان
رازنامه ا مجله را به میزان کم ا 5167درصد به میزان زیاد مطالاه میکنند.
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 .2مصرف موسیقیايی :االین تغییر که در مصرف موسیقیایی ایرانیان طی سالها
فرهن

عمومی ( ،)1291در این سال  6967درصد ایرانیان به موسیقی گوش مـیکردنـد

که این نسبت براساس نتایه طرح ارزشها ا ن رشها ( ،)1292در سـال باـد بـه 8465
درصد افزایش یافته است.
عالاه بر ایـن ،در ال ـو مصـرف موسـیقیایی ،یـک نـوع تغییـر در ذائقـه فرهن ـی
موسیقیایی مردم قابل مشاهده است .ظهور موسیقی رپ فارسی پس از بازگشت پاپ در
ااایل دهه  ،1270موجب شکلگیر گراه جدید از تولیدکنندگان ا مصـرفکننـدگان
موسیقی در فضا موسیقیایی ایران شده است (پویافر .)57 :1295 ،نتایه مطالاـات نیـز
گویا این تغییر ذائقه در بین ایرانیان است .یک مطالاـه در شـهر تهـران نشـان داد کـه
مصرف موسیقی پاپ ایرانی در بین چهار دسته موسـیقی اسـالمی ،اصـیل ایرانـی ،پـاپ
ایرانی ا پاپ اارجی ،باالترین نسبت را در بـین پاسـخ ویان داشـته اسـت( .مؤسسـه
راهبرد پیمایش)1295 ،
 .4مصرف رسانهای :از نظر مصرف رسانه نیز ،شاهد تغییراتی در بین ایرانیان هستیم
که مهمترین مشخصه آن ،تغییر ترجی رسانها است .براساس نتایه طـرح ارزشهـا ا
ن رشها در سال  ،1292حـداد نیمـی ( 5062درصـد) از ایرانیـان شـبکههـا مـاهوارها
فارسیزبان را در ساعات فرارت اود تماشا میکنند .طب نتایه این مطالاه ،به لحـاظ میـزان
تماشــا ،شــبکههــا مــاهوارها فارســیزبــان ( 5062درصــد) ،شــبکههــا دااــل کشــور
(2165درصد) ا شبکهها مربوط به کشورها همسایه ( 9درصد) شـبکههـایی هسـتند کـه
پاسخ ویان بهترتیب بیشتر آنها را تماشا میکنند.
شاا

مدتزمان استفاده از رسـانه هـا ملـی ا اـارجی نیـز ،تـرجی رسـانها

ماهوارها در برابر رسانه ملی را نشان میدهـد .طبـ نتـایه مطالاـه ازارت فرهنـ

ا

ارشاد اسالمی در سال  ،1285میان ین تماشا تلویزیون ملی در شبانهراز برابـر بـا 765
ساعت ا سرانه زمان استفاده از آن نیز  265ساعت بود .اما اساس نتایه مطالاـات طـولی
دبیراانه شورا فرهنـ

عمـومی ( ،)1287-1291سـرانه زمـان تماشـا برنامـههـا

تلویزیون داالی در ایام ریرتاطیل در سال  1287برابر با  2:01:48ساعت بـود کـه ایـن
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اایر شاهدیم ،فرااانی مصرف آن است .بـه طـور کـه طبـ نتـایه دبیراانـه شـورا
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میزان ،با کاهش  25:14دقیقه در سـال  1291بـه  5:54:24سـاعت در راز نـزال کـرده
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است .در مقابل این آمار ،نسبت تماشا ماهواره از سال  1287تا سـال  1291بـه میـزان
 165درصد افزایش یافته است .به گونها که طب یافتـههـا منتشـر شـده ایـن شـورا،
نسبت استفاده از ماهواره از 5267درصد در سال  1287بـه  5565درصـد در سـال 1291
(طب نتیجه طرح ارزشها ا ن رشها) ا  4166درصد در سال  1292افزایش یافته است
که به دلیل حساسیت موضوع ماهواره ،احتماالً نسبت دقی آن بیش از نسبت اظهارشـده
است.
1ـ.4مديريتبدن 
یکی از شاا

ها سبک زندگی که در سالیان اایر دستخوش تغییر اساسی شـده،

تغییر در مدیریت بدن ا استانداردها زیبایی بهایژه در زنـان ایرانـی اسـت .آمارهـا
موجود در داال ا اارج کشور ،هم ی نشان میدهد که ایران در ردیف پرمصرفترین
کشورها در زمینه کاالها آرایشی ا بهداشتی است .هرچه با تحول فرهن ـی در جاماـه
ایرانی ،حضور اجتماعی زن بیشتر میشود ا شاید بیش از پیش به عنوان یک نیـاز اـود
را نشان میدهد ،ابراز هویت ظاهر نیز ابااد نوینی به اود میگیرد .زنان ا داترانی که
تا پیش از این ،ارزش آنها به ندیدن آفتا

ا در اانه ماندن بود ،امراز دقیقاً برعکس ،بـا

حضور ا فاالیت در بیران از اانه ،کار ،تحصیل ا مشـارکت در عرصـههـا گونـاگون
ارزشگذار میشوند .مالزم با این تحول مهم فرهن ـی ا اجتمـاعی ،زنـان ا داتـرانِ
امراز در صحنهها گوناگون اجتماعی ،با ظاهر اود نیز ـ عالاه بر توانمند ا دانش ـ
ارزشگذار میشوند .این موضوع ،در کنار الزام به رعایت حجا
برا ابراز هویت ظاهر بر آنها تن

در ایـران ،عرصـه را

میکند .در نتیجه ،دایره صورت تقریبـاً از ماـداد

فضاهایی است ک ه برا این نوع ابراز هویت در ااتیار زن قرار دارد .بنابراین ،استفاده از
آرایش ا مواد ا اسایل آرایشی برا آنها اهمیت مییابـد .ایـن مسـئله تـا جـایی پـیش
میراد که ادرا کامل اعتمادبهنفس در میان زنان کامالً اابسته بـه ایـن مـواد ا اسـایل
میشود ا طبیای است که تقریباً تمامی تمایزها سنتی کـه ظـاهر داتـران مجـرد را از
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زنان متأهل متفاات میساات ،رابهفراپاشی است (پویافر .)60 :1295 ،براساس نتـایه
باال  15سال ،حداد  1نفر ( 864درصد) عمل جراحی زیبـایی را انجـام داده ا در ایـن
میان ،عمل صورت ( 8861درصد) باالترین درصد را داشته است.
به نظر میرسد یکی از دالیل اصلی این تغییر ن ـرش بـه مـدیریت بـدن ،رسـانههـا
باشند که موجب تغییر زمینه افراد ا در نتیجه تجربهها مختلف آنان در اثر تفااتهـا
فکر ا ن رشی میشود .رسانهها بهایژه شبکهها مـاهوارها نقـش مهمـی در تغییـر
استانداردها زیبایی در زنان داشتهاند ا این مسئله موجب افزایش جراحیها زیبـایی
ا مصرف مواد آرایشی زنان شده است( .میرزاییمقدم ا کشاارز پور)1292 ،
2ـ.4مصرفغذا 
تغییر ال و مصرف رذا در بین ایرانیان ،از منظر چند شاا
«تغییر آیین ا آدا

ِ «مکـان رـذااوردن»،

رذااوردن» ا «تغییر ذائقه آنان به سمت رذاها فسـتفـود» قابـل

بررسی است:
 .2مکان غذاخوردن :نخستین تحول اساسی در ال و مصرف رذا جاماه ایرانـی،
شاید از زمان تحوالت اجتماعی عهد ناصر (حکومت ناصرالدینشاه قاجار) بـا ایجـاد
نخستین رستورانها به سبک کشورها اراپایی رخ داد .هرچند پیش از آن ،قهوهاانـه ـ
که متناظرِ سنتیِ کافهها امراز است ـ جای اه ایژها در شکلگیر مفهـوم «پـاتو »
در حیات ایرانیان داشت ،رستوران کمک کرد تا مفهوم «میاادگاه» نیز در جاماه ایرانی از
مفهوم زمانی ـ مکانی سنتی اود که گاه در افسانههـا ا اسـطورههـا ادبـی ا عاشـقانه
ایرانی مانایی دی ر داشت ،به یک گونه مفهومی جدید تغییر یابد .رستوران نیز بـه نوبـه
اود طی سالها پس از عهد قاجار تـا داران پهلـو ا پـس از آن در داران اسـتقرار
جمهور اسالمی تغییراتی به اود دیده است .میزان اهمیـت ا اسـتفاده از رسـتوران در
جاماه ایرانی در چهار دهه مختلف بهطور مستمر در حال رشد بوده است .درعـینحـال،
این رشد همـراه بـا تنـوع در انـواع رسـتوران هـا نیـز بـوده اسـت .تأسـیس ا فاالیـت
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مطالاها در شهر تهران (مؤسسه راهبرد پیمـایش ،)1295 ،از هـر  10شـهراند تهرانـی
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رستوران هایی با فهرست رذاها چینی ،هند  ،ایتالیایی ا مانند آن ،زمـانی رخ داد کـه
شماره  / 44بهار 9315

رستورانها به تبعِ نیاز ا ذائقه مشتر به دا نوع کلی سنتی ا فستفود تقسیم شده بود.
بنابراین ،مسئله دی ر در اینجا ،پس از میزان رابـهرشـد اسـتفاده از رسـتوران بـهجـا
منزل ،در استفاده از نوع رسـتوران بـرا رـذااوردن اسـت .اسـتقبال از رسـتورانهـا
فستفود تحت تأثیر القائات رسانهها نـوین دراصـوص تغییـر ذائقـه مـردم بـهایـژه
نسـلهــا کـود  ،نوجــوان ا جـوان ،افــزایش یافتـه اســت (پویــافر.)60-65 :1295 ،
مطالاها که در سال  1295در شهر تهران انجام شده ،حاکی از آن است که 5069درصد
پاسخ ویان در ماه دا یا چند اعده از رذا اود را در رستورانها صـرف مـیکننـد ا
766درصد نیز بهصورت هفت ی از رذا رستوران اسـتفاده مـیکننـد( .مؤسسـه راهبـرد
پیمایش)1295 ،
 .1تغییر آيین و آداب غذاخوردن :جلوه دی ر از تغییر سبک زندگی ایرانیان ،تغییـر
آیین ا آدا

رذااوردن است .در گذشته ،در فرهن

اانواده ایرانی ،رسمی به نام آیین

سفره اجود داشت .در گذشته اوردن رذا در اانواده ،دارا آیین ا آدا

ااصی بـود.

سفره عاملی بود که در یک زمان همه اعضا یک اانواده را دار اود جمع مـیکـرد ا
محل تبادل عواطف ا احساسات ا حفظ حرمتها بود .در اانواده ایرانی ،نخست پـدر
ا مادر شراع به رذااوردن میکردند ا باد فرزندان .حرمتها در سفره شنااته میشد؛
برا مثال ،اگر پدر اانواده هنوز سدر سفره نیامده بود ،بقیه منتظر میماندند تا پدر بیایـد
ا باد آنها رذااوردن را شراع کنند اما در نسل جدید ا اانواده کنونی ،به دلیـل تغییـر
ال و رذااوردن ،آیین سفره نیز دچار تغییر شده است.
 .3تغییر ائقه به سمت غذاهای فستفود :شاا

دی ر که دالّ بر تغییر ال ـو

مصرف رذا در بین ایرانیان است ،گرایش بیشتر به استفاده از انواع فستفـود (رـذاها
آماده ا نیمهآماده) است .طب نتایه طرح ارزشها ا ن رشها ( ،)1292بیش از دا سـوم
( 7768درصد) ایرانیان مصرفکننده فسـتفـود هسـتند ا تنهـا 5164درصـد فسـتفـود
مصرف نمیکنند .در ضمن ،بیشـترین نسـبت مصـرف فسـتفـود در بـین 7768درصـد
پاسخ ویان اشاره شده ،مربوط به یک یا چند اعده در ماه (5965درصد) ا بیش از چند
اعده در ماه (5267درصد) است که حکایت از نسبت باالیی دارد .نتایه مطالاها دی ـر
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در شهر تهران نیز مؤید یافتهها مشابهی است؛ به طور که طب نتـایه مطالاـه اایـر،
میکنند ا نسبت استفاده از این نوع رذا در بین 666درصد آنان نیز بهصورت چند اعـده
در هفته است (مؤسسه راهبرد پیمایش .)1295 ،این تغییر ذائقه تغذیه دالّ بر ایـن اسـت
که بخشهایی از جاماه ما به سبک رربیها در رذااوردن نزدیک میشوند؛ سـبکی کـه
با ایژگی شاا

فردگرایی ماین میشود ا براساس آن ،به طور مثال ،برا رذااوردن

در جمع اانواده نیستیم ا با داستان ا همکاران در رستوران ا ...رذا را صرف میکنیم.
(میرزاییمقدم ا کشاارز پور)1292 ،
4ـ.4پوشش 
یکی از تغییرات بارز سبک زندگی ایرانیان کـه بیشـتر در بـین زنـان رایـه اسـت ا
درعینحال در بین مردان نیز مشهود است ،تغییر پوشش اسـت .مطالاـها کـه در شـهر
تهران (مؤسسه راهبرد پیمایش) انجام شد ،نشان داد که مـانتو بـا درصـد بسـیار بـاالیی،
مطلو ترین پوششی است که برا زنان قابلتصور است ا اکثر زنان مانتو (52درصـد)
را مطلو ترین نـوع پوشـش مـی داننـد .پـس از آن ،چـادر (2565درصـد) ا اسـسورت
(5562درصد) در ردهها باد قرار گرفتهاند.
تغییر در پوشش بهایژه در میان بخشـی از زنـان جاماـه امـراز ایـران ،گـاه از نظـر
مسؤالن نوعی بدحجابی تلقی گردیده ا با سیاست ها متادد ،سای در براـورد بـا آن
شده که نتایجی گاه عکس به همراه داشته است؛ به طور که در پیمایشـی دراصـوص
نظر مردم در مورد مبارزه با بدحجابی ،تنها 2967درصد با این براورد موافـ یـا کـامالً
مواف بوده ا در مورد اثرگذار مناسب چنین راشهایی در ترایه حجـا

ا پوشـش

دینی مناسب در بین مردم به هیچاجه مطمئن نبودهاند .درصد مهمـی از آنـان نیـز فکـر
میکردند که این راشها اثرگذار نخواهد بود ا شاید هم نتیجه عکـس بدهـد( .پویـافر،
)21 :1295
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بیش از یکچهارم (5664درصد) پاسخ ویان در هفتـه چنـد اعـده فسـتفـود مصـرف
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2ـ.4امورفرزندان 
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حوزه دی ر که تغییرات سبک زندگی ایرانیان در آن مشهود ا رابهفزانـی اسـت،
امور فرزندان است .در این حوزه ،با تغییرات چشم یر مواجهیم که بهعنوان نمونه بـه
 2شاا

تغییریافته یانی «فرزندآار ا تاداد ایدهآل فرزند»« ،ترجی جنسی فرزند» ا

«ترجی اسمی فرزند» اشاره میکنیم:
 .2فرزندآوری و تعداد ايده آ فرزنـد :طبـ نتـایه طـرح ارزش هـا ا ن ـرشهـا
( ،)1292قریب به داسوم (7268درصد) ایرانیان تمایل زیاد به بچـه دارشـدن دارنـد ا
میل 661درصد از آنان به فرزندآار پایین است .از طرف دی ر ،تاداد فرزند ایـدهآل از
نظر این افراد ،بین  5تا  2فرزند ا البتـه بـا گـرایش بیشـتر بـه داشـتن  5فرزنـد اسـت.
همچنین ،از نظر این افراد ،متوسط سن فرزندآار برا زن  54سـال ا بـرا مـرد 58
سال است .این در حالی است که در عمل ،در حال حاضر به دلیل عوامل متادد مانند
تحصیالت ا مشکالت اقتصاد  ،نهتنها میان ین سـن فرزنـدآار بـرا هـر دا جـنس
افزایش یافته بلکه از تاداد فرزند ایدهآل آنان نیز کاسته شده است.
ضمن آنکه نباید از تأثیر عامل تغییر نقشها جنسیتی ا موقایت زنان بر کاهش میل
به فرزندآار ا تاداد فرزند در بین ایرانیان رافل بود .چه بسا در جریان توساه ،نسبت
بیشتر از زنان از فرصت حضور در اارج از اانه براوردار میشوند ا این موضـوع،
اف ها آنان را به فراتر از ازدااج ا اانواده اندیشیدن ،گسترش داده ا در نتیجـه منجـر
به افزایش هزینه فرصت هم ازدااج ا هم فرزند می شود .در چنـین شـرایطی ،مالحظـه
می کنیم که زنان پس از ازدااج ،در اثر دشوار ترکیـب مسـؤلیتهـا اـان ی ا کـار
بیران از اانه ،به میزان پایینتر بارار را میآارند .در ااقع ،زنان درصورت داشـتن
توأمان کارها نوبت اال (بیران از اانه) ا نوبت دام (داال اانه) ،تمایل کمتر بـه
بارار دارند .مطالاات نیز نشان داده است زنان شارل ا زنانی که برا اراد به نیرا
کار برنامهریز میکنند ،انتظار فرزندان کمتـــر دارند ا در ااقع فرزندان کمتـــر نیز
میآارند ،دیرتر ازدااج میکنند ا احتمال اینکــــه بدان فرزند بماننـــــد ،اجود دارد.
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ضــمنآنکــه ،ازدااج در سنین بـــاالتر نیـــز ،بـــه تاوی زمان آراز داره فرزندآار ا
 .1ترجیح جنسی فرزند :یکی از تغییرات مهم ا مثبتی که در سبک زندگی ایرانیـان
دراصوص فرزندان ایجاد شده ،فقدان ترجی جنسی فرزند است .یکـی از سـنتهـا
تاریخی در بین ایرانیان ،ترجی جنس پسر بر داتر بوده که هنـوز هـم تـا حـداد بـه
قوت اویش باقی است .در گذشته ،ماموالً پسر یک ااحد تولید بود ا اـانوادههـا بنـا
بر دالیل عدیده ازجمله اقتصاد (افزایش نیرا کار ا پس از ازدااج پسر ،اضافه شدن
نیرا اقتصاد جدید به اانواده) ا فرهن ی (تداام نسلی) ،جـنس پسـر را بـر جـنس
داتر ترجی میدادند .اما اکنون به دلیل بسط ارزشها نـوین در افـراد ا اـانوادههـا
به ایژه استقالل ا اوداتکایی ا اذعان اانوادهها به اینکه اود باید مسؤلیت اقتصـاد ا
نیز مراقبت از اویش را برعهده ب یرند ،ترجی جنسـی سـاب از میـان رفتـه یـا بسـیار
کمرن تر شده است .حتی در برای موارد ،شاهدیم که اانوادهها االویت بیشتر برا
جنس داتر قائلاند تا جنس پسر .بهطوریکه در پژاهشی راجع به سـبک زنـدگی زنـان
در شهر تهران861 ،درصد از زنان مورد پیمایش جنس پسر ا 961درصد جنس داتـر را
ترجی داده ا  8568درصد نیز گفتهاند که جنس ااصی را تـرجی نمـیدهنـد .در ایـن
پیمایش ،شاهدیم که حتی نسبت زنانی که جنس داتر را بـر پسـر تـرجی دادهانـد ،در
اکثر مناط بیشتر از مناطقی است که جنس پسر را ترجی دادهاند .نکتـه دی ـر در ایـن
پژاهش این است که در مناط توساهیافتهتر شهر تهران مانند منـاط  2 ،1ا  ،6تقریبـاً
ترجی جنسی ااصی اجود ندارد ا حتی گرایش کمی به جنس داتر اجـود دارد ،امـا
در مناط کمتر توساهیافته مانند  50 ،19 ،18 ،16 ،15 ،11ا  ،51ترجی جنسـی عمـدتاً
با جنس پسر است( .مؤسسه راهبرد پیمایش)1295 ،
 .3ترجیح اسمی فرزند (اسالمی ،ايرانی ،محلی/قـومی) :نتـایه مطالاـات متاـدد
داللت بر آن دارد که گرایش اانوادهها امراز به گزینش نام اسالمی ا محلـی بـرا
فرزندان کمتر شده ا دامنه انتخا

ا ترجی آنان در این زمینه گستردهتر از قبل شـده ا

حتی به سمت اسامی ایرانی میل کرده است.
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کاهش قابلیت باردار برا زنان منجر میشود( .نوابینژاد)1048 :1290 ،
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نتایه طرح ارزشها ا ن رشها ( )1292نشـان داد کـه گرچـه حـداد نیمـی (4965
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درصد) از ایرانیان ،نام اسالمی را برا فرزند اود ترجی میدهند ،نسبت ایرانیـانی کـه
نام ایرانی را برا فرزندان اود ترجی میدهند ،بیش از یکسوم ( 2565درصد) است.
تغییر دی ر که در این ترجی اسمی برا فرزند مشهود است ،کاهش میزان تمایـل
به انتخا

نام محلی ا قومی برا فرزندان است؛ به طـور کـه براسـاس نتـایه طـرح

ارزشها ا ن رشها ( )1292تنها  266درصد از پاسخ ویان نام محلی ا قـومی را بـرا
فرزندان اود ترجی میدهند .این در حالی است که نسـبت پاسـخ ویان قـومیتی ایـن
مطالاه ،ریر از فارسها ،اندکی بیش از نصف یانی برابر با 5166درصد بـوده اسـت .بـه
تابیر  ،تقریباً 48درصد پاسخ ویان قومیتی رربتی به برگزیدن نام محلی ا قومی بـرا
فرزند اود ندارند.
1ـ.4ازدواج 
حوزه اجتماعی به قلمراهایی از حریم فرد مربوط می شود کـه در ارتبـاط بـا دی ـر
افراد جاماه است .در این قلمراهاست که افراد به بـراز نـوع سـبک زنـدگی اـود در
تاامل با دی ران میپردازند .در این مقاله برا سنجش این باد از «تغییـرات بـه اجـود
آمده در ازدااج» ،از دا حیث «ن رش بـه سـن مناسـب ازدااج بـرا داتـر ا پسـر» ا
«مرجع تصمیمگیر راجع به ازدااج» استفاده شده است.
 .2سن مناسب ازدواج برای دختر و پسر :نتایه طرح ارزشها ا ن رشهـا ()1292
نشان میدهد که از نظر ایرانیان ،میان ین سن مطلو

ازدااج برا داتر حداد  51سال

ا برا پسر حداد  55سال است .همچنین ،این افراد فاصله سنی مطلو

بـرا ازدااج

داتر ا پسر را حداد  4سال میدانند .اما ااقع امر این است که امرازه هم سن مناسـب
ازدااج برا داتر ا پسر ا هم فاصله سنی مطلو

زاجـین تغییـر کـرده اسـت ا ایـن

نشان میدهد که فاصله بین نظر ا عمل ایرانیان در این اصوص زیاد است .بهطور کـه
طب گزارش مرکز آمار ایران در سال  ،1290میان ین سن در االین ازدااج برا زنان در
سال  1290برابر با  5264سال بوده که نسبت متناظر آن در سـالهـا  1275ا  1285بـه
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ترتیب برابر با  5564ا  5262سال بوده است .افزان بـر ایـن ،طبـ آمـار سـازمان ثبـت
(یانی  )1290افزایش یافته است .بهطور که در این سـال ،میـان ین سـن ازدااج بـرا
آقایان به  5764سال ا برا اانمها به  5561سال رسیده اسـت .در شـهرها ،ایـن میـزان
برا آقایان  5767سال ا برا اانمها  5262سال ،ا در راستاها ،برا آقایان  5665سـال
ا برا اانمها  5165سال بوده است.
 .1مرج تصمیمگیری درباره ازدواج :شاا دی ر کـه نشـانه تغییـر در سـبک
زندگی ایرانیان است ،تغییر مرجع تصمیمگیر از طرفین ازدااج به اـانوادههاسـت کـه
دلیل اصلی آن ،جریانیابی ال و ازدااج از شکل ترتیبدادهشده به شکل اودانتخـابی
است .در گذشته ،اظیفه انتخا همسر برا فرزند را االدین به عهـده داشـتند ا حتـی
گاه از همان آراز تولد ،دا نفر برا هم در نظر گرفته میشدند ا پس از بزرگشدن بـه
عقد هم درمی آمدند ا در موارد هم حتـی دا نـامزد ازدااج تـا قبـل از راز عراسـی
همدی ر را نمی دیدند اما امرازه این جریان تغییـر کـرده ا فـرد ،محـور تصـمیمگیـر
درباره همسر آیندهاش است .دلیل این تغییر هم ،افـزایش آزاد انتخـا ا عمـل افـراد
بهایژه داتران است .نتیجه مسلّم این جریان آن است که زمانی که افـراد در جسـتجو
شریک زندگی اود آزاد انتخا ا عمل داشته باشـند ،تـأایر ازدااج بیشـتر اواهـد
بود .نتایه مطالاها در سط ملی در بـین داتـران نشـان داد کـه از نظـر 5065درصـد
مجردها ا 1865درصد متأهلها ،مرجع اصلی تصمیمگیر درباره ازدااج ،اـودِ طـرفین
هستند .در این بین ،تنها 565درصـد مجردهـا ا 269درصـد متأهـلهـا مرجـع اصـلی را
اانوادهها بهتنهایی دانستهاند (حبیبپور گتابی ،)1286 ،درحالیکه احتمـاالً ایـن نسـبت
در گذشته بسیار بیشتر از این بوده است.
2ـ.4پايبنديمذهبي 
در مقاله حاضر برا سنجش شاا

پایبند دینی بهعنوان یکـی از شـاا

هـا

سبک زندگی ا تغییرات شکل گرفته ناشـی از آن در بـین ایرانیـان ،از دا مقولـه «بـاار
مذهبی» ا «مناسک مذهبی» استفاده شده است:
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احوال کشور ( ،)1295میان ین سن ازدااج در ایران طی سال  1291نسبت به سال قبـل
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 .2باور مذهبی :همواره باارها مذهبی ایرانیان قو تر از مناسک مذهبی آنان بـوده
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ا است .بدین مانی که ایرانیان هماره دارا باارها قـو بـه مقـوالت مـذهبی ماننـد
اجود ادااند ،زندگی پس از مرگ ،مااد ،پیامبران ا امامان ا امثال آن بودهانـد ،امـا در
مقام عمل ا کردار این باار ضایف ا کمرن

است .نتایه طرح ارزشهـا ا ن ـرشهـا

( )1292نشان میدهد که اعتقاد مردم به تمامی مقوالت دین باالتر از 94درصد است.
 .1مناسک مذهبی :طب نتـایه مطالاـه ازارت فرهنـ

ا ارشـاد اسـالمی در سـال

 8764 ،1285درصد از اانوادهها فاالیت مذهبی داشتهاند .میـان ین زمـان فاالیـتهـا
مذهبی نیز  19ساعت در ماه ا به عبارتی  28دقیقه در راز بوده اسـت .در سـال ،1292
شاهد کاهش فاالیتها مذهبی در بین ایرانیان هستیم .نتایه طرح ارزشها ا ن رشها
در این سال نشان داد که  8465درصد ایرانیان نماز میاوانند؛ 7765درصد دعا ا نیـایش
میکنند؛ 7565درصد در مراسم مذهبی ماننـد شـبهـا قـدر ،مـاه رمضـان ،تاسـوعا ا
عاشورا شرکت میکنند؛ 6269درصد در مراسم راضـه ا عـزادار شـرکت مـیکننـد ا
7862درصد رازه می گیرند .تطبی این دا نتیجه نشان میدهد کـه نسـبت هـیچکـدام از
فاالیتها مذهبی در سـال  ،1292بیشـتر از نسـبت آن در سـال  8764( 1285درصـد)
نیست.
.2تغییرسبکزندگيروستايي 
در اینجا ،الزم است از زاایه دی ر به مقوله تغییر سبک زنـدگی اشـاره شـود ا از
قلمــرا مباحــث پیشــین کــه عمومـاً در فضــا شــهر مطــرح شــده ،فاصــله ب یــریم.
همانطورکه می دانیم عالاه بر سـاکنان شـهر  ،سـبک زنـدگی سـاکنان راسـتایی نیـز
دستخوش تغییرات اساسی شده اسـت ا نمـیتـوان جاماـه شـهر را مبـرّا از پـذیرش
اواسته ا نااواسته تغییرات ا سوگیر هـا جدیـد سـبک زنـدگی دانسـت .یکـی از
بهترین راشها بررسی تغییر سبک زندگی راستایی ،از منظر نسلی اسـت .اگرچـه در
زمینه سبک زندگی راستایی ،به اندازه قلمرا شهر مطالاـاتی صـورت ن رفتـه اسـت،
اند پژاهشهایی (ازکیا ا حسینیمقدم )1289 ،که انجام شده ،حاکی از آن اسـت کـه
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مؤلفهها سبک زندگی شامل شیوه پوشاکی ا آرایشی ،ال ـو گـذران ااقـات فرارـت،
از نسلها اال ( 56-64سال) ا دام ( 20-55سال) ساکن در راستاست؛ بهطـور کـه
نسل سوم دارا سبک زندگی مدرن ،نسل دام دارا سبک زنـدگی میانـه ا نسـل اال
دارا سبک زندگی سنتی است .مطالاات صورت گرفته نشـان مـیدهـد ایـن تفـاات،
براالف جاماه شهر به مانا شکاف نسلی در راستا نیست بلکه نسلها اال ا دام
بهنوعی با نسل سوم در بهکارگیر سبک زندگی نوین همراه شدهاند ا در موارد اود
نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند .در ااقع ،االدین اگرچه اود زندگی سـنتی را در پـیش
گرفتهاند ،به نوعی فرزندان را در انتخا

سبک زندگی جدید همراهی میکنند .بنـابراین،

آن نوع شکاف نسلی که در جاماه شهر از آن صحبت میشود ،در راستا اجود نـدارد
بلکه میتوان از تفاات نسلی در جاماه راستایی صحبت کرد که به نظر میرسد ناشی از
تجربه جاماهپذیر متفاات نسـلهاسـت .در مجمـوع ،در زمینـه تغییـر سـبک زنـدگی
راستایی باید گفت که مسیر تغییرات به سـمت افـزایش تقاضـا بـرا اریـد کاالهـا
مصرفی است؛ بهگونها که ضرارت تزیینی اسایل زندگی بیشتر از ضرارت کارکرد
آنهاست.
در حقیقت ،راستاها ایران به دلیل براوردار از دستااردها فناارانه دنیا مدرن
ا به سـبب براـوردار از تسـهیالت ارتبـاطی ،در دارها از تـاریخ تحـول فرهن ـی ـ
اجتماعی اود قرار گرفتهاند که حرکتی نسبتاً گسترده را از سبک زندگی سنتی اـود بـه
سمت زندگی نوین تجربه میکننـد .ایـن حرکـت ا تغییـر را مـیتـوان حاصـل عوامـل
عدیدها دانست از جمله :اراد امکانات مدرن ،باالرفتن سط تحصـیالت راسـتاییان،
جای زینی نسلی ،اجرا طرحها ادماترسانی ا عمرانی در راسـتاها ا در رأس آنهـا
براوردار از زیرسااتها ارتباطی (رضوانزاده .)5 :1282 ،به طور قطـع ایـن تغییـر
سبک زنـدگی راسـتایی ،دارا پیامـدها اجتمـاعی ،فرهن ـی ا اقتصـاد در جاماـه
راستایی است که بر راند توساه آن تأثیر میگذارند .تمایل نداشتن جوانـان بـه انجـام
فاالیتها کشاارز ا در نتیجه کاهش فاالیتها کشاارز داتران ا پسـران نسـل
سوم که موجب شده است میانساالن ا سالخوردگان به فاالیتها کشـاارز بسردازنـد؛
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شیوه گفتار  ،ال و تغذیه ا شیوه بهداشتی ،در میان نسل سوم ( 15-59سال) متفـاات

041فصلنامه فرهنگ مردم ايران

حرکت از جاماها تولید به سمت جاماه مصرفی؛ حرکت جوانان راستایی به سـمت
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فردگرایی که نشانهها آن در نحوه گذران ااقات فرارت آنها مشاهده میشود؛ بـاالرفتن
سن ازدااج ا ...ازجمله پیامدها این تغییر هستند( .ازکیا ا حسینیمقدم)544 :1289 ،
جمعبندي 
 .1
مقاله پیشرا با عنوان «تحوالت سبک زنـدگی در ایـران» مشـتمل بـر سـه مضـمون
محور بود :اال ،سبک زندگی ایرانیان طی سالیان اایر بهایـژه از دهـه  1280بـه باـد
دستخوش تغییراتی شده است که جهت این تغییرات ،در براـی حـوزههـا مثبـت ا در
برای حوزهها هم منفی بوده است ا بر همین اساس ،پیامدها مثبت ا منفـی متاـدد
برا آن مفراض است .مهمترین تغییراتی که سبک زندگی ایرانیان بـه اـود دیـده ،در
هفت حوزه مورد تأکید قرار گرفت که براساس این هفـت حـوزه ،جهـتگیـر سـبک
زندگی ایرانیان به سمت «گذران فرارت ریرفاـال»« ،مصـرف کـم کاالهـا فرهن ـی»،
«گوش دادن به موسیقی پـاپ»« ،مصـرف رسـانههـا مـاهوارها »« ،ن ـرش مثبـت بـه
مدیریت بدن»« ،مصرف رذا رستوران ا فستفود»« ،گرایش به پوشش مانتو»« ،کاهش
میل به فرزندآار » ا «کاهش میل به ازدااج» تغییر کرده است.
دام ،دالیل اصلی این تغییر سبک زندگی ،تغییر عادتااره ا ذائقـه اسـت کـه اـود
متأثر از زمینهها اجتماعی ،اقتصاد ا سیاسی است .در حقیقت ،درباره تحـول سـبک
زندگی ایرانیان ،میتوان با استناد به نظریه بوردیو چنین استدالل کرد که تجربه رسانههـا
ا آموزش در زمینـه اجتمـاعی ا فرهن ـی ،منجـر بـه شـکلگیـر سـااتارها ذهنـی
(عادتااره) جدید در افراد میشود که متفاات ا گاه مغایر با سااتارها قبلی است.
در حقیقت ،این زمینه که متأثر از رسانهها ا آموزش (ا سایر منابع لحـاظنشـده در ایـن
تحقی ) است ،عادتااره افراد را تغییر میدهد ا این تغییر عادتااره نیز به سـهم اـود
منجر به تولید ا بازتولید ذائقه در حوزهها مختلف سـبک زنـدگی مـیشـود .بـر ایـن
اساس ،افراد که زمینهها مختلفی را تجربه مـیکننـد ،عـادتااره ا در نتیجـه ذائقـه
متفااتی در حوزهها گوناگون سبک زندگی دارند .در ااقـع ،در ایـن تحقیـ  ،مـا ایـن
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مفراضه را به محک آزمون کیفی گذاشتیم که :تجربه رسانه ا آمـوزش در زمینـه ،از راه
سوم ،حال ،چه باید کرد؟ در حقیقت ،اگر تغییـر سـبک زنـدگی را بسـذیریم ا اگـر
دالیل آن را هم بدانیم ،برا اینکه به نحو بهتر بتوانیم این تغییر را مدیریت کنیم ،چـه
اقدامی باید انجام دهیم؟ در ااقع ،الزاماتی که این تغییـرات بـه همـراه دالیـل آن ،بـرا
مدیران ا مسئوالن کشور دارند ،چیست؟ در این باره ،میتوان چند پیشـنهاد اساسـی در
حوزهها مختلف ارائه داد:
 .1انجــام مطالاــات ا طــرحهــا پژاهشــی ماطــوف بــه ســبک زنــدگی ،بــهایــژه
دراصوص شاا

ها تغییر در حوزه ها مختلف ،ا همچنین رصد ا پایش تغییرات

ا گزارش آن به مسئولین؛
 .5ایجاد پیوست ها اجتماعی ا فرهن ی برا عناصر ا مدااالت توسـاها مـؤثر
بر سبک زندگی؛
 .2اصالح نظـام آمـوزش ا پـرارش عمـومی ا آمـوزش عـالی در جهـت ارتقـا
مؤلفهها سبک زندگی؛
 .4اصالح عملکرد رسانه ملی به منظور تغییر جهت گیـر مخاطبـان از رسـانههـا
ماهوارها به رسانهها ملی؛
 .5استفاده از رسانه ملـی بـه منظـور آمـوزش سـبک زنـدگی اسـالمی ـ ایرانـی بـه
اانوادهها ا افراد؛
 .6تقویت سرمایه اجتماعی به منظور تقویت جمعگرایی ا تضایف فردگرایی ،ماننـد
ایجاد ا تقویت گراهها ا شبکهها اجتماعی سالم ا مؤثر ا کارآمد در جهت اهداف ا
منافع اجتماعی؛
 .7برگزار دارهها آموزش شهراند توسـط شـهردار هـا در سـط شـهرها ،ا
بخشدار ها ا دهدار ها در سط راستاها با هدف ارتقا مؤلفهها سـبک زنـدگی ا
کاهش اثرگذار عوامل مقوّم تغییر سبک زندگی؛
 .8ساات ا توساه فضاها فرهن ی ا فرارتی در جهت تقویت سبک زندگی فاال؛
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تغییر عادتااره افراد ،ذائقه ا به عبارتی سبک زندگی آنان را تغییر میدهد.
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 .9تدبیر سیاستهایی به منظور تقویت فاالیتها فرارتی فاال مانند انجام کارهـا
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دااطلبانه ،انجام امور ایریه ،گردش در پار  ،شرکت در انجمنها ،مسـافرت ،ارزش ا
رفتن به سینما ا تئاتر بهاصوص تقویـت فاالیـتهـا فرارتـی اـانوادگی بـه منظـور
تحکیم راابط اانوادگی؛
 .10تداین سیاست فرهن ی مناسب ا بازن ر در ال وها سیاست فرهن ی کشور
که دچار تشتّت ،بیبرنام ی ا نبود انسجام شده است؛
 .11ازآنجاکه جوانان (با توجـه بـه اسـتفاده از رسـانههـا ا اسـایل جدیـد زنـدگی)
پیش امان تغییر هستند ا توانایی الزم برا پذیرش سبک زندگی جدید را دارند ا بـیش
از گراهها دی ر ،پیامدها تغییر سبک زندگی در زندگی آنان بازتا

اواهـد داشـت،

پیشنهاد میشود که سیاستگذاران ا مسؤالن بیش از همه به ایـن گـراه توجـه کننـد ا
برنامهها ااص ،فراگیر ا تامیمیافته برا جوانان طراحی ا اجرا نمایند.
منابع 
ابهر  ،مجید (« .)1295تأثیر  80درصد ماهواره ا اینترنت بر تغییر سـبک زنـدگی
مردم»( .دسترسی در تاریخ )1292/02/07در:
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&m
.onth=5&day=2&id=5046070

ازکیا ،مصطفی ا حسینی رادبارکی ،سکینه (« .)1289تغییرات نسلی سـبک زنـدگی
در جاماه راستایی» .فصلنامه رفاه اجتماعی ،س .)27( 10
ای لتون ،تر  .)1281( .درآمدی بر ايدئولوژی .ترجمه اکبر ماصـومبی ـی ،تهـران:
نشر آگه.
آزاد ارمکی ،تقی ا شالچی ،احید (« .)1284دا جهان ایرانی :مسجد ا کافیشاپ».
فصلنامه انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،س  ،1ش .4
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پویافر ،محمدرضا (« .)1295سبک زنـدگی عرفـی؛ بررسـی رابطـة تحـوالت سـبک
ايران .اداره کل مطالاات اجتماعی ا فرهن ی شهردار تهران.
توسلی ،رالماباس (« .)1282تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضا منازعهآمیـز
اجتماعی ا نقش جاماهشناسی» .نامه علوم اجتماعی ،ش .52
حبیب پور گتابی ،کرم ( .)1286بررسی آثار و علل باالرفتن سن ازدواج دختران و
پیامدهای تجرد قطعی برای آنان .تهران :مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهور .
اامنه ا ]آیت ا ،[...سیدعلی ( .)1291سخنرانی دراصوص سـبک زنـدگی در بـین
مردم اراسان شمالی 52 .مهرماه در :پای اه اطالع رسانی دفتر حفظ ا نشر آثار حضـرت
آیتا ...اامنها  ،موسسه پژاهشی فرهن ی انقال

اسالمی.

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252

ذکایی ،محمد ساید (« .)1287جوانان ،بدن ا فرهن

تناسب» .فصـلنامه تحقیقـات

فرهنگی ،س اال ،ش .1
رسولی ،محمدرضا ( .)1285بررسی مؤلفههای سبک زندگی در تبلیغـات تجـاری
تلويزيون .تهران :مرکز تحقیقات صدااسیما.
ریتزر ،جورج ( .)1274نظريه جامعـهشناسـی در دوران معاصـر .ترجمـه محسـن
ثالثی ،تهران :انتشارات علمی.
شهابی ،محمود (« .)1286سـبکهـا زنـدگی جهـاناطنانـه در میـان جوانـان ایرانـی ا
داللتها سیاسی آن» .پژوهشنامه سبک زندگی .پژاهشکده تحقیقات استراتژیک ،ش .11
فارس نیوز (« .)1295میان ین سن ازدااج برا آقایان در کشـور  57ا اـانمهـا 55
ســال» .مصــاحبه بــا علــیاکبــر محــزان ،فــارس نیــوز 15 ،مهــر( .دسترســی در تــاریخ
 ،)1295/9/55در:
.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920715000290

فاضلی ،محمد ( .)1285مصرف و سبک زندگی .قم :صب صاد .
مرکز آمار ایـران ( .)1290گزيده نتاي سرشماری عمومی نفوس و مسـکن .2390
سرشمار عمومی نفوس ا مسکن.
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زندگی ا عرفیشدن در جاماه ایرانی» .در :مجموعه مقاالت تحوالت سبک زندگی در
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مؤسسه ارد ا جاماه (« .)1292طرح بررسی ارزشها ا ن رشهـا مـردم ایـران».
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مؤسسه ارد ا جاماه ،طرح پژوهشی.
مؤسسه راهبرد پیمایش ( .)1295بررسی سبک زنـدگیِ در بـین زنـان شـهر تهـران.
مؤسسه راهبرد پیمایش .طرح پژوهشی .سفارش ادارهکـل بـانوان مااانـت اجتمـاعی ا
فرهن ی شهردار تهران.
میرزاییمقدم ،دااد ا کشاارز پور ،مریم (« .)1292عوامـل مـؤثر بـر تحـول سـبک
زندگی اانوادهها ایرانی» در:
.http://www.pajohe.ir/articles/categories/maghalat/1100
نوابی نژاد ،شکوه (« .)1290آسیبها ا ال و مطلو

اانواده» در کتا

انديشههای

راهبردی ،زن و خانواده ،مرکز ال و اسالمی ایرانی پیشرفت.
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی ( .)1287بررسی و سنجش شاخصهـای فرهنـگ

عمومی کشور .موج اال ،تهران :ازارت فرهن
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی ( .)1288بررسی و سنجش شاخصهـای فرهنـگ

عمومی کشور .موج دام ،تهران :ازارت فرهن
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی.

ا ارشاد اسالمی ( .)1291بررسی و سنجش شاخصهـای فرهنـگ

عمومی کشور .موج چهارم ،تهران :ازارت فرهن
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی.

ا ارشاد اسالمی ( .)1289بررسی و سنجش شاخصهـای فرهنـگ

عمومی کشور .موج سوم ،تهران :ازارت فرهن
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی.

ا ارشاد اسالمی.

ا ارشاد اسالمی ( .)1285ارزشها و نگرشهای ايرانیان :يافتههـای

پیمايش در  11مرکز استان (موج دوم) .تهران :ازارت فرهن
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی.

ا ارشاد اسالمی ( .)1285رفتارهای فرهنگـی ايرانیـان :يافتـههـای

طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی در  11شهر مرکز اسـتان .تهـران:
ازارت فرهن

ا ارشاد اسالمی.

هندر  ،ال .بی .ا دی ران ( .)1282اوقات فراغت و سبکهـای زنـدگی جوانـان.
ترجمه فرامرز ککولی دزفولی ا مرتضی مالنظر .تهران :نسل سوم.
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