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و  یطراح یبرا ش. بعالوه، نشان داده است که دو روشوند یم میتقس ها رساختی( و زی)دسترس

که REDuse کردیوجود دارد: الف( رو داریپا یو اقدامات مرتبط با سبک زندگ ها استیس یابیارز
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از  یشهروندان تنها بخش یآگاه شیعمل کرد. افزا یطبق آگاه توان ینم یبه راحت دار،یناپا یها نهیگز

 کیتفک دار،یپا یبک زندگس جیترو یاقدامات برا یانجام شود. در طراح دیاست که با ییکارها

که خارج از کنترل  یو عوامل رندیمورد توجه قرار گ یخانگ ای یدر سطح فرد توانند یکه م یعوامل

 هستند، مهم است. یفرد

 کردهایعوامل مؤثر، رو ،یشهروند ،یآگاه ،یسبک زندگ :یدیکل واژگان

 مسئله انیمقدمه و ب

باستان،  نیو چ ونانیفالسفه  انیاست. از آغاز تمدن، در م یمیقد یسبک زندگ رامونیپ بحث

جوهر  فیتعر یبرا یادیز یها تالش ،یو رفتار یطیمح ستیدانشمندان ز انیتا امروز، در م

 یا هیاول ریآسا تأثطبقه تن ی( در تئور1611وبلن ) نیانجام شده است. تورشتا« خوب یزندگ»

 تیرا با ابراز هو  1«یمصرف آشکار/ تظاهر» یاساس زهیانگ یمواد داشت. و مصرفدر مطالعه 

و  گرانیاز د زیتما ای یکه در آن افراد به دنبال وابستگ یمنزلت اجتماع شینما -داد  وندیپ

 یگسترده افراد در طبقات کارگر تیبرتر و اکثر «یآساطبقه تن»در  تیعضو نیب کیتفک

معطوف  ،یمصرف روزمره معمول - متفاوت است «یتظاهرریغ رفمص»تفاوت با  نیهستند. ا

 .کند یرا برآورده م یاجتماع یعادت، عمل و هنجارها ،یراحت ازها،یبلکه ن ستین شیبه نما

شدن  یکرده است که جهان دایپ یدیجد یها یدگیچیبحث پ نیا کم،یو  ستیقرن ب در

 یارتباط یها یدر فن آور راتییو تغ شود یم نیدر کل زم یارزش یها رهیمنجر به گسترش زنج

 تیکرده است. گرچه وضع لیتبد وستهیکوچکتر و بهم پ یجهان را به مکان ،یو اطالعات

 یکشورها( و روندها نی)در داخل و در ب یاجتماع یها ینابرابر امااز افراد بهتر است،  یاریبس

انسان و ثبات  یازهایبه تمام ن ییپاسخگو ییاست که توانا شیدر حال افزا یجهان یکیاکولوژ

 .کشد یرا به چالش م یا ارهیس یو مرزها کند یم دیما را تهد دهیجوامع درهم تن

سئوال وجود دارد: چگونه  کیجوامع مختلف است. اما،  یاهداف دائم ،و توسعه رشد

در جوامع  داریپا یتوسعه اقتصاد ر،یاخ یها در دهه م؟یکن دایپ یبه توسعه دسترس میتوان یم

علوم  نیو همچن یو اقتصاد یاسیس ،یمورد توجه قرار گرفته است. علوم اجتماع شتریب یعلم

 نیتر (. متداول1666و عوامل مؤثر آن تمرکز دارند )بوسل،  داریتوسعه پا رب شتریب یستیز

                                                           
1.conspicuous consumption  
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امروز را برآورده  یازهایاست که ن یا توسعه داریتوسعه پا»است:  نیا داریاز توسعه پا فیتعر

 ونیسی)کم« ندازدیخود را به خطر ب یازهاین نیدر تأم ندهیآ یها نسل ییتوانا نکهیکند، بدون ا

 (. 1691 ط،یتوسعه و مح یجهان

 یطیو مح یاقتصاد ،یهر سه عامل اجتماع «داریپا یسبک زندگ»به نام  یعال یمحتوا کی

را مطرح کردند  یسبک زندگ 1651در دهه  ی. محققان و کارشناسان اقتصاددهد یرا پوشش م

ها و جوامع  ها، دولت شده توسط افراد، گروه جادیا یزندگ یمحتوا الگو نی(. ا2111 رشمن،ی)ک

دارد.  یکشور بستگ کی یفرهنگ اتیبه شهروندان و خصوص ی. سبک زندگکند یرا فراهم م

و  بر موضوع زمان دیدانست و با یمحلّ توان یرا نم یشدن، سبک زندگ یامروزه به خاطر جهان

 (.2115 ،یمتمرکز شد )فرهود و خان احمد شتریتحول آن ب

 یاست. سبک زندگ یضرور یاز سبک زندگ یروشن فیارائه تعر داریدرک توسعه پا یبرا

 میمختلف مانند لباس، رژ یهاوهیمعمول است که فرد در مورد ش یاز انتخابها یامجموعه

 نی(. ا1619)وبر،  دهد یانجام م گریاوقات فراغت و موارد د یها تیمسکن، فعال ،ییغذا

 یچه کسان خواهند یهستند و م یکه افراد چه کسان دهد ینشان م یسبک زندگ یها انتخاب

 1«پروژه بازتابنده از خود»آن را  دنزیگ یشناس آنتون (. جامعهFeatherstone, 1987باشند )

خود  یاز زندگ یمنسجم اتیروا کنند یم یکه افراد سع دیآ یبوجود م یاست که هنگام دهینام

 یبه الگوها یسبک زندگ»آمده است:  نیچن یگرید فی(. در تعر5 ،1661گیدنز:کنند) جادیا

 یها و طبقات مختلف اجتماع ( مرتبط با گروهنیو نماد یماد یمصرف و استفاده )از کاالها

رد، تا درک ک یفرد ای یگروه تیبه عنوان کانون هو توان یرا م یاشاره دارد ... سبک زندگ

 یبه عنوان رمزها ،یرفتار یاالگوه ایانتخاب معنادار اقالم  قیخود را از طر ،که فرد ییجا

نشان دهد تا چه  دیبا یسبک زندگ لی. بعالوه، تحلکند یم انیامکانات، ب یکسریاز  ن،ینماد

 ک،ی)ادگار و سجو« و انتخاب خالقانه است یواقع یآزاد انگریب یاندازه انتخاب سبک زندگ

1666 :211.) 

پژوهش محور و مداخالت پاسخگو در مورد  ،یعمل یها یاهداف توسعه استراتژ یبرا

اند  پژوهش برجسته شده نیکه در ا ییمصرف نها یاصل یها حوزه دار،یپا یسبک زندگ
                                                           
1. reflexive project of the self 
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 یو اوقات فراغت. در بحث سبک زندگ یمصرف یعبارتند از: غذا، مسکن، حمل و نقل، کاالها

 نفعیذ یو شهروندان، همگ رندگانیگ میاجتماعات، تصم ،یاقتصاد یها صاحبان بنگاه داریپا

دانش و  یعنیها  از نگرش یبه سنجش عنصر یموضوع یهستند و در پژوهش حاضر قلمرو

منطقه تهران(، محدود شده است. با توجه به مطالب  5)شهروندان  نفعانیاز ذ یگروه یآگاه

به صورت  توان یداشته است، م ابدان ر ییمحقق قصد پاسخگوکه  ینیالذکر سئوال آغاز فوق

 کرد:   نیتدو ریز

و  ها استیس توان یم ییها کردیکدامند و با چه رو داریپا یمؤثر بر سبک زندگ عوامل»

 «کرد؟ یابیو ارز یرا طراح داریپا یاقدامات مربوط به سبک زندگ

 قیهدف تحق

و  یطراح  یها کردیو رو داریپا یعوامل مؤثر بر سبک زندگ یبررس ی این مطالعه،کل هدف

  است. و اقدامات ها استیس یابیارز

 یجزئ اهداف -

 و عوامل مؤثر بر آن یشناخت جامعه نشیدر ب داریپا یسبک زندگ یـ بررس1

 داریپا یو اقدامات مربوط به سبک زندگ ها استیس یابیو ارز یطراح  یها کردیرو یـ بررس2

 .داریپا یشهروندان تهران در مورد سبک زندگ یدانش و آگاه زانیم یـ بررس3

 قیسؤاالت تحق

 توان یم ییها کردیکدامند و با چه رو داریپا ی: عوامل مؤثر بر سبک زندگیاصل سئوال

 کرد؟ یابیو ارز یرا طراح داریپا یو اقدامات مربوط به سبک زندگ ها استیس

 یفرع االتؤسـ 

 کدامند؟ داریپا یزندگ. عوامل مؤثر بر سبک 1

و  یرا طراح داریپا یو اقدامات مربوط به سبک زندگ ها استیس توان یم ییها کردی. با چه رو2

 کرد؟ یابیارز
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 است؟ یبه چه صورت داریپا یشهروندان تهران در مورد سبک زندگ یدانش و آگاه زانی. م3

 پژوهش نهیشیپ

 قیتحق یداخل نهیشیپ

 شتریمورد ب کیمتأسفانه به  یانجام شد ول یادیز یجستجو قیتحق یداخل نهیشیمورد پ در

 .میکن ی. فلذا به ناچار به ذکر همان بسنده ممیابیدست ب مینتوانست

و  داریپا یسبک زندگ نیتعامل ب»با نام  یا ( در مقاله1361زگلوجه و همکاران ) یدیخورش

 داریپا یاند تا نشان دهند که سبک زندگ تالش کرده ،«ییروستا یها خانواده داریتوسعه پا

 نیشود. ا ییخانواده در مناطق روستا داریمنجر به توسعه پا تواند یچگونه و تا چه اندازه م

و توسعه دانشگاه آزاد واحد  یاقتصاد یشناس جامعه یاز رساله دکترا یپژوهش به عنوان بخش

و ابزار آن پرسشنامه بوده  یشیمایاز نوع پتهران مرکز انجام شده است. روش پژوهش حاضر 

ها در  نفر از سرپرستان خانواده 311شهرستان بستان آباد با حجم نمونه  انییروستا انیکه در م

مطالعه  نیا افتهی نیشده است. مهمتر عیتوز یا چند مرحله یا خوشه یریگ قالب روش نمونه

در سطح  یـ اجتماع یاقتصاد داریو توسعه پا داریپا یزندگ کبس نیدارد که ب دیتأک

در  یبه ناتوان توان یپژوهش م نیوجود دارد. از نقاط ضعف ا یهمبستگ ییروستا یها خانواده

 آن اشاره کرد.  یها و مشخص کردن ابعاد و شاخص داریاپ یاز سبک زندگ قیدق فیارائه تعر

 قیتحق یخارج نهیشیپ

 یها شکل دادن به سبک یبرا یچارچوب»تحت عنوان  یا ( در مقاله2111و چن ) یاَکنج

و  یدفتر توسعه اقتصاد تیکه با نظارت و حما« ها و راهبردها کننده نیی: تعداریپا یزندگ

نشان  داریپا یقابل قبول از سبک زندگ یفیاند، ضمن ارائه تعر سازمان ملل نوشته یاجتماع

قرار  یابیحوزه را مورد ارز نیصورت گرفته در ا یکارها توان یم ییاند که از چه راهبردها داده

 یها برا روش نیاز ا توان یکه چگونه م دهند یها نشان م ها و مثال مقاله کاربرگ نیداد. در ا

 یغذا، حمل و نقل، مسکن، کاالها یسبک زندگ یاصل یها نهیمربوط به زم ماتیبهبود تصم

 استیپژوهش به س نیکه ا دوارندیله اممقا سندگانیکرد. نو استفادهو اوقات فراغت  یمصرف
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 یجامع به سبک زندگ کردیرو کیکمک کند تا درک کنند که  نفعانیذ ریگذاران، افراد و سا

 دارند. ازین یزندگ وهیمختلف ش یها مختلف به راه حل یها نهیو چگونه زم ستیچ داریپا

 ،«داریپا یزندگ یها سبک یشناس جامعه یبه سو»با نام  یا ( در مقاله2111و جکسون ) وانزیا

 یزندگ یها از سبک یشناخت جامعه فیضمن ارائه تعر یعلم یبررس کیاند در قالب  تالش کرده

 جادیا یبرا داریپا یزندگ یها چون سبک یاز مفهوم میتوان ینشان دهند که چگونه م داریپا

سئوال  نیمقاله به طور خاص، ا نی. در امیریکمک بگ داریسازگار با توسعه پا یاجتماع راتییتغ

 م،یفکر کن «یداریپا»در رابطه با مسئله  یدر مورد سبک زندگ میتوان یکه چرا و چگونه ما م

 نشیرا در ب «یزندگ یها سبک» توان یکه م ییها پاسخ، روش یمطرح شده است. برا

 تهیواره، مدرنتوسل به درک فرهنگ )خرده( فرهنگ، عادت قیتصور کرد، از طر یشناخت جامعه

است  نیا سندگانی. استدالل نوشوند یو مصرف در نظر گرفته م تیهو ،یشناس ییبایبازتابنده، ز

آن  قیکه از طر میمناسب تصور کن یواحد مفهوم کیرا به عنوان  یسبک زندگ میتوان یکه ما م

 کرد. جادیمصرف را ا داریپا یرا در نظر گرفت و الگوها یاجتماع راتییتغ توان یم

 ی: چارچوب بندداریپا یزندگ یسبکها»با عنوان  یا ( در مقاله2111) لی. بار و ا. جاس

شهروندان لندن  انیدر م یشیمایبا استفاده از روش پ« در خانه و اطراف آن یطیاقدامات مح

 ستیز طیاز مح تیرا در حما یا چه اقدامات روزمره یسبک زندگ یها نشان دهند که گروه

مختلف مردم انعکاس  یها روزمره بخش یاقدامات در زندگ نیا گونهو چ دهند یانجام م

. با توجه به شود یم یدر خانه و اطراف آن بررس یطیاقدامات مح تیمقاله ماه نی. در اابدی یم

مقاله نقش شهروندان را  ،یداریپا یبرا یبر اقدامات فرد دیو تأک یمحلّ داریتوسعه پا شیافزا

 یدر مصرف انرژ ییجواز صرفه یرفتار یها پاسخ بیشامل ترک دار،یپا یدر اتخاذ سبک زندگ

مقاله  نی. اکند یم یزباله و مصرف سبز را بررس افتیدر مصرف آب، تا باز ییجوو صرفه

که درک ما را از  کند یفراهم م داریپا یزندگ یها سبک یبررس یرا برا یدیجد یها نشیب

 یمختلف سبک زندگ یها توسط گروه وروزمره  یاقدامات انجام شده در کارها یچگونگ

 یها نشیمقاله در بردارنده ب نیاساس، ا نی. بر ادهد یم شیافزا ست،یز طیکمک به مح یبرا

رفتار  رییتغ یبرا یبه عنوان ابزار یسبک زندگ یها در مورد استفاده بالقوه از گروه یدیجد

 گذاران است. استیو س انیدانشگاه یبرا
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 پژوهش مفهومیچارچوب 

 داریپا یسبک زندگ فیتعر

که در آن  یتر عیوس نهیزم نیبه نقش مصرف مواد و همچن دیبا داریپا یاز سبک زندگ یفیتعر

 یها تیشناخت محدود ،یخوشبخت یمردم برا یبپردازد و آرزوها افتد یاتفاق م یسبک زندگ

مصرف  یفضا کیمتقابل مردم در  یها و وابستگ خواسته نیتأم یبرا یو ماد یکیاکولوژ

 :کند یاستفاده م ریز فیپژوهش از تعر نی. اشناسدب تیمشترک را به رسم

جامعه  کیاست که در  یرفتار یاز عادات و الگوها یا مجموعه 1«داریپا یزندگ سبک»

را به منظور به حداقل  یکه انتخاب فرد ییها رساختیشده و توسط نهادها، هنجارها و ز هیتعب

 ییاز انصاف و شکوفا تیطور حما نیها و هم زباله دیو تول یعیرساندن استفاده از منابع طب

 یزندگ یها سبک جادیا(.3: 2111و چن،  یاکنج«)شود یم لیتسه کنند، یم میهمه تنظ یبرا

از سبک  کنندهتیحما یها ستمیس یو در طراح یاجتماع یدر هنجارها رییمستلزم تغ داریپا

و  دیاز جمله نحوه خر -ما است  یدر نحوه زندگ دنظریتجد یبه معنا نیاست. ا یزندگ

 ،یگذارمعاشرت، تبادل، به اشتراک یچگونگ یبرا نیروزمره. همچن یزندگ یسازمانده

در جوامع  رییدارد. در سطح کالن، مربوط به تغ زین ییامدهایما پ یها تیآموزش و توسعه هو

است. به عنوان شهروند، در خانه و  یعیطب طیمردم در تعادل با مح یازهایبهتر ن نیتأم یبرا

)از جمله لباس و  یمصرف یکه در مورد غذا، مسکن، تحرک، کاالها ییها محل کار، انتخاب

(، ارتباطات و تعامل یفراغت )از جمله محصوالت و خدمات گردشگر اوقات(، رهیلوازم و غ

 .کند یکمک م داریپا یبک زندگس جادیبه ا میده یانجام م

 داریپا یضرورت ارتقاء سبک زندگ

 تیما را هدا یها آنها عادت -ما هستند  یاز نحوه زندگ یاجتماع یها نمونه یزندگ یها سبک

 یبر سالمت دهند، یما را شکل م تیهو کنند، یم میما را تنظ یو مصرف یرفتار یها نهیگز کنند، یم

کنند. همه  یاز ورود به آنها ممانعت م ایو  کنند یم یو ما را وارد روابط اجتماع گذارند یم ریما تأث

با آنها در چارچوب  میمند و برخورد مستق وجود، درک قاعده نیدارند و با ا یافراد سبک زندگ

سبک  دهد یوجود دارد که نشان م یادیز شواهد است. زیهمچنان چالش برانگ ،یتحول اجتماع

                                                           
1.sustainable lifestyle  
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ما را  یرفتار یما الگوها یکند. اگر سبک زندگ رییو تغ ردیقرار گ ریتحت تأث تواند یم یزندگ

. هر کس کند یم فیما را تعر یاثرات و ردپا زین یسبک زندگ ،یداریاز منظر پا دهد، یشکل م

 نیدهد. ا لیتحو ندهیآ یها را به نسل ربهت ارهیس کیبهتر و  یجامعه انسان کیدارد  فهیوظ

 .شود یم یاتیعمل میده یکه انجام م ییها و انتخاب حاتیترج قیاز طر تیمسئول

، بدون 2151است. تا سال  شیدر حال افزا داریبر توسعه پا یسبک زندگ راتیتأث

از سطح  یبانیپشت یبرا ارهیو مصرف، به منابع سه س دیتول یها ستمیدر س یاساس راتییتغ

و  رییتغ ی(. براGlobal Footprint Network n.dخواهد بود ) ازیشده ن ینیب شیمصرف پ

که  یرا هدف قرار دهند، کسان یزندگ یها سبک نیرگذارتریثتأ دیتحول، مداخالت با جادیا

. کنند یم کیرا تحر یجهان یها که آرمان ییدارند و آنها ستیز طیرا بر مح ریتأث نیشتریب

 6/4در حال حاضر به  تینفر جمع اردیلیم 9/1از  یکه طبقه متوسط جهان شود یم ینیب شیپ

افراد جوانان  نیبه اتفاق ا بیقر تی( و اکثر2111)خراس،  ابدی شیافزا 2131تا سال  اردیلیم

در حال رشد  یها طیدر مح گرید یاریخواهند کرد، گرچه بس یزندگ ایخواهند بود و در آس

 یها سال نیکه ب شود یزده م نیبسر خواهند برد. تخم نیالت یکایو آمر قایدر آفر یشهر

دالر  ونیلیتر 51دالر به  ونیلیتر 21از  تواند یم یطبقه متوسط جهان یتقاضا 2131و  2116

دارند(  گرانید یبرا یی)و آرزوها کنند ی(. آنها هرچه آرزو م2111 انگ،یبرسد )ارنست و 

خواهند شد. دستور  نهیآماده هز یا ندهیبه طور فزا ،یباالتر از زندگ تیفیبه ک دنیرس یبرا

که توسط توافق  داشاره دار داریپا یاکنون به طور خاص به سبک زندگ یجهان استیکار س

شده  بیتصو راًی( که اخSDG) داریو اهداف توسعه پا سیپار ییآب و هوا راتیینامه تغ

 نانیاطم 2131تا سال : »کند یم نییتع نگونهیهدف را ا9/12است نشان داده شده است. ماده 

و سبک  داریمربوط به توسعه پا یها یکه مردم در همه جا از اطالعات و آگاه دیاصل کنح

 «برخوردار هستند. عتیمتناسب با طب یدگزن
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 یداریپا یاز لنزها یزندگ یها سبک ینظر یبند قاب 

در حال ظهور است. در  نهیزم کیهنوز  یقاتیحوزه تحق کیبه عنوان  داریپا یزندگ یها سبک

اش در  همه یدارد. اما سبک زندگ یکننده بستگرفتار مصرف یها هیحال حاضر به شدت به نظر

 قاتیمردم دشوار است. با تکامل تحق یرفتارها ینیب شیو پ حی. بعالوه، توضستیمورد مصرف ن

در  یداریو پا یرفتار یاستفاده از لنزها یبرا یشتریب یکارها دار،یپا یزندگ کدر مورد سب

 (. 414: 1366)دانلپ و همکاران،  شود یانجام م یعلوم اجتماع یسنت یها از چارچوب یبرخ

منافع  یاز رو شهیفرض را دارند که مردم هم نیا کینئوکالس یاقتصاد یها چارچوب

 یمنطق ماتیمردم تصم کنند، یخود عمل م یبه حداکثر رساندن سودمند یبرا یشخص

. کند یمردم فراهم م یبرا یمنطق یها نهیگز نیانتخاب ا یبرا یو بازار اطالعات کاف رندیگ یم

 نیا شتریب قاتیابطال شده است. تحق «یانسان اقتصاد»مفروضات به اصطالح فردگرا و  نیاما ا

شده  زیمصرف کننده ن ماتیبر تصم یاجتماع راتیچارچوب را گسترش داده و شامل تأث

 هیاستفاده از سرما قیاز طر ،یرفاه فرد یریگیبر پ ینده مبتنمصرف کن حاتیترج است.

است مصرف  ینوظهور را که مدع یتئور نی(. ا1669 کر،یاست )ب یاجتماع هیو سرما یشخص

را نشان  یفشار همساالن و منزلت اجتماع تیاست و اهم یاجتماع دهیپد کی یتا حد

 (.OECD, 2000)کند یم تیحما دهد، یم

و فشار  یاجتماع یهنجارها مت،یدرآمد، ق یو محرکه اصل شرانیچارچوب بر عوامل پ نیا

فرد  قینه از طر یدر درک سبک زندگ یسع ینوظهور عمل اجتماع هیدارد. نظر دیهمساالن تأک

روزمره  یها تی. فعالشوند یآن م ریها درگ دارد که افراد و خانواده ییها وهیش قیبلکه از طر

 یدر متن اجتماع نکهیا یهستند و افراد برا یغذا خوردن و مسافرت اساس م،مانند استحما

 یکه سبک زندگ دهد ینشان م 1یعمل اجتماع هی. نظرشوند یآنها م ریدرگ رند،یبزرگتر قرار بگ

 نیکه معمول است و طبق قوان ردیگ یکامل از رفتارها را در بر م یا مجموعه یو مصرف خانگ

 .شود یانجام م یعاجتما یمشترک و هنجارها

که  شود یم یبانیپشت« و تدارکات هیته ستمیس»با چارچوب  شتریب هینظر نیا

 ی. به عنوان مثال، رفتارهاکند یم یبررس دهد، یرا که مصرف روزانه را شکل م ییها رساختیز
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پسماند  تیریمد ،یاست که باعث استفاده از آب و انرژ یرساختیو ز یفناور ریافراد تحت تأث

 ازیبه مسافرت ن شهیمردم هم نکهیتحرک، با توجه به ا ی. براشود یحمل و نقل م یها مستیو س

و مقرون به  یقابل دسترس من،یا ز،ی)تم یحمل و نقل عموم یها ستمیدارند، عدم وجود س

 یها لی)به عنوان مثال اتومب نیگزیجا یها نهیبه شدت بر استفاده از گز تواند یصرفه( م

 بگذارد. ری( تأثیشخص

و رابطه آن  یدر مورد سبک زندگ میتوان یسئوال که چرا و چگونه ما م نیطور خاص، ا به

سبک » توان یکه م ییها پاسخ دادن، روش یمطرح شده است. برا م،یفکر کن «یداریپا»با مسئله 

توسل به درک فرهنگ، )خرده(  قیتصور کرد، از طر یشناخت جامعه نشیرا در ب «یزندگ

 و مصرف است. تیهو ،یشناس ییبایبازتابنده، ز تهیدرنم واره،فرهنگ، عادت

و توجه به  کند یرا اشغال م یا برجسته یمردم جا یدر آگاه «یسبک زندگ» اصطالح

آشکار  شیدر کنار گرا شود، یم افتیها و مجالت  که در روزنامه یسبک زندگ یها یژگیو

خود گواه  ،«یانتخاب سبک زندگ»خود در رابطه با  تیو هو ی( افراد مدرن به کادربندی)برخ

 یآن را به معنا توان یاصطالح نسبتاً بدون مشکل است و م نیامر است. در استفاده روزمره، ا نیا

 یسبک زندگ یتمرکز ما رو یجمع مرتبط است. وقت کی ایفرد  کیدانست که با  «یزندگ وهیش»

 یجا یبه طور جد «داریپا» یفن فی. در واقع، تعرشود یمفهوم دشوار م نیباشد، کار تدو داریپا

 یکاف نجایو در ا میشیندیدرباره آن ب یشناخت ن است که از نظر جامعهیما ا فهیسئوال دارد. وظ

 . میاصطالح سر و کار دار نیما با ا ،یکنون یکه در جو فرهنگ میاست توجه داشته باش

و ارائه  قیدق حیرو، بر توض نیکار را به دست آورد و از ا نیدامنه ا توان ینم نجایدر ا البته،

و درک موجود از  نشیبا استفاده از ب یبه مفهوم سبک زندگ یشناخت کامالً جامعه کردیرو کی

( و عادتواره 1662)بک،  یشیبازاند تهیمربوط به مدرن حاتیتوض ژهیمرتبط، به و میمفاه

 .میکن ی( اکتفا م1611 و،ی)بورد

 یداریبه پا یدادن سبک زندگ وندیپ

آرمان  ،یراحت تهیصحبت کردن در مورد مدرن یو به طور کل یدر مورد سبک زندگ صحبت

را با  یزندگ یها سبک یاست. ما به راحت 1ییگرا و باالتر از همه، مصرف یطبقه متوسط شهر

                                                           
1 consumerism  
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مثال  ی)برا میکن یو عملکرد سبک مرتبط م تیهو یباز ،ییبایز یدغدغه سطح

را از مباحث  استیس توان ینم»که  کنم یم شنهادیپ من (.دیمراجعه کن  Featherstone,1991به

را  «داریپا یسبک زندگ» یمفهوم ییایپو میخواه یو اگر م« جدا کرد یو سبک زندگ تیهو

 .میقرار ده یرا دوباره مورد بررس «یسبک زندگ» یپرداز هینظر یها روش دیبا م،یدرک کن

 یفی. تعرمیدر مورد درک فرهنگ خود دوباره فکر کن دیابتدا با ند،یفرآ تیدرک اهم یبرا

 یکه فرهنگ خاص ییمعنا یها که شبکه دهد ینشان م شود، یکه در اکثر منابع از فرهنگ ارائه م

که آنها را  ی( بوده و نسبت به افرادداریحداقل نسبتاً پا ای« )ثابت» یبه نوع دهند، یم لیرا تشک

 تیواقع» کیدارد که فرهنگ  دیامر تأک نیهستند. به نوبه خود، ا یرونیب کنند، یم تجربه

از  یکیحال،  نی. با اکند یم انیرا ب یاز نظم اجتماع یاست که انواع مختلف «یاجتماع

است که تفکر در نظم  نیا میمعاصر بدست آور یشناس از جامعه میتوان یکه م ییها نشیب

 .ستین یثابت و ملموس چندان منطقک امر ثبات، یبه عنوان  یاجتماع

مونتاژ و مونتاژ  ندیکه فرآ میدر حال تحول فکر کن 1یاست که به نظم اجتماع تر یمنطق

 نی( و اLaw, 1994) میاسم استفاده کن یفعل به جا کیاز  یعنی(، 2115مجدد است )التور، 

را به  یزندگ یها سبک توان یمنظر، م نی. با استفاده از امیده یاست که ما انجام م یکار

به  دنینظم بخش ریکه درگ - ی( عالمت گذاری)ها مربوط به تفاوت ندیفرا کیعنوان 

 نیکرد. در واقع، ا یپرداز هیاست، نظر یفرهنگ و استخراج معان میو ترس یفرهنگ اجتماع

آن افراد و  قی( که از طر1661تصور کرد )مونرو،  میکار تقس کیبه عنوان  توان یرا م ندیفرا

را نشان « منابع دیتول یاستفاده به جا یها از روش یشنا یاجتماع یها تفاوت»ها  مجموعه

مدرن  یها به طور واضح شکل یکه سبک زندگ دهد ینشان م نی(. ا1661 ،ی)چان دهند یم

از مسائل جالب را مطرح  ی( که به نوبه خود برخ1661 ،یاست )چان یمنزلت یبند گروه

کامالً ثابت در مورد  یشناخت هاز تفکرات جامع یآوردن به برخ یبا رو تواند یکه م کند یم

 روشن شود. «یزندگ یها سبک»

 یگام کوتاه کی نیاست ؛ ا زیدر مورد مشخص کردن منزلت و تما یزندگ یها سبک اگر

 دیما با ت،یبه هو یدادن سبک زندگ وندی. در پمیریرا در نظر بگ تیهو تیاست تا اهم
                                                           
1 social ordering 
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( را 1663؛ لش،  1661 دنز،ی؛ گ 1662)بک، « بازتابنده تهیمدرن»مختلف مرتبط به  حاتیتوض

ثابت و  گرید تی، هو«مدرن»است که در دوران  نیا نجایدر ا ث. بحمیمورد توجه قرار ده

( مانند 1662)باکاک،  یسنت «یگروه منزلت» کیتعلق فرد به  لیبه دل نیو همچن ستین داریپا

 1«ییسنتزدا» جهی. در نتشود ینسبت داده نم یساختار خانوادگ ای یشغلطبقه  ،یدولت ملّ کی

و  شتنیاز خو یا به پروژه تیکه هو شوند یرها م ییها مانیپاز  یا ندهیمداوم، افراد به طور فزا

 ها تیآن هو قیکه از طر شود یم لی( تبد1661 دنز،ی)گ یبا بازتابندگ افتهیتالش سازمان  کی

 .ردیگ یاز امکانات شکل م یاریدر متن و بستر بس

هستند که از  ییندهایفرا یزندگ یها پروژه ای یکه سبک زندگ دهد ینشان م نجایا منطق

 رییاز رفتار تغ یعیوس فیط قیخود را از طر تیهو قهیو تنوع سل یآنها افراد با باز قیطر

 قاًیحال، عم نیاست. با ا یدر مورد سبک زندگ یو عاد دیمف اریتفکر بس کی نی. ادهند یم

از حد بزرگ  شیمند هستند را ب از آن بهره« مدرن»که افراد  ییها یآزادمشکل ساز است و 

. در دفاع، اضافه شوند یم کیسبک مدرن و پست مدرن نزد ینیب به خوش باًیو تقر کنند یم

 نیا و مراقبند برند ینم نیرا از ب یاجتماع «یساختارها» دنزیمانند بک و گ یکه افراد کنم یم

منسجم  «یزندگ استیس» کی( و 1662دهند )بک،  وندیپ اصررا با خطرات مع ها یآزاد

 ( را توسعه دهند. 1661 دنز،ی)گ

به  توانند ی( افراد م1که: ) دهد ینشان م یسبک زندگ ییایتوجه است که زبان و پو قابل

 یخود را کاهش دهند به جا یطیمح ستیاثرات ز شتن،یاز پروژه تحقق خو یعنوان بخش

 یکتاتورید یقدر نیا یعنیکار را انجام دهند ) نیبه آنها گفته شود که مجبور هستند ا نکهیا

کاهش  یرا در بر دارد( و )ب( به جا« رفتار رییتغ» یحت ای داریمصرف پا یها کمتر از گفتمان

 سئوال نرود. ریز «یزندگ تیفیک»که  یا به گونه شود یدر عمل م یفیک رییمنجر به تغ یکم

 یو مفهوم سبک زندگ یشناس جامعه هینظر

 ای یشغل یها ها، گروه ها، خرده فرهنگ گروه فیبا توص یمفهوم سبک زندگ ،یشناسجامعه در

 یشناس گروه است. در جامعه کیاز  یخاص تیمربوط به وضع شتریمرتبط است و ب یآموزش

                                                           
1 de-traditionalisation’ 
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 یساختار طیافراد در مح تیبا موقع یکیارتباط نزد یکه مفهوم سبک زندگ شود یگفته م

 کیوبلن به عنوان  نیاز تورشتا توان یم دارد. التیو سطح تحص یتصادمانند منابع اق یاجتماع

کرد.  جادیرا در اواخر قرن نوزدهم ا یاز سبک زندگ ینام برد که مفهوم ییکایشناس آمر جامعه

که افراد متعلق به طبقه باال نه تنها مال  دهد یرا توسعه م دهیا نی، ا1«تن آسا»طبقه  هیدر نظر یو

 ینوع دهیمهم است. وبلن ا زین شانیبرا هاو ثروت خود را دارند، بلکه نشان دادن ثروت آن

طبقه باال به  یمصرف آشکار برا نی. او استدالل کرد که ادهد یمصرف مشهود را توسعه م

 یدانش مربوط به نمادها نی(. اVeblen,1899و منزلت خود مهم است ) گاهیمنظور حفظ جا

 دارد. ویبورد ریپ زیتما دهیبا ا یکیتفاوت ارتباط نزد

از  یبه شدت با برخ یکه طبقه اقتصاد کنند یم یرویپ دهیا نیاز ا ویبورد نیو همچن وبلن

ارتباط دارد  دهد، یم لیرا تشک ها رگروهیز یکه سبک زندگ حاتیاعمال و مجموعه ترج

(Trigg,2001رو .)به  توان یرا م یمدرن در مورد سبک زندگ یشناختجامعه یکردهای

از عوامل  یدر ساختار اجتماع تیطبقه و موقع کنند یـ استدالل م1کرد که:  میتقس ییها گروه

که نقش طبقات و  انهیفردگرا یکردهایـ رو2افراد است و  یکننده سبک زندگ نییمهم تع

 . کنند یرا انکار م یساختار راتیتأث

اشاره دارد. در  یطبقه و ساختار اجتماع تیاست که به اهم یسندگانیاز نو یکی ویبورد ریپ

با برداشت او از عادتواره ارتباط  یمفهوم سبک زندگ ،یاجتماع یدرباره نابرابر ویبورد هینظر

 تواند یکه م شود یم دهیحلقه مفقوده د کیاز عادتواره به عنوان  یدارد. برداشت و کینزد

استدالل  ویدهد. بورد حیانسان را توض تیو عامل اریبر اخت یساختار اجتماع ریتأث یرهایمس

آن را از نظر درآمد  توان یرا که م یاقتصاد هیاز سرما یمختلف ریکه افراد صرفاً مقاد کند یم

 یها هید از سرماندارند، بلکه افرا اریکرد، در اخت یریاندازه گ یاقتصاد یها ییو دارا یپول

 ای یمجموع منابع واقع»به عنوان  یاجتماع هی. سرماکنند یاستفاده م زین یو فرهنگ یاجتماع

 یها به گروه یمنابع به وابستگ نیشده است. ا فیتعر« دارد یکه فرد به آنها دسترس یا بالقوه

و کم  رندیشکل بگ نینماد ای یماد یا بر اساس روابط مبادله توانند یدارد. آنها م یخاص بستگ

                                                           
1 . theory of the leisure class  
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مانند شناخت،  یبر اساس احساسات ذهن توانند یمنابع م گر،یشوند. به عبارت د نهینهاد شیو ب

و  یمیباشند )ابراه یحقوق یشده مانند ادعاها نهینهاد یها ضمانت ای یاحترام و دوست

نه تنها به سطح  ،یفرهنگ هیهنگام نوشتن درباره سرما وی(. بورد291: 1361همکاران، 

 .کند یاشاره م یو فکر یفرهنگ یها افراد، بلکه به دانش افراد در مورد سنت التیتحص

که به آن تعلق دارند و متناسب  یا متناسب با طبقه یو رفتار ها وهیتوسعه ش یدانش برا نیا

افراد در  ،ویمهم است. به گفته بورد اریبس یآنها در حوزه اجتماع تیبا انتظارات مرتبط با موقع

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد هیسرما ریقرار دارند که به شدت تحت تأث یحوزه اجتماع کی

در عادتواره فرد دارد. عادتواره به  یدیشد ریتأث یدر حوزه اجتماع تیموقع نیقرار دارد. ا اآنه

اعمال  یدر برخ توان یآن را م ی. نمودهاکند یم جادیرا ا یخاص ینوبه خود سبک زندگ

 ه،ینشر ایچون خواندن کتاب  یشامل موارد یفرهنگ یها وهیش نیمشاهده کرد. ا یفرهنگ

است.  رهیو غ یقیموس یها سبک یآنها برا حاتیو ترج شیو آرا نییزت ،ییغذا حاتیترج

در تعامل  زیمهم تما اریمقوله بس یگفت که سبک زندگ توان یم ویاز بورد یبا تأس ن،یبنابرا

 (.113:2115 ت،یها است )را افراد و گروه نیب یاجتماع

 هینظر ندهی. بک نماکندیرا دنبال م ویبورد هیکامالً متفاوت از نظر یکردیبک رو شیاولر

 ییسطح باال میتوان یم شرفتهیکه در جوامع پ کند یاست. او استدالل م 1یی/ فردگرا یساز یفرد

منابع  توانند یافراد م جهی. در نتمیو تحرک را مشاهده کن یاجتماع تیامن الت،یاز درآمد، تحص

به نوبه خود منجر به دامنه  نیداشته باشند. ا اریگذشته در اخت یها نسبت به زمان یشتریب

 یزندگ ه،ینظر نی. طبق اشود یم یعمل فرد یها از فرصت یتر و همچنان گسترده عتریوس

سو،  کیدارد. از  جهیدو نت نی. اابدیتوسط افراد شکل گرفته و سازمان  شتریو ب شتریب تواند یم

آنها تحت فشار قرار دارند که  گر،ید یدارند و از سو یریگ میدر تصم یشتریب یافراد آزاد

 ن،یآنها دارد. بنابرا ندهیحال و آ یبرا یکه عواقب رندیبگ یماتیخود تصم یزندگ یبرا

شکست دارند.  یبرا یشتریکه امروزه افراد اضطراب ب کنند یل ماستدال ییفردگرا پردازان هینظر

 یها است که افراد اشکال و سبک نیا تیوضع نیا یامدهایاز پ یکی گران،یبه گفته بک و د

                                                           
1 . individualization theory 
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مشابه  یها رگروهیاما در مقابل آنها خود را به ز کنند، ینم جادیا یو متفاوت شتریب یزندگ

اتخاذ  یادیها را تا حد ز گروه نیا یها هنجارها و ارزش ،یو سبک زندگ کنند یمعطوف م

سبک  ،یفرد ساز یها هیاز نظر یداشت که با تأس ظهارا توان ی. به طور خالصه، مکنند یم

 یموجود در ساختار اجتماع تیتوسط افراد انتخاب شود و با توجه به موقع تواند یم یزندگ

است که  یو خرده گروه تیشخص ریخاص تحت تأث یاما انتخاب سبک زندگ شود، ینم نییتع

 (.114همان،  ت،ی)را دبه آن تعلق داشته باش خواهد یفرد متعلق به آن است و م

 یها هیاز عادتواره و نظر یبا برداشت و ویساختارگرا مانند بورد یها هینظر سهیمقا هنگام

اوت هستند و منجر به مهم متف یها جنبه یاست که آنها در برخ یهیبد ت،یمفهوم فرد رویپ

 )همان، همانجا(. شوند یمدرن م یدر مورد سبک زندگ یمختلف اتیفرض

 یها از سبک یبرخ یرا برا یا آگاهانه ماتیبک تصم یفرد ساز هیکه نظر ی. در حال1

را درنظر  یشتریناخودآگاه ب یندهایدرباره عادتواره فرا ویبورد هینظر رد،یگ یدر نظر م یزندگ

 است. یخاص زندگ یها وهیو ش ها هیآن رو جهیکه نت ردیگ یم

ها  انتخاب نیاست و ا یانتخاب یامر یکه سبک زندگ کنند یفرض م ییفردگرا یها هی. نظر2

که عادتواره و  کند یفرض م ویبورد هیاست. در مقابل، نظر یفرد حاتیترج ریعمدتاً تحت تأث

تا حد  ای) شود یم نییدارد تع اریکه فرد در اخت یمرتبط توسط منابع ماد یسبک زندگ نیا

 (.ردیگ یقرار  م ریثتحت تأ یادیز

در طول زمان  دیبا یزندگ یها سبک ،یساز یمربوط به فرد یها هیاز نظر یرویهنگام پ -3

 یها هیباشند. نظر رییمستقل و قابل تغ یو اجتماع یاز ساختار طبقات دیتر شوند، آنها با متنوع

 نیکه ب شود یم دارینسبتاً پا یمنجر به فرض سبک زندگ و،یبورد هیمانند نظر تر، انهیساختارگرا

 ینظر انی. هر دو جرشود یتفاوت قائل م یآنها در ساختار اجتماع تیبا توجه به موقع فرادا

 متنوع و مبهم هستند. ها هیبه اندازه نظر یتجرب یها افتهی رو، نیدارند. از ا یادیز روانیپ

 روش پژوهش

 یبرا یاسناد لیها استفاده شد. از روش تحل داده یگردآور یاز دو روش برا یبررس نیا در

اقدامات. از  یابیو ارز یطراح یکردهایو رو داریپا یعوامل مؤثر بر سبک زندگ ییشناسا
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 یمربوط به دانش و آگاه یها و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته داده یشیمایروش پ

اطالعات  لیو تحل هیشد. در قسمت تجز یآور جمع داریپا یگسبک زند بارهشهروندان در

 یو مدل معادالت ساختار ونیاز آزمون رگرس ،یفیآمار توص یها عالوه بر استفاده ار روش

 .دی( استفاده گردزرلی)ل

 پژوهش یها افتهی

حاصل از  یو تجرب ینظر یها افتهیبر اساس سئواالت پژوهش و در دو قسمت  ها افتهی

 اند. شده میو تنظ نیسنجش نگرش شهروندان تدو

 ینظر یها افتهی( الف

 کدامند؟ داریپا ی. عوامل مؤثر بر سبک زندگ1سئوال

وجود دارد  یداریو مصرف و پا یپرداختن به سبک زندگ یبرا یا گسترده اتیادب

(Akenji ،2014 ؛Mont & Power ،2013  2114؛  Akenji, Dewick ،Vergragt.)  اگرچه

عوامل  یدگیچیپ «داریپا» یزندگ یها سبک یاما بررس ست،ین دیجد یزندگ یها مطالعه سبک

 یداریاست که پا لیبدان دل نی. ادهد یم شیافزا رامتقابل آنها  یمداخله گر و وابستگ

از جوامع حک شده باشد،  یاریکه در بس ستین یاریو اخالق( مع یمنی)برخالف بهداشت، ا

و عمل  استیبه س یو ترجمه از تئور شوند یاحساس نم ماًیمستق ایفاصله آن بال راتیتأث

 اتفاق و بحث است. شیقابل آزما وزنباشد، هن ایکارساز باشد  یزیمانده است. چه چ جهینت یب

است که بستر  یضرور دارتر،یپا یزندگ یها وهیو ش ها استیداشتن س ینظر وجود دارد که برا

. دهد یمرتبط با آنها را شکل م یو رفتارها کنند یکه چرا مردم مصرف م میخاص را درک کن

( 1بدست آورد:  وستهیبهم پ یزندگ نهیسه عامل زم قیاز طر توان یرا م نهیدرک خاص زم نیا

بر  یرگذاریدر هنگام تأث دیبا نهایکننده. ا نیی( عوامل تع3ها( و  )محرکه ها شرانی( پ2؛ ها زهیانگ

مد  ها رساختیها و ز برنامه ،یسازمان یها چارچوب ها، استیمحور س ،یسبک زندگ یطراح

 نظر باشد.
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اشاره دارد که مردم و جامعه  یفور یو اجتماع یشخص هاتیو توج لیبه دال ها زهی. انگاول

به  لیبه عنوان مثال تما - کند یخاص م یها یریگ میتصم ایرا وادار به انجام اقدامات خاص 

 محصول. کیارائه اغواگرانه  ایگذراندن وقت با دوستان و خانواده، 

 ای یساز یو عاد کنند یم یبانیپشت زهیکه از انگ یطیها( به شرا )محرکه ها شرانیپ دوم،

 .یا رسانه یابیبازار ای یفرهنگ یبه عنوان مثال هنجارها - کنند یساختن آن اشاره م یعمل

 یهستند که در مورد امکان سبک زندگ یا العاده فوق یتورهاکننده فاک نییعوامل تع سوم،

را  یزندگ یها انواع سبک یکننده اصل نیی. سه عامل تعرندیگ یم میاقدام مصرف کننده تصم ای

را به  کی. در ادامه هر ها رساختی( و زیها )دسترس کننده لیها، تسه : نگرشدهند یم حیتوض

 .میده یشرح م نهطور جداگا

و احتمال  یارزش یریگ هستند که در جهت یاز عوامل یا ها مجموعه ها. نگرش نگرشـ 1

که  یبه عنوان مثال افراد - کنند یم نییرا تع ها نهیو گز حاتیمصرف آنها نقش دارند. آنها ترج

به ابراز  لیخوار هستند، تما اهیگ ای خورند یم یتوجه دارند و گوشت کمتر یبه سالمت

و  یفرد یریگ به جهت توانند یها م دارند. نگرش یمذهب ای ستیز طیمح رامونیپ یها نگرش

 یها اعمال و جنبش ریاشاره داشته و به شدت تحت تأث یجمع یاجتماع یها ارزش نیهمچن

 .رندیقرار گ یاجتماع

 یهستند که امکان تحقق برخ یمجموعه عوامل گرها لی. تسهیها / دسترس کننده لیـ تسه2

 یبه داشتن سبک زندگ لی. داشتن تماکنند یرا فراهم م یسبک زندگ ای یرفتار یالگوها

 رهیو غ یاجتماع یها شبکه ،یبه کاالها و خدمات مصرف دی. فرد باستین یکاف انهیمصرف گرا

 ای «تیعامل»نشان دهنده  ی. دسترسدهد یم لیرا تشک یسبک زندگ نیا هداشته باشد ک یدسترس

 ای ها نهیدر دسترس بودن گز قیامر از طر نیار است. امعناد یانجام اقدامات شخص ییتوانا

 . شود یم انینما کنند، یمتناسب را فراهم م ییکه امکان پاسخگو ییها نهیگز

 یها تیاشاره دارد که از فعال یطیمح ستیز - یاجتماع یها به رابط نیساخت. ا ریـ ز3

مسکن، تحرک و اوقات  ی)برا یکیزیف یها رساختی. آنها شامل زکنند یم یبانیپشت یمصرف

آب و برق  یها تیو ظرف یگذار متی)به عنوان مثال ق نیتأم یها ستمیس یفراغت( و طراح

 دیمربوط به مسکن و حمل و نقل با یها رساختی. به عنوان مثال، زد( هستنیمانند آب و انرژ
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و باعث  کشد یطول م یباشد و از آنجا که مدت طوالن رهیقابل اعتماد و غ من،یدر دسترس، ا

 اریبس دیداشته باشند، با یخاص یرفتار یخود الگوها یاتیکاربران در طول عمر عمل شود یم

 باشند. داریپا

که  یریمشاهده کرد، بر اساس تأث توان یرا م رگذاریسه مجموعه از عوامل تأث ،یطور کل به

ها( و  )محرکه ها شرانیو به پ شود یشروع م زهیدارند، از انگ یآنها بر مصرف و سبک زندگ

. به صورت خالصه 1سه ممجموعه در شکل نی. اگردد یکننده ختم م نییوجود عوامل تع

 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (Max-Neef,1991)منبع،  یزندگ یها . عوامل مؤثر بر مصرف و سبک5شکل

را  داریپا یو اقدامات مربوط به سبک زندگ ها استیس توان یم ییها کردی. با چه رو2سئوال

 کرد؟ یابیو ارز یطراح

مداخالت  تر کیاستراتژ یامکان طراح گذارند، یم ریتأث یکه بر سبک زندگ یعوامل درک

 انینما یدر وهله اول در اقدامات فرد ی. گرچه سبک زندگکند یهدفمند را فراهم م یداریپا
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 نیاست. ا ازیها، تجّار و مؤسسات مورد ن از جمله دولت نفعانیهمه ذ تیاما حما شود، یم

 یرا معرف داریپا یو اقدامات سبک زندگ ها استیس یو طراح یابیارز یبخش دو روش برا

به باال  نییپا یکردهای(، از روREDuse) Refuse, Diffuse  ،Effuse. الف( چارچوب کند یم

روزمره آنها  یها در زندگ به افراد و خانواده ماًیرا که مستق یها و اقدامات برنامه کند، یم یبانیپشت

سبک  یها نهیتا گز دهد یبه آنها امکان م بخشد، یاجتماعات( قدرت م م،یرمستقی)و به طور غ

کننده ـ نگرش  لی. ب( چارچوب تسهکند یم قیانتخاب کنند، تشو ایرا درک  دارتریپا یزندگ

 یها دولت، مدل یها استیاز س یبانیپشت یبرا نییاز باال به پا کردیرو کی( AFI) رساختیـ ز

را  داریپا یسبک زندگ شرفتیپ یالزم برا طیاست که شرا یداماتو اق ینهاد ماتیتنظ ،یتجار

 .کند یم نییتع

را هدف قرار  هیسطح پا ایکه افراد  یدر سبک زندگ داری: مداخالت پاREDuse  چارچوب

 یرفتار فرد رییغمورد شامل هدف قرار دادن ت نیهستند. اول یسه مؤلفه اساس یدارا دهند  یم

 ادی Refuseبه عنوان جز  نی. از ابخشد یجامعه را تداوم م ای طیبر مح یمنف راتیاست که تأث

 یمحصوالت خوب بسته بند دیخر ایغذا  عاتیبه کاهش ضا توان ی. به عنوان مثال مشود یم

مثبت  ایحداقل و  راتیاست که تأث ییرفتارها قیبه دنبال تشو Effuseشده اشاره کرد. مؤلفه 

موارد  نیاز ا یآل یکمپوست زبالهها ای یشخص نیماش یدارند. استفاده از دوچرخه به جا

 Effuse شود،یمضر م یانتخابها یبرا زهیباعث کاهش انگ Refuseکه مؤلفه  یاست. در حال

 قیفراتر از فرد است و از طر Diffuse. مؤلفه سوم کند یم قیرا تشو یمثبت رفتار یها جنبه

مثال در  کیاست.  یبه دنبال اثرات چند برابر یجمع داریکردن اجتماعات در رفتار پا ریدرگ

و  Refuse  ،Effuse. یمزارع اجتماع ای ها اغمانند ب -است  یمشارکت ایمصرف مشترک 

Diffuse چارچوب  یبا هم اجزاREDuse چارچوب دهند یم لیرا تشک .REDuse  اقدامات

و ارتباطات خوب است، اما به  ها تیفعال یو برا کند یم یبانیرا پشت یو اجتماع یخانگ ،یفرد

 (.29: 2111 ،یاکنج)را در جامعه ارائه دهد  داریپا یزندگ یها سبک تواند ینم ییتنها

 یکیزیو ف یاجتماع طیاز جمله شرا ،یکننده سبک زندگ نییبه عوامل تع یدگیرس یبرا

 یسبک زندگ یها شرط شیپ نیتضم یالزم است. برا یشتریموارد ب ،یخارج از کنترل فرد

دولت و  یاستگذاریو س یو نهاد یالزم است تا منافع تجار زین یتر گسترده یاستراتژ دار،یپا
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 نیبه ا ها رساختیز-کنندگان لیتسه-ها شامل شود. چارچوب نگرش اآن ر یبرا یزیر برنامه

 ابعاد پرداخته است.

چارچوب از سه عامل  نی: ا1(AFI) رساختیز -کنندگان  لیتسه -نگرش  چارچوب

 استیبسته س کی یطراح یبرا ازیو عناصر مورد ن کند یاستفاده م یکننده سبک زندگ نییتع

 ،یداریطرفدار پا نفعانی: نگرش ذکند یم فیتوص ستمیرا در سطح س داریپا یسبک زندگ

 رییمتمرکز بر تغ نی. ایبانیپشت یها رساختیو ز داریپا یها نهیبه گز یدسترس ایکنندگان  لیتسه

که خارج  دهد یرا نشان م یو عوامل کالن دهد یرا شکل م یزندگ یها است که سبک یا نهیزم

 یاست، تا در طراح یاصل نفعانیذ ریها و سا دولت یهدف برا نیاز کنترل فرد باشد. ا

 یها و سبک دهند یرا انجام م داریناپا یها نهیگز «شیرایو»که  یها و اقدامات برنامه ها، استیس

 (.Akenji, 2014کند ) یاری رندیگ یفرض در نظر م شیپ نهیرا به عنوان گز داریپا یزندگ

و دانش شهروندان پنج منطقه درباره  یآگاه یدر پژوهش حاضر به بررس نکهیتوجه به ا با

دهنده  لیاز عناصر تشک یکیشهروندان  یپرداخته شده است و آگاه داریپا یسبک زندگ

 .میده یم حیتوص شتریچارچوب را ب نینگرش است، ا

 یبرا یمثبت اشاره دارد که منجر به آمادگ یها از ارزش یا به مجموعه «حیصح» نگرش

تجّار،  -نفوذ  یذ نفعانیذ ریافراد و سا یها ها شامل نگرش . نگرششود یم داریعملکرد پا

معلمان  استمداران،یکشاورزان، طراحان، رهبران اجتماع، س ،یگذاران، کارشناسان حقوق استیس

را  ییها نگرش دی. بارندیگ یشکل م یارزش یریگ توسط دانش و  جهت ها  رشاست. نگ رهیو غ

را  نییاز باال به پا ستمیس رییبه تغ ازیو ن یداریاز برنامه پا یالقا کرد که درک جامع نفعانیبه ذ

 داریپا یسبک زندگ ییشکوفا طیشرا نییمنحصر به فرد در تعها به طور  . دولتدهد ینشان م

 راتیو تأث پردازند یهدف م نیمخالفت با ا ای جیترو یدارند و به چگونگ راردر کانون توجه ق

قدرت برندگان و بازندگان در  ییایپو نیمنافع مختلف و همچن ها استیس یدر طراح یرقابت

 .کند یجامعه را منعکس م

                                                           
1Attitude- Facilitators- Infrastructure (AFI)  
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سبک  نکهیخدماتشان را درک کنند و ارتباط برقرار کنند، ا ایمحصوالت  یازهاین دیبا تجّار

 دی. اجتماعات باستیو جامعه چ طیمحصوالت و خدمات بر مح نیا ریو تأث ستیآنها چ یزندگ

مربوط به سبک  ماتیو چگونه بر تصم کنند یم جیرا ترو یاجتماع یبدانند که چه هنجارها

بالقوه  یها نهیانتخاب خود، گز راتیتأث دی. افراد و خانوارها باگذارند یم ریشهروندان تأث یزندگ

 -دشوار است  یاگرچه در سطح فرد -ها  دهند که راه حل صیموجود را درک کنند و تشخ

بزرگتر کمک کند. در حالت مطلوب، همه  ستیز طیجامعه و مح یداریممکن است به پا

 تحقق آنها را درک کنند. یالزم برا یها و نگرش داریپا یگزند یها سبک تیاهم دیبا نفعانیذ

 حاصل از سنجش نگرش شهروندان یتجرب یها افتهیب( 

 یبه چه صورت داریپا یشهروندان تهران در مورد سبک زندگ یدانش و آگاه زانیم :3سئوال

 است؟

و دانش آنها  یآگاه یعنیدهنده نگرش شهروندان،  لیاز عناصر تشک یکی یبررس نیا در

 نجایدر ا ها افتهیاز  یمورد سنجش قرار گرفت که منتخب داریپا یدر ارتباط با سبک زندگ

 :شود یگزارش م

 یآموزش شهروند»که  هیگو نیدر پاسخ به ا :آن رشیو پذ یـ ضرورت آموزش شهروند1

 ادیو ز ادیز یلیخ نهیبا انتخاب گز انی( درصد پاسخگو1/93) ،«دانمیم یالزم و ضرور یرا امر

کم و  نهی( درصد گز1/3و ) شودیم یمهم تلق اریبس یامر ینشان دادند که آموزش شهروند

از  یاریشود که بس دیتأک دیبا ی. در رابطه باضروت آموزش شهرونددندکم را اعالم نمو یلیخ

دست  دینبود شغل و با ام لیبه دل کردند یم یکوچک زندگ یکه در شهرها یکسان ای انییروستا

 یشهر با مسائل و مشکالت مختلف نیاند و در ا شهر تهران شده یبهتر راه یبه زندگ افتنی

 کوچک خود با آن مواجه نبودند. یرو هستند که قبل از آن در روستا روبه

 ،«باشم یم یشهروند نینو یشهروند ندیآشنا شدن با فرآ یرایمن پذ» هیپاسخ به گو در

از  شیب دهدیرا اظهار کردند که نشان م ادیو ز ادیز یلیخ نهیگز انی( درصد پاسخگو1691)

( درصد 4/6و ) باشندیم نینو یشهروند ندیآشنا شدن با فرآ یرایپذ یاز جامعه آمار یمین

 نیبه ا توان یشده م  داده یهاکم و کم را مشخص نمودند. با توجه به پاسخ یلیخ یهانهیگز
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 یزندگ یها سبک یریفراگ یر شهروندان براالزم د ینکته اشاره کرد به صورت بالقوه آمادگ

استفاده  داریبه توسعه پا یابیدست یدر راستا لیپتانس نیوجود دارد و الزم است که از ا داریپا

 . دیبه عمل آ

 ون،یزیرا از تلو شان یاطالعات و آگاه انیپاسخگو :شهروندان یـ منابع دانش و آگاه2

 افتیدر یمجاز یها و شبکه گرانیگفتگو با د ،ینترنتیا یها تیها و مجالت، سا روزنامه

از استقبال  یمجاز یها اطالعات از شبکه افتیدر ،یخبر یها رسانه نیا انیو در م کنند یم

 از استقبال کمتر برخوردار بود.   التو خواندن مج شتریب

مصرف  ثیخود را از ح یسبک زندگ» هیخود. در پاسخ به گو یسبک زندگ یابیـ ارز3

 یها نهی( درصد گز1/46صورت بود: ) نیها بد پاسخ «دانم یم افتهی منطبق بر جوامع توسعه

 انیکم را در پاسخ اظهار نمودند که ب یلیکم و خ یها نهی( درصد گز4/11و ) ادیو ز ادیز یلیخ

منطبق  افتهیجوامع توسعه  یمصرف با الگو ثیاز ح انیاز پاسخگو یلیخ یسبک زندگ دارد یم

جامعه  ینهادها ،یا ندهیمانند تهران که به طور فزا یبتوان گفت که در شهر دی. شاستین

 طیحفظ مح یحام یاجتماع یو رفتارها کنند یم قیو رقابت را تشو ییمصرف کننده فردگرا

و مانور دادن با آنها در  متیگران ق یها لیاتومب اشتنو د شوند یواقع م یمورد کم لطف ستیز

طور نامطلوب بودن  نیاست و هم یکسب منزلت اجتماع یمصرف آشکار برا ینوع ها ابانیخ

خود  یسبک زندگ یاز شهروندان تهران یباعث شده تا تعداد کمتر یحمل و نقل عموم ستمیس

 بدانند. افتهی مصرف منطبق بر جوامع توسعه ثیرا از ح

 هیه به گوداده شد یها پاسخ :داریآن با توسعه پا یو سازگار یفعل یـ سبک زندگ4

جانبه  همه شرفتیو پ یافتگی شهروندان جامعه را به توسعه یمعتقدم وضع موجود سبک زندگ»

موجود، جامعه را به  ی( درصد معتقدند که سبک زندگ5/45صورت بود: ) نیبه ا.« رساند یم

و  ادیز یلیخ یها نهیمورد را با انتخاب گز نیخواهد رساند که ا نبههمه جا شرفتیتوسعه و پ

کم را در پاسخ به سئوال فوق اعالم  یلیکم و خ نهی( درصد گز1/22اظهار داشته و ) ادیز

در جامعه  یفعل یکه با سبک زندگ رسد یپاسخ دهندگان به نظر م یها نهیگز ینمودند،. با بررس

 داریرا به سمت توسعه پا یو الزم است سبک زندگ دیرس داریو توسعه پا شرفتیبه پ توانینم

 . نمود تیهدا
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و جامعه  داریپا یمهم سبک زندگ یها از مؤلفه یکی :انصاف و برخورد با فساد تیـ رعا5

من معتقدم در » هیدر پاسخ به گو انیانصاف و مبارزه با فساد است. پاسخگو تیخوب رعا

( درصد 2/24اظهار نظر کردند: ) نیچن« شود یم تیعدالت رعا یبرخورد با  فساد اقتصاد

کم را انتخاب کردند که  یلیکم و خ یها نهی( درصد گز5/46و ) ادیو ز ادیز یلیخ یها نهیگز

( 5/46) دهد یم لیرا تشک یاز جامعه آمار یمیپاسخ دهندگان که حدود ن شتریب دهد ینشان م

 تیعدالت رعا یکم اظهار داشتند که در برخورد با فساد اقتصاد یلیکم و خ نهیبا انتخاب گز

 نی( درصد معتقدند که ا2/24مانع توسعه باشد و تنها ) کی نبه عنوا تواند یم نی. اشود ینم

 1داده شده در قالب نمودار شماره  یها پاسخ یمیترس عیبرخورد با فساد عادالنه است. توز

 نشان داده شده است.

 
 شود یم تیعدالت رعا ی. من معتقدم در برخورد با  فساد اقتصاد 5نمودار شماره 

 یدانش شهروند یونیرگرس لیتحل

شهروندان  نیدر ب داریپا یکننده و مؤثر بر سبک زندگ نییاز عوامل تع یکل ییشما نکهیا یبرا

 ینیب شیو پ نییمستقل در تب یرهاییمتغ ریمشخص کردن سهم و تأث نیو همچن میداشته باش

 شد. هو به روش همزمان استفاد یرییچند متغ ونیرگرس لیو تحل هیوابسته، از تجز رییمتغ راتییتغ

و درآمد وارد  التیسن،تأهل، تعداد فرزندان، تحص ت،یمنطقه، جنس تیوضع ریمتغ هفت

 مشخص گردد. یدانش شهروند ریبر متغ رهایمتغ نیا ریشد تا تأث

  

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

(درصد)فراوانی  8.3 15.9 26.4 22.2 27.3

8.3  

15.9 

26.4 22.2 27.3 
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 . نیکوئی برازش مدل در دانش شهروندی5جدول 

 

 یرهایمتغ نیچندگانه ب یهمبستگ زانیکه م دهد ینشان م ،1اعداد آورده شده در جدول 

خوب  رهایمتغ نیا نیدر ب یاز شدت همبستگ زانیم نیو ا باشد یم 211/1مستقل برابر با 

 ریمتغ انسیدرصد وار 1/1که  دهد یمشخص شده که نشان م111/1نییتع بیاست. ضر

 لیتعد نییتع بی. ضرشود یم نییشده در مدل تب ردوا ریتوسط هفت متغ یدانش شهروند

مشخص شده است که نشان  611/1ـ واتسون برابر با  نیاست. دورب 111/1شده برابر با 

. مقدار کنستانت برابر با باشد یاستقالل مشاهدات م یمستقل دارا یرهاییمتغ دهد یم

 یدارا یآمار عهشهروندان جام رهایکدام از متغ چیبدون ورود ه نکهیا یعنی463/1

 .باشند یم یدانش شهروند463/1

 یدارا یشهروندان با دانش شهروند التیمشخص شد که تحص یدار یمعن یبررس اب

افراد  التیتحص ریتحت تأث یدانش شهروند 221/1 دهد یاست و نشان م یدار یاختالف معن

با  رهایمتغ هی. بقباشد یم یبا دانش شهروند یمنف یدار یاختالف معن یاست و تأهل هم دارا

 تسین یدار یمعناختالف  یدارا یدانش شهروند

 توسعه محور یو  سبک زندگ یدانش شهروند یونیرگرس لیتحل

 داریپا یوابسته سبک زندگ ریبر متغ ریمتغ نیا ریشده تا تأث وارد  یدانش شهروند ریمتغ

 مشخص گردد.
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 توسعه محور یبر سبک زندگ یدانش شهروند ریبرازش مدل تأث یکوئی. ن6 جدول

 مدل

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

 -دوربین

 واتسون
 کنستانت f آماره 

متغییر وارد 

 شده

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Durbin-

Watson 
F 

Change 
Constant 

دانش 

 شهروندی

1 .626 .392 .392 1.880 611.437 1.262 *.626 

Sig  .000 .000 

مستقل دانش  ریمتغ نیب یهمبستگ زانیکه م دهد ی. نشان م2اعداد آورده شده در جدول 

در  یاز شدت همبستگ زانیم نیو ا باشد یم 121/1برابر با  داریپا یبا سبک زندگ یشهروند

 36 دهد یمشخص شده که نشان م362/1 نییتع بیمطلوب است. ضر اریبس ریدو متغ نیا نیب

. شود یم نییمدل تب نیدر ا یدانش شهروند ریتوسط متغ داریپا یسبک زندگ ریدرصد متغ

مشخص شده  991/1ـ واتسون برابر با  نیاست. دورب362/1شده برابر با  لیتعد نییتع بیضر

. مقدار کنستانت برابر با باشد یاستقالل مشاهدات م یدارا رهاییمتغ دهد یاست که نشان م

سبک  یدارا 212/1 یجامعه آمار شهروندان یریمتغ چیبدون دخالت ه نکهیا یعنی212/1

 هستند. داریپا یزندگ

در  دار،یپا یو سبک زندگ یدانش شهروند یرهایمتغ نیب یاز نشان مقدار همبستگ پس

 .دیکن ی. مشاهده م2که در نمودار  دیگرد میترس رهایمتغ نیاز ارتباط ب یمدل تینها
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 یریپذتی. آشکار است مسئول2در نمودار  رهایمتغ نیشده ب میهمان طور که از ارتباط ترس

 داریپا یبر انتخاب سبک زندگ یدانش شهروند قیطور از طر نیو هم میبه طور مستق

 . گذارد یم ریشهروندان تأث

بس  یپژوهش کار نیبه دست آمده در ا جیاست که قضاوت در مورد نتا یادآوریبه  الزم

 هیمتفاوت است و توص یدر هر خرده فرهنگ داریپا یسبک زندگ رایاست، ز دهیچیدشوار و پ

استفاده گردد. بعالوه، ضرورت دارد که در  داریپا یزندگ یها که از اصطالح سبک شود یم

 ستیز یشهروند» داریپا یزندگ یها به مصرف و انتخاب سبک طهنگام پژوهش دانش مربو

  .شود نه هر نوع دانش متعلق به هر نوع شهروند دهیسنج «یطیمح

 یریگ جهینت

و  کند یم نییرا تع یبر علم را در مورد آنچه سبک زندگ یمبتن ریاخ یها تیپژوهش روا نیا

. کند یم بیبهتر شکل داد، ترک یداریپا یها به چالش ییپاسخگو یآنها را برا توان یچگونه م

به عنوان  ایو  رندیگ یقرار م یکیزیف طیو مح یاجتماع یهنجارها ریتحت تأث یزندگ یها سبک

. به اصطالح رندیگ یهستند که شهروندان هر روز م یماتیکننده تصم لیتسه ایو  نندهمحدود ک

که در صورت عدم وجود  دهد یبر قصد نشان م یرفتار مبتن ایبر دانش  یخالء کنش مبتن

 توان ینم یبه راحت دار،یناپا یها نهیگز انیافتادن در م ریگ ایبه آنها  یو دسترس داریپا یها نهیگز

انجام شود. در  دیاست که با ییاز کارها یتنها بخش یآگاه شیعمل کرد. افزا یطبق آگاه

 ای یدر سطح فرد توانند یکه م یعوامل کیتفک ،یسبک زندگ جیترو یاقدامات برا یطراح

ها  هستند، مهم است. راه حل یکه خارج از کنترل فرد یو عوامل رندیمورد توجه قرار گ یخانگ

ها( را  اجتماعات، تجّار، مؤسسات و دولت) نفعیذ یها گروه نیمچنافراد و خانوارها و ه دیبا

-هدف قرار دهند. چارچوب نگرش دهند، یرا شکل م یمصرف و سبک زندگ نهیکه زم

توانا  طیمح کی جادیا یبرا نییاز باال به پا استیس تیهدا کردیرو کی رساختیز-گران لیتسه

چارچوب  ن،یا لیتکم یشکوفا شود. برا داریپا یزندگ یها که در آن سبک کند یکننده فراهم م

Refuse Effuse Diffuse یها راه حل یجستجو یها و جوامع برا از مشارکت افراد، خانواده 

 .کند یم یبانیپشت یاجتماع یها یو نوآور یمردم یها شیو شرکت در آزما یمعنادار شخص
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انواع مختلف  یمستلزم درک الگوها داریپا یاز سبک زندگ تیحما یگام مهم برا کی

در  یهر بخش سبک زندگ 1یسبک زندگ یبند میمعروف به تقس -است  یسبک زندگ

و  حاتیها، ترج ارزش یاوقات فراغت دارا یها تیمانند مد، استفاده از زبان و فعال ییها نهیزم

به ثروت، درآمد و  شتریب یسبک زندگ میتقس یقبل یکردهایاست. رو زیمتما یعملکردها

در  شهیحال، جامعه هم نیمتمرکز شده است. با ا یطبقات مختلف اجتماع جادیا یحرفه برا

که  کند یم دی(، تأکمیاقل ریی)به عنوان مثال تغ یطیمح ستیز ریاخ یها ما و چالش رییحال تغ

. نیاز ستندین یکاف داریپا یبه سبک زندگ نپرداخت یبرا ییبه تنها کیکالس یکردهایچگونه رو

های  بومی را برای طراحی راه حل -و شهرها تقسیم بندی اجتماعی  است که کشورها، مناطق

 دینبا داریپا یهای بهتر انجام دهند. سرانجام، لزوماً سبک زندگ ای هدفمند و پاسخ مداخله

 ،یسنت یها وهیبه مصرف مربوط باشد. ش ایانجام کارها  یبرا یدیجد یها شامل روش

 یادیمصرف ز نکهیدارند بدون ا یبخش تیرضا یکه زندگ یو اجتماعات یمیقد یها یآور فن

 بزرگ آموزنده باشند. اسیمق یها راه حل نیتدو یبرا توانند یداشته باشند م
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