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چکیده
این پژوهش ،به شناخت عوامل مؤثر بر سبک زندگی و ارتباط آن با خانه-
های معارص شهر مشهد میپردازد که با شناسایی این عوامل و بررسی
تحوالت سبک زندگی سعی دارد جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی و ارتباط آن
بر انتخابهای ساکنین مشهد در حوزه خانه و مسکن را تبیین کند .برای
فهم مؤلفههای شاخص سبک زندگی افراد هر جامعهای ،خانه از
کلیدیترین عوامل است ،چراکه رابطه متقابل و دوسویه خانه و جریان
زندگی ،بسیار پویا و بهواسطه جریانات کالبدی و دکوراسیون داخلی
خانه ،قابلپیگیری است .از مهمترین نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل
ادبیات این پژوهش ،تعریف وجوه عینی و ترجیحی برای کلیت سبک
زندگی با طراحی زیرشاخههای اجتامعی ،ارزشی ،آیینی و مرصفی ،بهطور
همسان برای هر دو وجه بوده است .روش تحقیق کمی و پیامیش
مطالعات در بسرت پژوهش با استفاده از پرسشنامه بسته و انتخاب حجم
منونهها تصادفی ساده است که از نرمافزار  Smart PLSبرای تحلیل
دادهها استفاده شد .نتایج حاصل از برداشت میدانی  237پرسشنامه
مقبول از  250پرسشنامه توزیعی میان ساکنین محالت مختلف شهر
مشهد است .در گام تحلیل دادهها ،ابعاد ارزشی و آیینی به علت
اشرتاکات فراوان ذهنی و معنایی با یکدیگر ادغام شدند ،همچنین
تعریف وجوه ترجیحی و عینی برای شناسایی سبک زندگی قابلپذیرش
شناسایی گردید .وجود دنیای رسانه بهویژه فضای مجازی و الگوبرداری از
تلویزیون و رسانههای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام با بیشرتین درصد
در بعد مرصف ،خود گواه کمرنگ شدن سنتها و ارزشهای مذهبی در
زندگی جامعه معارص مشهد و جایگزینی آن با ارزشهای جدید است.
درنهایت میتوان اذعان داشت ،بعد ارزشی-آیینی در قیاس با دو بعد
دیگر اجتامعی و مرصف ،در وجه عینی سبک زندگی ساکنین شهر مشهد
از تأثیر و ارزش کمرتی برخوردار است.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،ارزشها و آیینها ،تحوالت خانه ،دوران
معارص ،مشهد

Abstract
This study can identify the factors affecting lifestyle and
its relationship with the contemporary home in
Mashhad city. It tries to demonstrate the value and ritual
dimensions' position and its relation to Mashhad
residents' choices in the field of housing and home. In
each society, home is a critical factor in understanding
the people's lifestyle prominent components. The twosided relation between home and life flow is dynamic; it
is traceable due to the home's body flows and interior
decoration. One of the most important consequences of
this study's literature analyzing and investigating is
describing the "objective" and "preferential" aspects for
"the lifestyle's totality; along with designing "social,
"value," "ritual," and "consumable" subcategories
similarly for both aspects. The research method is
quantitative. The closed questionnaire is used for the
investigations gauging in the research context; samples
are selected simply randomly and the data analyzed by
Smart PLS software. The results are from field research
of 237 acceptable questionnaires out of 250
questionnaires distributed among different Mashhad
"neighborhood residents. The "value" and "ritual
dimensions merged at the data analysis level because of
having many subjective and semantic commonalities.
Also, the "preferential" and "objective" aspects for
identifying acceptable lifestyles are recognized. The
media world, especially cyberspace and modeling of
Television, Telegram, and Instagram, with the highest
usage percentage, shows a diminution in religious
traditions and values and a replacement with new values
in Mashhad contemporary society's life. Therefore, it
can be obvious that the value-ritual dimension,
compared with the other two social and consumption
dimensions, and has less value and impact in the
objective aspect of Mashhad city residents' lifestyle.
Keywords: lifestyle, factors effective on lifestyle, values and
rituals, home changes, contemporary era, Mashhad.
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جایگاه ابعاد ارزشی...

مقدمه

و کتابخانهای بهرهجویی شد و در گام بعدی ،برای فهم و

تغییرات فکری و نگرش آدمی در ادوار مختلف تاریخی،

تدقیقسازی تحوالت موضوع در بسرت پژوهش ،مطالعات

اجتامعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ف ّناورانه ،در مکانهای

میدانی (از طریق تکمیل پرسشنامه) میان ساکنان خانههای

متفاوت جغرافیایی ،منجر به انتخاب روش و سبکهای

معارص شهر مشهد ،صورت گرفته است .ادبیات این پژوهش

مختلف زندگی گردیده است و این خود عامل مهمی در تغییر

در پی شناخت سبک زندگی و مؤلفههای شاخص آن بهویژه

مداوم کالبد خانه ،هامن بدن دوم آدمی 1گردیده است .مرور

عوامل ارزشی-آیینی از سویی و از سوی دیگر خانه و

روند تاریخی خانههای ایرانی ،مؤید تغییر واضح و روشن

متغیرهایی از آنکه متأثر از سبک زندگی ساکنان است ،به

سبک زندگی مردم این رسزمین است که پژوهش حارض با

مطالعه در میان حوزهها و علوم مختلف نظری پرداخته است.

هدف تبیین جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در سبک زندگی
ساکنان شهر مشهد ،سعی دارد به کشف عوامل مؤثر بر
سبک زندگی و ارتباط آن با تغییرات و انتخابهای فضای
خانگی و در نهایت جایگاه ابعاد ارزشی و آیینی در میان
عوامل مؤثر بر سبک زندگی بپردازد .بدین منظور ،شناخت
عمیق رابطه انسان و محیط (اینجا خانه) و پیوند درهمتنیده
این دو ،رضوری به نظر میرسد.
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چیستی خانه
خانه محمل اصلی سکونت آدمی است و بهواسطه وجود آن،
سکونت از مفهومی ذهنی به منودی عینی دست مییابد.
با تکیهبر تفکرات هایدگر که بودن و شدن در مکان را نشانه
بارز وجود میداند ( )Heidegger, 1971: 347-348که در
گذر زمان شکل و معنا مییابد ( ،)Lefas, 2009: 84از
طرفی شولتز آن را «برقراری پیوندی پرمعنا میان انسان و

پیشینه پژوهش

محیط مفروض» میداند ( )Schulz,1985: 416-422و

از رسالتهای طراحان و معامران خلق رابطهای متناسب بین

استوک این پیوند را رابطهای دوسویه تعبیر میکند که در

انسانها و کالبد اطرافشان است .برای دستیابی به این

جریان زندگی بازتولید و زیسته میشود ( Stock, 2007:

هدف ،درک صحیحی از رفتار انسان در محیطهای متفاوت

 )106-113میتوان این مفهوم و اندیشه را به امر سکونت نیز

رضوری است ،بهنحویکه پیوند انسان و مکان را قویتر سازد

نسبت داد .سکونت به معنای واقعی خود در خانه رخ

( Waxman,2004به نقل از قاضیزاده .)3 :1390 ،در این

میدهد .خانه ظرف تجربهها و خاطرهها و تعلقخاطرها

مجال ،ضمن یادآوری این نکته که پژوهشهای حوزه

(Choudhury and Rowles, 2005: 3؛ به نقل از

انسانشناسی خانه (اینجا خانه و سبکزندگی) در ایران

آقالطیفی ،)31 :1391 ،آیینه معناهای اجتامعی و

بسیار انگشتشامر بوده ،ابتدا به چیستی خانه و شناخت

روانشناختی ( ،)Saegert, 1985: 287مکانی رسشار از

مفهومی آن پرداخته و در ادامه رابطه بین کالبد خانه و سبک-

احساسات و معانی فرهنگی ( Blunt and Dowling,

زندگی مورد بررسی قرار میگیرد .برای تحقق این امر در هر دو

 )2006: 2-3است که اگر این احساسات ،ملهم از واقعیات

بخش ،از طریق مطالعات اسنادی شفافسازی معنایی و

زندگی باشد ،الزاما ً مثبت نیست و میتواند گاه مکان ترس

مفهومی انجام شده است و در ادامه تعامل کالبد خانه و

و خشونت و غربت نیز باشد ( Blunt and Varley,

سبکزندگی مورد پژوهش قرار گرفته است.

 .)2004: 3با این تفاسیر ،خانه مجموعه پیچیده و گسرتدهای

روش پژوهش
ساختار ادبیات پژوهش مبتنی بر زمینههای تاریخی،
اجتامعی و فرهنگی و کالبدی خواهد بود .در گام نخست
برای شناخت و فهم مبانی نظری پایه ،از مطالعات اسنادی
 .1اولین بار مرلو پونتی از این اصطالح در توصیف خانه استفاده
کرد.

از معانی است ( )Moore, 2000: 208که تنها شامل
عوامل عینی و واقعیات زندگی فرد نشده و ترکیبی از واقعیت
و ایدهآلهای ذهنی او در امر سکونت است

;.)Hareven, 1993; Neale, 1997

نیست ،مسکن یک ساختار فیزیکی است و خانه یک

خانه در عربی (بیت) ،مکانی است که بتوان در آن بیتوته و

مجموعه غنی از معانی فرهنگی ،جمعیتی و روانی در حال

شب را روز کرد (ارژمند .)64 :1390 ،مسکن نیز ریشه عربی

تکامل است که ما به ساختار فیزیکی متصل میکنیم»

دارد و جای سکونت و آرامگاه است .در آیه  80سوره نحل،1

(گیفورد .)72 :1378 ،درنهایت عموم اندیشمندان حوزه

خانه (بیت) ،مایه سکینه (آرامش) شمرده شده است

خانه ،جریان معناها و رابطهها را در خانه بسیار قویتر از

(کبیریسامانی و دیگران .)64 :1395 ،خانه در زبان انگلیسی

کالبد آن در مفهومسازی کلمه «خانه» میدانند.

با دو واژه هاوس 2و هووم 3بیان میشود که مفهوم و کاربرد

بنا بر مطالعات استفانوویک و تفاوتهای اساسی فضاهای

این دو واژه به دو بعد اساسی در ترشیح خانه اشاره میکنند.

زیسته 6با فضای هندسی طراحیشده ،گفتوگو از خانه با

بعد اول ،وجه رسپناهی آن است که متوجه ابعاد کالبدی

رویکرد پدیدار شناختی غالبا ً از مفهوم انتزاعی فضا فراتر رفته

خانه بوده ،درواقع به حالت فیزیکی بنا اشاره دارد و با واژه

و در بسرت زندگی روزمره معنا مییابد (پرتویی.)42 :1382 ،

اول شناخته میشود و وجه دوم به بعد هویتی و معنایی آن

آنچه هایدگر ،مرلوپونتی (و احتامالً هورسل) وجه عملی

اشاره دارد و بیشرت جنبههای غیرکالبدی خانه را نشانه

«بودن در جهان» میدانند که کنشی است بین انسان و

میگیرد و با واژه هووم شناخته میشود که بنا به گفته

محیط ( Gibsonبه نقل از)Shuster, 2017: 119؛ خانه با

آقالطیفی دامنه مفهومی و کاربردی وسیعتری نسبت به واژه

توجه به این دیدگاه و بنا به گفته مرلو پونتی بدن دوم 7آدمی

هاوس دارد (آقالطیفی .)26 :1391 ،هووم در فرهنگ

است و هامنطور که مفهوم سکونت بیشرت به فلسفه هایدگر

انگلیسی آکسفورد بهعنوان ساختار کالبدی که در آن زندگی

مرتبط است ،مفهوم بودن در خانه را نیز در حقیقت

شود (و عمدتا ً به یک خانواده تعلق داشته باشد) گفته می-

مرلوپونتی مطرح میکند ( ،)Jacobson, 2009: 355که راه

شود ( .)Wehmeier, 2005: 744همینطور ،مکان؛

ما را در جهان «بودن» پشتیبانی میکند ( Jacobson,

منطقه یا رسزمینی که به کسی یا کسانی تعلق دارد نیز معنا

 .)2010: 221جیکوبسن معتقد است بودن در خانه اساساً

5

یک تجربه انفعالی است و گرچه سکونت داشنت جزء ذات

شده است ( .)Morley, 2000: 4دو واژه هیم 4و هیمت

8

در زبان آملانی با ریشههای انگلیسی ،نوردیک ،ایرلندی و

طبیعی ماست ،چگونگی تحقق آن مستلزم آموزش است

روسی معنای خانه را به دوش میکشند ،که هم شامل

( )Jacobson, 2009: 356و آدمی بهراحتی در خانة خویش

اقامت مادی و هم محیطی میشوند (.)Alsop, 2002: 3

در خالل زندگی روزانهاش میتوان اجتامعی بودن را پرورش

به اعتقاد مورلی ،هیم خصوصی است و به من تعلق دارد

دهد ( )Jacobson, 2010: 219بهنوعی به تقویت

ولی هیمت شکل عمومی دارد و منیتواند به من متعلق

دیالکتیک درون و بیرون (Norberg-Schulz, 1985: 416-

 .1والله جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلود

زیادی موردمطالعه و بررسی قرارگرفته است ( ;Soja, 1989

األنهامبیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم أقامتکم و من اضوافهاو

 Massey, 199: 3; Thrift, 2006به نقل از Sumsion and

اوبارها و اشعارهااثاثاو متاعا الی حین (نحل.)80/

 .)J.Harison, 2016در ارتباط با آن میتوان اصطالح اصلی و
2 .House

ریشهای این مبحث را  Life Worldمطرح منود که بهصورت

3 .Home

غیرمستقیم و تلویحی اشاره به زندگی روزمره آدمی دارد ،زندگی

4 .Heim

روزمرهای که مردم بدون هیچ توجه خودآگاه و ذرهای تأمل انجام

5 .Heimat

میدهند .زیست جهان در هر مرحله تحول تاریخی و نزد هرگونه

 .6منظور از فضاهای زیسته ( ،)Lived spacesفضاهایی است

اجتامعی ،یک واقعیت عینی بهحساب میآید.

که فراتر از ابعاد هندسی و فیزیکی ،به ابعاد اجتامعی و تجربه

7.second body

روزمره آدمی میپردازد .ایده فضاهای زیسته توسط صاحبنظران

8. being-at-home

جایگاه ابعاد ارزشی...

(Somerville, 1997; Chapman & Hockey, 1999

باشد ( .)Morley, 2000: 4لذا «هر مسکن یک خانه
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)422; Seamon, 2000: 11; Relph, 2000: 15-31

,1991: 181- 191; Dupuis and Thorns, 1996

بپردازد .در خصوص مطالعات روانشناختی رفتار در محیط

،)Oswald and Wahl, 2005; Hockey, 1999

کالبدی زندگی روزمره (Craik ,1970; Srivastava,1971

شاغالن خانگی ( ;Bulos, 1990; Ahrentzen, 1992

به نقل از لنگ )22 :1383 ،تفسیرهای گسرتدهای بر روی

 ،)Randall, 1994بیخامنانان ( Rivlin, 1990; Moore

خانه و معنای آن صورت گرفته است .هیوارد ( )1975اولین

،)and Canter, 1991, 1993; Moore et al., 1995

فهرست جامعی از معانی مربوط به خانه تهیه منود که منبع

مالکین مشرتک ()Rae, 1992؛ گروههای قومی خاص

مطالعات بعدی قرار گرفت؛ جین مور نیز ضمن غلط دانسنت

()Low & Chambers, 1993; Somerville, 1994

این روند ،رجوع به بسرت موضوع را بسیار حائز اهمیت

یادکرد.

میداند ( .)Moore, 2000: 210از دیگر گامهای مؤثر و

آنچه بهروشنی در میان پژوهشهای انجامشده درباره خانه

مهم این حوزه میتوان از مطالعات داگالس پورتیوس بر خانه

در حوزههای مختلف به چشم میآید ،رابطه متقابل و دوسویه

بهعنوان هسته قلمرویی ( .)porteous, 1976مطالعات

خانه و جریان زندگی ساکنانش است؛ بهطوریکه هرکدام

کلرکوپر مارکوس بر مبنای نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ با

برای گشایش مفهوم خود ،باوجود دیگری معنا مییابد.

عنوان «خانه ،مناد خویشنت» (.)Cooper, 1974& 1995

ساکنان یک خانه (با توجه به قومیت ،جنسیت ،از ردههای

یافتههای اپلیارد بر اساس آراء مازلو ( )Maslow, 1954در

مختلف سنی ،اجتامعی و غیره) ،شیوههای متفاوتی از

خانه و پاسخگویی آن عالوه بر نیاز کالبدی ،بر آسایش روانی

زندگی را دنبال کرده و تلقیهای متنوعی از خانه را با توجه به

و نیاز اجتامعی ( .)Appelyard, 1979مطالعه

الگوهای رفتاریشان در کالبد خانه جویا میشوند .بنابراین

سیکساسمیت و بیان مؤلفههای شخصی ،اجتامعی و

نکته که خانه در بسرت زندگی روزانه به واقعیت و عینیت بدل

کالبدی خانه ()Sixsmith, 1986: 281-298؛ متایز مسکن

میشود ،برای فهم خانه ،زندگی و انواع آن بهعنوان نتیجه

و خانه در پژوهش ساگرت و دونکن ( ;Duncan, 1981

رابطه انسان و خانه ،رضوری است.

 .)Saegert, 1985مطالعات تگنولی و بررسی پنج خصیصه
اصلی برای خانه :مرکزیت ،تداوم ،خلوت ،هویت شخصی و
روابط اجتامعی ( .)Tognoli, 1987: 679مطالعات نیوتن
و پوتنام و عوامل تکرارشونده در خانه مانند امنیت ،خلوت،
خانواده ،آسایش و صمیمیت ( Newton and putnam,

 .)1990جامعترین فهرست معانی خانه در سال  ،1991اثر
کارولین دسپرس ()Despres, 1991: 96-155؛ سندی
اسمیت و مطالعات کیفی مسکن برای تجربه شدن بهعنوان
خانه ( .)Smith, 1994پژوهش اورینگ گافمن درباره
«بازمنایی خود در زندگی روزمره» ( .)Goffman, 1999خانه
برای گروههای ویژه نظیر افراد مجرد ( Tognoli, 1987:
 ،)655-690افراد مسن ( ;Sixsmith and Sixsmith,

تعامالت خانه و سبک زندگی
معادل انگلیسی سبک زندگی کلمه «الیف استایل »1است
که چنین معناهایی برای آن قابلمشاهده است :روش
معمول و رایج زندگی فردی ،گروهی یا جامعه است
) ،(URL1شیوه زندگی شخصی ) .(URL2بهمنظور
شناخت بهرت مفهوم سبک زندگی ،سعی شده است به
دستهبندی و بررسی روش زندگی در دو بازه تاریخی ،قبل از
ظهور مدرنیته و بعد از ظهور دنیای مدرن پرداخته شود ،لذا
برای ماقبل مدرن ،کلمه شیوه زندگی مناسبتر احساس
شده است .قابلقبول است که بپذیریم قبل از انقالب
صنعتی و رشد رسیع تکنولوژی و تحوالت تاریخی ،اجتامعی
و فرهنگی حاصل از آن ،شیوه زندگی افراد که سنت 2عامل

 .1اصطالح ترکیبی  LifeStyleاز دو واژه  Lifeو  Styleشکلگرفته

 .2سنت (معادل  )traditionاز لحاظ ریشه لغوی با انتقال ،ارتباط

است که اولین بار توسط آدلر مورد استفاده قرار گرفت و از 1961م

دارد و در گسرته معنایش مفهوم انتقال معرفت ،آداب ،فنون،

در بین علوم مختلف پرکاربرد شده است

قوالب و بسیاری عنارص دیگر را که ماهیتی ملفوظ و هم مکتوب

https://www.merriam-webster.com/dictionary/
LifeStyle

دارند ،در خود دارد (نرص 134-5 :1380 ،به نقل از حجت:1390،
.)20-19

تغییری قابلمالحظه میشده است و با عدم پذیرش تنوع در

شامل همه افراد جامعه از هر سن و جنس و طبقهای است

درون خود ،نشان از وجود نظام طبقاتی و ارجحیت نگاه

( اباذریان و چاووشیان ،)1381 ،مبنای ساخت و پردازش

جمعی به فردی داشته و بر نظام تولید استوار بوده است .با

مفهوم سبک زندگی بین جامعهشناسان گردید ( Veblen,

آغاز قرن بیستم میالدی به همراه موجی از تحوالت ،شیوه

;1899 and 1919; Lazer, 1963; Sobel, 1981

زندگی از لحاظ ساختاری و مفهومی (مانند آنچه در گذشته

Simmel, 1990; Giddens, 1991 and 1994,

بود) روزبهروز کمرنگ گردید و ورای ساختار طبقاتی (ابراهیم-

Featherstone, 1987 and 1991; Lash and

آبادی )34 :1392 ،با بیان فردیت و منحرصبهفرد بودن نوع
زندگی (محفوظی و همکاران ،)318 :1377 ،بروز یافت که از
این مرحله به بعد به علت چنین تغییرات گسرتدهای بهعنوان
سبک زندگی راه خود را در میان مردم باز کرد .لذا پژوهشگران
با بررسی ریشه کلمه «الیف استایل» و فهم معانی کلمه
بنیادی «استایلوس »1در تولید آن ،علت انتخاب کلمه
استایل برای کنار هم نشسنت آن با الیف ،نقش آن در
متصورسازی و شکلدهی زندگی (حکاکی زندگی) یا ارائه و
گزینش زندگی میداند؛ چراکه واژه استایلوس بهعنوان ابزاری
ظریف برای ارائه و شکلدهی اثر ،درک بهرت معانی و مفهوم
این اصطالح را ممکن میسازد که بهخوبی نقش انتخاب و
تنوع در آن مسترت است.
از عوامل کلیدی وجوه متایز شیوه زندگی و سبک زندگی،
نظام مرصف است؛ اساسا ً تا قبل از قرن بیستم پدیدهای به
نام انتخاب و توانایی انتخابگری آدمیان و به دنبال آن سبک
زندگی بیمعنا و کممعنا بود (ابراهیمآبادی36 :1392 ،؛

 .)Urry,1987; Bocock, 1993; Parnell, 2006از
سویی با اشتغال زنان در جامعه ،الگوي سنتي «مرد نانآور»
و «زن خانهدار» به چالش کشیده شد و با افزایش سهم زن در
اقتصاد خانواده ،سطح کنرتل او بر تصميمگرييهاي مايل
بيشرت شد(گيدنز575 :1389 ،؛ سگالن ،)175 :1389 ،این
تغییر منجر شد الگوي جنسيتي کار خانگي نیز دستخوش
تغيري شود (به نقل از حبیبپور گتابی و همکاران:1392 ،
.)70
در کنار نکات یادشده ،بعضی نیز بر این باورند که «مفاهيم
شيوه زندگي و سبک زندگی ميتوانند بهعنوان مكمل
همديگر در نظر گرفته شوند .درون يك شيوه زندگي ميتوان
سبكهاي زندگي متفاويت را مالحظه كرد كه در آن ،همه
كاالها و اشكال مختلف منودهاي فرهنگي ،وسيلههايي براي
شباهتهاي فرهنگي و درعینحال مرزهايي براي متايز از
ساير فرهنگها هستند» (Liberg, 1995؛ به نقل از
باینگانی و همکاران.)61 :1392 ،

جدول  :1عوامل شاخص مؤثر بر سبک زندگی مستخرج از پژوهشهای انجامشده (مأخذ :نگارندگان)
عوامل

پژوهشهای انجامشده

Giddens,1996; Baudrillard, 1998; Gibbins and Reimer, 1999; Wyn and White,
الگوهای رفتاری

1997; Liberg,1995; Chaney,2002; Sobel,1981; Parnell,2006; Slater, 1997; Leo,
1998; Veblen,1899& 1919; Simmel, 1990; Bourdieu,1984; Lazer,
;1963;Adler,1956; Wolman,1981; Cohen, 1990; Wenzel, 1982; Clemens,2000
Leslie and Others,1994; Kluckhohn, 1962; McKee, 1969فاضلی1382 ،؛

مرصف

;Baudrillard, 1998; Wyn and White, 1997; Liberg,1995; Sobel,1981; Parnell,2006
;Bocock,1993; Weber, 1908; Lazer, 1963; Cohen, 1990; Leslie& Others,1994

 style .1از اصل التینی ( )Stilusو فرانسه قدیم ( )Stylusاست و
به معنی «رفتار یا روشی خاص که بهوسیله آن چیزی خلق ،طراحی یا
اجرا میشود»

جایگاه ابعاد ارزشی...

مهمی در حفظ و بقای آن بوده است ،بهکندی دستخوش

گیدنز )121 :1389 ،نظام مرصف (بهجای نظام تولید) که

https://www.merriam-webster.com/dictionary/style
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جایگاه ابعاد ارزشی...

Kluckhohn, 1962; Berger, 2011باینگانی ،ایراندوست و احمدی1392،؛ مهدویکنی1387 ،؛ اباذری و
چاووشیان1381 ،؛
ارزشها و هنجارها

Giddens,1996; Sobel,1981; Parnell,2006; Slater, 1997; Leo, 1998; Veblen,1899
and 1919; Simmel, 1990; Bourdieu,1984; Lazer, 1963; Wolman,1981; Wenzel,
 1982; McKee, 1969; Zablocki and Kanter, 2003مهدویکنی1387 ،؛ اباذری و چاووشیان1381 ،؛
حبیب پور گتابی و همکاران1392،؛

عادات و رسوم

Giddens,1996; Parnell,2006; Slater; Leo, 1998; Veblen,1899 and 1919; Simmel,
1990; Bourdieu,1984; Lazer, 1963; Wolman,1981; McKee, 1969

کنشهای اجتامعی

;Ansbacher, 1995; Wyn and White, 1997; Liberg,1995; Chaney,2002; Sobel,1981
;Leo, 1998; Bocock,1993; Veblen,1899& 1919; Simmel, 1990; Asa Berger
;Bourdieu,1984; Weber, 1908; Lazer, 1963; Cohen, 1990; Wenzel, 1982
Clemens,2000; Leslie and Others,1994; Kluckhohn, 1962فاضلی1382 ،؛
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ترجیحات

;Simmel, 1990; Bourdieu,1984; Kluckhohn, 1962 Parnell,2006

رسانه

Slater, 1997عیوضی1388 ،؛

رشد تکنولوؤی

 Baudrillard, 1998; Gibbins and Reimer, 1999ابراهیمآبادی1392،؛

عرفیگرایی دینی

 Bocock,1993; Cohen, 1990پویافر1392 ،؛ طالبان و رفیعی بهابادی1389 ،؛ ایسپا1388 ،؛

خانه ،غاییترین مکان و کالبد برای منایش متامعیار سبک

در الگوی فعالیتها منود پیدا کند که سهم ویژهای از این

زندگی آدمی است ،چراکه سبک زندگی مجموعهای نظاممند

منایش در خانه رخ میدهد.

از فعالیتها و انتخابهاست که حجم زیادی از آن در خانه

بهصورت خالصه ،بنا بر آراء نظریات فوق (جدول  ،)1میتوان

و حریم خانوادگی فرد تجلی مییابد ،درواقع خانه محمل

گفت الگوهای فعالیت ،الگویمرصف ،کنشهای اجتامعی

قرارگاههای رفتاری گسرتده فعالیتهای زندگی است حتی

و نظام ترجیحات از شاخصهای مؤثر سبک زندگی میباشند

باوجود ساعات محدودی که امروزه افراد خانواده در آن

که تحت فرمان نگاه ارزشی فرد بروز مییابند ،از سویی وجود

حضور دارند ،همچنان جایگاه ویژهای در تعریف فرد و هویتش

تکنولوژی و ابزار پرکاربردش در گسرتش دنیای مد ،دنیای

در خالل انتخابهای زندگیاش دارد و بنا به مطالعه رکنی و

رسانه و فضای گسرتده مجازی در کنار فعالیتهای

احمدی ( ،)1396پیکرهبندی فضایی خانه و روابط داخلی

اجتامعی فرد ،عواملی بسیار تأثیرگذار بر سبک زندگی و

متأثر از همین امر است؛ پس اگرچه مقياس اتاق نشيمن 1كه

انتخاب و ترجیحات فردی است.

با افكار چاپني 2درباره منزل اجتامعي شكل گرفت ،کارایی
اولیه خود را ازدستداده است (Reissman, 1967؛
 ،)Wirth, 1945اما این نکته را بیان میدارد که برای فهم
سبک زندگی افراد جامعه ،خانه از کلیدیترین عوامل بوده
است .ازنظر چاپین ،لوازمی که در اتاق نشیمن یافت میشود
نشاندهنده دستاوردهای فرهنگی و مادی و منزلت
اقتصادی و اجتامعی خانواده است ( Chapman, 1995:

 ،)375بنابراین میتوان انتظار داشت که حجم عمده مرصف
1. Living-room Scale

جایگاه ارزشها و آیینها و تحوالت آن در بروز سبک زندگی
هامنطور که در جدول  1قابلمشاهده است ،ارزشها و
تحول ارزشی عاملی است که موردتوجه پژوهشگران بسیاری
در حوزه سبک زندگی قرارگرفته است که در زیرشاخههای
ارزشها و هنجارها و حتی آداب و رسوم بهطور مستقیم
قابلپیگیری است .بسیاری از محققان ،ارزشها را
اصلیترین منبع شکلگیری سبک زندگی دانسته و
تأکیددارند که شناخت ساختار ارزشهای فردی ،اصلیترین
2. Chapin

معتقدند که ارزشهای فعلی فرد تعیینکننده سبک زندگی

فراهم نبودن رشایط محیطی در حد آرزو در ذهن فرد مباند

اوست .از طرف دیگر ،بروز برخی سبکهای زندگی نیز

(تصویر .)1

جایگاه ابعاد ارزشی...

وظیفه برای درک سبک زندگی افراد است .موافقان این نظر

هدفمند میسازد و درنهایت حتی ممکن است به دلیل

حاصل تحول ارزشی در جامعه و تالش افراد برای وفق دادن
خود با نظام ارزشی جدید دانسته میشود .درعینحال ،به
عقیده زابلکی و کانرت 1به غیر از سبک زندگی کالسیک که
وجه طبقاتی غالب است ،بقیه انواع سبک زندگی نتیجه بر
هم خوردن انسجام ارزشی هستند .این دو اندیشمند
معتقدند که در جامعه در حال گذار ،صورتبندی سبک-
های زندگی حول راهربد کنش جمعی (جنبش اجتامعی)،
تنها راه قابلاطمینان برای رسیدن به انسجام ارزشی است،
البته با ذکر این قید که این راه برای کسانی مطرح میشود که
آگاهی سیاسی و اجتامعی دارند .اگرچه دیدگاه غالب این
است که تحول ارزشی در ایجاد سبکهای زندگی ،مؤثر
است ،اما میتواند بهجای ایجاد سبک زندگی جدید موجب
تغییر در اصول سبکهای زندگی موجود نیز شود .یکی از
بارزترین مصادیق این نگاه ،بروز آرمان دموکراسی و برابری
خواهی و برهم خوردن سلسلهمراتب قریحهها در جامعه

تصویر  :1روند تبدیل ترجیحات فردی به عینیت در سبک زندگی
(علیپور و همکاران)1399:73 ،

در گام دوم برای هر دو وجه چهار بعد اجتامعی ،ارزشی،
آیینی و مرصفی در نظر گرفته شد که حاصل تحلیل پیشینه
(جدول  )1و دستهبندی منسجم محققین است که بهنوعی
دربردارنده متامی الگوهای رفتاری فرد است؛ ضمن آنکه
نقش رسانه و تکنولوژی و عرفیگرایی در این چهار بعد مسترت
بوده و در روند تحوالت آنها بسیار مؤثر واقع شدهاند (تصویر
.)2
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است .نظریهپردازانی مانند پیرتسون نیز معتقدند که نوعی
سبک زندگی التقاطی بروز پیدا کرده است .به عقیده کاملر
با توضیح اینکه هویت فردی محصول ارزشهای متناظر به
فلسفه زندگی و هویت اجتامعی ،محصول ارزشهای سبک
زندگی است به این مهم اشاره دارد که محیط عاملی کلیدی
در گزینش و تغییرات سبک زندگی است (فاضلی:1382 ،
.)99-92
وجوه سبک زندگی
با توجه به مبانی نظری یادشده و بررسی آراء نظریهپردازان،
نگارندگان برای سبک زندگی در گام نخست دو وجه کلی
قائل شدند :وجه عینی و وجه ترجیحی .وجه عینی ناظر بر
واقعیات زندگی روزانه افراد و وجه ترجیحی هامن بعد ذهنی
(انتظارات و خواستهها و ترجیحات) فرد است که او را در
انتخابهایشان همراهی میکند؛ ضمن آنکه این وجه ،بسته
به رشایط محیطی با وجه عینی تطابق یافته و به عینیت
میرسد ،یا فرد را برای برنامهریزی در انتخابهای بعدیاش
1.Zablocki and Kanter

تصویر  :2مدل پیشنهادی اولیه سبک زندگی ،وجوه و ابعاد آن
(علیپور و همکاران)73 :1399 ،

جمعبندی مبانی نظری
طبق مطالعات صورت گرفته بسیاری از محققان ،ارزشها را
اصلیترین منبع شکلگیری سبک زندگی دانسته و تأکید
دارند که شناخت ساختار ارزشهای فردی ،اصلیترین
وظیفه برای درک سبک زندگی افراد است .موافقان این نظر
معتقدند که ارزشهای فعلی فرد تعیینکننده سبک زندگی

جایگاه ابعاد ارزشی...

اوست .از طرف دیگر ،بروز برخی سبکهای زندگی نیز

که نظام ارزشی خانواده در کنار موقعیت اجتامعی و

حاصل تحوالت ارزشی در جامعه و تالش افراد برای وفق

اقتصادی ایشان عاملی تأثیرگذار در انتخاب خانه هم به

دادن خود با نظام ارزشی جدید دانسته میشود .از سویی

لحاظ موقعیت مکانی (در شهر) هم به لحاظ موقعیت و

خانه بهعنوان غاییترین مکان و کالبد برای منایش متامعیار

وضعیت کالبدی آن در بیرون (منا و حجم کالبدی خانه) و در

سبک زندگی آدمی ،مجموعهای نظاممند از فعالیتها و

درون (فضای خانگی و مبلامن و اثاثیه) است.

انتخابهای فرد را در حریم خانوادگی و فضای خانگی
متجلی میسازد .درواقع خانه محمل قرارگاههای رفتاری
گسرتده فعالیتهای زندگی است حتی باوجود ساعات
کمرتی که امروزه افراد خانواده در آن حضور دارند ،همچنان
جایگاه ویژهای در تعریف فرد و هویتش در خالل انتخابهای
زندگیاش دارد.

قلمرو پژوهش :شهر مشهد
مشهد مقدس بهعنوان دومین کالنشهر ایران ،به سبب
وجود پربرکت حرم مطهر امام هشتم(ع) دومین کالنشهر
مذهبی جهان اسالم بعد از مکه مکرمه (پیلهور و
پوراحمد112 :1383،؛ دیناری1384،؛ کالنرتی خلیل آباد و
همکاران )36 :1393 ،است که بیشرتین میزان جمعیت
گردشگر و زائر 1در مقایسه با سایر شهرهای کشور داشته و
همین خود عاملی در گسرتش و رونق اقتصادی شهر و

تصویر  :3رابطه خانه و سبک زندگی و وجوه مؤثر و متأثر از این
جریان(مأخذ :نگارندگان)
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طبق تصویر  3بهطور واضح میتوان بیان منود که درون و بیرون
خانه متأثر از سبک زندگی ساکنان بوده و فرض بر آن است

سیاستگذاریهای ویژه دولتی (عارفزاده1379 ،؛ به نقل
از فرهودی و همکاران )262 :1393 ،در این شهر بهخصوص
اطراف حرم بوده است (جدول شامره  .)2درنتیجه با ایجاد
تنوع فرصتهای شغلی (از لحاظ کیفی و کمی) ،رشد باالی
نرخ مهاجرت را برای این شهر رقمزده است.

جدول  :2مداخلههای صورت گرفته در شهر مشهد در گذر زمان (مأخذ :نگارندگان ،با بهرهگیری از نجیب کازرکار و همکاران)1394 ،
ویژگی

تکوینی
تحمیل بیرونی
و برنامهریزی
های شهری

پیش از صفوی

بنا بر نیازهای زندگی جمعی و تعامالت اجتامعی درونشهری

صفوی

معارص

مداخلههای صورت گرفته در شهر

طبیعی و

دوره تاریخی

رشح
احداث خیابان (باال و پایین خیابان) و صحن عتیق و اماکن عمومی در
نزدیکی حرم

پهلوی اول (1300-1320ش)

احداث فلکه حرضت و خیابانهای صلیبی

پهلوی دوم (1320-1357ش)

طرح توسعه حرم مطهر (طرح فلکه حرضت)

انقالب

(1360-1380ش)

طرح توسعه حریم حرم مطهر

اسالمی

از سال 1371ش

طرح نوسازی و بازسازی (بهسازی) بافت پیرامون حرم

نوغان اولین هسته شهر مشهد (ابی یعقوب53 :1356 ،؛

(اصطخری205 :1368 ،؛ قصابیان)27 :1377 ،؛ سپس در

بینش )858 :1355 ،است که پس از مدفون شدن حرضت

عرص تیموری ،ساختار شهری به خود گرفت (نجیب کازرکار

در سال 203ق اهمیت ویژهای یافت (ابودلف،

و دیگران13 :1394 ،؛ سیدی .)18 :1378 ،ازنظر کالبدی در

8 :1354؛ سیدی17 :1378 ،؛ رضوانی215 :1384 ،؛

دوران قاجار هسته اصلی شهر ،حرم امام رضا(ع) بوده و در

ماهوان )162 :1383 ،و به «مشهد الرضا» شهرت یافت

نقشه موجود از آن زمان که در 1875م توسط کلنل مک گرگر

 .1شهر مشهد با جمعیتی  3میلیون نفر ازجمله کالنشهرهای ایران

تعطیالت نوروز و تابستان و نیز برخی مناسبتهای مذهبی مانند

است .طبق اطالعات موجود بهطور متوسط ساالنه حدود  17میلیون

تولد و وفات امام رضا (ع) و دهه اول محرم است (مطالعات پایه

مسافر وارد شهر مشهد میشود که بیشرتین تعداد آن مربوط به

اجتامعی-اقتصادی طرح جامع مشهد.)50 :1385 ،

رضا

(ع)

کوچک و دارای شش محله بزرگ و ده محله کوچک در

همچنان که گفته شد (تصویر  ،)4وجود یک ارزش مقدس و

اطراف حرم بوده است (ثامنی )8 :1372 ،که عباسزادگان و

قرارگیری در حریم بارگاه ملکوتی امام رضا است .آب عامل

همکاران  136محله در دوران معارص ،برای شهر برشمردهاند

اصلی شکلگیری آبادی بوده و در معنابخشی شهر بهطور عام

(عباسزادگان و همکاران.)48 :1391 ،

بسیار از آن یاد میشود و اینجا حرم امام رضا(ع) این مکان

ساخت اصلی امروز شهر مشهد ،نتیجه تحوالت پایهریزی

ارزشمند ،هامن آب است و مطهر و رسچشمه رحمت.

جایگاه ابعاد ارزشی...

افرس ارتش انگلیس تهیهشده (تصویر  ،1)2مشهد بسیار

شکلگیری اولین سکونتگاهها و هستۀ اولیه شهر مشهد
(ع)

شده از 1300ش به بعد است (رضوانی )252 :1384 ،که
بعد از وجود حرم امام رضا(ع) ،خیابان ،میدان و ساختامن
های دولتی سه عامل مهم هدایت توسعه شهر مشهد بوده
است .از لحاظ ساختار اکولوژیکی ،بنا به نظر مافی و
همکاران ،اگرچه شهر پیرامون میدان آزادی بهصورت دوایر
متحداملرکزی توسعهیافته است و هسته مرکزی شهر محل
مترکز طبقۀ درآمدی باال نیز هست و از طرفی در ساخت
قطاعی ،مرکزیت حرم مطهر قابلمشاهده است ،اما
درنهایت توسعۀ چندهستهای بهرت و بیشرت از سایر نظریات،

تصویر  :4هسته اولیه سکونت در شهر مشهد (بقیعی)19 :1373 ،

ساخت شهر مشهد را نشان میدهد (مافی و همکاران

درواقع برخالف نیاز عملکردی به آب در ساخت دیگر شهرها

 .)117 :1391از سویی توزیع فضایی عنارص مهم شهری و
پراکنش مکانی خدمات شهری در سطح محالت ناهمگون و
نامتوازن است .بعضی از محققان ،تفاوتهای اجتامعی در
محالت شهر را بیشرت ناشی از تفاوتهای فرهنگی میدانند
تا ساختار اقتصادی (محمودی.)73 :1388 ،
با توجه به مطالعات اسنادی و شواهد میدانی چنین به نظر
میرسد هامنطور که شهر در طی سالهای گذشته از
تخریب و جراحیها ،بافت قدیمی خود را ازدستداده و با
رسعت زیاد ،تغییرات گسرتدهای را تجربه کرده است ،توده و
خانههای مشهد نیز با تغییر بافت محالت و شهر و بالطبع
آن ،پیگیری شیوههای جدید زندگی (قلندریان و همکاران،
 ،)78 :1396دستخوش تغییرات عمدهای شده است .این
رشد بیرویه شهر ،موجب ظهور مسکن و خانههای بی
کیفیت و تراکم بیش از حد افراد در واحدهای مسکونی

و شکلگیری خانهها بهعنوان هسته اولیهشان ،نیاز ارزشی در
مکانیابی و شکلگیری هسته اولیه سکونت در شهر مشهد،
قویترین عامل است و به لحاظ مفهومی به نظر میرسد تا
عرص حارض همچنان شاخصترین باشد .این نگاه ارزشی،
خود تقویتکننده نظامهای ارزشی ،آیینی و مذهبی درون
شهر است و طبق انتظار ،الگوها و شیوههای زیست سنتی
و احرتام به عقاید و ارزشها و باورها بهویژه باورهای مذهبی
در متون تاریخی ،خاطرات و سفرنامهها و زندگینامههای
ال
بهجامانده از شهر مشهد مانند «مزار میرمراد» ( )1373کام ً
مشهود است .باوجود دیدگاه حجم وسیعی از نظریهپردازان
که قبالً بدان پرداخته شد ،ارزش مهمترین مفهومی است که
با مفاهیم هویت و سبک زندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد و یکی
از مؤلفههای بنیادین فرهنگ و دین بهحساب میآید .چراکه
فرهنگ از ارزشها و باورهای اعضای یک گروه ،هنجارهایی

گردیده است (پیلهور و پوراحمد.)113 :1383 ،

که از آن پیروی میکنند و کاالهای مادی که تولید میکنند،

سابقه سکونت در شهر مشهد

تشکیل میشود .این مهم در شهر مقدس مشهد که پیدایش
اولیه آن بر پایه یک ارزش مذهبی و واال بوده و متام رونق و

 .1ر .ک( :اسناد تصویری شهرهای ایرانی ،دوره قاجار-140 :
.)144
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جایگاه امروزی خود را نیز مدیون وجود هامن گوهر گرانقدر

رتبهای لیکرت استفاده شده است .این پژوهش بهمنظور

است ،بیش از هر شهر و هر سکونتی ،بروز یافته است.

تفکیک و دستهبندی سؤاالت  30گانه از تکنیک مدلیابی

هرچند رفتهرفته استقرار فضایی خدمات شهری و گردشگری

ساختاری برای برآورد تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری

و کاالیی شدن زمین و رسمایهداری و مترکز بر مرصف باعث

مقید) بهره جسته است .در تحلیل عاملی تأییدی مدلهای

گردیده است عطر سکونت از اطراف حرم رخت بربندد و

متفاوتی مورد مقایسه قرار میگیرند تا مشخص شود کدام

هامنطورکه در باال مرور شد ،ساخت خانه و مسکن در دیگر

مدل بهرتین برآورد از دادهها را نشان میدهد .مدلیابی

نقاط شهر پررنگ شد و ارزشهای معنوی جای خود را به

معادالت ساختاری و تکنیکهای زیرمجموعه آن ازجمله

ارزشهای مادی دادند.

تحلیل عامل تأییدی و تحلیل مسیر ،برای مقاصد متعددی

رویه انجام پژوهش
پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر هدف ،تبیینی ،ازنظر وسعت
پهنانگر و به لحاظ روش ،کمی بوده که بهصورت پیامیشی
تحلیلی با بهرهگیری از روش تحلیل عاملی برای بررسی
همبستگی میان عاملها انجامشده است .ازنظر زمانی نیز،
یک بررسی مقطعی است که در زمان خاصی صورت گرفته
است .تعیین معیارهای پژوهشی ،با استفاده از بررسی
ادبیات موضوع که گردآوری آن به شیوه کتابخانهای صورت
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گرفته و بهمنظور پیامیش مدل نظری برآمده از مبانی ،از روش
مقیاسسازی و طیف لیکرت پنجتایی ( )Becker, 2000با
مشورت صاحبنظران و متخصصان فعال در زمینه تحقیق،
محتوا و گویههای پرسشنامه توسط محققین طراحی شده
است که درنهایت بهوسیله  30گزاره ،دادهها گردآوری گردید.
برای سنجش سبک زندگی که خود دارای دو بعد و هر بعد
به چهار وجه تقسیم میشود 24 ،گویه (از مجموع  30گویه)
و برای سنجش موقعیت خانه  6گویه  5گزینهای در سطح

ازجمله آزمون فرضیهها در مورد روابط بین متغیرها در قالب
مدلهای تجربی و نیز ساخت و روانسنجی ابزارهای سنجش
استفاده میگردند (علوی .)9 :1393 ،بهمنظور تعیین روایی
مقیاس حارض از روش تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار
 Smart PLSاستفاده شد (تصویر  .)5ﺩﺭ مقاصد تأييدﻱ،
هدﻑ پژﻭهشگر تأييد ساختاﺭ عاملي ﻭيژهﺍﻱ است ،ﺩﺭباﺭۀ
تعدﺍﺩ عاملها بهطور ﺁشكاﺭﺍ فرضيهﺍﻱ بياﻥ ميشوﺩ ﻭ برﺍﺯﺵ
ساختاﺭ عاملي موردنظر ﺩﺭ فرضيه با ساختاﺭ كوﺍﺭيانس
متغيرهاﻱ ﺍندﺍﺯهگيرﻱ شده موﺭﺩ ﺁﺯموﻥ قرﺍﺭ ميگيرﺩ (سرمد
ﻭ همکاران .)269 :1378 ،هدﻑ ﺍصلﻰ برﺭسي ﺍين ﺍمر ﺍست
كه ﺁيا بر اساس پاسخ ﺍفرﺍﺩ به پرسشهاﻯ موردنظر ميتوﺍﻥ
معدﻭﺩﻱ عوﺍمل عاﻡتر ﺭﺍ مشخص كرﺩ كه شالوﺩۀ پاسخ ﺍفرﺍﺩ
هسنتند يا نه (ﺩﻭﺍﺱ )253 :1376 ،و آن عوامل را تببین
منود .جامعه آماری ،خانوارهای ساکن شهر مشهد هستند و
حجم منونه  250نفر از ساکنین شهر است و روش منونهگیری
اتخاذشده تصادفی ساده است.

جایگاه ابعاد ارزشی...

تصویر :5بارهای عاملی و رضایب مسیر استانداردشده مدل تحقیق

از  250پرسشنامه 237 ،مورد آن از لحاظ پاسخدهی،

تحلیل یافتهها

موردقبول بوده و برای سنجش استفاده گردید .افرادی که

نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که اوالً گویهها میتوانند

مورد پرسش واقع شدهاند چهار گروه سنی نوجوان (12-8

زیرمجموعه وجوه و ابعاد خود قرار گیرند و بعد عینی سبک

سال) ،جوان ( 35-19سال) ،میانسال ( 60-36سال) و

زندگی در مقایسه با بعد ترجیحی آن (بعد ذهنی) تأثیر

کهنسال (باالی  60سال) را شامل میشود .مشاغل افراد در

بیشرتی بر سبک زندگی دارد .ثانیا ً بین سبک زندگی و خانه

دستههای؛ مشاغل آزاد ،دولتی ،محصلین ،خانهدارها و

همبستگی وجود دارد .همچنین در روند تحلیل به علت

متخصصین معامر و شهرساز تعریف گردید ،تالش شد از

نزدیکی شدید بعد ارزشی و بعد آئینی از لحاظ پاسخها ،مدل

لحاظ شغلی میان تعداد پاسخدهندگان تناسب برقرار

پیشنهادی مورد بازبینی قرار گرفت و بعد ارزشی-آئینی (که

باشد .نحوه توزیع پرسشنامه بهصورت حضوری بوده و

همه گویههای مربوط را در خود دارد) جایگزین شد (تصویر

محققان در زمان پاسخگویی با ارائه توضیحات تکمیلی و

.)6

برقراری ارتباط با فرد پاسخدهنده ،به بهبود روند آمارسنجی
کمک منودهاند.
جدول  :3میزان بارهای عاملی متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

ابعاد
متغیر

گویهها و سؤاالت

وابسته
Q4

وجه عینی سبک زندگی

Q5
مرصف

Q11
Q12
Q22

اجتامعی

Q6

بار عاملی

 -پیگیری زندگي و نوع خانه و مبلامن و اثاثيه در برنامههای تلويزيوين

0.822

 -توسل به فضای مجازی (اینستا ،تلگرام و غیره) زمان تفکر برای خرید

0.696

 -بهروز بودن وسایل شخصی مانند موبایل (جزء آخرینمدلهای بازار)

0.579

 -بهروز بودن وسایل و مبلامن خانه (جزء بهرتینهای بازار)

0.402

 -خرید بازیها و رسگرمیهای کامپیوتری و مجازی

0.579

 -سن و تأثیر آن در تصمیمگیریها

0.448
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d1

 -شغل و تأثیر آن در تفاوت در رس و وضع لباسی

0.628

d2

 -شغل و تأثیر آن در تفاوت در رس و وضع خانه (از منا تا داخل)

0.695

d3

 -شغل و تأثیر آن در تفاوت در وسایل شخصی مانند موبایل

0.746

d4

 -شغل و تأثیر آن در تفاوت در نوع ماشین و وسیله نقلیه شخصی

0.700

d5

 -جنسیت و تأثیر آن در نوع و میزان معارشتهای اجتامعی

0.700

e1

 -جنسیت و تأثیر آن در نوع و میزان روابط درون خانوادگی

0.576

e2

 -جنسیت و تأثیر آن در نحوه و نوع الگوهای رفتاری

0.606

e3
ارزشی-
آیینی
مرصف

وجه ترجیحی سبک زندگی
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اجتامعی

0.580

Q14

 -مطابق مد روز بودن لباسها و پوشاک

0.882

Q15

 -مطابق مد روز بودن اسباب و اثاثیه و چیدمان داخلی خانه

0.848

Q17

 -اولویت خواستههای فردی در جمعهای خانوادگی و فامیلی

0.500

Q29

 -بهروز بودن مبلامن و تجهیزات خانه (از بهرتین برندهای بازار)

0.914

Q30

 -بهروز بودن وسایل شخصی مانند موبایل (از بهرتین برندهای بازار)

0.921

Q19

 -تفریح در خارج از خانه و حلقه خانواده

0.442

Q20

 -تفریح رفنت با خانه و حلقه خانواده

0.860

Q28

 -زمان خانه بودن ،در اتاق تنها ماندن و انجام امور شخصی

0.672

Q23

 -زندگی با والدین (والدین همرس) ،دریک خانه

Q24
ارزشی-

Q26

آیینی

Q27

0.471

 -معارشت با همسایهها

0.687

 -سپری کردن اوقات در خانه ،با اعضای خانواده

0.730

 -الگوبرداری رفتاری از پدر و مادرم باشد بجای داشنت الگوهای رفتاری

0.710

شخصی

خانه
-

a2

 -دلیل انتخاب :موقعیت مکانی خانه

0.360

a5

 -دلیل انتخاب :قیمت خانه

0.345

b2

 -موقعیت خانه نسبت به مراکز خرید

0.537

b3

 -موقعیت خانه نسبت به محل کار

0.549

b4

 -موقعیت خانه نسبت به مدرسه فرزندان

0.629

b5

 -موقعیت خانه نسبت به مراکز تفریحی

0.589

بنابراین این شاخصها میتوانند در یک مدل تحلیل مسیر

 0.4و یا بیشرت بوده و نشانگر این است که پایایی مدل

مورد استفاده قرار گیرند .بدین ترتیب مدل علی پژوهش

قابلقبول است .همچنین در خصوص رضایب مسیر باید

مانند تصویر و جدول شامره  3خواهد بود.

عنوان داشت که این رضایب مسیر هامن بتایاستاندارد

با توجه به تصویر  4و همچنین مقادیر جدول  ،3مشخص

شده در رگرسیون خطی میباشند .

است که متامی رضیبهای بار عاملی دارای مقادیر حدود

 .1رضایب مسیر مثبت (بتای مثبت) نشاندهنده روابط مستقیم
بین متغیرهای پنهان درونزا و برونزا است (محسنین و اسفیدانی،
.)70 :1393

1
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تصویر  :6مدل پیشنهادی نهایی سبک زندگی ،وجوه و ابعاد آن (مأخذ :نگارندگان)

با توجه به مقادیر نشان دادهشده در جدول  4و ازآنجاییکه

میباشند لذا مشخص است که مدل اندازهگیری از برازش

متامی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بزرگتر از 0.7

مناسبی برخوردار است.

جدول  :4مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
نام متغیر

رضیب آلفای

پایایی ترکیبی

کرونباخ

سبک زندگی

LFS

0.714

0.787

بعد عینی سبک زندگی

IDN

0.736

0.747

وجه مرصفی

ICON

0.753

0.797

وجه اجتامعی

ISOC

0.810

0.720

وجه ارزشی و آئینی

IWC

0.798

0.717

بعد ترجیحی سبک زندگی

PRF

0.710

0.793

وجه مرصفی

PCON

0.914

0.811

وجه اجتامعی

PSOC

0.738

0.704

وجه ارزشی

PWC

0.748

0.784

بعد عینی

خانه

HOME

0.749

0.769

بعد ترجیحی

هامنطور که از جدول  ،5مشخص است مقدار آماره t

 95درصد میتوان گفت که سبک زندگی و وجوه عینی و

(رضیب معناداری) بین متغیرهای سبک زندگی و وجه عینی

ترجیحی رابطه معناداری باهم دارند که شدت معناداری

و وجه ترجیحی بیشرت از  1.96بوده ،بنابراین در سطح اطمینان

رابطه آن با بعد عینی بیشرت از بعد ترجیحی است.

جدول  :5میزان رضیب مسیر و رضایب معناداری سبک زندگی و وجوه عینی و ترجیحی

بعد عینی سبک زندگی

بعد ترجیحی سبک زندگی

رضیب t

39.2

6.3

رضیب مسیر استانداردشده

0.946

0.684

جدول  :6میزان رضیب مسیر و رضایب معناداری سبک زندگی و خانه
سبک زندگی – خانه
رضیب t

2.17

رضیب مسیر استانداردشده

0.298
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همچنین با توجه به جدول  ،6مقدار آماره ( tرضیب

دوم ،در بخش پیامیش مبانی در بسرت شهر مشهد ،آنچه از

معناداری) بین متغیرهای سبک زندگی و خانه بیشرت از 1.96

تحلیلها مشهود است معناداری بسیار قوی بعد عینی

بوده و بنابراین در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت که

نسبت به بعد ترجیحی در رابطه با کلیت خود سبک زندگی

سبک زندگی بر خانه تأثیرگذار است.

است .از دیگر نکات مهم حاصل از تحلیل یافتهها میتوان به

نتیجهگیری
به عبارتی بهزعم گیدنز ،سبکزندگی روایتگر هویت افراد در
دوره مدرنیته متأخر است که این امر نیز ناشی از افول ارزشها
و سنتهای هویتساز و همچنین اهميت خود در زندگی
روزمره است .هامنطور که در علم ارتباطات به اثبات رسیده
است ،برای تغییر رفتار در مخاطبان نخست باید نگرش آنها
دستکاری شده و به اجامع درونی برسند .رسانههای جمعی
فرهنگ را ،بهعنوان اصلیترین ابزار اجتامعی شدن افراد،
مدام تولید و بازتولید میکنند .ازجمله ابزارهای رسانه برای
تغییر فرهنگ میتوان آگهیهای تجاری را نام برد که با ایجاد
یک «الگوی آرمانی» به این تحوالت فرهنگی دامن میزنند و
درنهایت منجر به تغییر ارزشها و هنجارهای فرد شده و آیین
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و رسوم جدیدی در زندگی شخص منایان میسازند که به
فراخور الگوی رفتاری متناسب با آن ،خانه و کالبد آن با تغییر
همراه میشود .در گام نخست ،بامطالعه و بررسی گسرتده
مبانی نظری ،این پژوهش سبک زندگی را دارای دو وجه عینی
و ترجیحی (هامن ذهنی) میداند و بر این مهم تأکید میورزد
که سبک زندگی در درون خود شامل الیه گسرتده و متنوعی
از انواع خواستهها (هامن ترجیحات) است که مجال بروز
یافته و عینی (بروز بیرونی) گشتهاند ،اگرچه وجه ترجیحی با
عینیت یافنت مقطعی ،متام نشده و مداوم در حال بازتولید
خود از طریق خواستههای جدیدتری است که امکان بروز آن
در آینده فراهم میگردد .حتی گاه ممکن است بخشهایی از
این وجه تا آخر عمر فرد به علت عدم وجود رشایط و بسرت
مناسب برای عینی شدن در حد آرزو و حرست مباند.
همچنین این پژوهش ،برای هرکدام از وجوه بعد از تحلیل
پیامیش انجامشده بهطور همسان سه بعد اجتامعی،
ارزشی-آیینی و مرصفی قائل شد که دربرگیرنده متام
فعالیتها و انتخابهای آدمی است .تکنولوژی و رسانه
بهطور ویژه در مرصف و نتیجه آن در دو بعد دیگر خصوصاً
اجتامعی قابلپیگیری است و عرفیگرایی دینی در هر سه
گزینه به خصوص ارزشی-آیینی قابل ردیابی است .در گام

نقش و رابطه کمرنگ بعد ارزشی-آیینی در قیاس با دو بعد
دیگر اجتامعی و مرصف ،در وجه عینی سبک زندگی ساکنین
شهر مشهد اشاره کرد؛ آنچه خالف نگاه ارزشی در شکلگیری
سکونت در شهر مقدس مشهد و سیطره حضور امام رضا

(ع)

بوده است .نکته بسیار قابلتأمل وجود قوی دنیای رسانه
بهویژه فضای مجازی در زندگی امروز مردم است و شهر
مشهد به نظر میرسد در کلیت امر ،از این قاعده مستثنا
نبوده است ،چراکه در بعد عینی مرصف ،الگوبرداری از
تلویزیون و رسانههای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام
 0.822و  0.696در صدر قرار گرفتهاند و این خود گواه کم-
رنگ شدن نقش سنتها و ارزشهای مذهبی در زندگی
جامعه معارص مشهد و جایگزینی آن باارزشهای جدید
است .جالبتر آنکه بخش ترجیحی بعد ارزشی و آیینی با
توجه به بارعاملی پاسخها ،قویتر از دو بعد دیگر این وجه،
معناداری رابطه خود را تعریف کرده است و به نظر میرسد
که پاسخدهندگان در پس ذهن خود ،رجعت به ارزشها و
سنتها (که غالبا ً جمعگراست) ،اهمیت به والدین و آداب
خانوادگی را به انتخابها و ارزشهای فردی ترجیح میدهند.
درواقع بررسی سنی پاسخدهندگان حاکی از آن است که این
متایل بیشرت افراد باالی  35سال را شامل میشود .از طرفی
با توجه بهشدت معناداری باالی گویههای مرتبط با شغل و
جنسیت (بعد عینی-اجتامعی) ،پاسخدهندگان آنها را
عامل مهمی در انتخابهایشان از خانه تا وسایل شخصی و
الگوهای رفتاریشان دانستهاند .همچنین تحلیل آماری
نشان داد که بین خانه و عوامل موقعیتی و کالبدی آن از
سویی و عوامل سبک زندگی آنها از سوی دیگر رابطه
معنادار وجود داشته و بار عاملی آن تأیید میکند که این
عوامل ،سهمی قابلمالحظه بر عوامل موقعیتی و کالبدی
خانه ،در مشهد دارند که از این میان رابطه نزدیکی مدرسه
فرزندان و مراکز تفریحی با خانه بیشرتین شدت معناداری و
نزدیکی به خانه والدین کمرتین معناداری را دارد که به نظر
میرسد این خود نشان از عدم پیروی از ارزشها و سنتها

دهندگان به افزایش مرصفگرایی در خانه را میتوان در متایل

اشتغال زنان و نقش آن در ساختار خانواده (مطالعه موردی:

آنان در بهروز بودن و پیروی از مد در خرید اسباب و اثاثیه و

رسیالهای دلنوازان و همسایهها)«  .مطالعات سبک

چیدمان مبلامن داخلی دید .درنهایت میتوان بیان داشت

زندگی( .شامره .69-104 ،)2

که بهطورکلی ،خانه و فضای خانگی (از انتخاب موقعیت

 .12ﺩﻱ ،ﺍﻱ ،ﺩﻭﺍﺱ .)1376( .پيمايش ﺩﺭ تحقيقاﺕ

خانه تا تغییرات ریز داخلی آن) رابطه معناداری با عوامل مؤثر

ﺍجتماعي .ترجمه هوشنگ نايبي ،تهرﺍﻥ :نشر ني.

بر سبک زندگی دارد و در جامعه معارص مشهد ارزشهای

 .13دیناری ،احمد .)1384( .گردشگری شهری در ایران و

جدید برآمده از نظام مرصف و تغییرات فراوان سبک زندگی

جهان .مشهد :دانشگاه مشهد.

قابلمشاهده است و ارزشها ،آیینها و سنتهای پیشینان

 .14رضوانی ،علیرضا .)1384( .در جستجوی هویت شهر
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