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 بر سبک زندگی کارگران  های مؤثرای مؤلفهمطالعه مقایسه

 (کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران )مطالعه موردی:
 1نیما زنگنه

 2داود رضی

 3نیااکبر علیوردی

 چکیده

 نگاه دنیا به چگونه، نندکمی زندگی چگونه، امعه کارگريچون جخاص  ايهجامع اینکه فهمیدن ايرب

 در مطالعه به باید، نندزمی به انتخاب دست دارد وجود اطرافشان هایی کهفرصت میان در چگونه، نندکمی

گران بوده سبک زندگی کار ثر برهدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل مؤ. زد دست زندگی سبک ةحوز

. نظریات نسلی مانهایم و بوردیو استفاده شده است نظریات سبک زندگی و از جهت چارچوب نظري. است

 366آماري  نمونه جامعه تعداد اشندبمی 1396سال  اتوبوسرانی تهران در اري کارگران شاغل درمآجامعه 

اري انجام شده وسط معادالت ساختاعتبار سازه آن ت از نوع محتوایی و اعتبار پرسشنامه حاضر. است نفر

هاي آماره از پژوهش جهت تجزیه تحلیل. باشد 7/0باالي  پژوهش داراي آلفاي کرونباخ پایایی ابزار، است

هدکه نمرات عوامل دمیي این تحقیق نشان هاهیافت. ي استنباطی استفاده شده استهانتوصیفی و آزمو

باالترین ، اشدبمی دارمعناجنسیت کارگران داراي تفاوت مدیریت بدن و مصرف مادي با ، مصرف فرهنگی

مدیریت بدن  مؤلفهسیاسی در مردان و  تارفرلفه مؤثر در سبک زندگی مربوط به مؤمیانگین نمرات عوامل 

هاي مختلف سبک زندگی توجه به نسل سبک زندگی با عوامل اثر بیشترین. استآمده زنان بدست در

، (%6رفتار سیاسی)، (%6/12) دیریت بدناست و به ترتیب عامل م (%5/18) مصرف مادي اثر، کارگران

بین  بیشترین تغییر واریانس نمرات در. ( است%6/0) ی( و مصرف فرهنگ%8/0) اوقات فراغت فعالیت

کمترین میانگین نمرات مربوط به  رفتار سیاسی است و مؤلفهساله در  40 تا 30کارگران با دهه سنی 

در نتیجه با توجه به تغییرات محیطی در . اشدبمیدي ف مامصر مؤلفهساله در  60-51هه سنی کارگران در د

بیشتر با مسائل فراغتی و مصارف مادي آشنا  را ترشود که کارگران جوانمی نوع زندگی امروزي نتیجه

 . تر را به رفتارهاي سیاسی آگاه نماییمنموده و کارگران مسن

 . نظریات تضادگرا، نسل، کارگر، سبک زندگی کلمات کلیدی:
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A comparative study of workers’ lifestyle components  
(Case study: Tehran Municipality bus workers)   

N. Zangeneh1 

D. Razi2 

A. Aliverdi3 

Abstract 
To understand how a particular society, such as the working class, lives, 

how they look at the world, how they choose among the opportunities 

around them, one must study the field of lifestyle. The purpose of this study 

was to study the effective factors in the life style of workers. For the 

theoretical framework, the theories of lifestyle and the theories of Mannheim 

and Bourdieu have been used. The statistical population is the workers 

working in Tehran bus companies in 2017. The sample size of the statistical 

population is 366 people. The validity of the present questionnaire is of the 

content type and its structural validity is done by structural equations, the 

reliability of the research tool has Cronbach's alpha above 0.7. Descriptive 

statistics and inferential tests have been used to analyze the research. 

Findings of this study show that the scores of cultural consumption factors, 

body management and material consumption are significantly different from 

the sex of workers. The highest mean scores of influential factors in lifestyle 

are related to the component of political behavior in men and the component 

of body management in women. The order of management is body (12.6%), 

political behavior (6%), leisure activity (0.8%) and cultural consumption 

(0.6%). The highest change in the variance of scores among workers with 

the age of 30 to 40 years is in the component of political behavior and the 

lowest mean score of workers in the decade of 51-60 years is in the 

component of material consumption. To make younger workers more 

familiar with leisure and material issues, and to make older workers aware of 

political behaviors. 

keywords : Lifestyle, worker, generation, contradictory theories. 
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  ۱۰۹ ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 دمهقم

ابراز وجود و ، نوعی فردیتبه، سبک زندگی در درون فرهنگ معاصر ةواژ

ترجیحات خوردن و ، فراغت، طرز بیان، هالباس، بدن. گرایانه اشاره داردگاهی سبکخودآ

هاي سبک شاخص عنوانبه... انتخاب محل براي تعطیالت و، اتومبیل، خانه، وشیدنن

پردازي عنوان شروعی براي نظریهرا به میالدي 07دهه  1سوبل. آیدحساب میزندگی به

گرایانه در میان از رفتارهاي قابل مشاهده و بیان ايهموعاند و آن را مجدمیسبک زندگی 

اند از دمییی از دنیاي مدرن هاهي زندگی را مشخصهاکسب 2نیچی. ندکمیافراد تعریف 

ندگی جهت توصیف هوم سبک زفمنند از کمینظر او افرادي که در جوامع مدرن زندگی 

ی الگویی از کنش هستند که افراد هاي زندگنند؛ سبککمیاعمال خود و سایرین استفاده 

 . (136: 1393، ستانی)اکبري و اعتمادگل. نندکمیرا از یکدیگر متمایز 

 براي جایگزینی عنوانبه را 3زندگی  سبک مفهوم، گذشته دهه دو در محقّقان از بسیاري

مووودي هايبنديگروه که است این اصلی استدالل. انددانسته 4قهبطمفهوم  نووی ع لوو بوور مبت  قتع

یووین به قادر افراد زندگی سبک از طبقاتی کمتر هووا تب شووان يهوواشنگر و هوواشارز یووا رفتار  ای

لووی کارآمدي بلکه، نیست طبقاتی يهايبندگروه شدن محو معناي به، این گفته. هستند  تحلی

مووک به وانتمین دیگر، کالم یک در. دربمی زیر سؤال را آن هوووم ک قووه مف صووویري، طب  از ت

نووین در. کرد ترسیم جهان ضووعی چ هوووم، تیو نوودگی سووبک مف سووت پووذیرانعطاف ز بوور، ا یوورا   ز

هوووم خووالف قووه مف نوودگی داراي يهاکسووب شوو نم، طب توووا ز طووق و مح شووده  پوویش از من یووین  تع

شوودبمین شوویرزاده ا سووتمی وارد سوول. (9:1392، )ر یووارویی ن نووان 5اهرو شووی آ ضوواد ارز در ، و ت

 
1 . Sobel 

2 . Chany 
3 . life style 
4 . Class 

5 . Generations 
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فووام می2ي اجتماعیهانو »میدا  1هاعرصه بووین « مختلف ات عووار   حوواکی از ت مووالک  کووه ع افتد

 3ی دال بر این است که بوردیومباحثچنین . افرادي با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است

کووه در دمیبلکه یک ساختار اجتماعی ، یک امر عینی و واقعی عنوانبهجوان و پیر را نه  اند 

یوودا جوووان در م بووهاننتیجه مبارزه میان پیر و  موواعی  لووف اجت کوول و ) یوودآمید وجوهي مخت تو

یووو بنابراین. (107 :1385، نژادقاضی شوو  بورد صوولی من ضووادهاي ا سوول شوویارز ت یووع را هان  توز

نووابع نووامتوازن صووادي) سوورمایه و ثووروت و قوودرت م مووادین، اقت موواعی، ن گووی و اجت  در( فرهن

 ارزشی تفاوت، بوردیو دیدگاه در رواین از. داندمی اجتماعی مختلف يهانادیم و هاهعرص

قووی یب سوویب تل سوواک. ودشوومین نسلی یک آ هووایی اسا چووون متغیر موور ةدور و سوون هم قووش ،ع  ن

بوو ودرمی باالتر افراد سن چه هر. دارند افراد سبک زندگی در ايندهنکتعیین  يهالسووا ةتجر

گوووي و زندگی سبک هب دادن شکل منبعی براي به گذشته صوورف ال یووت و م بوودیل فوورد فعال  ت

یووادي حوودود تووا واندتمی گوناگون سنی يهاهدور لزاماتا شناخت، این اساس بر. ودشمی  ز

نوودگی مختلف عمقاط در را افراد سبک زندگی هوود شووکل ز فووت د  .(33: 1391، سووالمی و )ال

 فرهنگی و اقتصادي منابع رس بر تضاد حاصل و اجتماعی ساخته یک عنوانبه را نسل بوردیو»

خوول در یوودان دا عووین یووک م نووددمی م صووري« ا قوول ازبووه  2:1386، )قی سووائی ن مووروزي و پار ، نی

1394) . 

، دارند قرار اجتماعی فضایی یک در یکنزد طوربه که مردمی، ندکمی استدالل بوردیو»

گوور تاربووع به. باشند ندیده را یکدیگر هرگز اگر حتی هستند؛ بسیار ییهاتمشابه داراي ، دی

نوود مشابه مصرف الگوهاي، يهاهذائق، دارند قرار مشابهی اجتماعی فضاي در که مردمی « دار

نوو. (14:1395، فاضلی و رجایی، )نواح هووانمو یوون الگو شووخص ا صووره م وان در توومیف را ي م

 
1 . field 
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3 . Bourdieu  
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عوو شووناخت براي تالش در این مطالعه زندگی جستجو کرد سبک ةمطالع مووی ةمجمو  از منتظ

 روزمره در زندگی کنششان و کرده انتخاب را آنها افراد که است 1کنش ياالگوه و رفتارها

هووا ةواسطهب گوور سوووي از. ودشوومی هوودایت آن یوور، دی یووف و کووم تغی موواعی يهوواشارز ک  اجت

سوویار معیار نسلی بین يهاهگرو ویژهبه جامعه یک لفمخت يهاهگرو  سوونجش بووراي خوووبی ب

کووارگري ايهامعو ج مدمر اینکه فهمیدن براي. است اجتماعی تحوالت ، خاص چون جامعه 

نووه، نندکمی هنگا دنیا به چگونه، نندکمی زندگی چگونه یووان در چگو صووت م  در کووه هاییفر

عووه بووه باید... و نندزمی به انتخاب دست دارد وجود اطرافشان نوودگی سووبک ةحوووز در مطال  ز

قووهز رابطه سبک ة( در زمین1385الروك ). (1395، و گلشنی )رستگار زد دست  ندگی با طب

مووی موواعی را  قووه اجت یووک طب نوودگی توووان از اجتماعی معتقد است که تعلق به  سووبک ز روي 

حوول نسل 2ایممانه از نظر. چرا که سبک زندگی طبقات با همدیگر متفاوت است، شناخت  م

سووتر در کووه است فرهنگی جدیدي و فکري يهايگیرجهت تداوم و انتقال محمل و ظهور  ب

 هايگیرجهت این. دارد ریشه رشد کرده آن در معین نسل هر که ايهژیو تاریخی -اجتماعی

یوواتی براي مشکالت نو يهالحراه و نیات، دافاه صورت به عووه ح موول صووورتبه جام  و تکا

حووی ودشمی ظاهر نسلی سبک یک ظهور عووه . (37: 1395، )بابائی فرد و رو کووه جام جووا  از آن

شوورکت  موواري  بوووسآ حوود اتو هوورانوا عوو، رانی ت سووندیکایی و  ايهجام شووکالت  شووتن ت بووا دا

بووه آن، ودشمیکارگري محسوب ، شورایی شووکلبا توجه  صوولی  شوویرازه ا حوو  کووه  گیري مبا

شووجامعه بووه اندی مووارهاهشناسی تا حد زیادي مربوط  کووارگر کس دري  عووه  صوووص مطال و  خ

نووومت سفانه پس از سال، استروابط تولید  شووده و   عها گویی جامعه کارگري به کنار رانده 

یووده گرف نوودکی ناد سووتزندگی و سبک زندگی این قشر تا ا شووده ا کووارگري ، تووه  عووه  مجمو

بوو و استبسیار بزرگ در شهرداري تهران  ايهرانی تهران مجموعتوبوسا یووت  بووا عنا ضوواک  ه ای

 
1 . Action 
2 . Manheim Karl 



 

 

 

 

۱۱۲  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان، شانزدهمشماره ، ششمسال ، شناسی و مدیریت سبک زندگیجامعه 

 

سوو، مادي از فعالیت این سازمان نوعاک کارگريگذشت سالیان مت جووود ن بووه و ي هالو با توجه 

کووه سووؤ سوود؛رمیبه نظر ، ه بزرگعومختلف کارگري در این مجم سووت  یووق ا صوولی تحق ال ا

کووردبر سبک  مؤثرعوامل اجتماعی  بووا روی کووارگران  نوودگی  عووه  ز سوولی در مجمو سووبات ن منا

 ؟شرکت واحد و پرسنل آن چگونه است

 ادبیات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

مختاري و 

 میرفردي

(1396) 

امل فرهنگی و وع

اجتماعی مرتبط با 

 میزندگی اسالسبک 

آموزان ر بین دانشد

 شیراز شهر

می
ک

 

موواريبر اساس یافته یوول آ یووه و تحل بووین ، هاي حاصل از تجز

گوواه هوواي پای موواع متغیر صووادي -یاجت سووتفاده از ، اقت یووزان ا م

ّووت ، هاي داخلی و خارجیرسانه لوودین و اولوی تقید دینی وا

جوو گوووي مر طووه  ،عاوّل در ال سووالمی راب نوودگی ا سووبک ز بووا 

اغتی و اما دسترسی به امکانات فر ؛داري وجود داشتمعنی

سووبک رابطه معنی، گویانجنسیت پاسخ بووه  داري با گرایش 

 . زندگی اسالمی نداشت

براین و 

 1همکاران

(2018) 

شیوه زندگی و  بررسی

داشتن  رژیم غذایی

وزن طبیعی در مقایسه 

با اضافه وزن و چاقی 

در جزیره  انرگکار

 ایرلند

می
ک

-  
یس
مقا

ه
ي
ا

 

کووارگران نتایج این تحقیق نشان داد که تغییر وضع کووار  یت 

شوویفتی کووارگران در، به کارهاي  غووذایی  صووارف  یوور م  و تغی

 . ودشمیوزن آنها فزایش باع  ا محل کار

 
1 . Brien, Nea, Pourshahidi&Corish 
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 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

و  فربابائی

 (1395) روحی

سبک  ت ثیربررسی 

زندگی بر شکاف 

نسلی در بین جوانان 

 ناشهر کاش

می
ک

 

تووایج شووان ن یووق ن  بووا موودگرایی و سوون بووین کووه هووددمی تحق

، همچنین وجود دارد؛ مستقیم و دارمعنا ةرابط نسلی شکاف

نوودي و گراییسوونت، خانوادگی ارتباطات بین  بووا نوویدی پایب

جووود معکوس و معنادار ةنسلی رابط شکاف یوول. دارد و  تحل

 ةمه، مستقل پنج متغیر میان از که هددمی نشان رگرسیونی

 مسیر مدل. شوند رگرسیونی همعادل وارد اندتوانسته متغیرها

یووز شووان  ن یوور کووه دهوودمی ن طووات بوور موودگرایی متغ  ارتبا

نووادار ت ثیر داراي دینی پایبندي و خانوادگی کوووس و مع  مع

نووادار توو ثیر داراي سن متغیر، همچنین. است بووت و مع  بوور مث

 . گرایی استسنت

رستگار و 

 گلشنی

(1395) 

 و یزندگ سبک

 نسلی يهاتتفاو

 زنان میان در )پژوهشی

 بندرعباس( شهر

می
ک

 

 يهاصشاخ همقایس از داده است که بعد نتایج حاصله نشان

نوودگی سبک سوول دو در ز نووان از ن قوو در سووال ز  مووورد همنط

نوودگی سبک جوان زنان که رسیدیم نتیجه این به، مطالعه  ز

سوول زنان به نسبت متفاوتی شووینی ن نوود خووود پی هووا. دار  رد آن

طووه بووه نگرش، فراغت اوقات، پوشش انتخاب مالك  بووا راب

 غووذاهاي، بوودن مدیریت، آرایش به نگرش، جنس مخالف

 . هستند متفاوت هم با گراییمصرف و مصرفی
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 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 1اسپلربرگ

(2014) 

 کیفیت دانشنامه

فی تندرستی و زندگی
کی

 

سووعه مدرن جوامع به مربوط، زندگی سبک مفهوم تووه تو  یاف

سووت هوواي عنوانبووه ار آن وانتوومی و ا توواري الگو  در رف

نوو قووات يهوواتفعالی يهاهزمی غووت او گوو سوولیقه، فرا ، یفرهن

جوووه نمایش و مشاهده قابل اساسی هايارزش صووی و  از خا

 همچنین بخش این در او. نمود بیان شخص یک حال شرح

 از حاصلاک عمدت زندگی سبک يهایویژگ که کندمی بیان

 ارزشی هايريیگجهتو  زندگی تجربیات، اجتماعی طبقه

 هايفعالیت، آن انواع و خانواده، شغلی تنوع افزایش. است

سووت شووده باع  مصرفی عادات و، فراغت اوقات  در کووه ا

قوواتی يهالدموو تنوعات این اقتضاي به گذشته دهه طول  طب

 تووداوم به منجر این که ،شود ایجاد متفاوتی هايقشربندي و

 . ودشمی اجتماعی هاينابرابري

 وشالچی 

 ضیاچی

(1393) 

 در نسلی يهاتتفاو

 ه)مطالع زندگی سبک

 شهرونداني: مورد

 تهران( 1 ةمنطق

 -کم
گی
ست
همب
ی 
صیف
تو

 

 حاظبه ل ايهمالحظ قابل يهاتتفاو که هددمی نشان نتایج

جووود سوونی يهوواهگرو لووه آن از دارد و ، ورزش نوووع جم

یووزان، کووردن ورزش چگونگی یووزان، ورزش م سووتفاده م از  ا

موو مضامین به تمایل، اجتماعی و هنگیرف يهاهبرنام ها، هبرنا

موو از رضایت میزان، مشارکت به تمایل گووی يهاهبرنا و  فرهن

ضووائات. نوودکمی تفاوت نسل تغییر با اجتماعی فوواوت اقت  مت

شووی نسلی يهاتتفاو و سویی از مختلف سنی يهاهوگر  نا

 ودشوومی سووبب دیگر از سوي تاریخی يهاهتجرب تفاوت از

هووا، تمایالت مختلف سنی ياههگرو تا  يهوواشگرای و نیاز

فووی نوودگی سووبک در مختل شووند ز شووته با یوون از. دا  رويا

سووت گووی گذاريسیا لووف سوونی يهوواهگرو بووراي فرهن  مخت

طووف ابوو و باشد متفاوت ایدبمی جووه ع یوون تفاو بووه تو  هوواتا

 . پذیرد صورت

 
1 . Spellerberg 



 

 

 

 

  ۱۱5 ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 و شفارد

 1همکاران

(2013) 

 جراحی پذیرش

، بدن تصویری: زیبای

 زگارياس و نفس عزت

می
ک

-  
فی
صی
تو

 

حووی کووه بووود آن از حاکی نتایج بووایی جرا  ترینعشووای از زی

شووتر زنان میان در امر این و است ایران در جراحی مالاع  بی

نووین. باشدمی مردان از فوورادي همچ حوودوده در کووه ا  سوونی م

سووبت را گوورایش بیشترین داشتند قرار (20تا18) موول بووه ن  ع

سووت آن از حاکی گرید يهاهیافت. داشتند زیبایی جراحی  ا

صووویر و منفی بدنی تصویر داشتن، نفس عزت که بووت ت ، مث

موول پووذیرش در سه هر يسازگار حووی ع بووایی جرا  مووؤثر زی

 مثبت تصویر خالف بر نفس عزت که تفاوت این با. هستند

سووتقیم طوربووه سووازگازي و بوودنی موول در غیرم حووی ع  جرا

 . گذاردمی ثیر ت زیبایی

باقیانی مقدم و 

 همکاران

(1392) 

ت سبک تعیین وضعی

زندگی و عوامل مرتبط 

بر آن در بین کارمندان 

 و کارگران شهر یزد

می
ک

- 
صیف
تو

 ی

 بووین معناداري تفاوت مجموع درد: هاي تحقیق نشان دایافته

نوودگی سووبک یوواس و ز نوودان گووروهو د در آن زیرمق  و کارم

. شوود دیده خوب و متوسط و ضعیف سطح سه در انرگکار

یوو نوودان و کووارگرانت اکثر  و کوول نوودگیز سووبک کارم

نوود نشان متوسط حد در را زیرمقیاس  هووازیرمقیاس درو  داد

یوو انتها در و روحی تعالی سپس فردي بین روابط ابتدا ت فعال

، درآمد میزان، کار محل. بودند داده قرار مدنظر را فیزیکی

ضووعیتو  نسوو، تحصیل سطح  بووا بووودن بووومیغیر و بووومی و

ط معنادار باارت کارگر و کارمند گروه دو در زندگی سبک

ظوور بووه: گیرينتیجه. (≥05/0P) داشت سوودمی ن نوود هوور ر  چ

حووول نوووه، کوووار م مووولک یووو عنوانبوووه اداره و کارخا  عا

نووودهبینیپیش نووودگی سوووبک در موووؤثر کن  و کوووارگران ز

نوودان شووخص کارم یوود م موو، گرد  ايهنوویزم هووايتفاوتا ا

موواعی صووادي، اجت گووی و اقت نوودگی سووبک بوور هووم فرهن  ز

 . است دهبو گذارثیرت  آنانت متفاو

 
1 . Shephard et al 

http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf
http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf
http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf
http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf
http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf
http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-380-fa.pdf


 

 

 

 

۱۱6  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان، شانزدهمشماره ، ششمسال ، شناسی و مدیریت سبک زندگیجامعه 

 

 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

، محمدي

، ودادهیر

 محمدي

(1391) 

 بین مناسبات مطالعة

فرهنگی و  سرمایة

میان  در زندگی سبک

 متوسط طبقة

فی
کی

 

نوودگی سبک خووور بووه ز یووزان و نوووع فرا گووی  سوورمایة م فرهن

بوودمی سووامان شووی و یا سووی نق هووا، تهوی سوواختن بوور رد اسا

قوو ،هابانتخا، هاشنگر، معناها هووا و هاهذائ نووان. دارد رفتار  آ

گووی سوورمایة بووین که معتقدند شووکال و فرهن  سووبک بووا آن اَ

جووود اريمعناد و مثبت رابطة زندگی نووین. دارد و  بووین همچ

شووکال لووف اَ گووی سوورمایه مخت گووی  سوورمایة» نوووع، فرهن فرهن

نوودگی سووبک اب رابطه بیشترین داراي «یافته تجسم سووت ز . ا

فووزایش بووا، یعنی گووی سوورمایة ا نوودگی، فرهن فووراد سووبک ز  ا

 . ودشمی ترپیچیده

 و سونینن

 -ومرسی

 1استورم

(2010) 

 زندگی، زندگی سبک

 نانجوا روابط و روزانه

 فنالند در

می
ک

-  
بی
زیا
 ار
ي و
رد
آو
بر

 

سوویار فنالندي نوجوانان که داد نشان نتایج سووت ب حووور دو  م

جووام و تقوورفا براي و هستند شووترك يهایسوورگرم ان  یووا م

سووی به جمعی دادن گوش یکدیگریا با کردن صحبت  قیمو

نووین. هستند قائل ارزش نوودگی در خووانواده همچ  از هووانآ ز

 آن از حاکی هاهیافت دیگر. تاس برخوردار بسیاري اهمیت

سووت نوودگی کووه ا نووان ز خووی در نوجوا نوو از بر نوود هاهزمی  مان

جووود بووا اما ؛هستند مه مشابه خانواده و دوست به اهمیت  و

جووام هاهزمین از دیگر برخی در هانآ این یووت نوووع ان  در فعال

گووونگی یووا و فراغت اوقات سووتفاده چ  هووم بووا کووامپیوتر از ا

قووی مطالعه این انجام از اول هدف، کل در. اندمتفاوت  تطبی

نوودگی از هوواتتفاو یا و هاتمشابه بررسی کشور سه بین  ز

 کووه آنچه به یافتن دست، مود هدف و است جوانان بین در

 . اشدبمی است ارزشمند نوجوانان نظر در

 
1 . Soininen & Merisuo-Storm 
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 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 و هنَري

 همکاران

(2010) 

 دانشجویان بررسی

 پیروين: تهرا دانشگاه

 زندگی سبک کردن

 ننداگذر و خاص

 ت کید با فراغت اوقات

 ورزش بر

می
ک

- 
گی
ست
همب
ی 
صیف
تو

 

توو شووان هاهیاف یووانگین کووه داد ن قووات م غووت او نووه فرا  روزا

 دادن گوش، تلویزیون تماشاي. بود ساعت 6/3 ویانجشدان

 ورزش، کتاب خواندن، ندوستا با کردن چت، موسیقی به

شووجویان بین توجهی قابل بطور، کامپیوتر با کار، کردن  دان

 پسر دانشجویان دو هر روش همچنین. گرفت را 6 تا 1 هرتب

نوود فراغت اوقات گذران در دختر و یوود مان سووتگان از بازد  ب

نوور هووايفعالیت در شوورکت و کووردن زشرو، خووود  و ه

شووايبی، مووذه سووی بووه دادن گوووش و فوویلم تما بوول قیمو  قا

کوودیگر بووا توووجهی فوواوت ی یوون در. بووود مت یووان  ا  و% 8/52م

سووران از% 2/43 توور و پ نوودعالقه ورزش بووه، اندخ نوود م . بود

سووران ترجیحات ثوول ییهوواشورز در پ بووال م سووازي، فوت ، بدن

 دختران کهحالی در. بود البتبسک و نورديکوه والیبال، شنا

بووال، شوونا مثل هاییورزش در دادندمی ترجیح سووته، والی  آه

یوودن فووتن بوواال، دو نوویس و بوودمینتون، کوووه از ر یووز روي ت  م

 . نمایند شرکت

 ريون خواجه

(1390) 

 و زندگی سبک ةرابط

 همطالع بدن؛ تصور

 شهر زناني: مورد

 شیراز

می
ک

- 
گی
ست
همب
ی 
صیف
تو

 

طووورکلی یوون در ب نوودگی سووبک نوووع 5 شهوپووژ ا مووده ز  ع

شوو يهوواتفعالی»، «مووذهبی» سوویقیایی -یورز ، موودرن« مو

شووا» موواعی رکتم گووی و اجت سوویقیایی»، «فرهن  5 و سوونتی« مو

عوود صووور ب یووش بوودن از ت بووزار»، «»آرا یووش« و بووایییز ا ، آرا

 بوودن« بووه مردم نگرش»، بدن« از ارزیابی»، «»رضایت از بدن

توو. بود مشاهده قابل پاسخگویان بین در عووه جیان ضوور مطال  حا

شووان نوودگی هايسووبک داد ن شووتر کووه ز  يهوواشگرای بی

یوور بووا مثبتی و دارمعنی رابطهاند، هداشت نوگرایانه صووور متغ  ت

نووی. اندداشته بدن یووان از یع هووا فوووم هايسووبک م  سووبک تن

یوور بووا مووذهبی صووور متغ طوو بوودن ت فووی هراب شووته من گوور و دا  دی

 . اندبوده مثبت رابطه داراي هاسبک
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 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 1النیارمارو ما

(2009) 

ثیرات وضعیت ت 

اقتصادي اجتماعی یک 

نسل بردستاوردهاي 

 نسل بعدي
می
ک

-  
یس
مقا
ی 
عل

ه
ي
ا

 

کووه  بوور توو ثیرمشخص شد  نووان  صوویلی ز سووتاوردهاي تح ات د

 . حصیلی نسل بعد مثبت استدستاوردهاي ت

 (2006) 2شفر

 و اجتماعی موقعیت

 در زندگی سبک

 چک جمهوري

می
ک

 

 هطبق بین مراتبی سلسله پیوند که دیابمی دست نتایج این به

 از نوادهخا درآمد میزان و تحصیالت همراه به اجتماعی

 در واضح طور به دیگر سوي از زندگی سبک و سویک

 مصرف و باال سطح فرهنگی يهاتفعالی/هاهذائق هحوز

 که سالم زندگی سبک مورد در اما است موجود مجلل

 با. ودشیمن مشاهده است تحصیالت آن متمایز ویژگی

 اقامت محل و سن، جنسیت قبیل از دیگر عوامل این وجود

 . انددخیل نیز

 و توکل محمد

 نژادقاضی مریم

(1385) 

در  نسلی شکاف

 کالن رویکردهاي

 یشناختجامعه

فی
کی

 

 و یکدیگرند مکمل رویکردها، پژوهش این ةداعی اساس بر

لووف ابعاد در نسلی تعارضات یووه بووا، آن مخت فوواهی بوور تک  مم

مووا، شوود خواهند تبیین تردقیق رویکرد دو هر در مطرح  از ا

یوودگاه صوو د هوواي ا سووت و گرایانهالحراهکار  گذاريسیا

فووزایش، هالنس بین تنش کاهش براي اجتماعی  عوودالت و ا

 هاينسل میان موزون و طبیعی تعامل و نسلی بین تگیبسهم

لووف خوواذ، مخت هوواي یووک هوور ات  از شووده یوواد از رویکرد

خوووردار خود هویژ پیامدهاي موول در و بوووده بر کووارآیی ، ع

 . ندارند یکسان

 
1 . Mare& Maralani 
2 . Safr 



 

 

 

 

  ۱۱۹ ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

اله نعمت

 (1385) فاضلی

 در انقالب و جوانان

فی زندگی سبک
کی

 

 که چه نآ از بسیاري که هددمی پژوهش نشان این نتایج

 آمریکا و تمام اروپا در، داد رخ بریتانیا در 70و  60 هده در

 با، کردند هربجت جوامع این چه آن و بود افتاده اتفام نیز

 ضمن در. کرد نفوذ نیز دیگر در جوامع ت خیر کمی

 يهالبه شک و اندهنبود پذیرنده تنها بیغیرغر کشورهاي

 سبک جدید فرایندهاي بر را خود بومی رنگ، گوناگون

 نیز را خود بومی يهاکسب از و بخشی اندهزد زندگی

 اند.هکرد حفظ
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 محققین 
 موردموضوع 

 مطالعه

روش  

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 1مایکرافت

(2004) 

 و فرهنگی مصرف

 زندگی سبک نهاساف

می
ک

- 
گی
ست
همب
ی 
صیف
تو

 

نوودگی سووبک سوونخ پنج نمودن مشخص از حاکی هاهیافت  ز

نوودگی سووبک، اولاز:  نووداعبارت که است مووت بووا ز  و عظ

عوو در کسب نوع این که بلندآوازه؛ فووت ايهجام  ودشوومی یا

 همالحظ براي زیادي هايمحرك و است فراوان شهرت که

نوودگی داراي مووردم اینکه شووکوهی ز جووود دتنسووه با . دارد و

نوودگی سووبک، دوم سوونتی(  قووومی ز یووانگر کووه) یووروي ب  از پ

نوودگی الگوي  سوونتی غووذاهاي خوووردن شووامل خووود قوووم ز

ظوواهر از پیروي عدم، قومی پوشش نوود موودرن م شووش مان  پو

 به واندتمی سبک نوع این. اشدبمی جدید غذاهاي و غربی

نوودگی يهاهشوویو و غرب يهالمد بین تعادل ارائه ، سوونتی ز

 زندگی سبک، سوم. باشد داشته گرایش فرهنگی یا بیهذم

سووت ناسالم مووال کووه ودشوومی ییهوواتفعالی شووامل کووه ا  احت

قوووع هوواي و سوورطان و بووی بیماری فووزایش را... و قل . هووددمی ا

یووت با آن در که است دیجیتالی زندگی سبک، مچهار  اهم

شووار، فراغتش هايفعالیت، اشتغالش، فرد زمان بودن  از سر

یووق صوورف طر هووااک م جووارب و ال تووالی ت شووان دیجی  داده ن

سووتفاده شووامل دیجیتالی تجارب این. شودمی  کووامپیوتر از ا

مووراه تلفن، دوربین، شخصی نووت، ه یوول و اینتر شوودمی ایم . با

بوو بووه گیزند سبک، پنجم توورل ةمثا سووی کن موواعی و سیا  اجت

 پتانسیل که دارد وجود اعتقاداتی و هافعالیت واقع در. است

نوودگی هايسووبک جایگزینی با اهنآ بودن افراطی گوور ز  دی

 . ودشمی رنگ کم
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ي فرهنگی و اقتصادي مورد نظر پیر هاهترکیب سرمای

هد که هر کدام سبک دمیبوردیو سه گروه تشخیص 

گروه اول کسانی که سرمایه . خاصی دارند یزندگ

د در مورد سبک اقتصادي و سرمایه تحصیلی باالیی دارن

گذراندن اوقات فراغت با تجهیزات ، زندگی این گروه

ي عکاسی و مصرف باالي و تکنولوژکوهنوردي ، ورزشی

، کارهاي هنري و کلکسیون هنري و کتابخانه، فرهنگی

گروه دوم ، اییغذ يهالکلبه تابستانی و مصرف مکم

کسانی که سرمایه اقتصادي باالیی دارند و در مورد سبک 

یی همچون داشتن هاهوان به مشخصتمیآنان  زندگی

هاي مالقات، بهاها و فلزات گرانسنگ، اتومبیل شخصی

، هارفتن به کنسرتها، هها و کافاجتماعی در رستوران

ه کرد ارشا هاي سیاسیها و فعالیتتئاترها و نمایشگاه

وگروه سوم کسانی که سرمایه تحصیلی باالیی دارند که 

، هاي داشتن آالت موسیقیبا ویژگیسبک زندگی آنان 

، رادیوکم اهمیت دادن به دیدن تلویزیون و گوش دادن به 

رفت ذهنی و اهمیت دادن به پیش، خواندن روزنامه

هاي خارجی از دو گروه قبل متمایز یادگیري زبان

  .وندشمی

 بندی پیشینه تحقیقجمع

یووک  هد که هر کدام ازدمیبررسی تحقیقات انجام شده نشان  بووه  شووده  جووام  تحقیقات ان

جووه کرد نوودگی تو نوودهبعد خاص از سبک ز شوودچنان. ا شوواره  سوول، کووه ا در کووارگري  هاين

جووه می مووی موا یوورات دائ بووا تغی موواعی  جووب زندگی اجت سووردرگمی مو بوول و  یوون تقا شوووند و ا
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سوول ها قانعو اگر پاسخ دوشپرسشگري می بووراي ن هووم  بوول ف کننده نباشد یا حداقل به زبانی قا

شووگران می. افزایدها میبر فاصله، ارائه نشود کارگر جدید بووه پرس نوود و دپرسشگران  ر پیوند

سووشکنند و پمقابل کسانی که پرسش نمی بووراي پر هووم  صووف میاسخی  نوود  نوودها ندار . آرای

توورویج انتفاع اقتصادي از راه. ده استروجهان مدرن با تبلیغات پیوند خ یوور  فووی نظ هوواي مختل

موواعی نسلی طلبی بر مناسباتخواهی و راحتزیاده، یگرایمد و تبلیغ مصرف  کووارگران اجت

تووه . آفریندسابقه میبیوقعات جدید و گذارد و تمی ت ثیر جووام گرف قووات ان بووه تحقی یووت  با عنا

جووه م سووت:قحعمده مقوالتی که در سبک زندگی مورد تو شوورح ا بوودین  بووود   مووالك قووان 

قووات، پوشش انتخاب غووت او گوورش، فرا طووه بووه ن خووالفجوون بووا راب گوورش، س م یووش بووه ن ، آرا

صوورفی غووذاهاي، بوودن موودیریت صوورف و م صوورف، گراییم قوواذ، فرهنگیم غووذایی و  ةئ

مورد مطالعات سبک زندگی جامعه کارگري تحقیق خاصی  در. است ايهاي هزینهاولویت

مووود مییادیده نشده است که  هووم را ن یوون م یوودن خود جاي بح  و مناقشه در ا ثوور . نما در اک

شووده تحقیقات انجا سووتفاده  ظووري ا م گرفته در مورد مناسبات نسلی از رویکرد هاي متفاوت ن

بوورداست ولی به سووود ب حوود  فووت وا یوون ، ندرت تحقیقی مشاهده شده است که از یک رهیا وا

 . داد طرا بتوان در جامعه کارگري کشور بس هاهنظری

 چارچوب نظری

 سبک زندگی از دیدگاه بوردیو

نووی به، در قیاس با نظریات دیگر، ردیوتحلیل سبک زندگی در نظریه بو لحاظ قدرت تبیی

مووو در نظر گرفتن عوامل مختلف  شوورایط اجت بووه  سووبت  اعی و در عین حال انعطاف پذیري ن

نوودهآن جمل ی ازیاگري متعددي است که جامعیت و عدم تقلیلهاتمتفاوت داراي مزی در  ا

مووال طبقه، بوردیو هنظری شووده سبک زندگی که شامل اع نوودي  نوودو طبقهب نوودي کن فوورد در  هب

شووبانه روزهاهعرص حووات و و، یی چون تقسیم ساعات  شوورتهاهشوویو، رزشنوووع تفری ، ي معا
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نووه سووت، اثاثیه و خا فووتن ا فووتن و راه ر سووخن گ تووه ، آداب  سووم یاف تووه و تج یووت یاف قووع عین در وا

شوویوهاکسب، سواز یک. افراد است تاترجیح نوودگی  موواعی هاهي ز عووامالن اجت صوورف  ي م

نوودکه داراي رتبه ی استیا شوو هايب هووت  فووی از ج شووروعیت اجتماعیي مختل نوودن و م یوون . ا ا

توواب  يهاهشیو یووو در ک چووه بورد مووا چنان مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ ا

راهی براي نشان دادن تمایزات  هد مصرف صرفاکدیمتمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان 

سووتبلکه خود راهی براي ایجا، نیست یووز ا مووایزات ن کوواك د ت قوووبی  1381، )با قوول از یع بووه ن

 . ( 169 :1394، دوست و همکاران

ضووه هاهبوردیو مدل سه وجهی از سلیق سوولیقهکمیي فرهنگی عر شووروع« نوود :   سوولیقه، »م

شووة ، در مدل قبلی. با مدل قبلی او اندکی تفاوت داردمدل  نای. »عامی« و سلیقه مایه«»میان نق

موودل. بووود هاناساس مشروعیت آمحصوالت فرهنگی بر یوون  سوولیق، ا شووة  حوواتی  هاهنق و ترجی

صوویل سووطح تح بووا  کووه  نوود؛ است  بووام دار موواعی انط قووة اجت موودل  و طب غوواز  طووة آ موودل نق یوون  ا

سووب. ي زندگی طبقاتی استهاکسب نوودگی و هاکدر این مدل  گوویلسووي ز حووس ، یقة فرهن

سوولط گووی( ذوقی طبقة کارگر زیر سیطرة حس ذوقی م سووري فرهن سوو )خود چووار ا موواک نا ت دای

نوود یووف ک سوولط تعر قووع. است خود را با ارجاع به همین حس ذوقی م یووو زا، در وا ظوور بورد ، ن

شووناختی طبقة کارگر کم یووا زیبا قووی  تر از طبقة متوسط و طبقة باال قادر به پذیرش دیدگاه ذو

سووت؛هاتمستلزم قضاو هانآ زهایی است که تعریف و ت سیسیچنسبت به  نووین  ي ذوقی ا چ

سووی، ممکن است هر چیزي باشند چیزهایی خووش  سووتگاه پ یووک از اتومبیل گرفته تا د تووا  دي 

شووکار عادتؤسبک زندگی نتیجه قابل ر. (1396، )جنکینز قطعه عکس . سووتهاهواریت و آ

مووورد احا خووودش را  شووخص  سووبک ، هووددمیقوورار  هطووهمه موضوعاتی که یک  شووی از  بخ

بوواس، عطر، سیگار، یلاتومب، هاکتاب، اثاثیه، محل اقامت، زندگی هستند یووره، ل بوور . غ عووالوه 

شووسبک زندگی به هرچیزي که افراد با آن س، آن یووادین ورز ی روکار دارند )انتخاب میان م
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یوون )نگرهاهرا، گوناگون فووراد ا جووام ر( راتوورف، هوواشي گذران اوقات فراغت ( و چگونه ا ا ان

شوو، وارهعادت، از زمانی که سبک زندگی از یک اصل مولد. هنددمی یووردئت مین یووک ، گ

 . (93 :2016 ،1گان)ی هددمیرا در هماهنگی با یکدیگر قرار  هاشکلیتی هست که همه بخ

قوو هاينظري بوردیو سبک بر اساس رهیافت یوود ذائ  هاهزندگی متفاوت بین افراد به بازتول

فضایی است که کنشگران  زیرا سبک زندگی همان. نجامدامیمایز اولی منش مت قو به طری

چووه ، موزند که چگونه زندگی کنندآمییل آن در ذ یووت  نوود و در نها جووح بدان یووز را ار چه چ

بووه . را زیبا بشمارندچیز  مووایز  نوواي ت قووع مع کووه در وا سووت  یووت ا یوون واقع بوور ا مفهوم تمایز دال 

بووهود که رفتارها و سبکشیماطالم  هاتاز تفاو ايهمجموع لحاظ هاي زندگی افراد جامعه 

یوودا ي متفاوتشانهاتموقعی گوورفتن در م قوورار  سوورمایه و  نوواگون هاناز لحاظ  موواعی گو ي اجت

یووو ودشوومیظاهر  هانمیان آ یووت . (31: 1384، )بورد فووتتوومیدر نها یووو، وان گ  سووبک بورد

شووی سوولیقه و ذوم از کووه انددمی مندينظام يهاتفعالی را زندگی شووتر و وندشوومی فوورد نا  بی

 بووه نمادین صورتبه حال در عین زندگی بکس، بوردیو نظر از. دارند خارجی و عینی جنبه

مووایزتماج مختلف اقشار میان و خشدبمی هویّت فرد جوواد اعی ت یووو. نوودکمی ای  جوواي در بورد

نووددمییی هایدارای را زندگی سبک دیگر سوویلهبه کووه ا شووغال، آن و  يهوواتموقعی ناکنندگا

مووایز دیگران از آن قصد یا بدون تمایز قصد با را خود، مختلف نوویکیم مت هوودوي ک نوود )م ، ن

 نیز منشها خود و منشها محصول زندگی يهاکسب که این دادن نشان با بوردیو. (207: 1387

 يهاکسب بروز تریناصلی مصرف الگوهاي که نکته این بیان و هستند هاهتجرب انوع از تابعی

یووان ارتباط، اندزندگی موووزش م سوومی آ یوود و داريسوورمایه سوواختار در ر یوول را آن بازتول  تحل

گوواه آوردن وجودبه نیازمند شدن کنندهمصرف. ندکمی یوور و ناخودآ سووبی ةذخ هووا از منا  نماد

یووو. نیست شناختیزیست فرایندي صرفاک و است سوویجامعه بووراي بورد صوورف شنا یوول و م  تحل
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قوواتی مبناي و مصرف الگوهاي تبیین براي سرمایه انواع کیبرت تحلیل، زندگی يهاکسب  طب

ضوولی107: 1395، )نواح و همکاران ار داده استرا مورد توجه قر قوول از فا یوور. (1382، به ن  پ

کووه بین در تنها نه منزلت و قدرت کسب براي کشمکشی همیشه که دارد هعقید بوردیو  در بل

 هووددمی رخ اجتماعی فضاي در هاشکشمک نیا. دارد وجود جامعه گوناگون طبقات درون

شووکال بووه دسترسی و انمیز با مطابق طبقات بین روابط که جایی سوورمایه ا فوواوت   سوورمایه) مت

 بووراي کشمکش و مبارزه به بوردیو. اندهشد ساخته (ناقتصادي و نمادی و فرهنگی، اجتماعی

صووادي قوودرت به تنها کشمکشی که، ندکمی اشاره قدرت بوووط اقت کووه ودشوویمن مر  سوولطه بل

قووات و خرده طبقات بین، سلطه براي کشمکش و مبارزه. گیردبرمی در نیز را فرهنگی  بووه طب

مووادین نبرد. ودشمی منجر زندگی سبک تغییرات تداوم فوواوت يهاهنووزمی در ن حووات مت  ترجی

 قدرت دستورات و احکام با مطابق زندگی يهاکسب اجتماعی بنابراین فضاي است فرهنگی

قووات، نتیجتاک. است هدش ساخته قووات خوورده و طب سووبک طب نوودتر  نوودگی قدرتم سووته را ز  و برج

 متضمن بنديطبقه اعتبار. (108 :1393، به نقل ازکفاشی 1386، زاده)رضوي نندکمی مسلط

سووان بنديگروه یعنی، تئوریک طبقات که است خطر نیا قووط کووه ايهاف غووذ روي ف جووود  کا و

قووات عنوانبه، است پژوهشگر خاص که ینذه ترجیح و تصمیم یک یمن به دارد عووی طب ، واق

عووی هووايگروه مووین کووه، واق یووت در رتصووو بووه ه جووود واقع قووی، دارد و یووو شووود تل ، )بورد

جووود آنچه، ندارند وجود اجتماعی طبقات. (39:1393 ضوواي یووک دارد و موواعی ف سووت اجت ، ا

 نووه، چین نقطه تصوربه دارند وجود بالقوه ايهگونبه طبقات آن در که هاتتفاو فضاي یک

 . (41:1393، شود )بوردیو انجام داده است قرار که چیزي عنوانبه بلکه، داده یک صورتبه

 نسلى تجربه و نسل -

 منظّم خلفیت بر و دارد صریحی معناي، اختینششجره و شناختیزیست نظر نقطه از نسل

موودي و ا به نقل1388، )ارمکی ودشمی اطالم مشترك نیاي یک از دوره هم رستة یک ز اح
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سووت از گووروه یووک عنوانبه را نسل، 1بیکر هنک. (1390، مدحا سوویلهبه شووده مووایزمت يهاهد  و

یووت یووقهب و خوواص توواریخی موقع سوویله عال صووی و نوودگی ياهووه)دور فووردي سووطح در خا  ،ز

 نسلی فرهنگ، ترکیب و اندازه(سیستم  سطح در و رفتاري( الگوهاي و ارزشی يهايسوگیر

 . (26 :1394، )نیمروزي و پارسائی ندکمی تعریف (ینسل يهايسوگیر و

جووارب و شووده متولد واحدى زمان در که است افراد از گروهى آبرکرامبى نظر از نسل ، ت

نووافع شووترکى ىهوواهنظرگا و م نوودا م یوون بووه و در جووارب ا نووافع و ت نوود م بووى آگاه ، )آبرکرام

167:1370) . 

سووته، درواقع سوولى بندىد نوواى ن شووت شووناختىجمعیت مب کووه هندا بووا بل شووگران  کووى پژوه  در

سوول تجارب اىهتفاوت برجستگى و پژوهش موضوع براساس شناختىجامعه ضوووع از هان  مو

بووادرت بندىدسته به پژوهش نوودمی نسلى م حوود. ورز سوولى وا صوور رینتوومرکزي زا ن حوو  عن  ب

ظوور به. هست نیز مانهایم هووایم ن سوول کووه فوورادى مان سووتند هووم ن یوودگاه، ه شووترك د سوواس م  برا

نوووا بووا آنها از و متمایزند، ندارند را وضعیت این که افرادى از و هستند كترشم تجربیات  نع

حوود سوولى وا یوواد ن نوودمى داراى  هووایم ک کوواران 1959، )مان ضوولی و هم قوول از فا  .(1391، بووه ن

یووات مانهایم نظر از درحقیقت فوواوت تجرب فووراد مت قووایع از ا هووم و نوود توواریخى م  و هوواجنگ مان

یووا از آنها تفاسیر تا گیرند متفاوت قرار ىیفضا در شودمی باع  انقالب سووائل و دن لووف م  مخت

 بوواز را راه تغییراتها، هاید و ذهنى نگرش این گیرىشکل و باشد هانسل رسای از متفاوت آن

نوود هویت نبا نسل ش  ذهنی نظر از نسل یک اعضاي. کندمى یووق از و یافت بوو طر نوودگی هتجر  ز

شووت از اساسی داشتن حسی اب نسل یک اعضاي. یابندمی پیوند مشترك شووان سرنو  از مشترک

 نسل که دارد دنبالبه را نسلیاي معرفت نسلی عضویت قعوا در. وندشمی متفاوت هالنس سایر

یوودهاي یا نظرها به نسلی عضویت بنابراین ؛سازدمی وتدیگرمتفا يهالنس از را فرد نووی د  ذه

 
1 . Baker 
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سووتگی خوواص تاریخیو  اجتماعی موقعیت از مردم مووی سووازتی)چ دارد ب قوول از 1386، ق بووه ن

 . (79:93، شالچی

حوو  آغازگر همنزلمانهایم به ظوو مبا مووون رين سوول پیرا یووان ن سوول م یووت« بووه ن ثووابهی »موقع  1م

 داللت نسل اول معناي در. ودشمی قائل )واقعیت( تمایز 2مثابهی »فعلیت« به نسل و )جایگاه(

موور نیووا به داللت دوم معناي در اما، دارد یکسان سنی يهاهگرو به یووک دارد ا سوول کووه   در ن

نووان از نسلی دمانن ؛دارند اشتراك احساسات و تجارب از ايهمجموع کووایی جوا  کووه در آمری

نووبش و ویتنام جنگ جوانی نووگ ضوود ج بووه را ج نووهکرد تجر نووین وي. دا هوووم همچ حوود  مف »وا

سوولی بووراي «3ن طوورح ترخوواص يهووالتحلی را  حوودهاي. نوودکمی م سوولی وا عوو در ن  از ايهمجمو

خوودادها به اندازهاچشم و هاشواکن نوول ر سووانند )اد ضوویائی 1985، 4یک شووالچی و  قوول از  ،بووه ن

1393) . 

 کارگر -

خووود (1390) 5ایستوان مزاروش توواب  سوووي، در ک عووی  رمایهسوو فرا کووارگر جم صووطالح  ا

گوواه  هو هم دهدهاي کار اجتماعی تعمیم میبخش ةمارکس را به هم کووه از نظر کارهایی را 

یوواما در واقع برا، سرمایه و منافع آن مولد نیستند ضوورورت ي رشد و بازتول عووی  کووارگر جم د 

کووان، آموزش و تحصیل، دارند )همچون بخش بهداشت و درمان  ،نگهداري و پرورش کود

هوواي موگن لووه کار ظووایر آن( از جم  لوود )ازهداري و حمایت از سالمندان و معلوالن جامعه و ن

سووعی داردنظرگاه اقتصاد سیاسی طبقه کارگر( ارزیابی می یووب  شووکاف  کند و به این ترت بوور 

 . کار غیرمولد غلبه کند مولد و کار

 
1 . location 
2 . actuality 
3 . generation unit 
4 . O’Donnell 

5 . Istvan Meszaros 

https://www.gisoom.com/search/book/author-373406/پدیدآورنده-ایستوان-مزاروش/
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کووارگران، شناسی الجزایر()در کتاب جامعه ي بوردیوهاهاندیش یوون لوحوو کووار و  یووده ا  ا

 شوودهتحمیل داريِرمایهسوو سويبه تحولی ریزيِپایه حالر د الجزایر که است یافته مرکزیت

یووق جداییِ، آن هنتیج و، است کشورن ای بر استعمار طرف از یووان عم گووی هوواينگرش م  فرهن

ط شوورای تحت عینی صورت به مردم وقتی گفت توانمی. است اقتصادي ساختارهايو  مردم

نووی لحاظبووه دیگر، (پول براي کردن کار یعنی) کنندمی کار انهرادسرمایه  هوواينگرشز ا ذه

 سِسووااح و ذهنی آشفتگیِ، نتیجه. نیستند برخوردار موقعیت این به پاسخ براي الزم فرهنگی

بووه  «بوردیو با تعبیر »کشف کار و بیکاري. است خودبیگانگی از شدیدِ گووذار  از این وجه از 

صوولیِ  همایدرون .(69:  2011 ،سوئیدبرگ) کندداري یاد مییهامفرهنگِ اقتصاديِ سر کووار ا

صووادي و کارگران یووت اقت سوویر عقالن کووت در م یووان بووه نیاز به حر شووکاف م کووردن  پوور  منظور 

صووادي اقتصادي قدیمی-گیهاي فرهننگرش تووار اقت سووتشووان و رف شووان ا بووا . جدید یووو  بورد

صووادي، خیلی فقیر هستند هکدهد که در میان کارگرانی هاي خود نشان میداده یوواز اقت  این ن

یوود می صووادي تول نوودنیست که عقالنیت اقت شووان می .ک کووارگران از او ن کووه  تووی  هووا وق هوود تن د

قوورار میاي یافتنِ آرادر موقعیتی بر، تنگدستی مفرط خالص شوند نووی  نوودمووشِ ذه کووه ، گیر

کووچیزي و. شان ضروري استبراي دادنِ آرایشی عقالنی به زندگی یووو آن  هجود دارد  بورد

سووتان را موودة»آ هووا هنگامی « درآ نوود؛ و تن سووتاکوومیخوا یوون آ بووه ا کووارگر  سوود میه  نوود نه بر توا

 . (73-70ن: همامتصور شود )« اشاي براي زندگی»برنامه

 تحقیق مدل نظری

 



 

 

 

 

  ۱۲۹ ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 
 : مدل نظری تحقیق1 نمودار

 

 ی پژوهشهاهفرضی

 فرضیه اصلی

 . ناداري وجود داردعمبین عوامل اجتماعی و سبک زندگی کارگران اثر  •

 ی فرعیهاهفرضی

شوورکت  يهالدر نسبین عوامل اجتماعی و سبک زندگی کارگران  • مختلف کارگران 

 . تفاوت معناداري وجود دارد، رانیواحد اتوبوس

سوو ايههاي زمینمتغیرن بی • کووارگران در ن نوودگی  سووبک ز سووخگویان و  لووف هالپا ي مخت

 . رابطه معناداري وجود دارد

 یققحشناسی تروش

مووی از نوووع ک ضوور از  یووق حا شووی و از تحق قووات پیمای بوورد از تحقی ظوور راه صوویف ن ی نوووع تو

بوووس، جامعه تحقیق پژوهش حاضر. همبستگی بوده است شوواغل در اتو کووارگران  رانی کلیه 

سووت 96ري تهران در سال شهردا کوول . بوووده ا سووانی  نووابع ان کووارگزینی م هوواي  سوواس آمار برا
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 . ر بوده استفن 7350تعداد 96شاغلین در فروردین 

 نفر 366ان صورت تصادفی و فرمول کوکرپژوهش حاضر نمونه آماري تحقیق بهدر 

 حجم نمونه متناسب با ايهگیري تصادفی طبقدر پژوهش حاضر از روش نمونه. بوده است

یید اساتید اشد که مورد ت بمیابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته . استفاده شد

ترین روش آزمون اعتبار بررسی دقیق سنجه اصلی. رفته استر گارق زندگی حوزه سبک

مفهوم  ناي آن و طرح این پرسش جدي است که آیا ابزار سنجش واقعاکمع مفهوم در پرتو

 سبک زندگی( از)براي سنجش متغیر . (139-137: 1390، بیکر)جد یا نه نسمورد نظر را می

 . ه شده استدا)مدل ساختاري لیزرل(استف 1نظري هاعتبار ساز

 
 مدل ساختاری لیزرل جهت بررسی پایایی : 2نمودار 

که  است  df /2X≥3و مقدار  RMSEA≥0/05مشخص است مقدار  2 ودارچنانچه از نم

 . برخوردار استپرسشنامه از برازش خوبی  این بدان معنا است که

 و آزمون کرویت بارتلت )سبک زندگی( KMO: نتایج تشخیص 1 جدول

KMO 711/0 

 
1 . Construct validity 
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 0256/2760 بارتلت

df 98 

Sig. 00/0 

 

براي متغیر سبک زندگی برابر با  KMOآزمون با توجه به نتایج جدول فوم مقدار 

دست آمده است بیانگر این هب 2760ت برابر بادست آمده و نتیجه آزمون بارتلهب 711/0

گی کارگران زند کبس متغیري مرتبط با هاهدر این تحقیق گوی اندهاست که عوامل توانست

 . را تبیین کنند

. (142: 1390، بیکرمکرر )ایج سنجش میزان پایایی عبارت است از میزان همسانی نت

برسد ر مواقع دیگر به نتایج یکسان سنجشی داراي پایایی است که در صورت تکرار آن د

ه دشاستفاده  براي تعیین پایایی این پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ. (1393، دواس)

 . است

 تغیر تحقیقو نتایج تحلیل پایایی م ی سبک زندگیهامؤلفه : تعاریف مفهومی2جدول 

 هاهگوی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی ابعاد
همبستگی 

 هاهگوی
 پایایی

ي هاتالیعف

 اوقات فراغت

 سفر خارجی

 تور مختلط

هاي شرکت در کالس

 مدرن

ي هاهاستفاده از رسان

 مدرن

 میهمانی مختلط

 با را اوقات فراغتش فردي ره

 شناخت و درك به توجه

، مزد با کار از خویش

 خانواده درون يهاتمسئولی

 کندمی غیره تعریف و

 به 1380، دیگران و )هنري

، ناکوئی نیکخواه و نقل از

 تفریحی يهاتمسافر به رفتن

 کشور از خارج
737/0 

757/0 

 671/0 دوستانه مختلط تورهاي با سفر

 قبیل از ییهاسکال در شرکت

 مدیتیشن و یوگا، رقص، موسیقی
745/0 

 طریق از اقوام یا دوستان با وگفتگ

 ... و تانگو و وایبر، ویچت
751/0 
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 772/0 مختلط يهایتپار به رفتن .(1395

مصرف 

 فرهنگی

، سینما تئاتر و به رفتن

، موسیقی به دادن گوش

 روزنامه، کتاب خواندن

 تلویزیون دنید، مجله و

، ي تصویريهاهرسان و

، رادیو به دادن گوش

 و موزه از بازدید

 فعالیت انواع در شرکت

 هنري

 زندگی سبک ةمطالع

 مقوله در افراد فرهنگی

 پیدا تجلی فرهنگی مصرف

 :1382، )فاضلی کند می

126) 

، گوش دادن به موسیقی پاپ

 ... راك و رپ و
798/0 

795/0 

 698/0 تماشاي ماهواره

)تخیلی  ي خارجیهانمطالعه رما

 و به روز(
766/0 

پخش شده از  يهالپیگیري سریا

 ماهواره و اینترنت
747/0 

)چت  ي مجازيهاهاستفاده از رسان

 (... و و تلگرام، فیس بوك، روم
764/0 

 مدیریت بدن

کنترل وزن با رژیم 

کنترل وزن با ، غذایی

، زیبایی بدن، ورزش

بوي ، وم آرایش

 عادت انواع، مطبوع

، پوشیدن لباس در

 و سر موي آرایش

ها، هپیرای از استفاده

 مدیریت شیوة همچنین

 T سالمت و بهداشت

 بدن

 مراقبت و نظارت معناي به

 چهره بر آمیزموفقیت، مداوم

، )گیدنز اشدبمی بدن و

87:1391) 

 724/0 کنترل وزن از طریق رژیم غذایی

771/0 

حی و راج زیبایی بدن از طریق

)نظیر لیپوساکشن  برداشتن چربی

 ( و... و لیپولیزروجراحی بینی و

برنزه کردن پوست و استفاده از 

 هانلوسیو

749/0 

 781/0 آرایش مو بر طبق مدل روز

 763/0 استفاده از عطر و ادکلن

ي هاشکنترل وزن از طریق ورز

 701/0 هوازي

 مصرف مادي
 پوشاك مدرن

 غذا و خوراك مدرن

 در افراد که ترجیحاتی

 معیارك )پوشا انتخاب

 ود( خری محل و انتخاب

 دارند غذاها از انواع استفاده

 مصرف يهاهسنج عنوانبه

 است هگردید انتخاب مادي

ي هاسعالقه به استفاده از لبا

 مارك
888/0 

916/0 
 895/0 خوردن غذاهاي خارجی

 895/0 ي مدهاسپوشیدن لبا

ي هانتوراغذا خوردن در رس

 فرنگی
909/0 
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به نقل از  2010، )هنري

 .(1391، سیدان و نجفی نژاد

پوشیدن لباس و پوشاك با نمادها 

 هاي غربیمو آر
903/0 

 رفتار سیاسی

شرکت در انتخابات 

 سراسري

 انتخابات کارگري

 خانه کارگر

 حضور در سندیکا

 تجمعات کارگري

 از دسته آن سیاسی فتارر

 عنوانبه که است ییهاتفعالی

 در رسمی نقش از بخشی

 ولی ،ندارد ضرورت سازمان

 و مزایا توزیع امر در

سازمانی  درون يهایکاست

 نمایدمی نفوذ اعمال

 (1390، ادمیان)خ

 انتخابات سراسري شرکت در

، مجلس، )ریاست جمهوري

 (... و شوراي شهر

659/0 

701/0 
 708/0 در انتخابات کارگري شرکت

 644/0 عضویت در خانه کارگر

 704/0 رانعضویت در سندیکاي کارگ

 شرکت در تجمعات کارگري
698/0 

 سبک زندگی
 عینی

 ذهنی

، بوردیو هدیدگا براساس

 از ايهمجموع زندگی سبک

، هاارزش، هایتلق طرز

و  رفتاري يهاهشیو

 تاس افراد يهاهسلیق

 .(1390، ردیو)بو

 747/0 ها و اموالمیزان دارایی

751/0 

 764/0 بررسی الگوهاي رفتاري

 745/0 روابط اجتماعی

 751/0 گرایش به مصرف

، ترجیحات موضوعات اعتقادي

 دینی و ارزشی

749/0 

 

پایایی اشد پس پرسشنامه از بمی 7/0 ها باالتر ازمتغیربا توجه به اینکه پایایی اکثر 

ایی ود باالترین هبستگی و پایشمیمشاهده  2با توجه جدول شماره . مطلوب برخوردار است

اسی لفه رفتار سیو کمترین پایایی متعلق به مؤ 916/0مصرف مادي ) مؤلفهدر  هاهگوی

 . ( بوده است701/0)

 ی تحقیقهاهیافت

 هامتغیرتوصیف 

  سنی( بر حسب سن )دهه توزیع نسبی پاسخگویان :3 جدول

 جنسیت و وضعیت تأهل کارگران با
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 تحصیالت جنسیت هل توضعیت 

 متارکه هل مت مجرد
 همسر

 شده فوت
 مرد زن

 زیر

 دیپلم
 دیپلم

 دیپلم فوم

 ولیسانس

 لیسانس فوم

 باالتر و

 سن

40-30 33 77 14 0 28 96 8 43 47 26 

50-41 3 152 30 1 30 156 48 97 36 5 

60-51 8 41 5 2 9 47 28 21 7 0 

 31 90 161 84 299 67 3 49 270 44 مجموع

 

ین فراوانی کارگران از حی  وضعیت ت هل در ود بیشترشمینتیجه  4از جدول شماره 

لحاظ تقسیمات سنی در بین کارگرانی است در دهه  و باالترین فراوانی از استبین مت هلین 

اظ ت هل متعلق به کارگرانی همچنین کمترین فراوانی از لح، سال هستند 50تا  41سنی 

به کارگرانی است که است که همسرانشان فوت شده است و کمترین آمار فراوانی متعلق 

یت مرد بیشتر از زنان همچنین تعداد کارگران با جنس. سال هستند 60تا  51در دهه سنی 

تا  41 که در دهه سنی استوانی در میان کارگران مرد و زنی ابیشترین فر و اشدبمیکارگر 

  ود بیشترین فراوانی کارگران از حیشمیمشاهده  4جدول شماره  در. اشندبمیسال  50

و باالترین فراوانی از  استوضعیت تحصیلی در بین کارگران با مدرك تحصیلی دیپلم 

همچنین ، سال هستند 50تا  41لحاظ وضعیت تحصیلی در بین کارگرانی است در دهه سنی 

اظ وضعیت تحصیلی متعلق به کارگرانی است که مدرك تحصیلی کمترین فراوانی از لح

سال  40تا  30همچنین در بین کارگرانی که در دهه سنی . است لیسانس و باالترآنها فوم

و لیسانس از سایر مدارك تحصیلی باالتر است و در بین  هستند مدرك تحصیلی فوم دیپلم

ترین فراوانی وضعیت تحصیالت متعلق باال سال هستند 50تا  41کارگرانی که در دهه سنی 



 

 

 

 

  ۱۳5 ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

بین کارگرانی که در دهه  در .به کارگرانی است که داراي مدرك تحصیلی دیپلم هستند

یلی فوم لیسانس و باالتر و ین فراوانی مدرك تحصترنسال هستند پایی 60تا  51سنی 

لی باالترین فراوانی وضعیت تحصیلی متعلق به کارگرانی است که داراي مدرك تحصی

 . دیپلم هستند

 

 ارگرانی اجتماعی سبک زندگی بر حسب دهه سنی کهامؤلفهتوزیع و توصیف  :4جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 ی فراغتیهاتفعالی

40-30 124 57/10 327/5 

50-41 186 23/11 135/4 

60-51 56 18/10 325/3 

 479/4 84/10 366 مجموع

 مصرف فرهنگی

40-30 124 82/12 764/4 

50-41 186 48/12 771/4 

60-51 56 64/11 803/4 

 776/4 47/12 366 مجموع

 یریت بدنمد

40-30 124 19/12 080/3 

50-41 186 52/12 292/3 

60-51 56 05/11 400/2 

 132/3 18/12 366 مجموع

 مصرف مادی

40-30 124 83/10 015/5 

50-41 186 34/12 467/5 

60-51 56 77/7 805/4 

 442/5 13/11 366 مجموع

 رفتارسیاسی

40-30 124 71/13 859/4 

50-41 186 67/12 449/4 

60-51 56 89/11 793/3 

 534/4 90/12 366 مجموع
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 سبک زندگی

40-30 124 21/13 745/4 

50-41 186 42/12 345/4 

60-51 56 23/12 432/4 

 455/4 62/12 366 مجموع

سوویمشخص است بیش 4 جدول چنانچه از  ترین میانگین نمرات مربوط به عامل رفتار سیا

تووی هاتفعالیمؤلفه ین میانگین نمرات مربوط به ترنپایی و اشدبمیمصرف فرهنگی  و ي فراغ

مووورد د. اشدبمیکارگران  فووهر  موورات هوواتفعالی مؤل بوواالترین ن مووادي  صوورف  تووی و م ي فراغ

شووندبمیسووال  50-41ه سنی میانگین مربوط به کارگرانی است که در ده فووهمووورد  در، ا  مؤل

 50-41به کارگرانی است که در دهه سنی  مدیریت بدن نیز باالترین میانگین نمرات مربوط

باالترین نمرات میانگین مربوط به کارگرانی مصرف فرهنگی  مؤلفهدر مورد . اشندبمیسال 

موورات ر مؤلفهدر مورد . اشندبمیل اس 40تا 30است که در رده سنی  بوواالترین ن سووی  فتار سیا

سوونی  کووه در رده  سووت  کووارگرانی ا شووندبمیسووال  40تووا  30میانگین مربوط به  ین ترنپووایی. ا

سووت مؤلفه نمرات سهم کووارگرانی ا مووادي  سوونی  مصرف  سووتند 60تووا  51در رده  و  ؛سووال ه

سووت  رفتار مؤلفهباالترین نمره میانگین عوامل سبک زندگی مختص به  کووارگرانی ا سووی  سیا

یووانگین  متغیردر . اشندبمیسال  40تا  30در رده سنی که  موورات م بوواالترین ن نوودگی  سووبک ز

 . اشندبمیسال  40تا  30ه کارگرانی است که در رده سنی مربوط ب

، مدیریت بدن، ی فراغتیهاتزندگی کارگران )فعالی ی سبکهامؤلفهبین  -فرضیه

رابطه ، ختلف کارگرانم یهالرفتار سیاسی( در نس، مصرف مادی، مصرف فرهنگی

 . معناداری وجود دارد

ي مختلف هالزندگی با نسسبک  متغیرجهت آزمون ، براي آزمون فرضیه فوم

 متغیرکیفی بودن  بودن سطح سنجش سبک زندگی و ايهبا عنایت به فاصل، کارگري

 . نیمکمیطرفه استفاده ي مختلف کارگري از آزمون تحلیل واریانس یکهالنس



 

 

 

 

  ۱۳7 ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 

 ی سبک زندگی هامؤلفه( ANOVA) آزمون تحلیل واریانس یکطرفه :5 جدول

  نی مختلف کارگراهالدر بین نس

 داريسطح معنی F درجه آزادي مدل

 ي فراغتیهاتفعال

 219/0 526/1 2 هاهبین گرو

 363 هاهدر گرو
 

 365 مجموع

 مصرف فرهنگی

 309/0 180/1 2 هاهبین گرو

 363 هاهدر گرو
 

 365 مجموع

 مدیریت بدن

 009/0 826/4 2 هاهبین گرو

 363 هاهدر گرو
 

 365 مجموع

 ديمصرف ما

 00/0 80/16 2 هاهبین گرو

 363 هاهدر گرو
 

 365 مجموع

 رفتار سیاسی

 027/0 657/3 2 هاهروبین گ

 363 هاهدر گرو
 

 365 مجموع

ي فراغتی و مصرف فرهنگی در بین هاتفعالی مؤلفهود شمیمالحظه  5چنانکه از جدول 

و همچنین بین عوامل  (≤05/0sigرگران تفاوت معناداري ندارد )ي نسلی مختلف کاهاهده

ي مختلف سنی و نسلی کارگران هاهمصرف مادي و رفتار سیاسی در بین ده، مدیریت بدن

تگو با گف، سد مواردي چون رفتن به مسافرترمیبه نظر . تفاوت معناداري وجود دارد

ه در بین کارگران سه نسل عنوان شد... دوستان از طریق فضاي مجازي تماشاي ماهواره و

وارد اشد و کارگران سه نسل به یک میزان از این مبمیبا نمره میانگین یکسان  تقریباک
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 . نندکمیاستفاده 

 مصرف، مدیریت بدن، ی فراغتیهاتی سبک زندگی کارگران )فعالیهامؤلفه -فرضیه

سیی، مصرف مادی، رهنگیف سییی( در ن کییارگران یهالرفتار سیا لییف   تییأریردارای ، مخت

 . معناداری است

 ،ودشوومیاستفاده  بلوکی چندگانه واریانس تحلیل آزمون پژوهش از فرضیهبراي آزمون 

نوودگی( و رواریانس متغی -کوواریانس همگنی باید که یووم وابسته تحقیق)سبک ز سووتقل تغ ر م

سووی، مصرف مادي، فرهنگی مصرف، مدیریت بدن، فراغتیي هات)فعالی تحقیق تووار سیا  (رف

 از گروه دو در کوواریانس تساوي، صفر فر  بررسی منظور بدین. گیرد بررسی قرار مورد

سوواوي فر  که صورتی در. دوشمی استفاده 1باکس آزمون تووه موواتریس صفر ت  شووود؛ پذیرف

 . است شده پذیرفته کوواریانس همگنی فر ، یعنی

 ها: آزمون باکس جهت همگنی مؤلفه6لجدو

(Box’s)  132/226 آزمون باکس 

F 352/7 

df1 30 

df2 868/113821 

Sig . 121/0 

که گویاي آن است  ( است<05/0sig) دهد مقدار سطح معنادارينشان می6جدول 

 . (=f 352/7)خوبی رعایت شده است کواریانس به -شرط همگنی ماتریس واریانس

از آزمون ، ي مختلف کارگرانهالابعاد سبک زندگی در نس داري اثرن معنیبراي تعیی

  .دوشمیستفاده ا 2المبداي ویلکز

 سبک زندگییره عوامل اجتماعی المبدای ویکلز در تحلیل چند متغ آزمون :7جدول

 
1 . Box’s 
2 . Wilks’ Lambda 



 

 

 

 

  ۱۳۹ ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 Sigسطح معناداري درجه آزادي خطا درجه آزادي اثر F ارزش اثر

 000/0 377 5 193/1320 054/0 المیداي ویکلز

ه نسل( )س سنی گروه سهدهد که بین نتایج آزمون المبداي ویلکز نشان می 7در جدول 

 . وجود دارد يداریتفاوت معن عوامل اجتماعی سبک زندگیحداقل در یکی از 

ابعاد سبک زندگی از آزمون لون استفاده  هاياي بررسی پیش فر  برابري واریانسبر

ها آزمونی براي تشخیص برابري و عدم برابري واریانس دیجاآزمون لون در ا. نیمکمی

 است:ورت زیر صفر  آماري آن به و خطاها است

  H0د: با هم برابر هستن هاههاي خطاهاي گروواریانس

 H1د: با هم برابر نیستن هاهاهاي گروهاي خطواریانس

 هاسنتایج آزمون لون جهت بررسی پیش فرض برابری واریان :8 جدول

 (Sig)سطح معناداري  2درجه آزادي  1درجه آزادي  F ي سبک زندگیهامؤلفه

 055/0 363 2 523/8 تیفراغ يهاتفعالی

 479/0 363 2 567/0 فرهنگی مصرف

 075/0 363 2 175/4 بدن مدیریت

 109/0 363 2 871/3 مادي مصرف

 034/0 363 2 991/9 سیاسی رفتار

بووا نوود با هم برابرابعاد سبک زندگی تقریباک هاي گویاي آن است که واریانس 8 جدول و 

قوودارن با. داري ندارندیکدیگر تفاوت معنی کووه م سووت   گاهی به نتایج جدول لون مشخص ا

sig  هوواي هايواریانس، بنابراین ؛است 05/0ي باالسبک زندگی  بعد پنجبراي هووا خطا  بووا آن

بووه. دهدان میپایایی نتایج بعدي را نش، این یافتهد که هستن برابر هم تووایج  بووه ن سووت با توجه  د

مووون بوواکسآمده از آز لووون، هوواي  کووز و  بووداي ویل بووین یوولتحل، الم ثوورات  بووه ا بوووط  هوواي مر

بووهآزمودنی تووایج  مووها مورد بررسی قرار گرفت که ن سووت آ جوودول د شوواهده  9ده در  بوول م قا
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 . تاس

 سبک زندگی یهامؤلفه متغیرات تأریرجدول  :9جدول 

 متغیر منابع
درجه 

 زاديآ
 F مجذور میانگین

 سطح معناداري

(Sig) 
 اندازه اثر

 گروه

 008/0 219/0 526/1 523/30 2 فراغتی يهاتفعالی

 006/0 309/0 180/1 882/26 2 فرهنگی مصرف

 126/0 009/0 826/4 374/46 2 بدن مدیریت

 185/0 00/0 803/16 939/457 2 مادي مصرف

 060/0 027/0 657/3 110/74 2 سیاسی رفتار

جووه  مشهود است بیشترین اثر عوامل اجتماعی سبک زندگی با 9 چنانچه که از جدول تو

مووادي، ي مختلف سبک زندگی کارگرانهالنس به عوود از بمی( %5/18) اثر مصرف  شوود و ب ا

بوودن به ترتیب متغیر آن سووی، (%6/12) مدیریت  تووار سیا پووایی، (%6) رف نووین  ثوور ترنو همچ ین ا

 . اشدبمیي فراغتی و مصرف فرهنگی هاتمربوط به فعالی

 

 مصرف، مدیریت بدن، اغتیی فرهاتی سبک زندگی کارگران )فعالیهامؤلفه -فرضیه

متفاوت ، لف کارگرانهای تحصیلی مخترفتار سیاسی( در گروه، مصرف مادی، فرهنگی

 . است

 ( سبک زندگی ANOVA) طرفهآزمون تحلیل واریانس یک :10جدول

 .ختلف کارگراندر بین تحصیالت م

 درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
میانگین 

 مجذورات
F داريسطح معنی 

 يهاتفعالی

 فراغتی

 001/0 624/5 696/108 3 088/326 هاهبین گرو

  326/19 362 035/6996 هاهدر گرو

  365 123/7322 مجموع



 

 

 

 

  ۱۴۱ ... نبر سبک زندگی کارگرا های مؤثرای مؤلفههمطالعه مقایس
 

 فرهنگی مصرف

 000/0 003/12 072/251 3 216/753 هاهبین گرو

  917/20 362 953/7571 هاهدر گرو

  365 169/8325 مجموع

 بدن مدیریت

 000/0 453/7 430/69 3 290/208 هاهبین گرو

  316/9 362 445/3372 هاهدر گرو

  365 735/3580 مجموع

 مادي فمصر

 001/0 271/5 808/150 3 424/452 هاهبین گرو

  609/28 362 541/10356 هاهدر گرو

  365 964/10808 مجموع

 سیاسی رفتار

 001/0 993/5 355/118 3 066/355 هاهبین گرو

  750/19 362 393/7149 هاهدر گرو

  365 459/7504 مجموع

 

نوودگی )فعالی شودمی ممالحظه 10با بررسی جدول سووبک ز ي هوواتکه عوامل اجتماعی 

صوویالت مصرف مادي و رفتار سی، مدیریت بدن، مصرف فرهنگی، فراغتی بووین تح سووی( در  ا

سووانس و دیپلم وفوم، دیپلم، زیر دیپلم( مختلف کارگران سووانفوووم لی فوواوت لی بوواالتر( ت س و 

 . گرددیید میت  H1فرضیه  ≥sig 05/0توجه  و با معنادار دارد

 . بین کارگران زن و مرد متفاوت است ی سبک زندگی درهامؤلفه -رضیهف

 . نیمکمیاستفاده  مستقل(t)آزمون  t-testجهت آزمون فرضیه فوم از آزمون 

منظور مقایسه میانگین نمرات سبک مستقل بهدو گروه  انحراف معیار محاسبه میانگین و: 11 جدول

 ی مختلفهاتزندگی در بین جنسی

 انحراف از معیار میانگین تعداد جنسیت ک زندگیعوامل سب

 فراغتی يهاتفعالی
 177/3 70/10 67 زن

 725/4 88/10 299 مرد

 707/4 31/11 67 زن 
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 760/4 73/12 299 مرد فرهنگی مصرف

 مدیریت بدن
 835/2 55/13 67 زن

 118/3 88/11 299 مرد

 مصرف مادي
 985/2 40/9 67 زن

 786/5 52/11 299 مرد

 رفتار سیاسی
 287/3 21/12 67 زن

 760/4 06/13 299 مرد

ین میانگین نمرات عوامل اجتماعی سبک ود باالترشمیمشاهده  11با توجه به جدول 

ین میانگین نمرات مربوط ترنو پاییاشد بمیمدیریت بدن در زنان  مؤلفهمربوط به  زندگی

ندگی ي سبک زهامؤلفهچنین در بین هم. مصرف مادي در بین زنان کارگر است مؤلفهبه 

نگی مصرف مادي مصرف فره، ي فراغتیهاتي فعالیهامؤلفهدر بین زنان و مردان کارگر، 

در مقایسه با  مدیریت بدن مؤلفهرفتار سیاسی در بین مردان کارگر بیشتر از زنان است و  و

 . سایر عوامل سبک زندگی از مردان کارگر باالتر است

 دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی  tه محاسب: 12 جدول

 ی مختلفهاتدر بین جنسی

 

 هانجهت برابري میانگی قل()مست  tآزمون 

t درجه آزادي 
 سطح معناداري

(Sig) 

اختالف 

 میانگین

 فراغتی يهاتفعالی
 -175/0 773/0 364 -288/0 هافر  برابري واریانس

 -175/0 713/0 053/140 -368/0 هانسفر  نابرابري واریا

 

 فرهنگی مصرف

 -416/1 028/0 364 -205/2 هافر  برابري واریانس

 -416/1 029/0 570/98 -220/2 هافر  نابرابري واریانس

 مدیریت بدن
 676/1 000/0 364 041/4 اهفر  برابري واریانس

 676/1 000/0 902/104 292/4 هافر  نابرابري واریانس

 مصرف مادي
 -112/2 004/0 364 -900/2 هافر  برابري واریانس

 -112/2 000/0 528/193 -267/4 هافر  نابرابري واریانس
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 رفتار سیاسی
 -848/0 167/0 364 -385/1 هافر  برابري واریانس

 -848/0 084/0 956/135 -742/1 هاابري واریانسفر  نابر

عوامل  به منظور آزمون یکسانی واریانس Fسبت ود نشمیمالحظه  12 بررسی جدول با

مرد  ي زن وهاهبین گرودر  رفتار سیاسی(، ي فراغتیهاتاجتماعی سبک زندگی )فعالی

بک زندگی )مصرف در عوامل اجتماعی س Fهمچنین نسبت . (sig≥0/05) اشدبمیدار نمعنا

 . اشدبمیار مدیریت بدن و مصرف مادي( در بین زنان و مردان کارگرمعناد، فرهنگی

 گیرینتیجه

ي سبک هامؤلفه ايهچنانچه مشهود است هدف از انجام این پژوهش مطالعه مقایس

 . ندگی کارگران بوده استز

و باالترین  تاسبیشترین فراوانی کارگران از حی  وضعیت ت هل در بین مت هلین 

، سال هستند 50 تا 41فراوانی از لحاظ تقسیمات سنی در بین کارگرانی است در دهه سنی 

همچنین کمترین فراوانی از لحاظ ت هل متعلق به کارگرانی است که همسرانشان فوت شده 

سال  60تا  51و کمترین آمار فراوانی متعلق به کارگرانی است که در دهه سنی  است

ترین فراوانی وضعیت تحصیالت متعلق به کارگرانی است که داراي مدرك باال، هستند

 . ستندتحصیلی دیپلم ه

ین فراوانی مدرك ترنسال هستند پایی 60تا  51بین کارگرانی که در دهه سنی  در

س و باالتر و باالترین فراوانی وضعیت تحصیلی متعلق به کارگرانی تحصیلی فوم لیسان

 . لی دیپلم هستنداست که داراي مدرك تحصی

هووهاتفعالی مؤلفه سوولی مخهاهي فراغتی و مصرف فرهنگی در بین د کووارگران ي ن لووف  ت

سووی ، تفاوت معناداري ندارد و همچنین بین عوامل مدیریت بدن تووار سیا مووادي و رف صوورف  م
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سد رمیبه نظر . ي مختلف سنی و نسلی کارگران تفاوت معناداري وجود داردهاههدر بین د

موواهواره ، رفتن به مسافرتمواردي چون  شوواي  جووازي تما گفتگو با دوستان از طریق فضاي م

کووارگران بمیبا نمره میانگین یکسان  کارگران سه نسل عنوان شده تقریباک در بین... و شوود و  ا

سووتفاده سه نسل به یک میزان از  نوودکمیاین موارد ا کووارگران . ن سوون  فووزایش  بووه ا یووت  بووا عنا

عوو  ممکن است از میزان عمل سیاس سووئله با ی و رفتارهاي سیاسی آنها کاسته شود که این م

 . ي مختلف کارگري داردهالین نسب ایجاد تفاوت معناداري در

ي هالنسره بیشترین اثر عوامل اجتماعی سبک زندگی باتوجه بهدر تحقیق چند متغی

 متغیراشد و بعد از آن به ترتیب بمیاثر مصرف مادي ، مختلف سبک زندگی کارگران

 ي فراغتی وهاتین اثر مربوط به فعالیترنو همچنین پایی، رفتار سیاسی، مدیریت بدن

 . است ي مختلف کارگريهالمصرف فرهنگی در نس

مدیریت بدن  مؤلفهبه مربوط  باالترین میانگین نمرات عوامل اجتماعی سبک زندگی

مادي در بین زنان مصرف  مؤلفهین میانگین نمرات مربوط به ترناشد و پاییبمیدر زنان 

 . کارگر است

کووهامؤلفهدر بین  مووردان  نووان و  فووهارگري سبک زندگی در بین ز ي هوواتي فعالیها، مؤل

شووتر  مصرف فرهنگی مصرف مادي و، فراغتی کووارگر بی نووان رفتار سیاسی در بین مردان  از ز

بوواال مؤلفهاست و  کووارگر  مووردان  تر مدیریت بدن در مقایسه با سایر عوامل سبک زندگی از 

 . است

ق بابایی به سو است در تحقیهم (1395نتایج این تحقیق با تحقیق بابایی فرد و روحی )

ي هامؤلفهرو مقوله سن با تمامی سن بر مدگرایی اشاره شده است که در تحقیق پیش ت ثیر

تحلیل واریانس چند  مانطور که از آزمونو ه معنادار است ت ثیربعاد زندگی داراي و ا
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بر سبک زندگی مدیریت بدن  مؤثرشخص است بیشترین اثر را در بین عوامل ره ممتغی

در ، است( 1393راستا با تحقیق ایمان و سروش )مچنین تحقیق حاضر همه. داشته است

باالتر از سرمایه نمادین  سل بعداز انقالب اندکیسرمایه نمادین فرهنگی ن تحقیق حاضر

 يهامؤلفهي سبک زندگی تحقیق حاضر با اه. مؤلفهاستفرهنگی نسل قبل از انقالب 

تحقیق حاضر با تحقیق . استاستا رهم (2002مدرن سبک زندگی تحقیق پالتومس )

 هايلیتفعا افزایش ندکمی(که بیان 1394) رحمتی و سعادت بخش، (2014اسپلربرگ )

 این اقتضاي به گذشته دهه طول در که است شده باع  مصرفی عادات و، فراغت اوقات

 مسو است چرا که با عنایته شود ایجاد متفاوتی يهايقشربند و طبقاتی يهالمد نوعاتت

وان نتیجه گرفت مقوله تمیي زندگی مدرن و سنتی تحقیق حاضر هاکبندي سببه طبقه

است  ترنبه شدت در میان کارگرانی که سبک زندگی آنها مدر غتي اوقات فراهاتفعالی

. باالتر است، االتري را از لحاظ اجتماعی داشته باشندو در نتیجه ممکن است طبقه ب

( 1392) ( و باقیانی2010) و هنري (2006) تحقیقات شفر همچنین تحقیق حاضر با نتایج

ت و جنسیت را در مورد سبک با توجه به آنکه دو تحقیق فوم تحصیال، همسو است

بک زندگی را با اوقات و همچنین هنري س اندهزندگی و سرمایه عوامل اصلی در نظر گرفت

 مؤلفهت که بیشترین میزان لهذا تحقیق حاضر نیز نشان داده اس، فراغت در نظر گرفته است

 لیسانس و باالتر بیشتر از سایر تحصیالت دربین تحصیالت فوم مصرف فرهنگی در

و  مؤثرکارگران است و همچنین با عنایت به اینکه تحصیالت در نقش طبقه اجتماعی نقش 

مصرف مادي که همان استفاده  مؤلفهود نمرات شمیزائی دارد از تحقیق حاضر نتیجه سبه

غذا و پوشاك بوده است در بین کارگرانی که تحصیالت باالتري دارند بیشتر از سایر  از

ي هاهدر تحقیق حاضر گوش دادن به موسیقی از گوی. است ترنپاییکارگران با تحصیالت 

ي مصرف هاهي مدرن از گویهایمچنین گوش دادن به موسیقسرمایه نمادین فرهنگی و ه
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ه یق هنري ترجیح زنان به گوش دادن بدر تحق، استدگی وابسته سبک زن متغیرفرهنگی 

ن به گوش دادن به موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر از مردان بود که در تحقیق حاضر مردا

، (1390) ( و خواجه نوري1389) ابراهیمی و (2013) در تحقیقات شفارد. عالقه نشان دادند

و  ان زنان بیشتر از مردان بودمشخص شد که اهمیت دادن بدن در می (1393سلیمی امان )

ند در تحقیق تمایل بیشتري به جراحی و نگهداري از بدن خود هست ترنهمچنین افراد جوا

ي هاها و دههسال هستند بیشتر از سایر گروه 50تا  41کارگرانی که در دهه سنی  حاضر نیز

جوانان به  و برخالف تحقیق شفارد که بیشتر هنددمیسنی به مدیریت بدن خود اهمیت 

به قشرکارگر میانسال  بیشتر ولی در تحقیق حاضر این امر، ادنددمیاهمیت  مدیریت بدن

و در مورد آنکه زنان کارگر به مدیریت بدن خود بیشتر از مردان اهمیت  ؛ودشمیمربوط 

با توجه . استنمرات میانگین مدیریت بدن آنها بیشتر از کارگران با جنسیت مرد هند و دمی

وان با عنایت به تحقیق حاضر نتیجه تمیي نسلی هاهظریات مانهایم در خصوص ابژبه ن

ه به داشتن تجربیات سیاسی سال هستند با توج 60تا  51سنی  گرفت کارگرانی که در رده

سد با توجه به آنکه رمیبه نظر . امور سیاسی مشارکت دارندهم اکنون کمتر در ، ترگسترده

، سوي مدرن شدن هستندي کشور در حال گذار و نیل بهارگرسطوح مختلف جامعه ک

ی مانند رفتارهاي سیاسی و بح  آگاهی هر چه بیشتر این قشر از ایجاب و انجام عوامل

نقشة  وردیو در مورد مدل وبا توجه دیدگاه ب. مصرف مادي بیش از گذشته مورد نیاز است

این مدل نقطة آغاز  نطبام دارند؛و ترجیحاتی که با سطح تحصیل و طبقة اجتماعی ا هاهسلیق

 کارگران توجه به تحقیق انجام شده عمدتاک که با، ي زندگی طبقاتی استهاکمدل سب

با  میدان و ذائقه طبقه مسلط داراي تحصیل باالتري نسبت به کارگرانت ثیرجوان تحت 

حس ذوقی طبقة کارگر ، ي زندگی و سلیقة فرهنگیهاکدر این مدل سب. تجربه هستند

است دایماک ناچار است خود را با ارجاع  )خود سري فرهنگی( زیر سیطرة حس ذوقی مسلط
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با عنایت به تحقیق حاضر مشخص گردیده که طبقه  ط تعریف کندبه همین حس ذوقی مسل

طبقه مسلط هر روز از ایجاد و شرکت در سندیکاها و  ناچار تحت پوشش سلطهکارگر به

نوعاک تحت فرامین آنها از انجام رفتارهاي سیاسی اجتناب شوراهاي کارگري فاصله گرفته و 

 . ندکمی
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