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چكیده
در اثر گسترش مدرنیته از یک سو ناظر پیدایش دینداريهاي متنوع و هویتهاي دیني جدید و از سوي دیگر
رواج سبکهاي مدرن زندگي در کشورمان هستیم .در این شرایط از آنجا که در جامعهي ما دین و هویت دیني
همواره نقشي تعیین کننده در نگرشها،گزینشها و اعمال افراد دارند مطالعهي نقش باورهاي دیني در مواجهه با
فرهنگ و سبک زندگي مصرفگراي مدرن در جامعهي کنوني ایران ضروري مينماید .این پژوهش بر روي زنان
تنکابني انجام گرفته و در آن سعي شده پذیرش یا مقاومت این زنان در مقابل فرهنگ مصرف گرا و یا نحوهي ترکیب
آن با فرهنگ دیني که همواره به اعتدال در مصرف توصیه ميکند مورد واکاوي قرار گیرد .شیوهي نمونهگیري
هدفمند بوده و افراد براساس میزان پایبندي دیني و اشتغال در  4تیپ جاي گرفته و مورد مطالعه واقع شدند.
یافتههاي پژوهش حاکي از آن است که میان دینداري و سبک زندگي زنان تنکابني مورد مطالعه ارتباط وجود دارد،
یعني هر چه میزان دینداري افراد بیشتر بوده ،کمتر ازسبک هاي مدرن زندگي پیروي کردهاند .به عالوه مقایسهي
سبک زندگي و دینداري زنان مذهبي شاغل و غیرشاغل نشان ميدهد که اشتغال در رویکردهاي مصرفي و شیوهي
زندگي این زنان تفاوت عمدهاي ایجاد نميکند و در هر دو تیپ گرایش دیني در انتخابهاي زندگي روزمره تأثیر
بیشتري داشته است .همچنین سبک زندگي زنان شاغل با سبک زندگي زنان غیرشاغل متفاوت بوده ،زنان شاغل که
سطح تحصیالتشان نیز باالتر بوده فراغت خود را غالباً بیرون از خانه و با برنامهریزي سپري کرده ،تقسیم کار خانگي
در منزل آنان غالباً مشارکتي بوده و در خرید و مصرف کاال بیشتر به معیارهاي کاربردي توجه ميکردند .در مقابل
زنان غیرشاغل اوقات فراغت شان غالباً در خانه و بدون برنامه ریزي سپري شده ،تقسیم کار خانگي در آنان عمدتاً
مد بودن آن نیز اهمیت مي دادند.
واژههای کلیدی :سبک زندگي ،دینداري ،اشتغال ،تحصیالت دانشگاهي ،اوقات فراغت ،معیارهاي خرید و مصرف .
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جنسیتي و غیرمشارکتي بوده و غالب آنان در خرید کاال ضمن لحاظ کردن معیارهاي کاربردي به معیارهاي ظاهري و
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مقدمه
اهمیت یافتن سبک زندگي در دنیاي امروز با پیدایش جامعهي مصرفي ارتباط دارد .در
جامعهي مصرفي تولید انبوه کاال ،مصرف انبوه را ایجاب ميکند .در چنین جامعهاي سبک زندگي
و مصرف تا آنجا اهمیت ميیابد که هویت افراد و شخصیت و منزلت اجتماعي آنها را بازنمایي
ميکند .هر چه نظام ترجیحات و سلیقهي فرد مدرنتر و در نتیجه مصرف گراتر باشد در جامعهي
مدرن منزلت و تشخّص بیشتري پیدا ميکند .زیرا ارزشهایي که در چنین جامعه اي رواج دارد
فردگرایي ،مادي گرایي و غلبهي معیارهاي ظاهري است که معموالً جامعهي دیني و افراد دیندار
به آن بهایي نميدهند؛ زیرا روح دین با مادي گرایي ،خودمداري و فردگرایي و اسراف در مصرف
مغایرت دارد و همهي ادیان کمابیش انسان را به اعتدال در همهي ابعاد زندگي فرا ميخوانند.
بیان مسأله
مفهوم «سبک زندگي» طي چند دههي اخیر توجه صاحب نظران عرصههاي گوناگون را به
خود جلب کرده است .گرچه از یک منظر ميتوان دین را جزیي از فرهنگ معنوي و الهام بخش و
سازندهي شیوهي زندگي افراد یک جامعه دانست؛ در رویکردي دیگر ميتوان دین را به عنوان
عاملي مستقل و تأثیرگذار بر شکلگیري سبکهاي مختلف زندگي لحاظ کرد .مراد از سبک زندگي
مجموعه رفتارهاي مربوط به حوزهي مصرف فرهنگي و مادي زندگي افراد است که در عرصهي
عمل محقق شده و قابل مشاهده است (فاضلي.) 33 : 03 ،
شیوهي مصرف را یکي از مولفههاي اصلي سبک زندگي دانستهاند .هم از این روست که نظریه
چگونه مصرف ميکنند در شکلدهي سبک زندگي آنها بسیار تعیین کننده است؛ زیرا نحوهي
مصرف تا حد زیادي انتخابهاي افراد و دالیل آن را آشکار ميسازد .مطالعهي کیفیت مصرف ،این
امکان را فراهم ميآورد که حتي به ارزشها و نگرشهاي افراد نیز راه یابیم .بهعبارت دیگر
مصرف ،نمود خارجي انگارههاي دروني است که در شکلدهي به سایر رفتارها تأثیر دارد (فاضلي،
.)30 : 03
در این میان مطالعهي توصیفي و تبییني زمینهها و شرایط زندگي زنان و رویکرد آنان به زندگي
و مصرف و این که این رویکرد از چه عواملي نشأت ميگیرد و چه ارتباطي با باورهاي دیني آنها
دارد موضوعي است که مطالعهي آن به ویژه در زنان که شکل دهندهي الگوهاي زندگي خانوادگي
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هستند و تربیت فرزندان و مدیریت خانواده را به عهده دارند ميتواند آگاهي بخش باشد ،بهویژه
آن که با رویکردي کل نگرانه و به صورت کیفي انجام گیرد.
در خصوص نقش دین در جامعههي مهدرن نظرههاي مختلفهي ابهراز شهده اسهت .گروههي از
نظریهپردازان اجتماعي معتقدند گسترش عقالنیت که اساس تفکر مدرن اسهت ،بها میهدان دادن بهه
تفاوتهاي فردي در تفکر و سبک زندگي ،سبب دگرگوني باورها و اعتقادات دیني سهنتي شهده و
این امر به تدریج ،به کاهش نقش اجتماعي و سیاسي دین و محدود شدن آن به حوزهي خصوصي
افراد منتهي شده است .در مقابل ،شماري از متخصصان عرصهي دین ،معتقدند نشهانهاي قهوي دال
بر سستي دین و اعتقادات دیني افراد و مالزمهاي میان مدرنیته و دین گریزي وجود ندارد .به عالوه
یافتههاي بسیاري از پژوهشها حاکي از آن است که دیهن هنهوز ههم نقشهي مههم و تأثیرگهذار در
شیوهي زندگي و معنادهي به آن ایفا ميکند.
در این زمینه برآن شدیم که طي پژوهشي میداني به مطالعهي سبک زندگي و ارتباط آن با
میزان و نوع دینداري زنان بپردازیم؛ آن هم در شهر تنکابن که به جهت حضور مستمر گردشگران
و نیز در اثر گسترش رسانههاي رسمي و غیررسمي در معرض تغییرات وسیع ارزشي و نگرشي
قرار داشته است.
سؤال عمدهي این پژوهش آن است :آیا زنان تنکابني که هم از طریق گردشگران گوناگون و
هم توسط رسانههاي جمعي که در معرض آشنایي با سبکهاي زندگي مدرن قرار گرفتهاند،
انتخابهاي زندگي روزمرهشان را بیشتر تحت تأثیر تبلیغات رسانهاي و معیارهاي مدرن انجام
ميدهند و یا براساس باورهاي دیني و سنتي خود که مصرف متعادل و کاربردگرایانه را توصیه
وارداتي و یا نحوهي ترکیب فرهنگ مصرفگراي مدرن را با فرهنگ دیني که همواره به اعتدال در
مصرف توصیه ميکند آشکار کند.
اهداف و پرسشهای پژوهش
هدف از این کار تحقیقي ،آن است که با مطالعهاي میداني دریابیم که:
 آیا در شیوهي زندگي زنان تنکابني ،دین و رویههاي سنتي نقش بیشتري دارد یا فرهنگمدرني که از طریق رسانهها و گردشگران ترویج ميشود؟
 -آیا در شهر تنکابن اصالً زمینه و امکان انتخاب سبک زندگي براي زنان وجود دارد؟
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 - 0آیا میان سبک زندگي و دینداري رابطه وجود دارد؟ به بیان دیگر ،آیا گرایش و نوع دینداري
بر سبک زندگي زنان تأثیر مي گذارد؟
 - 4آیا زنان شاغل به لحاظ نوع و میزان دینداري (در سه بعد اعتقادي ،رفتاري و پیامدي) با زنان
غیرشاغل تفاوت دارند؟
 - 5آیا سبک زندگي زنان شاغل با زنان غیرشاغل متفاوت است؟
پیشینهی تحقیق
الف-پژوهشهای داخلی
زینب زادسر در پژوهشي با عنوان رابطهی دینداری و سبک زندگی در زنان تهرانی با روش
پیمایشي بر روي نمونهاي شامل  003نفر از زنان  3ساله به باالي شهر تهران مطالعه کرده است.
چارچوب نظري او برگرفته از نظریهي کنش و بر بوده وبراي سنجش ابعاد دینداري از سنجههاي
گالک و استارک بهره گرفته و سبک زندگي را با توجه به سه مؤلفهي مدیریت بدن ،روابط میان
شخصي و هنجارهاي مصرف مورد سنجش قرار داده است .یافتههاي پژوهش او نشان ميدهد که
از میان متغیّرهاي مستقل دینداري ،سرمایهي فرهنگي و سن که وجود رابطهي آنها با سبک زندگي
تأیید شد ،دینداري بیشترین همبستگي را با سبک زندگي داشته است .این محقق در انتها نتیجه
گرفته که با کم رنگ شدن اقتدار نهادهاي سنتي دیني و رواج انتخابگري فردي در حوزهي دین و
ترکیبي شدن اصول اعتقادي ،دیگر تنها عامل اثرگذار بر واکنش افراد نسبت به مسائل مختلف
اجتماعي ،تصمیمگیريها و نظرهاي سخنگویان نهاد دین نیست و انتخاب ها و تصمیمات افراد از
پژوهش چاوشیان(  ) 03با عنوان سبک زندگی و هویت اجتماعی اولین کار جدّي است که
در زمینهي سبک زندگي در ایران انجام شده است .وي با این رویکرد که امروزه «طبقهي اجتماعي»
نميتواند تمایزهاي هویتي افراد را توضیح دهد و حوزهي مصرف و فعالیتهاي سبک زندگي در
شکل دادن به هویت اجتماعي اهمیت روزافزوني یافته کار خود را آغاز کرده و با استفاده از
دیدگاههاي گیدنز و بوردیو تأثیر عوامل جنسیت ،تحصیالت ،پایگاه اجتماعي -اقتصادي ،سرمایهي
فرهنگي و میزان حساسیت دیني را برسبک زندگي مورد مطالعه قرار داده است .یافتههاي تحقیق
چاوشیان که در شهر تهران انجام شده حاکي از آن است که سلیقهي هنري با سرمایهي اقتصادي
ارتباط ندارد اما با سرمایهي فرهنگي ارتباط دارد .همچنین سرمایهي فرهنگي ،تحصیالت و پایگاه
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اقتصادي -اجتماعي ،بر روي سبک زندگي خانواده تأثیر ميگذارد و سرانجام میزان حساسیت دیني
با سبک زندگي ارتباط دارد .
فرهاد گوشبر( ) 030در پژوهشي با عنوان طبقهی اجتماعی و سبک زندگی به بررسي سبک
زندگي در طبقات باال ،متوسط و پایین پرداخته است .از آنجا که مؤلفه هاي سبک زندگي مدرن،
استانداردهاي باالي مصرف کاالها از جمله مسکن و لوازم زندگي ،باال بودن میزان اشتغال زنان،
پایین بودن تعداد فرزندان ،اهمیت بیشتر آموزش فرزندان و استفاده بیشتر از کاال و خدمات
تجاري و اوقات فراغت خاص پیش بیني شده چنین نتیجه ميگیرد که خانوادههاي قشرهاي جدید
بهویژه مدیران و متخصصان در شرایط درآمدي یکسان گرایش بیشتري به رفتارهاي فوق دارند.
رباني و رستگار( ) 030در پژوهش خود با نام جوان ،سبک زندگی و فرهنگ مصرفی که بر
روي جوانان شهر شیراز انجام شده ظهور نوعي سبک زندگي مصرف گرایانه در میان جوانان
شیرازي و عوامل اجتماعي و فرهنگي آن را مورد مطالعه قرار دادند .رویکرد نظري آنها برگرفته از
آراي بوردیو و فدرستون بوده و یافتههایشان نشان دهندهي ارتباط دینداري و سبک زندگي و عدم
ارتباط پایگاه اقتصادي ،اجتماعي با سبک زندگي مصرفي است که حاکي از آن است که افراد
طبقات مختلف گرایش یکساني به سبک زندگي مصرفي داشتهاند.
شیما نصرتي و ابوالفضل ذوالفقاري نیز در پژوهشي با عنوانتأثیر میزان دینداری بر سبک
زندگی جوانان تهرانی ،به این نتایج دست یافتند که هرچه میزان دینداري پایینتراست ،سبک هاي
زندگي ،مدرنتر و هرچه افراد دیندارتر هستند ،سبک هاي زندگي ،سنتيتر و غیرمدرنتر ميشود.
همچنین ،میزان دینداري  03درصد افراد ،باالبوده و نسبت بسیارکمي از لحاظ دینداري درسطح
نهایت با سبک زندگي نیز رابطه دارد؛ به نحوي که ،تنها در 0درصد جوانان طبقهي باال ،میزان
دینداري باالبوده ،درحالي که این رقم براي جوانان طبقهي پایین 35درصد است .این بدین
معناست که در افراد داراي پایگاه اجتماعي باالتر میزان دینداري کمتر و سبک زندگي مدرنتر و
مصرف گرایانهتر بوده است.
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ب -پژوهشهای خارجی
کتزگرو  ،درخصوص ارتباط دین و سبک زندگي نشان داده است که در آلمان ،اسراییل و ایتالیا هر
قدرکه افراد دیندارترند ،کمتر در فعالیت و مصرف فرهنگ متعالي مشارکت ميکنند ،اما در امریکا
و سوئد کامالً بر عکس است .وي مطالعهي خود را در اسراییل بهصورت جدّيتر تکرارکرده و
نتیجه گرفت که تفاوت کامالً معناداري میان سبک زندگي افراد دیندار و افراد داراي گرایشهاي
سکوالریستي وجود دارد .بدین معنا که سبک زندگي مدرن و مصرفگرا در افراد سکوالر رایج تر
است (فاضلي.)05 : 03 ،
وثنو از جمله محققاني است که به صورت پیمایشي به دو جنبه پرداخته است؛ به این صورت
که از طرفي جنبههاي گوناگون سبک زندگي و از طرف دیگر نظام معنایي پاسخگویان را نشان داده
است .وي تحقیقش را به بررسي رابطهي نظامهاي معنایي و نگرش و تمایل افراد به سبکهاي
زندگي خاص محدود ميسازد و به بررسي تأثیر عملي این نظامها بر رفتار افراد نميپردازد .او
چهار نظام معنایي را از هم تمییز داده و مدعي شده که توانسته است تأثیر چشمگیر آنها را در
تسهیل یا ممانعت از انواع تجربهي اجتماعي نشان دهد (مهدوي کني.) 4: 030 ،
چارچوب مفهومی پژوهش
در این پژوهش براي مطالعهي دینداري ،از الگویي که شجاعي زند معرفي کرده استفاده شده
است زیرا؛ با آموزههاي دین اسالم و شرایط مذهبي جامعهي ایران مطابقت بیشتري دارد .شجاعي
زند دینداري را تأثیر و تجلي کم یا زیاد دین در ذهن ،رفتار و روان افراد معرفي ميکند که ابعاد
مستفاد ميشود .براي ساخت سنجههاي دینداري ،عالوه بر ابعاد یادشده ميتوان از نشانهها ،آثار و
پیامدهاي دینداري نیز کمک گرفت؛ مانند :تالش فرد در افزایش دانش دیني ،داشتن ظاهر دیني و
برپایي مناسک دیني .در این الگو ،اعتقاد و ایمان به عنوان دو بعد از دینداري ،از هم تفکیک شده و
همچنین ،اخالقیات و شریعت (به معناي مجموعه اوامر صریح و غیرصریح دیني) به عنوان دو بعد
دیگر دینداري معرفي شده است (شجاعي زند.) 034 :05 ،

Katz Gerro
Wuthnow

1
2
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شجاعي زند دینداري را این گونه تعریف کرده است :دینداري صفتي است مربوط به افراد که
در آن فرد به الگوها و دستورهاي یک دین پایبند است ،نگرش خاصي به هستي پیدا ميکند و
شخصیت و کنش هایش از دیگران متمایز ميشود .بنابراین ،دینداري را ميتوان اعتقاد به آموزههاي
دیني ،ایمان و دلبستگي به آنها ،پایبندي به مناسک ،احکام وآداب عملي و تعامل دین پسند با
دیگران (اخالقیات) دانست (همان.)00 :
موضوع مطالعهي این پژوهش یعني سبک زندگي را با استفاده از رویکرد بوردیو به سبک
زندگي و بر اساس مؤلفههایي که او براي این مفهوم معرفي کرده مورد مطالعه قرار داده ایم .بوردیو
سبک زندگي را مجموعهي رفتارهاي منسجمي تعریف ميکند که عرصهاي از زندگي را تحت
پوشش قرار ميدهد ،در میان گروهي از افراد جامعه قابل مشاهده است و الزاماً براي همگان قابل
تشخیص نیست .در این رویکرد ،سبک زندگي ،شامل فعالیت هاي نظاممندي است که از ذوق و
سلیقهي فرد ناشي ميشود و جنبهي عیني و خارجي دارد و در عین حال که به فرد هویت
ميبخشد میان قشرهاي مختلف اجتماعي نیز تمایز ایجاد ميکند .سبک زندگي در عرصههایي
چون نوع تفریحات و ورزش ،شیوههاي معاشرت ،نوع پوشش و خوراک و در مصرف کاالهاي
فرهنگي و نظام ترجیحات افراد نمایان ميشود .نکتهي مهم این است که سبک زندگي بر حول
محور مصرف سامان ميیابد (فاضلي.) 3 : 03 ،
از نظر بوردیو ،دین سه نوع سرمایه را در اختیار افراد قرار ميدهد :در وهلهي نخست دین
مشتمل بر یک جهان بیني و نظام معنایي است که نوعي سرمایهي فرهنگي را در اختیار افراد
ميگذارد .دوم آن که ،دین داراي یک نظام نمادي و داراي شعائر است که به پیروان خود سرمایهاي
نسبتاً منسجم (از روحانیان) است که سرمایهاي اجتماعي در هر جامعه پدید ميآورد (مهدوي کني،
: 030

).

بوردیو نظریهاي منسجم دربارهي شکل گیري سبک هاي زندگي ارائه کرده است .مطابق مدلي
که وي ارائه ميکند :شرایط عیني زندگي و موقعیت فرد در ساختار اجتماعي به تولید منش خاصي
منجر ميشود .منش ،مولّد دو دسته نظام است :نظامي براي طبقهبندي اعمال و نظامي براي ادراکات
و شناختها (سلیقهها) .نتیجهي نهایي تعامل این دو نظام سبک زندگي است .سبک زندگي همان
اعمال و کارهایي است که به شیوهاي خاص طبقهبندي شده و حاصل ادراکات خاصي است .سبک
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زندگي ترجیحات تجسّم یافتهي افراد است که به عمل در آمده و قابل مشاهده ميشود (همان:
.)45
بر اساس این رویکرد افرادي که در یک جامعه یا فضاي اجتماعي مدرن زندگي ميکنند بسته
به نوع و میزان سرمایههایي که در اختیار دارند داراي سلیقهها و منشهاي متفاوتي ميشوند که
اساس انتخابهاي زندگي روزمرهي آنها را تشکیل ميدهد و به سبک خاصي از زندگي
ميانجامد و سبک زندگي را در نحوه خرید و مصرف و چگونگي گذران اوقات فراغت و شبکهي
روابط اجتماعي ميتوان مشاهده کرد.
بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد بوردیو به سبک زندگي و اهمیتي که او به انواع سرمایه در
ایجاد سبک خاصي از زندگي ميدهد و با عنایت به این که او دین و پایبندي دیني را یکي از
سرمایههاي فرهنگي به شمار ميآورد براي مطالعهي تأثیرات دینداري برسبک زندگي از رویکرد و
مفاهیم بوردیویي استفاده کردهایم.
روش تحقیق
این پژوهش ،از تلفیقي از فنون و روشهاي کمّي و کیفي براي گردآوري و تحلیل دادهها سود
جسته است .کیفي و از نوع توصیفي؛ تبییني است ،از این جهت که با استفاده از فنون مشاهده و
مصاحبه به مطالعهي میداني و گردآوري و ثبت دادههاي مورد نیاز پرداختیم ،از این جهت کمّي
است که همچنین از پرسشنامه براي ثبت منظم دادههاي عیني و مشاهده پذیر و نیز براي تکمیل
دادههاي مصاحبه بهره بردهایم.
خوش آب و هواي شمال کشور است هم از طریق گردشگران گوناگون و هم توسط رسانه هاي
جمعي در معرض آشنایي با سبکهاي زندگي مدرن قرار گرفته است .تنکابن یک شهر توریستي با
طبیعتي زیباست که طي بیست سال گذشته از محل محصوالت کشاورزي و توریسم به رشد نسبتاً
باالیي دست یافته است .مردم تنکابن در گذشته از تکنولوژي و رسانهها بهرهي چنداني نداشتند،
اما امروزه تکنولوژي و رسانهها جایگاه بسیار باالیي در میان خانوادههاي تنکابني دارد .هدف ما از
این پژوهش آن است که دریابیم که زنان تنکابني در حال حاضر با توجه به این شرایط چه سبکي
از زندگي را در پیش گرفتهاند؟ آیا انتخابهاي زندگي روزمرهيشان را بیشتر تحت تأثیر تبلیغات
رسانهاي و معیارهاي مدرن انجام ميدهند و یا طبق سنتها و الگوهاي پیشین خود عمل ميکنند؟
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و باورها و ارزشهاي دیني و اعتقادي چه نقشي در این انتخابها دارد؟
افراد مورد مطالعه از زنان متأهل شاغل و غیرشاغل  5تا  03ساله یکي از محالت شهر تنکابن
به صورت هدفمند انتخاب شده اند و در منزل آنها با آنان مصاحبه شده است تا برخي از
ویژگيهاي قابل مشاهدهي سبک زندگي نیز در آن قابل ثبت باشد .در انتخاب افراد نمونه ،دو
عامل و به عبارت دیگر دو معیار گرایش مذهبي و اشتغال را که در مشاهدهها و مطالعات اولیه
تأثیرشان بر سبک زندگي تأیید شد ،مدّنظر قرار دادیم .در نتیجه بر اساس این دو معیار ،نمونهي
مورد مطالعه چهار تیپ یا گروه را در بر ميگیرد که در هر تیپ حداقل  3نفر مورد مصاحبه قرار
گرفتهاند .درجدول زیر ویژگي هر تیپ ذکر شده است.
شاغل
مذهبي

غیرشاغل
غیرمذهبي

 0نفر

نفر

مذهبي
 5نفر

غیرمذهبي
نفر

همچنان که ذکرشد این پژوهش با رویکردکیفي و با مجموعهاي از فنون (مشاهده ،مصاحبه و
پرسشنامه) و روشهاي تحلیل(کمّي و کیفي) انجام گرفته است .اطالعاتي که از طریق مشاهدهنامه
ثبت شد شامل مواردي است که حین گفتگو مورد مشاهده قرار گرفته وسطوح عیني و قابل رؤیت
خود مصاحبهشونده و محل مصاحبه را شامل ميشود؛ از جمله اطالعات مربوط به ظاهر فرد از
نظر نوع پوشش و آرایش ،چگونگي سخن گفتن ،طرز نگاه و حرکت اندام را و نیز اطالعاتي
مربوط به نحوهي دکوراسیون و چیدمان منزل ،لوازم خانه و جدید یا قدیمي بودن آنها.
ژرف ذهن آنها پي برد الزم بود که در کنار مشاهده ،از مصاحبههاي عمیق و نیمه ساخت یافته
استفاده کنیم؛ زیرا در مصاحبه به ویژه مصاحبههاي نیمهساخت یافته و باز است که مصاحبهشونده
ميتواند از خودش بیشتر بگوید و پژوهش را از سطح ظاهري و بیروني به ساختارهاي دروني
بکشاند .محورهایي که براي مصاحبه در زمینهي پرسشهاي اصلي پژوهش طراحي و به بحث
گذاشته شد ،به شرح زیر بوده است:
 - 1به نظر شما فراغت چه معنایي دارد و نوع فراغت مطلوب شما چیست؟ دوست دارید کهه در
فراغت خود به چه کارهایي بپردازید؟
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 - 2نوع روابط اجتماعي شما چگونه است؟ بیشتر با چه کساني رفت و آمد دارید؟ چه میزان از
رفت و آمدهایتان مطابق میل و عالقهي شماست؟ چه کسي رفت و آمدها را ترتیب ميدهد؟
 - 3تقسیم کار خانگي در منزل شما چگونه است؟ کارها و امور منزل به عهدهي چه کسي است؟
همسرتان چقدر در کارهاي خانه مشارکت ميکند؟
 - 4نحوهي خرید و مصرف و تصمیمگیري در ایهن زمینهه در منهزل شهما بهه عههدهي کیسهت؟
ضرورت خرید یک چیز را در منزل چه کسي معین و مشخص ميکند؟ معیارهاي شما براي خرید
یک کاال چیست؟
 - 5چقدر به نماز و روزهي ماه رمضان پایبندید و حجاب شما نزد نامحرمان چگونه است؟
 - 6چقدر دعا و قرآن ميخوانید؟
 - 7به نظر شما سبک زندگي مؤمنان چگونه باید باشد؟
در پژوهش حاضر پس از این که مصاحبهها بهطور کامل پیاده و مکتوب شد ،براي تحلیل
دادههاي آن ابتدا پاسخها به صورت باز کدگذاري و سپس بر اساس مضامین مشترک شناسایي شده
در آنها در ذیل محدودتر و مشخصتري جاي داده شدند  .از آنجا که در جریان کدگذاري باز
دادهها ،پدیدهها در قالب مفاهیم درميآیند ،براي رسیدن به این هدف باید ابتدا دادهها را از هم
مجزا کرد و سپس عبارتها را براساس واحدهاي معنایي دستهبندي کرد و در ذیل مفاهیم کليتري
جاي داد (فلیک)003 : 033 :
براي تکمیل داده هاي مورد نیاز عالوه بر مشاهده و مصاحبه از پرسشنامه نیز اسهتفاده شهد و
اطالعات زمینهاي و سایر دادههاي عیني و نیز دادههاي تکمیلي توسط پرسشنامه به شیوهاي مهنظم
موضوع مورد بررسي پژوهشگر ميتواند پس از اجراي مصاحبه ،پرسشنامههاي تهیهه شهده را در
اختیار افراد قرار دهد تا آن را تکمیل کنند .مزیت این روش آن است کهه وقتهي دادهههایي کهه بهه
شیوههاي گوناگون گردآوري شده را با هم مقایسه ميکند ،موارد ابهام برطرف و تحلیل هاي قهانع
کنندهتر و معتبرتري تولید ميشود (فلیک.)4 : 033 :
تعریف مفاهیم مهم پژوهش :یکي از مفاهیم مهم این پژوهش ،دینداري و پایبندي دیني است
که عبارت است از التزام عملي و ذهني به باورهاي دیني (اسدي .)3 : 030 ،به عبارت دیگر
دینداري عبارت است از پایبندي و آگاهي از اصول و شعائر یک مذهب ،به گونهاي که این پیروي
بر زندگي فردي و اجتماعي تأثیر گذار باشد (همان .) 5 :دینداري یک مفهوم چندوجهي است و
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به راحتي با یک معیار و شاخص نميتواند مورد مطالعه معتبر و علمي قرار گیرد (میرسندسي،
 .)30 : 033از این رو پرسشهاي مربوط به دینداري و میزان پایبندي دیني هم در مصاحبه و هم
در پرسشنامه لحاظ شده است.
مفهوم مهم دیگر ما ،سبک زندگي است که طبق تعریف بوردیو مجموعهاي از ذائقهها ،باورها و
کردارهاي نظاممندي است که سبب تمایز گروههاي اجتماعي ميشود (مهدوي کني.) 00 : 030 ،
اما نکتهي مهم این است که سبک زندگي در صورت تعدد گزینهها و امکان انتخاب فرد از میان
آنهاست که معنا پیدا ميکند .نتیجه آن که سبک زندگي آنگونه رفتارهایي را که مردم حق انتخاب
بدیلي براي آنها ندارند ،شامل نميشود( .فاضلي .)3 : 03 ،سبک زندگي در این پژوهش،
شامل متغیّرهاي رویکرد به فراغت و نحوهي گذران اوقات فراغت ،شبکه و نوع روابط اجتماعي،
تقسیم کار خانگي ،نحوهي خرید و معیارهاي خرید و مصرف کاال بوده است.
میزان سرمایهي فرهنگي فرد نیز توسط میزان تحصیالت ،میزان مطالعهي کتاب و روزنامه،
عالقهمندي به مطالعه ،نوع کتاب ها و روزنامههاي مورد عالقه ،میزان تماشاي تلویزیون ،نوع
برنامههاي مورد عالقه در ماهواره ،نوع برنامه هاي تلویزیوني مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
سؤال محوري این پژوهش آن است که آیا گرایش و پایبندي دیني بر روي شیوه و سبک
زندگي افراد و انتخابهایي که آنها در زمینههاي مختلف زندگي روزمرهي شان دارند تأثیرگذار
است یا خیر .از این گذشته از آنجا که پژوهشهاي پیشین (براي مثال امیني ، 030 ،قرباني) 033،
مصرف ،نوع روابط اجتماعي  ،نحوهي تقسیم کارخانگي و چگونگي گذران فراغت) تأثیر دارد .در
این پژوهش این مسأله را مورد واکاوي قرار دادهایم تا دریابیم اشتغال چه نقشي در شیوهي
زندگي زنان مورد مطالعه داشته است و آیا سبک زندگي زنان شاغل با زنان غیرشاغل متفاوت
است یا خیر.
بدین منظور یافتههایي را که توسط فنون مختلف از جمله مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه
گردآوري شده در کنار یکدیگر قرار دادهایم تا از طریق مقایسه در تیپهاي گوناگون زنان به
پرسشهاي فوق پاسخ دهیم.
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از مجموع مصاحبههاي کیفي و سایر دادههاي تکمیلي که در زمینهي پاسخگویي به پرسشهاي
پژوهش طراحي و اجرا شد ،به نتایج ارزشمندي دست یافتیم که بهطور خالصه در زیر آمده است:
تیپ اول :زنان شاغل مذهبی
در این تیپ با  0نفر از زنان مصاحبه شده است که در سنین  0تا  5سالگي قرار داشته و
اکثرا داراي تحصیالت عالي بوده اند .غالب این زنان رویکردي انفعالي به فراغت داشتهاند و آن را
زماني براي استراحت و کار نکردن معنا کردهاند .در این تیپ از افراد مورد مطالعه اشتغال و
پایبندي دیني سبب نگاه خلّاقانه و فعّاالنه به اوقات فراغت نشده است .زنان این تیپ در زمان
فراغتشان به مطالعهي کتاب هاي مذهبي و علمي ،گردش خانوادگي و سرگرمي با فرزندان و کار
با اینترنت مي پردازند.
اکثر زنان شاغل مذهبي که داراي تحصیالت دانشگاهي نیز بودهاند با افراد خانواده و فامیل
درجهي یک خود و همسران شان رفت و آمد ميکنند و رفت و آمد کمتري دارند .به نظر ميرسد
اشتغال و تحصیالت دانشگاهي زنان این تیپ تأثیري بر روي شبکهي روابط اجتماعيشان نداشته
است و گرایش دیني این زنان بیشتر تأثیرگذار بوده است .همچنین زنان شاغل مذهبي در تعیین
معاشران و میزان و نوع روابط اجتماعي شان از قدرت انتخاب و تصمیم گیري برخوردار بودهاند و
با این که به سبب تحصیالت دانشگاهي و اشتغال دایرهي آشنایان و دوستان و معاشران شان نسبت
به زنان غیرشاغل گستردهتر است ،رفت و آمدهایشان عمدتاً خانوادگي و سنت گرایانه و بیشتر
محدود به اقوام درجهي اول است .به عالوه این زنان اکثراً با توافق و اجازهي همسران شان رفت و
آمد ميکنند .بنابراین ،اشتغال و تحصیالت دانشگاهي سبب رشد فردیت و دگرگوني نوع روابط
هویت خانوادگي در زنان) در این زمینه تأثیر بیشتري داشته است.
هرچند در زنان شاغل مذهبي مسؤولیت همهي کارهاي خانه به عهده زنان است ،غالب آنها از
کمک همسران شان در کارهاي خانگي برخوردارند .در واقع ميتوان چنین گفت که اشتغال زنان
این تیپ و کار مضاعف آن سبب شده است که همسران شان نیز در انجام کارهاي منزل مشارکت
کنند؛ بنابراین ميتوان چنین نتیجه گرفت که اشتغال ميتواند یکي از عوامل تعدیل کننده در تقسیم
جنسیتي کار خانگي باشد.
در مورد معیارها و نحوهي خرید و مصرف باید گفت بیشتر مصاحبه شوندگان این تیپ ،در
خرید کاال به معیارهاي کاربردي اجناس و کاالها مانند کیفیت ،ایراني بودن ،جنس و قیمت آن
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توجه ميکنند و به تبلیغات و مدهاي بازار مانند زیبایي ظاهري و مارک و لوکس بودن کاال بهاي
چنداني نميدهند و بنابر آموزههاي دیني معتقدند باید از خریدهاي غیرضروري و اسراف و
تجملگرایي دوري کنند.
تیپ دوم :زنان غیرشاغل مذهبی
افراد مورد مصاحبه در این تیپ  5نفر بودند که در سنین  03تا  03سالگي قرار داشته و اکثراً
داراي تحصیالت دیپلم و زیردیپلم بودهاند .بیشتر افراد این تیپ مانند زنان شاغل مذهبي
رویکردي منفعالنه و سنتي نسبت به فراغت دارند و فراغت را به معناي زمان بیکاري ،دانسته اند.
بنابراین اشتغال تأثیري بر روي رویکرد زنان مذهبي به اوقات فراغت نداشته است ،همچنین،
تحصیالت نیز بر این رویکرد تأثیرگذار نبوده است؛ چرا که زنان داراي تحصیالت عالي و فاقد آن
رویکرد مشابهي به فراغت اظهار کردند .نوع فراغت مطلوب اکثر افراد این تیپ ،تماشاي تلویزیون
بوده است .برخالف تیپ گذشته که نوع فراغت مطلوب شان ،مطالعه بوده است .تفاوتي که میان
این دو تیپ از نظر اشتغال و تحصیالت عالي وجود دارد نوع فراغت مطلوب آنها را متفاوت کرده
و اگرچه هردو به فراغت هاي درون خانگي و منفعالنه تمایل دارند ،فراغتي که با مطالعه سپري
ميشود ميتواند متضمّن رضایت خاطر و رشد فکري و اجتماعي بیشتري باشد تا فراغتي که
صرفاً با تماشاي تلویزیون پر ميشود .در هر حال عامل مشترک پایبندي دیني در زنان دو تیپ اول
سبب شده که آنها به فراغتهاي درون خانگي و جمعي گرایش بیشتري داشته باشند.
همچنین اکثر زنان این تیپ مانند تیپ قبلي ،با خانواده و فامیل درجهي یک خود و همسرشان
رفت و آمد ميکنند و کمتر با دوستان رفت و آمد دارند و در عین حال رفت و آمدهایشان را
خود رفت و آمد ميکنند.
بنابراین در خانمهاي مذهبي چه شاغل باشند چه غیرشاغل چه تحصیالت دانشگاهي داشته
باشند و چه نداشته باشند ،رفت و آمد با دوستان کمتر است .و تصورّشان این است که رفت و
آمدهاي آنان بایستي در چارچوب خانواده و اقوام نزدیک و همراه با اعضاي خانوادهي شان
صورت گیرد و در غیر این صورت بهتر است که حضوري تمام وقت در خانه داشته باشند و به
امور همسر و فرزندان خود بپردازند یا خود را با مطالعه و کارهاي دستي و ...سرگرم کنند.این زنان
بر اساس آن چه از آموزههاي دیني کسب کردهاند هویت خود را در ذیل خانواده تعریف کرده و
سعي دارند که حضور حداکثري در خانه داشته و نیازهاي همسر و فرزندان خود را مقدم بشمرند
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و توجه کمتري به خود و نیازها و خواستههاي فردي شان بکنند .در نتیجه در نزد این زنان اساساً
فردیتي که الزمهي فراغت دلخواهانه ،فردگرایانه و به دور از التزامهاي گوناگون اجتماعي و
خانوادگي است شرایط امکان و بروز پیدا نکرده است.
شایان ذکر است که زنان مذهبي غیرشاغل کمتر از کمک همسرانشان در کارهاي خانگي
برخوردار ميشوند .در نتیجه ميتوان اظهار کرد که اشتغال زنان حتّي در زمینههاي مذهبي ،سبب
تعدیل تقسیم جنسیتي کار خانگي ميشود .همچنین اکثر زنان این تیپ مانند تیپ قبلي ،هنگام
خرید اجناس و کاالها به معیارهاي کاربردي مانند قیمت ،کیفیت و جنس توجه بیشتري دارند تا
به معیارهایي مانند داراي مارک معتبر بودن ،مدروز بودن و لوکس و زیبا بودن آن .بهنظر ميرسد
که مذهبي بودن این زنان باعث دوري آنان از اسراف و تجمّل گرایي و اهمیت بیشتر کارایي و
کیفیت کاال در نظر آنها ميشود .بنابراین آن چه تأثیر بیشتري بر الگوهاي خرید و مصرف این
افراد دارد پایبندي دیني بوده است و اشتغال ،درآمد مستقل ،و نیز تحصیالت عالي و آشنایي با
سبک هاي جدید زندگي و مصرف نیز سبب رواج معیارهاي مدگرایانه و خریدهاي غیرضروري
در زنان مذهبي مورد مطالعه نشده است.
تیپ سوم :زنان شاغل غیرمذهبی
در این تیپ با

نفر مصاحبه شده که در سنین  3تا  43سالگي قرار داشته و بیشتر داراي

تحصیالت لیسانس بودهاند .اکثر این زنان نیز رویکردي انفعالي و سنتي نسبت به فراغت ابراز
کردند .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که اشتغال ،تحصیالت دانشگاهي و دینداري تغییري در
رویکرد زنان مورد مطالعه به اوقات فراغت ایجاد نکرده است.
زنان شاغل مذهبي و زنان شاغل غیرمذهبي به لحاظ نحوهي گذران فراغت در ميیابیم که فراغت
مورد عالقهي مذهبيها مطالعه و فراغت مورد عالقهي غیرمذهبي ها دید و بازدیدهاي فامیلي و
دوستانه بوده است و غیرمذهبيها عالقهي کمتري دارند که در اوقات فراغت در خانه بمانند .به
نظر ميرسد که عامل دینداري بر نحوهي گذران فراغت تأثیر دارد و زنان مذهبي نوع فراغت
مطلوبشان با زنان غیرمذهبي متفاوت است .در واقع ميتوان گفت که زنان غیرمذهبي نگاه
مدرنتري به فراغت دارند و تمایلي به فراغتهاي انفعالي و درون خانگي ندارند و عالوه بر اقوام
به دید و بازدید با دوستان نیز ميپردازند .ارزشها و نگرشها و آرمانهاي متفاوت دو تیپ مذهبي
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و غیرمذهبي سلیقه فرهنگي متفاوت و در نتیجه گزینههاي فراغتي متفاوتي را در آنان پدید
ميآورد.
به لحاظ نوع روابط اجتماعي اکثر افراد این تیپ هم معاشرت جمعي با فامیل دارند هم با
دوستان خود رفت و آمد ميکنند .برخالف دو تیپ گذشته که مذهبي بودند و رفت و آمدي با
دوستانشان نداشتند ،افراد این تیپ با دوستان خود نیز معاشرت ميکنند و از این نظر فرد گراتر و
مدرنتر از مذهبي ها هستند .رفت و آمدهایشان را نیز مطابق میل و عالقهي خودشان دانستهاند.
این داده نشان ميدهد که زنان مورد مطالعهي ما صرف نظر از اشتغال و گرایش دینيشان جایگاه
مهمي درخانواده ها دارند و نظر آنها براي سایر اعضاي خانواده ارزشمند است؛ در نتیجه غالب
زنان تنکابني مورد مطالعه از اختیار براي تصمیمگیري در مورد نوع و میزان روابط اجتماعي
برخوردارند و با اجبار و تحمیل کاري را انجام نميدهند .در نتیجه ميتوانند با اعمال نظرهاي و
تصمیمگیريهایشان بر روي سبک و شیوهي زندگي خود و سایر اعضاي خانواده تاثیر بگذارند.
برخالف دو تیپ گذشته که زن و شوهر بنا بر اظهارات زنان مورد مطالعه به صورت توافقي و
با مشورت هم تصمیم به رفت و آمد ميگرفتند ،اکثر زنان این تیپ گفتهاند که خودشان رفت و
آمدها را ترتیب ميدهند .مقایسهي این زنان با تیپ اول که آنها نیز شاغل و داراي تحصیالت عالي
هستند نشان ميدهد غیرمذهبي بودن این زنان باعث شده است که همراهي و توافق همسر در
رفت و آمدها براي آنان چندان مهم نباشد و خودشان براي رفت و آمدهايشان تصمیم گیري کنند.
استفادهي بیشتر از واژه من در محاورات زنان این تیپ نشانهي توجه بیشتر آنها به عالیق و
خواسته هاي فردي و جوانههاي بروز فردیت در آنهاست.
مذهبي ،تمامي همسران این زنان در انجام کارهاي خانه کمک و مشارکت ميکنند .احتماالً به سبب
کار مضاعف زنان در عرصههاي شغلي و خانوادگي و محدودیت زمان آنها براي انجام کارهاي
خانگي است .بنابراین ميتوان چنین نتیجه گرفت که اشتغال ميتواند عامل مهمي در تعدیل تقسیم
جنسیتي کار در محیط خانه و جامعه باشد.
همچنین زنان شاغل غیرمذهبي برخالف دو تیپ گذشته،هنگام خرید یک کاال هم به کارآمدي
و دوام و قیمت آن توجه دارند و هم به معتبر بودن مارک و زیبایي و مد روز بودن آن .اگرچه افراد
این تیپ مانند زنان دو تیپ اول که مذهبي بودند به پرهیز از اسراف تأکیدي نکردهاند؛ تبعیت
صرف از الگوهاي مدگرایانه و خریدهاي تفنّني را نیز تأیید نميکنند .با مقایسهي افراد این تیپ با
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تیپ غیرشاغل و غیرمذهبي در این محور ميتوان نتیجه گرفت اشتغال زنان ميتواند به عنوان
عاملي بازدارنده از خریدهاي تجملي و تفنّني عمل کند.
تیپ چهارم :زنان غیرشاغل غیرمذهبی
در این تیپ

نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند که در سنین  0تا  54سالگي قرار داشتند و اکثر

این زنان داراي دیپلم بودند .افراد این تیپ نیز مانند تیپهاي قبلي ،فراغت را زمان بيکاري دانسته
رویکردي انفعالي و سنتي نسبت به فراغت دارند .شایان توجه است که در تمام این تیپها ،صرف
نظر از شاغل بودن یا نبودن ،تحصیالت داشتن یا نداشتن ،مذهبي بودن یا نبودن آنان ،رویکرد به
فراغت تفاوتي نداشته ،بنابراین ميتوان چنین نتیجه گرفت که اشتغال ،تحصیالت دانشگاهي و
دینداري در برداشت و رویکرد زنان تنکابني مورد مطالعه به فراغت ایجاد نکرده است و چه بسا
که زندگي در یک شهر کوچک و در محیطي نسبتاً سنتي سبب این رویکرد شده باشد.
نوع فراغت مطلوب بیشتر خانمهاي این تیپ مانند تیپ گذشته ،دید و بازدید با اقوام و
دوستان ذکر شده است .بنابراین ،شاغل بودن و تحصیالت دانشگاهي تفاوتي در نحوهي گذران
اوقات فراغت زنان مورد مطالعه ایجاد نکرده است  ،چون زنان تیپ سوم که شاغل و داراي
تحصیالت دانشگاهي بودهاند نیز بخش عمدهاي از فراغت خود را به دید و بازدید با اقوام و
دوستان ميگذرانند .در نتیجه ،بهنظر ميرسد عامل مشترک و تأثیرگذار در این زمینه غیرمذهبي
بودن زنان این دو تیپ بوده که باعث شده توجه بیشتري به عالیق فردي خود داشته باشند و در
اوقات فراغت خود از خانه بیرون بروند و با دوستان خود نیز مالقات کنند که که فراغتهایي
فعّاالنه و برون گرایانه و نسبتاً مدرن به شمار ميآیند.
افراد فامیل و با دوستان به یک اندازه رفت و آمد ميکنند .برخالف دو تیپ اول که مذهبي بودند و
رفت و آمدي با دوستان نداشتند ،در این زمینه اشتغال و تحصیالت دانشگاهي نیز تفاوتي در نوع
روابط اجتماعي زنان مورد مطالعه ایجاد نکرده است و زنان غیرمذهبي چه شاغل و داراي
تحصیالت عالي و چه غیرشاغل و بدون تحصیالت عالي ،هم با افراد فامیل و هم با دوستان شان
رفت و آمد دارند .بنابراین مي توان چنین نتیجه گیري کرد که آنچه سبب این تشابه شده میزان
گرایش و پایبندي دیني بوده است.
همچنین بیشتر افراد این تیپ ذکر کرده اند که رفت و آمدهايشان مطابق میل و خواستهي
خودشان است و اجباري در آن ندارند .اما از نظر اهمیت دادن به توافق و رضایت همسرشان در

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-06-30

به لحاظ نوع روابط اجتماعي اکثر زنان این تیپ مانند تیپ قبلي یعني زنان شاغل غیرمذهبي ،با

سبک زندگی و نسبت آن با هویت دینی123.......................................................................................

تصمیمات مربوط به رفت و آمدهايشان به افراد دو تیپ اول شباهت دارند و همانند زنان مذهبي
عمل ميکنند و با توافق و رضایت همسران خود تصمیم به رفت و آمد ميگیرند .به نظر ميرسد
که آنچه سبب این تشابه (یعني وابستگي به توافق و تصمیمات همسر در رفت و آمدها) شده
پایبندي دیني نبوده؛ چرا که هم زنان مذهبي دوتیپ اول و هم زنان این تیپ که غیرمذهبي هستند
در رفت و آمدهايشان به توافق همسر و رضایت و همراهي او تأکید بیشتري کردهاند و از آن جا
که به لحاظ تحصیالت و موقعیت شغلي تشابه بیشتري با تیپ دوم یعني زنان مذهبي غیرشاغل
دارند یعني هم سطح تحصیالتشان پایین و هم غیر شاغل بوده اند این نتیجه یعني وابستگي به
تصمیمگیري و همراهي همسر در رفت و آمدهايشان احتماالً به سرمایههاي مادي و فرهنگي کمتر
و در نتیجه استقالل مادي و شخصیتي کمتر آنها ارتباط دارد.
دربارهي تقسیم کار خانگي در میان افراد این تیپ باید گفت که مانند تیپ غیرشاغل مذهبي،
میزان کمکي که همسران این زنان در کارهاي خانه ميکنند به اندازهي زنان شاغل نیست برخي از
آنها نیز اصالً کمک نميکنند.
دربارهي نحوهي خرید و مصرف و معیارهاي آن در میان افراد این تیپ باید گفت که اکثر زنان
این تیپ مانند افراد تیپ دوم یعني زنان مذهبي غیرشاغل ،ضرورت خرید را بهویژه در زمینهي
پوشاک و وسایل خانگي ،خودشان تعیین ميکنند .همچنین ،از مجموع مصاحبههایي که در افراد
این تیپ به عمل آمده ميتوان نتیجه گرفت که تشخیص و تصمیمگیري زنان در این تیپ نیز
همچون سایر تیپها در خرید کاالهاي مصرفي و بادوام براي خانواده و افراد آن نقشي تعیینکننده
دارد و معموالً به اجرا در ميآید .و در مجموع از نتایج مطالعهي ما چنین بر ميآید که زنان تنکابني
بگذارند.
در زمینهي معیارهاي گزینش و خرید کاال اکثر خانمهاي این تیپ ،به معیارهاي مدگرایي و
کاربردي کاالها مانند رنگ و قیمت به یک اندازه اهمیت ميدهند .مجموع داده هاي حاصل از
مصاحبه و مشاهده نشان ميدهد که افراد این تیپ ،که به سبب حضور بیشترشان در خانه بیشتر
در معرض تأثیر رسانهها و تبلیغ کاالهاي جدید قرار دارند و در اثر فقدان تحصیالت قدرت نقّادي
و ایستادگي در مقابل مصرفگرایيهاي جدید را ندارند در خریدهايشان به معیارهاي مدگرایانه و
زیبایي شناختي هم توجه مينمایند .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که اشتغال ،تحصیالت دانشگاهي
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و دینداري بر میزان مدگرایي و معیارهاي خرید و مصرف کاال تأثیرگذار است و سبب کاهش
مصرفهاي تجمّلي ،غیرضروري و مدگرایانه در زنان ميشود.
نتایج حاصل از پرسشنامه
در رویکرد کیفي به پژوهشهاي اجتماعي بهویژه انسانشناختي معموالً از فنون متعددي براي
شناسایي الیههاي مختلف موضوع مورد مطالعه استفاده ميشود دادههاي حاصل از کاربرد فنون
مختلف همدیگر را تکمیل ميکنند و شناخت معتبرتري از موضوع به دست ميدهند از آن جا که
موضوعات مورد مطالعه در این پژوهش یعني سبک زندگي و دینداري داراي ابعاد متعددي است
که احاطه به آن صرفاً از طریق مصاحبه امکانپذیر نیست ،در کنار این فن از مشاهده و پرسشنامه
با تدوین شاخصهاي ترکیبي و مقیاسهاي چندگویهاي به تکمیل و وارسي دادههاي حاصل از
مصاحبه اقدام کردیم؛ اما از آنجا که نمونهي مورد مطالعه غیر احتمالي بوده و بهصورت هدفمند
انتخاب شده تنها توصیف و تبیین عوامل مورد مطالعه در نمونه مد نظر ما بوده نه استنباط؛ در
نتیجه تنها شدّت و وجود رابطه میان متغیّرها را مورد سنجش قرار دادهایم.
تحلیلهاي کمّي و نتایج پرسشنامه حاصل از پرسشنامه به گونهاي دقیق تر مؤیّد نتایج کیفي
بوده و نشان ميدهد که میان دینداري و سبک زندگي رابطهي معکوس وجود دارد .شدّت این
رابطه قابل توجه بوده است و میزانش  -3/00است .در واقع،گرایش و پایبندي دیني بر سبک
زندگي زنان و مؤلفههاي آن مانند (نحوهي خرید و مصرف کاالها ،نحوهي گذران اوقات فراغت و
نوع روابط اجتماعي) تأثیر ميگذارد؛ بهعبارت دیگر ،هرچه میزان دینداري باالتر رود شیوهي
دینداري پایینتر باشد سبک زندگي مدرنتر است .همچنین به این نتیجه مهم رسیدیم که میان
اشتغال و سبک زندگي هم همبستگي مستقیم و قابل توجهي وجود دارد که شدّتش  3/033است.
به عبارت دیگر ،سبک زندگي زنان شاغل با زنان غیرشاغل در مؤلفههاي آن مانند (نحوهي گذران
اوقات فراغت ،شبکهي روابط اجتماعي ،تقسیم کار در منزل و نحوهي خرید و مصرف و معیارهاي
آن) متفاوت است.
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جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش رابطهي دین و سبک زندگي را با رویکردي کیفي و با ترکیبي از روشها و
فنون مختلف مورد مطالعه قرار دادهایم .از آنجا که در جوامع کنوني هم دین و هم سبکهاي
زندگي مدرن بر انتخاب هاي زندگي روزمرهي انسانها تأثیراتي تعیین کننده برجاي ميگذارند و
هر دو آنها در زیر مجموعه فرهنگ جاي ميگیرند مطالعهي تطبیقي تأثیرات این دو پدیده بر
قرار گرفته و در این میان پژوهشهاي جامعه شناختي متعددي که عمدتاً رویکرد و روش کمّي به
موضوع داشتهاند به اجرا درآمده است که جامعهي مورد مطالعه در آن شهرهاي بزرگي چون تهران
بوده است .در این مطالعه سعي ما بر این بوده که این مسأله را در شهري کوچک و با تحقیقي
کیفي و در مورد زنان مورد واکاوي قرار دهیم؛ چرا که زنان نقش مهمي در الگوسازي در خانواده
دارند و از این گذشته تحقیقات متعدد اجتماعي تفاوت نوع و میزان دینداري زنان و مردان را تأیید
کرده است.
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مفهوم سبک زندگي از مفاهیم جدیدي است که در جوامع مدرن به دنبال ظهور و گسترش
فردیت و اهمیت یافتن انتخابهاي زندگي روزمره و به عبارت دیگر اتخاذ سیاست زندگي پدید
آمده است؛ اما در شرایط کنوني مدرنیتهي غربي از طریق رسانه هاي عمومي و فرایند نوسازي  ،در
سایر جوامع نیز گسترش یافته است .این در حالي است که در برخي از زمینههاي اجتماعي به ویژه
در شهرهاي کوچک سنت و دین و سنتهاي دیني و فرهنگي همچنان شیوهها و انتخابهاي
محدود زندگي را تعیین ميکنند و فردیت و تأملگري که از ملزومات آن است ایجاد نشده است.
در چنین شرایطي مطالعهي تطبیقي تأثیراتي که هر یک از این عوامل یعني دین و باورهاي دیني و
سبکهاي مدرن زندگي ميتوانند در زندگي اجتماعات کوچک برجاي بگذارند ميتواند روند
تغییرات و تحول فرهنگي را روشن کند .و راه کارهایي براي احتراز از مشکالتي که مدرنیته و
سبکهاي زندگي مصرف گرایانهي غربي و جزم اندیشيهاي دیني بر سر راه سعادت و بهروزي
انسان ها قرار ميدهد در اختیار ما قرار دهد .چرا که امروزه بدون توجه به مبناهاي متفاوت دین و
سبک هاي زندگي مدرن  -که برگرفته از مدرنیتهي غربي -است این دو پدیده را که در روح و
مبنا و فلسفهي وجودي خود متفاوت و حتّي مغایر هم هستند با هم جمع مي بندند و از سبکهاي
دیني زندگي سخن ميگویند .در حالي که آن فردیت و اختیار و آزادياي که در پس سبکهاي
زندگي مدرن (البته از نوع غربي آن -وجود دارد اساساً با روح و اندیشهي دیني مغایر و متضاد
است .دین ،در ذات و جوهر خود انسان را بنده و مخلوق آفریدگاري ميداند که توسط پیامبرانش
او را به زندگي هدف دار و به سعادت رهنمون شده و براي این منظور به دقت و در همهي
زمینههاي زندگي روزمره قواعد و هنجارهایي را براي او مشخص کرده است .انسان دیندار و مؤمن
انسانگرایي خود مدارانه ،خودمختاري ،آزادي بي قید و شرط ،مصرف زدگي ،مادي گرایي و مادي
نگري و لذت جویي ناشي از فرهنگ مدرنیته در چارچوب زندگي و اعتقادات ،ایمانیات و
اخالقیات انسانهاي دیندار جایي ندارد.
در این پژوهش سعي شده تا با اتّخاذ رویکردي نقّادانه مؤلفههاي تعیین کنندهي سبک زندگي
مدرن را در میان گروهي از زنان تنکابني با استفاده از فنون مختلف گردآوري داده مورد واکاوي
قرار دهیم و آن را در میان زنان مذهبي و غیرمذهبي مورد مقایسه قرار دهیم تا دریابیم که میان
رویکرد و عملکرد افراد مذهبي و غیر مذهبي در این زمینه چه تفاوتهایي وجود دارد و این
مطالعه را در شهر کوچک تنکابن انجام دادهایم که با وجود توریستي بودن هنوز چندان در معرض
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تغییرات فرهنگي و ورود ارزشها و نگرشهاي مدرن قرار نگرفته است .با این حال از آنجا که
ورود به حوزهي عمومي و اشتغال دامنهي آگاهيها و روابط اجتماعي زنان را گسترش داده و آنها
را در معرض سبکهاي جدید زندگي قرار ميدهد سعي کردیم که نمونهي مورد مطالعه ما به
لحاظ اشتغال و پایبندي دیني تیپهاي متفاوتي را در بر داشته باشد تا بتوان با مقایسه تیپهاي
مختلف تأثیر این عوامل را در پذیرش سبک زندگي مدرن دریافت.
از مصاحبههاي متعدد و طوالني با زنان تنکابني مورد مطالعه به نتایج عمدهي زیر دست یافتیم:
در تیپ شاغل مذهبی ،رویکرد به فراغت عمدتاً انفعالي بوده است .اشتغال و تحصیالت
دانشگاهي سبب هدفمندي اوقات فراغت و دینداري سبب درون خانگي و جمع گرایي گذران
اوقات فراغت شده است .به عالوه علي رغم اشتغال و تحصیالت دانشگاهي معاشرت هاي فامیلي
و جمعي ترجیح داده ميشود .این در حالي است که این زنان در تعیین نوع ومیزان رفت و
آمدهايشان نقش مؤثري دارند و ضمناً به توافق و همراهي همسرشان اهمیت زیادي ميدهند.
همچنین اشتغال این زنان سبب مشارکت بیشتر همسران در کارهاي خانگي ميشود .و سرانجام
معیارهاي خرید و مصرف در افراد این تیپ عمدتاً کاربردي است نه مدگرایانه.
در تیپ غیرشاغل مذهبی ،رویکرد افراد به فراغت عمدتاً انفعالي بوده است ،فقدان اشتغال و
تحصیالت دانشگاهي سبب بي هدفي و وقت گذراني در فراغت ،اما دینداري سبب غلبهي
فراغتهاي درون خانگي و جمع گرایانه در افراد این تیپ شده است ،به نحوي که غالب زنان این
تیپ معاشرتهاي فامیلي و جمعي را ترجیح ميدهند و در عین حال به توافق و همراهي
همسرشان در این رفت و آمدها اهمیت ميدهند .اما عدم اشتغال این زنان با کاهش مشارکت
توجه بیشتري دارند تا به معیارهاي مدگرایانه
در تیپ شاغل غیرمذهبی ،رویکرد زنان به فراغت عمدتاً انفعالي بوده است ،برخالف
مذهبيها به فراغت هاي برون خانگي و فردگرایانه مي پردازند .و عالوه بر معاشرت خانوادگي با
اقوام و خویشان با دوستانشان نیز معاشرت ميکنند .به عالوه خودشان براي رفت و آمدهايشان
تصمیمگیري ميکنند و به توافق و همراهي همسرشان اهمیت زیادي نميدهند .اشتغال این زنان
سبب افزایش مشارکت همسرانشان در کارهاي خانه ميشود .معیارهاي خرید این زنان هم
کاربردي و هم مدگرایانه است ،اما تبعیت صرف از مد روز و خریدهاي تفنّني را تأیید نميکنند.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-06-30

همسران شان در کار خانه همراه است .همچنین زنان این تیپ هنگام خرید به معیارهاي کاربردي

 ......................191فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی سوم ،شمارهی ،2پاییز 39

در تیپ غیرشاغل غیرمذهبی ،رویکرد افراد به فراغت انفعالي بوده است و برخالف مذهبيها
به فراغتهاي برون خانگي و فردگرایانه بیشتر ميپردازند .همچنین برخالف مذهبيها عالوه بر
معاشرتهاي خانوادگي با فامیل ،با دوستانشان نیز معاشرت ميکنند .در تعیین نوع ومیزان رفت و
آمدهاي خانوادگي نقش مؤثري دارند و به توافق و همراهي همسرشان نیز اهمیت زیادي ميدهند.
از این گذشته عدم اشتغال این زنان سبب کاهش مشارکت همسران درکار خانه ميشود .در خرید
کاال هم به معیارهاي کاربردي و هم به معیارهاي مدگرایانه توجه ميکنند و قدرت نقادي و
ایستادگي در مقابل مصرف گرایيهاي جدید را ندارند.
نتایج فوق نشان ميدهد که در میان زنان مذهبي مورد مطالعه دین و رویههاي سنتي نقش
بسیار اساسي و مهم در گزینههاي زندگي روزمره دارد و این زنان همواره تالش ميکنند که
شیوهي زندگي و انتخابهایشان طبق دین و آموزههاي دیني و سنتي باشد .در مورد زنان
غیرمذهبي ،وضعیت متفاوتي وجود دارد .این زنان به سبک زندگي مدرن گرایش بیشتري داشته و
از فرهنگ مدرني که از طریق رسانهها و گردشگران ترویج ميشود ،الگوبرداري ميکنند و بیشتر
تمایل دارند که مطابق با مد پیش روند.
همچنین زنان تنکابني مورد مطالعه(صرف نظر از میزان پایبندي دیني ،اشتغال و تحصیالت
عاليشان) در زمینههاي مختلف زندگي روزمره (نحوهي خرید و مصرف ،روابط اجتماعي و
نحوهي گذران اوقات فراغت) از امکان تصمیمگیري و انتخاب برخوردارند.
میان دینداري و سبک زندگي زنان تنکابني مورد مطالعه ارتباط وجود دارد؛ یعني دینداري بر
اتخاذ سبک مدرن زندگي یا مقاومت در برابر آن تأثیر ميگذارد .به عبارت دیگر پایبندي دیني بر
اجتماعي و نحوهي گذران اوقات فراغت) تأثیر ميگذارد .و این رابطه رابطهاي معکوس است.
بدین معني که هر چه میزان دینداري افراد (به لحاظ اعتقادات و عمل به مناسک و واجبات و
نمایان بودن دینداري در زندگي روزمره) بیشتر بوده ،کمتر ازسبک هاي مدرن زندگي و احراز
هویت و تشخّص از طریق آن پیروي کردهاند.
اشتغال در زنان مذهبي و غیر مذهبي تفاوت عمدهاي در شیوهي زندگي آنها ایجاد نکرده و در
هر دو تیپ ،گرایش دیني در نوع سبک زندگي تأثیر بارزي داشته است و افراد را از فراغتها و
روابط اجتماعي فردگرایانه و الگوهاي خرید مدگرایانه و باالخره سبکهاي زندگي مدرن و
مصرفگرا بازداشته است.
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و سرانجام این که سبک زندگي زنان شاغل تنکابني با سبک زندگي زنان غیرشاغل متفاوت
است .زنان شاغل درمؤلفههاي سبک زندگي مانند (نحوهي گذران اوقات فراغت ،شبکه روابط
اجتماعي ،تقسیم کار در منزل و نحوهي خرید و مصرف و معیارهاي آن) با زنان غیرشاغل تفاوت
دارند .بخشي از این تفاوت به تفاوتهاي تحصیلي و تحصیالت بیشتر زنان شاغل مربوط است.
زنان شاغل اوقات فراغت شان را غالباً به صورتي هدفمند و مفید سپري ميکنند .تقسیم کار
خانگي در منزل زنان شاغل غالباً مشارکتي و در زنان غیرشاغل غالباً جنسیتي و غیرمشارکتي است.
همچنین زنان شاغل در خرید و مصرف کاال بیشتر به معیارهاي کاربردي توجه ميکنند و زنان
غیرشاغل عالوه بر معیارهاي کاربردي به معیارهاي ظاهري و مد نیز اهمیت ميدهند.
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