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چکیده:
زندگی و رفتار ي بین سبک بررسی رابطههدف این مطالعه 

محیطی شهروندان شهر شیراز است. در این پژوهش از نظریات پیر زیست
هاي زندگی استفاده عنوان چارچوب نظري براي تبیین انواع سبکبوردیو به

عنوان مجموعه محیطی را بههاي زیستاست و همچنین رفتارشده 
عی که تحت تأثیر جایگاه افراد در فضاي هایی در ارتباط با محیط طبیرفتار

ایم. روش پژوهش پیمایش و جمعیت شوند، در نظر گرفتهاجتماعی انتخاب می
ي شهر شیراز منطقه11سال در 15ي افراد باالي آماري تحقیق شامل کلیه

نفر محاسبه گردیده 384است که بر اساس فرمول کوکران حجم کل نمونه 
،ايگیري تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونههاي آماري است. نمونه

است. از طریق تکنیک تحلیل آوري شده ها از طریق پرسشنامه جمعداده
هاي زندگی که عامل براي متغیر سبک زندگی به دست آمد. سبک10عاملی 

اند سبک زندگی مذهبی، محیطی داشتهبیشترین تأثیر را بر رفتار زیست
ر، سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی تفریحی ـ محوسبک زندگی سالمت

ي مثبت و قوي و سبک زندگی فراغتی و سبک زندگی مبادي آداب با رابطه
اند.ي منفی و قوي بودهفودي (مدرن) و سبک زندگی اینترنتی با رابطهفست

محیطی، مصرف فرهنگی، فعالیت فراغت، مدیریت بدنزندگی، رفتار زیستسبک :مفاهیم کلیدي

ي مسئول)(نویسندهشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه1
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مسألهیانبودمهقم
محیطی هاي زیستهاي باستانی ارتباط نزدیکی با بحراناز دیرباز سرنوشت تمدن

ثیري که بر تولید مواد غذایی و کاهش گرفته و با تأداشته است که پیرامون آنها را فرا
از زمان آغاز است. کردههاي فروپاشی را فراهم میشده، زمینهتولید محصول منجر می

هاي خود طبیعت را دگرگون تها با فعالیانسان،در هزاران سال قبليکشاورزيهاتیفعال
و کردندیتزاق مراعتیاز طبخوراك عمدتاًيبر شکار و گردآوریجوامع مبتناند.ساخته

صنعت مدرن، يتوسعهازشی. اما پکردندینمیاطراف خود تالشيایدادن دنرییتغيبرا
بود. امروزه بشر عتیبشر بر طبياز سلطهشیباریبشر بسیعت بر زندگیطبيطرهیس

يهاتیفعالریثأاز تيایعیطبندیفرآچیآورده که هورشییعیطبستیزطیچنان بر مح
موجب ترس و یعیجهان طبيبشر رويهاتیفعالبارانیزریثأبشر مصون نمانده است. ت

).Giddens, 2010: 881-882(شده استيادیزيعدهینگران
آیا تمدن ما نیز با «خور داده شود که ال پاسخی درامروز باید به این سؤاحتماالً

شاید دور از واقعیت نباشد که یکی از ». روست؟ها روبهسرنوشتی مشابه این تمدن
بحران محیطی بدانیم. هاي زیستهاي جهان امروز را نیز انواع بحرانترین بحراناساسی

شود. روند رو به یجوامع مختلف محسوب میاز معضالت اساسیکیامروزه یطیمحستیز
زباله و دیهوا و آب، تولیآلودگلیاز قبست،یزطیمحيها در حوزهرشد انواع بحران

وخاكشیبحران منابع آب و فرسا،يجانوريهارفتن گونهنیاز بست،یزطیمحیآلودگ
الملل با بحران رو به رو کندنیو بیمختلف را در ابعاد مليهارود تا دولتی... م

)Brown, 2014،(.
ازدحام ،یطیمحستیزيهاینگران،یلیفسریدوام ذخاتیمحدودرینظیامروزه مسائل

هستند که یشمولمباحث جهانیمصرف، همگزانیو ميرشد اقتصادت،یروزافزون جمع
و ـدر جهانيانرژحل معضالتيمناسب برايراهکارهاافتنیرا در شمندانیفکر اند

:Sharepoor, 2008اند (مشغول کردهدبه خوـیطیمحستیزيهابخصوص بحران

135s as cited in Khoshfar,Salehi, Vesal & Abbaszade, 2015:140.( با توجه
دانشمندان ست،یزطیبحران محينهیشده در زمجادیايهایو نگرانهاتیبه حساس

نیزميبه وجود آمده برايهابیکاهش آسيرا برایمتنوعياهوهیدر جهان شياریبس
نکهیاياز دانشمندان به جاياریاست که بسنیقابل توجه اياند؛ اما نکتهارائه کرده

متناسب با تحوالت دیجدیزندگو انتخاب سبکياررفتيدر الگوهايرییتغ
طور واقع هماناند. درآوردهيفناورانه رويهابه راه حل،کنندشنهادیرا پیطیمحستیز
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,Rajput & Bajajکه  طیحل مشکالت محراهکنند،یمدیاشاره کرده و تأک)(59 :2011
در یپاك عامل مهميهايفناورامروزه نکهیارغمی. علستینيصرفاً بر دوش فناوریستیز

و انیگاهاز دانشیبرخشوند،یمحسوب میستیزطیمحياز فشارهاياریفصل بسوحل
راتییتغقیرفتار افراد از طررییتوافق دارند که تغستیزطیمحیحامگذاراناستیس

Jackson & Michael az cited in(کنندیمفایایاتیحینقشزیدر جامعه نترقیعم

Willuweit, 2001:1 az cited in Hemmati & Shobeiri, 2015:199ه طور ک). همان
)(Sanderz et al, 2006: 703رییتغازمندین،یجهانيداریگذار به پا«اند، اظهار داشته

سبکرییبر تغیمبتنکردیمتناسب با رو». ها و رفتارها استنگرش،یانسانيهادر ارزش
ها و افراد نگران در از دانشمندان، سازمانياریبس،یستیزطیو رفتار ضد محیزندگ

يریکارگو بیفرهنگ و رفتار انسانیو اساسيفوررییتغيبراییهاسراسر جهان فراخوان
اتیحيکنندهتیحمايهاستمیبه منظور حفظ سست،یزطیسازگار با محيهايفناور

).Willuwei, 2009 az cited in Hemmati et a, 2015:1991(دانارائه کردهن،یزم
که منجر ك کرد اي درمحیطی عصر کنونی را باید به گونههاي زیستبنابراین بحران

فراتر از این اولریش بکگونه که طبیعت باشد. آنـ هاي جامعهبه فهمی فراتر از دوگانه
ها را براي فهم بحرانگرابرساختگرا و شناسی دو نگاه واقعي مرسوم در جامعهدوگانه

شاید بتوان نظریات مربوط به سبک زندگی را، با).Beck, 2009: 47-54(کندپیشنهاد می
هاي عینی و ذهنی زندگی را دارا توجه به اینکه این نظریات توانایی پیوند دادن عرصه

ي مردم با ي مواجههالیه از نحوهي عزیمت مناسبی براي فهمی چندعنوان نقطههستند، به
اي که در نهایت منجر به انتخاب نوعی رفتار محیطی دانست؛ مواجهههاي زیستبحران

شان است. انات و کیفیت این امکانات براي افراد در جایگاه اجتماعیخاص با توجه به امک
و انواع 3، میدان2، عادتواره1هاي زندگیدر ارتباط با سبکآراي پیر بوردیودر این میان 

یافته از تأمند نشهاي نظام، سبک زندگی را به فعالیتبسیار راهگشاست. بوردیو4سرمایه
عینی و خارجی دارد و در عین حال به صورت يجنبهفرد، که بیشتريذوق و سلیقه

ها، اقشار گوناگون بخشد، تفسیر کرده است. این مجموعه فعالیتنمادین به فرد هویت می
مندي در طرز مندي در اعمال، به دلیل نظامسازد؛ نظاماجتماعی را از یکدیگر متمایز می

بندي شده و ها یا اعمال طبقهمعینی از ابژهيعمل است. سلیقه، یعنی تصرف مقوله

1 lifestyle
2 habitus
3 sphere
4 capital
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متحدي يزندگی مجموعهزندگی است؛ سبکسبکيزاینده،بندي کننده، ضابطهطبقه
بخش است که قصد ابرازگري واحدي را در منطق خاص هر خرده فضاي از ترجیحات تمایز

گذاردنمادینی مانند مبلمان، پوشاك، زبان یا حرکات و سکنات بدنی به نمایش می
)Bourdiue, 2011:242-245.(

زندگی، کارکردي است؛ زیرا آید که نوع تلقی بوردیو از سبکاز تعریف ارائه شده برمی
هاي کنشگران تفسیر ها و رفتارهاي برآمده از انتخابوي گاه آن را به مجموعه کنش

لقی ها در قالب نمودهاي عینی تیتی از ابراز عادتؤقابل ريرا نتیجهکند، گاه آنمی
اش، یعنی طبایع و قرایح یا ذوق و نماید و در مواضعی نیز آن را به خاستگاه اصلیمی

بنابراین فهم ).Najafi and Sharafodin, 2016:46(دهدهاي فردي اسناد میسلیقه
زندگی متمایز هر گروه، از جهتی محیطی افراد با توجه به سبکهاي زیسترفتار
جایگاه خاص هر گروه از افراد در فضاي اجتماعی است؛ چرا ت گرفته از أهنده و نشنشان

که بر اساس دیدگاه بوردیو توزیع نابرابر منابع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی یا همان 
,Bourdiueاجتماعی است (يهاي متفاوت طبقهدر میان مردم در موقعیت» هاسرمایه«

دهد زندگی را شکل میها، ساختمان سبکاین سرمایهکوکرهام). طبق نظر 1986
)Cockerham, 2005:55زندگی الگوهاي جمعی از سبکيعنوان بخشی از نظریه). به

هاي در دسترس براي مردم هاي داوطلبانه زندگی از میان گزینهرفتار بر اساس انتخاب
Christensen andشان است (شان یا موقعیت طبقاتیهاي زندگیمطابق با فرصت

Carpiano, 2014: 12محیطی افراد در هاي زیستن نگاه و بر این اساس، فهم رفتار). با ای
ي فرد ي دانش فرهنگی، نوع خاص مصرف کاالها و ذائقهت گرفته از مجموعهأجامعه نش

ي جایگاه افراد است و هم به لحاظ تفاوت در ترکیب این دهندهعبارتی هم نشاناست که به
متفاوت از هر گروه را داشته باشیم. موارد باید انتظار بروز رفتاري 

زیست در مقیاس جهانی، از نظر اکثر پژوهشگران و گذشته از شرایط بحرانی محیط
زیست خود شده است. ي بحرانی در محیطنظران، امروزه ایران وارد مرحلهصاحب
بر تمامی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود، اما در محیطی که عموماًهاي زیستبحران
آفرینی فراوانی باشند. بحرانتوانند منشأي مرزهاي ملی یک کشور نیز میودهمحد

الوقوعبیکه از جانب بحران قريدر حال حاضر خطر: «سدینویمیصلح جهانيسسهؤم
و منازعات یاز خطر دشمنان خارجشتریبه مراتب بشود،یاحساس مرانیایستیزطیمح
و لییدانشگاه يکه از سو2014سال یستیزطیحاست. شاخص عملکرد میداخلیاسیس

راتییتغ،یستیهوا، تنوع زیچون منابع آب، آلودگیطیفاکتور مح22انجام شده و ایکلمب
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کشور مورد مطالعه، در 178انیاز مرانیقرار داده بود، ایرا مورد بررسییآب و هوا
Invironmental Performance Index» (قرار گرفت83گاهیجا Repor, 2015 as

cited in Hemmati et al, 2015, 198.(
به یستیزطیمحتیوضعزیکه در کشور ما نرسدیبا توجه به مطالب فوق به نظر م

،یبا جوامع غربسهیاست که در مقایدر حالنیو ادهیبحران رسيسرعت به مرحله
ن شکل نگرفته است. در مردم متناسب با عمق فاجعه و بحرانیدر بیستیزطیفرهنگ مح

شهروندان و در کل، یرفتارها و سبک زندگها،ارزشیبررسرسدیبه نظر مطیشرانیا
در این پژوهش با توجه باشد.یپژوهش علمکیيبرانهیگزنیبهتریستیزطیفرهنگ مح

ي بوردیو در ارتباط با به مطالب عنوان شده در سطور پیشین با تمسک به نظریه
محیطی خواهیم پرداخت و زندگی بر رفتار زیستثیر سبک، به بررسی تأزندگیسبک

زیست را از ي افراد در ارتباط با محیطهاي آگاهانهي تصمیمتالش خواهیم نمود مجموعه
هاي ر ارتباط با سبک زندگی و کشف سبکهاي بوردیو دي عملیاتی نمودن دیدگاهدریچه

هاي آماري مرتبط از قبیل تحلیل عاملی، مورد تحلیل و ندگی متمایز با استفاده از تکنیکز
بررسی قرار دهیم.

مبانی نظري و ارائه چارچوب نظري
هاي زندگی و رفتارطراحی پژوهشی میدانی با پیوند میان نظریات مربوط به سبک

ي محیطی از منظري فرهنگی و در حوزههاي زیستمحیطی به معناي درك بحرانزیست
شناسی فرهنگی در زیست از منظر جامعهفرهنگی است. تحلیل محیطشناسی جامعه

ی، اوقات فراغت، پوشش و ...) و تأثیرات این (فرهنگي مصرفحقیقت ارتباط میان نحوه
محیطی و در گام بعدي هاي مختلف از قبیل آگاهی زیستگیري آگاهیمصرف بر شکل

بنابراین بر نظریات سبک زندگی زیست اطراف است. ثیرات عینی این مصرف بر محیطتأ
عنوان واقع بهشناسی فرهنگی مروري خواهیم داشت. سبک زندگی دري جامعهدر حوزه

) سبک زندگی، Fazeli, 2003:92(نظرو رفتار است. طبق واسط و میانجی مابین ارزش
و مند و وابسته به موقعیت را به ادراکاتشناختی میانجی است که ادراکات زمینهنظام

ها) وصل کرده و به نوعی دانش اخباري و عملی تبدیل مقوالت شناختی انتزاعی (ارزش
ها یکی از عواملی هستند که این دانش اخباري و عملی را شکل شود. البته ارزشمی
مستقل از عالوه، سبک زندگی به محض شکل گرفتن، به موجودیتی نسبتاًدهند. بهمی

هاي افراد جهت بدهد. به فعالیتشود و قادر است مستقیماًمجموعه ارزشی اولیه تبدیل می
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اي از ها و مجموعهشناختی سبک زندگی نیز در همین نکته است. ارزشارزش جامعه
يآورند که فرد را از مراجعهموجودیتی را پدید میعوامل دیگر با هم ترکیب شده و نهایتاً

ناي معکنند. تحلیل سبک زندگی به میدائم به مجموعه معیارهاي رفتار شخصی معاف 
مد رفتاري آن است.گیري و پیاشناخت این ترکیب پیچیده، منشأ شکل

پاره دیده است که با هاي پارهشناسی تاکنون افراد را همچون موجودیتشاید جامعه
دهند پندارند، قادریم آنچه انجام میدانستن آنچه بدان تمایل دارند و آنچه که مطلوب می

کند که زندگی حداقل این فرضیه را مطرح میبینی کنیم. اما مفهوم سبکیین یا پیشرا تب
کنند نه آنکه هاي منسجم هستند و گام اول این است که بدانیم چه میشاید افراد کلیت

هاي مختلف را با عنایت به عالوه، شاید بتوان رفتارهاي آنها در عرصهاندیشند. بهچه می
يدانستن ذهنیت آنها تبیین کرد. حداقل اینکه رفتارها به اندازهنان ورفتارهاي دیگرش

کنند، ممکن کنندگی دارند. اگر بدانیم افراد چه میشناختی و تبیینذهنیات، ارزش جامعه
بخشد هاي ایشان وحدت میکنند و چه اصلی به کردهاست دریابیم که چرا چنین می

)Fazeli, 2003:84آورد که بررسی کنیم میان ن را فراهم میزندگی امکان ای). سبک
هاي ما بدان تمایل داشتند با آنچه که تحقق اند و نگرشکردههاي ما حکم میآنچه ارزش

).Ibidیافته است، چقدر فاصله وجود دارد (
Simmel, Leslie, Lazar, Mackey andهمچونشناسان اي از جامعهدسته

Clockhonسازد و گروهی دیگر زندگی را مینی است که سبکمعتقدند که رفتارهاي عی
عالوه بر رفتارهاي عینی، رفتارهاي ذهنی را در Veblen, Wenzel and Giddensمانند

). در این پژوهش عالوه بر Jabaran, 2015: 182دانند (زندگی دخیل میساختن سبک
و براي راهبري امر ي بوردیهاي متنوع به صورت خاص از نظریهمرور کامل نظریات طیف

تحقیق بهره گرفته شده است.
اي از الگوهاي رفتاري با عنوان مجموعهزندگی بهتوان گفت سبکبنابراین می

کند؛ دنیاي اجتماعی و بندي افراد در قشرهاي مختلف، آنها را از یکدیگر متمایز میمقوله
ها، تعامل با دیگران ابها، انتخدهد و بر فعالیتهاي رفتاري و ارتباطی او را سامان میحوزه

ترجیحات فردي است که به يیافتهذارد. سبک زندگی، شکل تجسمگثیر میو محیط تأ
تواند مدعی تلفیق عمل و رفتار تبدیل شده و قابل مشاهده است. مفهوم سبک زندگی می

رسد که توان مفهوم سبک زندگی براي چنین تلفیقی به نظر می. ساخت و کنش باشد
شود. منش بطور خالصه عبارت یش از همه از ارتباط آن با مفهوم منش بوردیو ناشی میب
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شده فرد که حاصل جایگاه ساختاري وي هستند هاي اجتماعی درونیاست از محدودیت
)Fazeli, 2003:166.(

پذیرفت که این مفهوم تورشتاین وبلن تعریفی از سبک زندگی ارائه نکرده و تلویحاً
مرفه و نمودي از جایگاه طبقاتی آنهاست. به این يزندگی متمایز طبقهيوهدال بر شی

زندگی در اندیشه وبلن متغیري وابسته است. زیمل نیز عنایت خاصی به این اعتبار، سبک
بود که سبک زندگی را Weberشناسی فقط هاي جامعهمیان کالسیکمفهوم نداشت. در 

رغم گروهی آنها طرح کرد. وي نیز علیمل انسجامهاي منزلت و عاعنوان شاخص گروهبه
آنکه جایگاه مستقلی براي سبک زندگی قائل شد و آن را قابل تقلیل به موقعیت طبقاتی 
افراد ندانست، اما تحلیل خود را از این پیشتر نبرد. در ابتداي قرن بیستم تنها اندیشمندي 

بود Adlerشناس آلمانی به ناموانخود قرار داد، ريزندگی را در کانون نظریهکه سبک
).Fazeli, 2003:62نگریست (شناسی به این مفهوم نمیجامعهيکه او هم از زاویه

خر است. وي معتقد است که ویژگی خاص یدنز یکی از طرفداران مدرنیته متأآنتونی گ
بب گستر و زیاد تغییر دادن رسوم سنتی است. مدرنیته سثیر جهانأمدرنیته پویایی، ت

طور معمول در اختیار آنها هایی که سنت بهچه بیشتر از قید انتخابهر،شود که افرادمی
هاي ممکن وي تنوع غامضی از انتخابردررا روداد رها شوند و بدین ترتیب فرد قرار می
اي است، چندان کمکی به فرد ارائه شالودهدهد و به دلیل آنکه داراي کیفیتی غیرقرار می

,Giddensهایی که باید به عمل آورد یاري دهد (د تا وي را در گزینشدهنمی

يبیند. فرد براي اعادهشناختی فرد آسیب می). در این میان امنیت هستی2008:119
يگزیند. به عقیدههاي موجود برخی را برمیشناختی خود از میان انتخابامنیت هستی

آورند که فقط بخشی از آن مربوط گویی را پدید میها تصادفی نبوده و الگیدنز، این انتخاب
الگومند، راهنمایی براي ي). این مجموعهGiddens, 2008:120-121به مصرف است (

گیري آگاهانه باشد شود و فرد را از این معضل که در هر لحظه مجبور به تصمیمکنش می
ها و بنابراین یريگها و جهتاي از عادترهاند. هر سبک زندگی مستلزم مجموعهمی

برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودي، 
کند مین میأهاي فرعی موجود در یک الگوي کم و بیش منتظم را نیز تپیوند بین گزینش

)Ibid:121زندگی سبکيسبک زندگی دارد، مطالعهي). با برداشتی که گیدنز از مقوله
رت است از تالش براي شناخت مجموعه منتظمی از رفتارها یا الگوهاي کنش که افراد عبا
شود. مهم آنها هدایت میيواسطهها را انتخاب کرده و کنششان در زندگی روزمره بهآن

هایی در هر سطحی وجود دارند و هیچ فرهنگی انتخاب افراد را این است که چنین انتخاب
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اي معطوف به بررسی چگونگی رد. ناگفته پیداست که چنین مطالعهگیاز آنها نمیکامالً
,Fazeliهاي زندگی نیز خواهد بود (هاي فردي با کمک سبکساخته شدن هویت

2003:65-66.(
Sobelزندگی را نوشته، معتقد است تعریف سبکيترین متن دربارهکه شاید مفصل

زندگی سبکياینکه چه چیز سازندهيهیچ توافق تجربی یا مفهومی دربارهکه تقریباً
توان این مفهوم را بسته به موضوعی که است وجود ندارد. برخی دیگر هم معتقدند که می

هاي شیوهيتعریفی از آن، نافی بقیهيشود به طرق مختلف تعریف کرد و ارائهمطالعه می
ر آن از این مفهوم استفاده اي را که داستفاده از این مفهوم نیست؛ فقط الزم است تا زمینه

). Loov and Miegel, 1990:21 as cited in Fazeli, 2003: 67شود تعریف کرد (می
Christensenثیرات أهاي زندگی و تسبکيرابطهيهم به هنگام بحث درباره

زندگی کنیم، سبکاي که بدان طریق زندگی را زندگی میها، شیوهمحیطی آنزیست
هاي زندگی کردارهایی ). آنتونی گیدنز معتقد است سبکFazeli, 2003:69خواند (می

هایی که در لباس اند، جریانهستند که به جریان عادي زندگی روزمره تبدیل شده
هاي کنش و محیط دلخواه براي مالقات کردن دیگران جلوه پوشیدن، غذا خوردن، شیوه

هاي شخصی، هویتيکنندهی بازتابشود که چنین رفتارهایکنند. اما وي یادآور میمی
,Cockerham et al, 1997:321 as cired in Fazeliاند (گروهی و اجتماعی

2003:69 .(Spaarganداند که سبک زندگی میيبه تبعیت از گیدنز، رفتاري را مشخصه
ي روایتی از خود در آن مستتر باشد؛ زیرا بسیاري از رفتارها فقط به قصد برآوردن نیازها

).Fazeli, 2003:69شوند (اولیه انجام می
ي پیر بوردیو ضروري است تا عوامل در این پژوهش با توجه به مرکزیت نظریه

یم. تنها از این زاویه است که زندگی از منظر او را مورد نظر قرار دهي سبکدهندهشکل
تحلیل قرار زندگی موردي سبکمحیطی را از منظر نظریهتوانیم رفتارهاي زیستمی

)، هر فرد یک موقعیت در فضاي چند بعدي اجتماعی Bourdiue, 1984دهیم. طبق نظر (
دهد. این موقعیت توسط حجم ي رفتارهاي خاصی را شکل میکند که مجموعهاشغال می

افراد داراست و همچنین توزیع نسبی انواع متفاوت ياي که هر فرد به نسبت بقیهسرمایه
شود. بطور کلی سه نوع سرمایه وجود دارد: اقتصادي، فرهنگی و سرمایه تعریف می

خانه یا اقتصادي، دارایی مرسوم اقتصادي است مثل مالکیت پول،ياجتماعی. سرمایه
هاي هنجاري و مفهومی فرهنگی شامل دانش، مهارت و فهم دستورالعمليماشین. سرمایه

شده (مثل شکل رسمی-1یک فرهنگ خاص است و شامل سه نوع متفاوت است: 
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مجسم شده (مشارکت -3؛عینی شده (دارایی محصوالت فرهنگی)- 2؛تحصیالت رسمی)
هاي اجتماعی افراد اجتماعی شامل منابع در دسترس از طریق شبکهيفرهنگی). سرمایه

کنند. افرادي). این سه نوع سرمایه، عضویت طبقاتی را معین میBourdiue, 1986است (
يکنند، داراي حجم بیشتري از سرمایهباال یا داراي امتیاز بیشتر را اشغال میکه طبقات 

تر یا با امتیاز کمتر اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هستند نسبت به افراد در طبقات پایین
)Christensen and Carpiano, 2004:13 .(

واره ادتزندگی مشخص وجود دارد که تشکیل شده از عدر درون هر طبقه یک سبک
هاي خاص افراد همان واره (الگو) و ذائقهاي از حاالت شناختی است)، طرح(که مجموعه

هاي (احساسات، دار و آگاهیواره، عملکردهاي معنیاجتماعی. از درون عادتيطبقه
را تولید 1هااي از انتخابواره مجموعهادراکات) معنادار تولید شده است؛ بنابراین عادت

ها در میان واره). عادتBourdiue, 1984:175سازد (هاي زندگی را میه سبککند کمی
هاي عینی متفاوتی دارند. در عین حال، افراديکه افراد وضعیتافراد متفاوت هستند چرا

هاي کنند، وضعیتهاي نزدیک به هم در یک فضاي اجتماعی خاص اشغال میکه موقعیت
ایش دارند که عملکردها و حاالت مشابهی از نظر تولید عینی مشابهی دارند و بنابراین گر

).Bourdiue, 1987واره داشته باشند (عادت
پردازي بوردیو از ذائقه، سلیقه و مصرف فرهنگی بصورت کلی سهم بنابراین مفهوم
است و همچنین کاربرد خاصی براي زندگی فراهم کردهسبکيمهمی براي نظریه

بر حسب ف، فعالیت فراغت و تصور بدن دارد (مخصوصاًها در مصرآزمایش تفاوت
) بصورت تجربی استداللش را آزموده است؛ 78: 1984جنسیت). بوردیو در کتاب تمایز (

هاي معمولی روزمره مثل اسباب منزل، پوشاك یا غذا پختن توسط افراد در اینکه انتخاب
ی بر آن نیز مترتب است. از هاي متفاوتدار است و سبکهاي متفاوت بسیار معنیجایگاه

ها، بوردیو الگوهاي مختلف غذا خوردن، فعالیت فراغت و تصور از بدن را طریق تحلیل داده
يهاي زندگی مختلف شناسایی کرده است. نظریهتوسط طبقات اجتماعی متفاوت با سبک

Labaron, 2009 as citedبعدي و ارتباطی دارد (گیري علی چندبوردیو ریشه در جهت

in Christensen and Carpiano, 2014:13(، که پیوند بین ساختار طبقات اجتماعی و
کند شکل مطرح میعنوان ساختار همسان یا ارتباط همساختار عملکردها و رفتارها را به

)Bourdiue, 1984.(

1 choices
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گونه قضاوت کرد توان اینضیحات عنوان شده در سطور باال میعبارتی با توجه به توبه
نوع خاصی از غذا، نوع خاصی از هاي افراد، مثالًي انتخابه از دیدگاه بوردیو مجموعهک

هایی که ناشی از جایگاه فرد است مشخص گرایش خاصی در هنر، توسط ساختارورزش یا
هاي زندگی متمایز از یکدیگر است. ي سبکدهندهي این عوامل شکلشوند و مجموعهمی

زندگی گونگی مصرف، رغبت، ذوق و سلیقه و انتخاب سبککمیت و کیفیت سرمایه در چ
پیوندي تنگاتنگ دارد؛ یعنی ذوق و سلیقه هم يثر است. ذوق و سلیقه نیز با سرمایهمؤ
,Stonesگردند (ها بر مبناي آن مبادله میشود و هم سرمایهسرمایه محسوب میءجز

2000:339-340 as cited in Najafi and Sharafodin, 2016:149.(
دهد ترکیبات مختلفی از سرمایه که جایگاه افراد را در فضاي اجتماعی شکل می

ممکن است نوع خاصی از رفتار را تسهیل و یا مانع شود. بنابراین بروز انواع مختلف رفتارها 
ي هر طبقه در هاي زندگی متمایز را باید در امکاناتی که ترکیب سرمایهدر هر یک از سبک

اقتصادي بصورت مثبتی با تمام عوامل مربوط يدهد درك کرد. سرمایهقرار میاختیار او 
ها را تسهیل کند. سطوح باالي تواند انواع کنشبه امکانات کنش مرتبط است و می

فرهنگی ممکن است موجب افزایش آگاهی فرد در ارتباط با موضوعات مختلف و يسرمایه
اجتماعی او ممکن است ي اعی افراد و سرمایهترجیحات فرهنگی خاصی شود و روابط اجتم

محیطی را تسهیل و تشویق و یا مانع شود. هاي زیستانواع رفتار
عنوان برآیند و خروجی سازوکارهاي موجود در سبک زندگی افراد نسبت آنچه که به

عنوان متغیر توان بهدهد که میهاي بیرونی است، مجموعه رفتارهایی را شکل میبه پدیده
اي از محیطی مجموعهگیرد. رفتارهاي زیستي سبک زندگی مورد مطالعه قرارابستهو

هاي افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، کنش
,Aghiliشود (هاي خاص براي رفتار نسبت به محیط زیست را شامل میتمایالت و آمادگی

Khoshfar and Salehi, 2009:267در اینجا توجه ما به مجموعه رفتارهاي ) و
ي هاي زندگی متفاوت است که به معناي مجموعهثیر سبکأمحیطی افراد تحت تزیست

گیرد.گاه آنان در فضاي اجتماعی شکل میي افراد است که توسط جایرفتارهاي آگاهانه
ي هتوان از طریق نحوآید میدر این پژوهش همچنان که از نظریات بوردیو برمی

ي خاص استفاده از ي فرد، انواع ترجیحات افراد، نوع خاص پوشش، نحوهمصرف و ذائقه
هایی براي هاي فرهنگی که افراد در اختیار دارند به معیاري دانشزبان و همچنین مجموعه

هاي رفتاري نوعکنندهتوان گفت تعیینهایی که میمعیاربندي افراد دست یازید؛ طبقه
توان تحت عنوان مصرف ها که میهمچنین از نظر بوردیو این معیارخواهد بود؛غالب افراد 
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ي جایگاه افراد در دهندهبندي شوند، نشانفرهنگی، فعالیت فراغت و مدیریت بدن دسته
فضاي اجتماعی خواهد بود.

Kollmuss and Agyemanمحیطی،، دو تن از پژوهشگران رفتارهاي زیست
اند؛ بدین منظور که شکاف میان دارا ي نظري متعددي توسعه یافتههامعتقدند که چارچوب

زیستی را توضیح دهند و رفتار محیط2محیطیو آگاهی زیست1محیطیبودن دانش زیست
است، ولی همچنان توضیح و چه تعداد وسیعی از مطالعات صورت گرفتهرا نشان دهند. گر

اي تحلیلی، ترین استفاده از چارچوبهو رایجثرترینؤتعریف قطعی وجود ندارد. تعدادي از م
و در 4دوستی و همدلیگرایانه، نوع، مدل رفتار اجتماع3مثل مدل خطی و قدیمی آمریکایی

ال که چه چیزي رفتار ؤدهد که این ساست. اینها نشان می5شناسیهاي جامعهنهایت مدل
تواند تنها از ده است که نمیال پیچیؤدهد، یک سمحیطی ما را شکل میزیستيطرفدارانه

). Kollmuss and Agyeman, 2002:239(طریق یک چارچوب یا مدل متصور گردد
هاي مستقیم شناسان ریشهشناسان و جامعهسال گذشته، بسیاري از روان30در طول 

چرا افراد «ال ؤاند. پاسخ به سمحیطی را شناسایی کردههاي زیستمستقیم کنشو غیر
زیستی محیطيکنند و چه موانعی براي رفتار طرفدارانهزیستی عمل میطبصورت محی
عنوان محیطی را بهاست. کالموس و اجی من رفتار زیستبشدت پیچیده » وجود دارد

ر دنیاي ثیرات منفی کنش یک فرد ببه دنبال به حداقل رسانیدن تأرفتاري که عمداً
قل رسانیدن مصرف منابع و انرژي، استفاده عنوان مثال به حداطبیعی و ساختگی باشد (به

Kollmuss andگیرند (، کاهش اتالف تولیدات) در نظر میاز مواد غیر سمی Agyeman,

2002:240.(
مدلی براي تبیین رفتار يپژوهش کمی، شاهد غلبهتاریخ پژوهش اجتماعی خصوصاً

ند. در این مدل، قصد براي داکننده میها و باورهاي فرد را تبیینها، ارزشاست که نگرش
مساوي رفتار انگاشته شده و قصد براي انجام رفتار نیز با دو عامل نگرش انجام رفتار تقریباً

شود. اما مطالعات و هنجار ذهنی (ادراك فرد از انتظارات دیگران از وي) توضیح داده می
Spaargan, 2000:332دهند که چنین مدلی کارآمد نیست (متعدد نشان می as cited

in Fazeli, 2003:168اینجا این باشد که چه عواملی ال مناسب درؤ). شاید یک س

1 environmental knowledge
2 environmental awareness
3 early us linear progression models
4 altruism, empathy and prosocial behavior models
5 sociological models
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واند یک رفتار متناسب با محیط زیست را شکل دهد؟ بسیاري از افراد نسبت به اهمیت تمی
ي حفظ ذخایر انرژي معترف هستند، اما تعداد کمی حاضر به استفاده از وسایل نقلیه

تفاوت Schuman and Johnsonیل شخصی هستند. به اعتقاد عمومی به جاي اتومب
نگرش بیان شده و رفتار واقعی ناشی از تالش فرد براي آشتی دادن دو یا چند ارزش یا 

توان دید که استفاده از اتومبیل شخصی میيموقعیت متضاد است. براي مثال در زمینه
يستفاده از وسایل نقلیهمحیطی و محدودیت فرد در اهاي زیستتعارض میان ارزش

اي از افراد به محدودیت ساختاري تن دهند. بنابراین شود که بخش عمدهعمومی، باعث می
يماهیت انسان باشد، آشکارکنندهيدهندهتناقض نگرش و رفتار بیش از آنکه نشان

ي زندگی به خصوص نظریهخصایصی از ساخت اجتماعی است؛ اما وقتی که از منظر سبک
هاي مختلف مصرف فرهنگی کنیم، نگاه ما معطوف به شیوهي توجه میردیو به مسئلهبو

دهد و اینکه زندگی افراد را شکل میشود که ساختمان سبکافراد و اعمال مختلفی می
محیطی باشد. در همیني یک رفتار زیستکنندهیبی از این موارد می تواند تسهیلچه ترک

بینی تر از رفتارها و پیشقابلیت خود براي شناخت دقیقجاست که مفهوم سبک زندگی 
).Fazeli, 2003:169کند (آنها را آشکار می

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

محیطی ي رفتارهاي زیستمحیطی از دریچههاي زیستي بحراندر ارتباط با مطالعه
و همکارانیفتح.خوریمهاي داخلی و خارجی بر میاي از پژوهشبه طیف گسترده

ساکنان شهر رشت با یطیمحستیزيرفتارهالیتحل«با عنوان یقی)، در تحق1394(
انجام شده است. شیمایبه روش پ1394در شهر رشت در سال »یبر سبک زندگدیتأک

يهاافتهی. بوده استسال ساکن شهر رشت 16يپژوهش، افراد باالنیدر ايآماريجامعه
يمعناداريرابطه،یطیمحستیزيو رفتارهایسبک زندگنیکه بددهیپژوهش نشان م

کیعنوان مانند رشت بهییدر شهرهاستیزطیمحيمسئلهرسدیوجود ندارد. به نظر م
و هنشدیعمومياست که هنوز وارد عرصهیو بحثشوندینمیتلقیمهم اجتماعيمسئله

Fathi(باشدیمحدود به نخبگان جامعه م & et al, 2015( .
مرتبط با یعوامل فرهنگیبررس«با عنوان یقی)، در تحق1393و همکاران (يمندیم
شیمایبه روش پ1393در سال زدیدر شهر »زدیساکنان شهر یطیمحستیزيرفتارها

یعوامل فرهنگیبه بررسقیتحقنینفر بوده است. در ا384انجام شده است. تعداد نمونه 
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لیاز وسايمندو بهرهیسبک زندگ،يدارنید،یفرهنگيهیسرمایعنیمرتبط 
پرداخته شده است. بر اساس زدیشهروندان شهر یطیمحستیزيبا رفتارهایجمعارتباط

يو رفتارهایزندگسبک،یفرهنگيهیسرمايرهایمتغانیپژوهش، منیايهاافتهی
يدر رفتارهامردانو زنانانیمنیهمچن؛معنادار وجود دارديرابطهیطیمحستیز
يمندهل، بهرهأسن، وضع تيرهایمتغانیوجود دارد. اما ميتفاوت معناداریطیمحستیز

يمعناداريرابطهیطیمحستیزيو رفتارهاالتیتحص،يندارید،یجمعارتباطلیاز وسا
).Meimandi & et al, 2014(نداردوجود

با ينداریدزانیمنیبيرابطهیررسب«با عنوان یقی)، تحق1390(و همکاراننواح
به 1390در شهر اهواز در سال » شهروندان شهر اهوازیطیمحستیزيها و رفتارهاارزش

نشان قیتحقيهاافتهینفر بوده است. 400انجام شده است. تعداد نمونه شیمایروش پ
يرابطهیطیمحستیبا رفتار زالتیسن و جنس و تحصيرهایمتغنیکه بدهدیم

زانیميرهایمتغيرابطهيبه دست آمده برایهمبستگبیوجود دارد. ضريمعنادار
بود که نیکه نشان از ا112/0يو سطح معنادار080/0یطیمحستیو رفتار زيدارنید
يبه دست آمده برایهمبستگبیوجود ندارد؛ اما ضريمعناداريرابطهریدو متغنیب

با رفتار یطیمحستیو ارزش ز158/0یطیمحستیزو ارزشينداریدزانیميرابطه
Navah(معنادار بودند01/0رابطه در سطح دو که هرهبدست آمد168/0یطیمحستیز

& et al, 2011.(

ب) تحقیقات خارجی
یِسبک زندگيو الگوهایرفتار مصرف«با عنوان یقی)، تحق2011(و همکارانییسزر

انجام شده 2011در سال »یطیمحستیزيهایآگاهدگاهیمجارستان از دانیدانشجو
انیدانشجویِسبک زندگيو الگوهایمصرفيرفتارهافیتوصق،یاست. هدف تحق

پرسشنامه قیها از طراند. دادهشدهيردآورگیالمللنیبشیمایپکیاز جی. نتاباشدیم
فیتوص،يمارآلیتحلوهیدف تجزهد.انشدهيآورپاسخگو جمع3500توسط نیآنال
تیفعالشان،یفرفتار مصريهابر اساس عاملانیدانشجويهادستهنیترمهم

کامالً يدو خوشهج،ی. نتاباشدیمستیزطیو عادات روزمره به نفع محیطیمحستیز
چه دسته گرا). یطرفان (گروه خنثیو بستیزطی: طرفداران محدهدیمتفاوت را نشان م
از سبک ياختهیآميالگوهاباًیتقرگر،یديدارد. سه خوشهيترادلمتعیسوم، رفتار مصرف

یکه سبک زندگيافرادایکه گروه دهدینشان مجینتانیهمچن؛دهدیمنشانرا یزندگ
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محدود است. اریبسشانیو رفتار مصرفیستیزطیمحتیدارند، فعالیو اصولیمنطق
کنند اما سطح مصرفشان یسازگار زندگدارند هماهنگ و شیگراستیزطیطرفداران مح

Szerényi(ستیننییپا & et al, 2011.(
یکنندگان: نشان از سبک زندگتعهد سبز مصرف«با عنوان یقیتحق)،2007(پاهان

يها براانجام داده است. داده2007در کشور فنالند، شهر تورکو، در سال » پسامدرن؟
2003در سال یپستشیمایپقیشده از طريگردآوريهاحاضر، شامل دادهقیتحق

شده يآورتورکو جمعيمنطقهنیساکنیان تمامیدر میها بصورت تصادف. دادهباشدیم
نفر) و زن 358دو جنس مرد (ها شامل هر. دادهباشدینفر م1370است. حجم نمونه 

و تعهد سبز یگسبک زندانیمعنادار مياز وجود رابطهیحاکجی. نتاباشدینفر) م1185(
يهاتخابانیبرخيلهیمصرف، و تعهد سبز بوسينحوهيلهیبوسی. سبک زندگباشدیم

يهاسبکنکهیاجهیمورد سنجش قرار گرفته است. نتستیزطیمرتبط با محیمصرف
.کندیمنییتبياقتصادـیاجتماعيرهایتعهد سبز را بهتر از متغ،یمختلف زندگ

یکه سبک زندگدهدینشان م،)2011و همکاران (یی)، سزر2007پا (هانمطالعات
تعهد ،یمختلف زندگيهاسبککهیاست؛ بطوریطیمحستیزيبر رفتارهايمؤثرریمتغ
. دهدیمحیتوضيو اقتصادیاجتماعیسنتيرهایرا بهتر از متغستیزطیاز محتیحما

با شتریبیطیمحستیزيهابر رفتاردیدر تأکهشدادیيهاقابل ذکر است که در پژوهش
ستیزطیبرخورد افراد با محایمواجه يمصرف توجه شده است و کمتر به نحوهکردیرو
.).Haan Paa, 2007(بپردازدیعیطب

یو سبک زندگیطیمحستیزيهاارزش«با عنوان یقیتحق،)2006و همکاران (فراج
انجام شده است. 2006در سال »یطیمحیرفتار مصرفيکنندهنییتعيهاعنوان عاملبه

يبرافیتوصنیبهتر،یو چه نوع از سبک زندگيهااست که چه ارزشنیاقیهدف تحق
یها توسط پرسشنامه بصورت تصادفرا دارد. دادهستیزطیرفتار دوستانه نسبت به مح

ياست که الگوهانیاز ایحاکافتهی. باشدینفر م573اند. حجم نمونه، شدهيگردآور
هستند که به نحو احسنت بخش ییهاهمانییخود اجرايهاو ارزشیستیزطیمح

خودتاحساسايلهیکنندگان بوسگروه از مصرفنی. اکندیمفیبازار را توصیستیز
شرفتشانیپيدر تالش براشهیهستند که هميافرادهانی. اشوندیمشخص مشانییاجرا

افراد نیانیباشد. همچنزیبرانگچالششانیکه برادهندیانجام مییهاتیهستند و فعال
است، یطیمحستیزیخود، که همان آگاهیطیو محیبومیسبک زندگيلهیبوس

طیمرتبط با حفاظت از محيهاتیو در فعالکنندیافت میکاالها را بازشوند؛یمشخص م
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هستند که ییاهمند به شرکتکنندگان عالقهنوع از مصرفنی. اکنندیشرکت مستیز
ها را به و آنکنندیعرضه مدیجديو کاالهاباشندیمتعهد مستیزطینسبت به مح
).Fraj & et al, 2016(دهندینشان مدیجديعنوان تجربه

طیبر محگذارریتاثریعنوان متغبهیزندگکه کمتر به سبکدهدینشان ممطالعات
هاي ي رفتاروزهعبارتی در حبهاست؛ توجه شده یطیمحستیزيو رفتارهاستیز

خارج و در مطالعاتهاي فردي کمرنگ دیده شده استکنون نقش رفتارمحیطی، تازیست
ارتباط يحاضر براهشپژوکردیمعدود بدان پرداخته شده است. با توجه به روهم از کشور 

نیشیپيهاهشکه در پژومیعنوان کندیبایطیمحستیو رفتار زیزندگسبکانیمانیم
يبه مقولهیزندگعناصر سبکنیو مصرف و همچنیفرهنگیشناسکمتر از منظر جامعه

از جمله رازیشهر شنکهیبا توجه به انیهمچن؛پرداخته شده استیطیمحستیرفتار ز
است، تا به حال پژوهش یطیمحستیدر مخاطرات زریدرگيشهرهانکالنیترمهم

است.دهیبه انجام نرسرازیدر شدهیپدنیایبررسيبراياافتهیسازمان

هاي پژوهشفرضیه
یاصلهیفرضالف) 

.رابطه وجود داردیطیمحستیو رفتار زیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م

یفرعاتیفرضب) 
.رابطه وجود داردیطیمحستیرفتار زوبدنتیریمدنیبرسدیبه نظر م-1
رابطه وجود یطیمحستیو رفتار زیفرهنگیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-2

.دارد
.رابطه وجود داردیطیمحستیو رفتار زیورزشیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-3
رابطه یطیمحستیو رفتار زیحیتفرـ یفراغتیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-4

.وجود دارد
.رابطه وجود داردیطیمحتسیو رفتار زیذهبمیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-5
رابطه وجود یطیمحستیو رفتار زینترنتیایزندگسبکنیبرسدیبه نظر م- 6

.دارد
رابطه وجود یطیمحستیآداب و رفتار زيمبادیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-7

.دارد
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.رابطه وجود داردیطیمحستیو رفتار زغذایی پرخطر سبکنیبرسدیبه نظر م-8
.رابطه وجود داردیطیمحستیو رفتار زمحورمنزلسبکنیبرسدیبه نظر م-9

رابطه یطیمحستیو رفتار زمحورسالمتیزندگسبکنیبرسدیبه نظر م-10
.وجود دارد

شناسی پژوهشروش
است. جمعیت آماري و به روش پیمایشی انجام شده1396این تحقیق در سال 

ازاستفادهباشهر شیراز است کهيمنطقه11سال در 15اد باالي افريتحقیق شامل کلیه
بندي،منطقهاینتغییراتآخرینبامتناسبشیرازشهرداريتوافقموردبنديمنطقه
شیرازشهرجمعیت. اندگرفتهقرارمطالعهموردمنطقههرجمعیتبامتناسبوتفکیک

اساس فرمول کوکران حجم ست که براشدهمحاسبهنفر1،565،572آمارآخرینطبق
ي شهر شیراز و مناطقاست. با استفاده از نقشهنفر محاسبه گردیده384کل نمونه 

گانه طبق آخرین تغییرات توسط سازمان شهرداري شیراز، در گام بعد با توجه به یازده
هر شيمنطقه11کدام از تعداد خانوار در هر منطقه و همچنین جمعیت ساکن در هر

کدام از مناطق از تعداد سهم شیراز، سهم خانوار در منطقه محاسبه گردیده و سهم هر
هایی انتخاب شده و از هر بلوك، پرسشنامه محاسبه گردید. در گام بعد در هر منطقه بلوك
هاي آماري با استفاده است. نمونهخانوارها و از هر خانوار یک نفر مورد پژوهش قرار گرفته

ها از آوري دادهاست. براي جمعاي به دست آمدهمرحلهاي چندگیري خوشهونهاز روش نم
ها متناسب با تعداد خانوار در هر منطقه توزیع است. پرسشنامهپرسشنامه استفاده شده

پرسشنامه در 51، 2يپرسشنامه در منطقه45، 1يپرسشنامه در منطقه42اند. شده
پرسشنامه در 33، 5يپرسشنامه در منطقه37، 4ينطقهپرسشنامه در م67، 3يمنطقه
پرسشنامه در 35، 8يپرسشنامه در منطقه9، 7يپرسشنامه در منطقه47، 6يمنطقه
گردآوري 11يپرسشنامه در منطقه26و 10يپرسشنامه در منطقه35، 9يمنطقه

است.شده

تعریف مفاهیم
زندگی را در دو سطح مطالعه و هاي سبکلفهؤبوردیو عناصر و م:یسبک زندگ

ها (کاالهاي فرهنگی و تجملی)؛ مانند خانه، ویال، اثاثیه، کند؛ سطح اول: داراییبررسی می
ها. نوعی ها، سیگارها، عطرها و لباسها، نوشابهها، کتابقایق تفریحی، ماشین، نقاشی
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اند وجود براي خویش فراهم ساختهها هایی که گروهها و داراییمندي در تمام ویژگینظام
هایی مثل انواع ورزش، بازي و سرگرمی که افراد با ارجاع دارد. سطح دوم: رفتارها و فعالیت

). Bourdiue, 2011:243دهند (ها تشخص و تمایز خود را از سایران نشان میبدان
بایدتندهسزندگیسبکشاخصکهرفتارهاییکهاستایناستاهمیتحائزکهاينکته
ازخارجرفتارهاییچنینغالب. دهندنشانراکنشگرانتخابقدرترفتارهايبقیهازبیش

کهشودسنجیدهرفتارهاییاساسبربایدزندگیسبک. دارندقرارفردماديتوانيعرصه
انمیزیاباشد،ثیرأتبیآنندادنیادادنانجامبرايکنشگريارادهدرماديتوانداشتناب

ازاستفادهبوردیو. باشندآنانجامبهقادرجامعهاعضاياکثرکهباشدحديبهآنهاثیرتأ
زندگیسبکشاخصنداردبردرزیادييهزینهغالباًکهراهنريوفرهنگیمحصوالت

).Fazeli, 2003:126(دانستمی
ومی ایرانیان ي فرهنگ بدر این پژوهش عالوه بر وارد کردن مفاهیمی که نشان دهنده

زندگی از منظر بوردیو از قبیل مصرف هاي اساسی سبکاست، سعی شده است شاخص
فرهنگی، فعالیت فراغت و مدیریت بدن نیز عملیاتی شوند. برخی از انواع مصرف فرهنگی 
مورد استفاده عبارتند از: رفتن به تئاتر و سینما، گوش دادن به موسیقی، خواندن کتاب، 

، بازدید از موزه هاي تصویري، گوش دادن به رادیوهه، دیدن تلویزیون و رسانروزنامه و مجل
زندگی عبارتند از هاي سبکهاي هنري. گروه دوم شاخصو شرکت کردن در انواع فعالیت

دهند. انتخاب فعالیت فراغت در زمان فراغت هایی که افراد در زمان فراغت انجام میفعالیت
ها شامل انجام فعالیت هنگی و قریحه فرد است. این فعالیتهاي فراي از ارزشنشانه

آمد با دوستان و خویشاوندان، گشت و گذار در وورزشی، گردش و تفریح و مسافرت، رفت
هاي مذهبی، انجام فعالیت مذهبی و مشارکت در پاساژ و مراکز خرید، حضور در زیارتگاه

باشد که شامل رفتن مدیریت بدن میاعمال داوطلبانه اجتماعی است. سومین شاخص نیز
ها، به باشگاه به منظور تناسب اندام، پوشش متناسب با مد روز، استفاده از انواع عطر و کرم

باشد.استحمام روزانه و کنترل وزن از طریق رژیم غذایی یا دارو می
عالوه بر سه شاخص اصلی از منظر بوردیو، دو شاخص فرعی دیگر نیز در این پژوهش 

ها، (خوردن سبزیجات و میوهورد استفاده قرار گرفته است که شامل الگوي مصرف غذام
شاپ، استفاده از رژیم مصرف گوشت سفید و قرمز، صرف غذا در منزل یا رستوران و کافی

غذایی گیاهی، خوردن شیرینی و مواد قندي، خوردن غذاهاي چرب و توجه به کالري 
ي برقراري ارتباط افراد و ار با دیگران (شامل نحوهغذاها) و همچنین شاخص الگوي رفت

گو و تحمل عقاید مخالف خود و وهاي استفاده از زبان و در حالت کلی نمادها در گفتشیوه
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شاخص فرعی) 2شاخص اصلی و 3شاخص (5آمیز با دیگران). در مجموع رفتار احترام
هش مورد بررسی قرار گرفتهزندگی شهروندان شهر شیراز در این پژوبراي سنجش سبک

است.
ها، خوردن راه رفتن روي چمن، کاشتن درخت، آتش زدن سبزهمحیطی:رفتار زیست

هایی از رفتار انسان الها مثها چه چیز مشترکی دارند؟ تمام اینجانوران، تمام این فعالیت
که وجود، از آنجازیست دارد؛ کم یا زیاد، مثبت یا منفی. با اینثیراتی بر محیطاست که تأ

تمامی رفتارهاي شان هستند، تقریباًزیستطور دائم در تعامل با محیطبهمردم تقریباً
زیستی نامیده شود. بدان معنی است که این واژه شامل تمام تواند رفتار محیطانسانی می

یستزثیري ناچیز بر محیطف نظر از واقعی بودنشان، چگونه تأهایی است که صرفعالیت
,Krajhanzelگذارند؛ مثل راه رفتن یا هر حرکت انسانی حتی نفس کشیدن (می

جویی در انرژي و آب، ) و همچنین رفتار اکولوژیکی یعنی بازیافت، صرفه2010:251
). Ibid, 2010:252زیستی (هاي محیطمصرف مقرون به صرفه، همکاري با سازمان

عنوان اعمال واضح و قابل عملیاتی بهمحیطی از لحاظدر این پژوهش رفتار زیست
زیست انجام اي در نظر گرفته شده است که توسط فرد و در پاسخ به محیطمشاهده

محیطی عامي رفتار زیستمحیطی به چهار حوزهرفتارهاي زیستشود. همچنینمی
وري زباله و فکر کردن بهآافراد در شرایط مختلف همچون جمع(شامل رفتارهاي عمومی 

(همچون لودگی هواي آمحیطی در حوزهرفتار زیست،نکه چطور کمتر زباله تولید کنند)ای
(توجه به مصارف آبيمحیطی مصرف بهینهي عمومی)، رفتار زیستترجیح وسایل نقلیه

(تفکیک زباله) در نظر گرفته محیطی بازیافتآب در شرایط مختلف)، رفتار زیستکمتر
ثیر خاصی در محیط طبیعی اطراف است که در ي تأدهندهنم نشاشده است که هر کدا

اند.محیطی قرار گرفتهي رفتار زیستنهایت تمامی اینها تحت عنوان متغیر وابسته
زیست ي افراد در ارتباط با حفظ محیطبنابراین در این پژوهش بر رفتارهاي آگاهانه

عنوان ر صورت ترك اتاق بهها دکید شده است. رفتارهایی همچون خاموش کردن چراغتأ
4گرمایشی در زمستان در صورت عدم حضور بیش از يآخرین نفر، خاموش کردن وسیله

هاي زیست، شرکت در فعالیتهاي پاکسازي محیطساعت در منزل، شرکت در کمپین
، شرکت در جلسات و گردهمایی با هدف حفاظت از محیط زیست، )NGO(زیستیمحیط

، توجه به مصرف کمتر وسایل برقی در هاي خشک در منزلتر از زبالههايتفکیک زباله
ها در هنگام ر کوچه و خیابان، رها کردن زبالهشغال دآساعات اوج مصرف برق، ریختن 

زمین، ترجیح وسایل حمل و نقل عمومی به ازدیگرانيزبالهگردش و تفریح، برداشتن
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انند حق پارك ماشین در خیابان)، (مماشین شخصی، پرداخت مالیات محیط زیستی
خاموش کردن موتور ماشین پشت چراغ قرمز، باز کردن شیر آب براي خنک شدن آب 

هاي آشامیدنی، باز گذاشتن دوش آب تا پایان هنگام استحمام، جدا کردن کاغذ و زباله
افراد هاياي از رفتاردوباره از کاغذ باطله، طیف گستردهيهاي تر استفادهخشک از زباله

شوند.ي محافظت از محیط زیست انتخاب میدر زندگی روزمره که آگاهانه برا
توان مشاهده نمود که براي بنابراین با توجه به چارچوب نظري پژوهش می

سازي سبک زندگی از مفاهیم مورد نظر بوردیو بهره گرفته شده است تا در گام عملیاتی
ی سنجیده شود.محیطها با رفتار زیستبعدي ارتباط آن

پژوهشيهاافتهی
درصد 8/50درصد پاسخگویان زن و 2/49دهد که میهاي توصیفی نشانیافته

سال 27سال، مد 32سال، میانه 4/35پاسخگویان مرد هستند. میانگین سنی پاسخگویان 
درصد 3/43سال است. 82سال و بیشترین 15است. کمترین سن 1/13و انحراف معیار 

درصد افراد داراي تحصیالت 3/45باشند. درصد افراد شاغل می5/54یر شاغل و افراد غ
درصد افراد داراي تحصیالت دانشگاهی (فوق 9/53تر) و (دیپلم و پاییندانشگاهیغیر

باشند.دیپلم و باالتر) می
هاي مستخرج از مطالعات پیشین با محوریت در این مطالعه با توجه به شاخص

عامل 10نتایج تکنیک تحلیل عاملی، يپایهزندگی و بردر ارتباط با سبکنظریات بوردیو
براي متغیر سبک زندگی به دست آمد که سبک زندگی مدیریت بدن، سبک زندگی 

تفریحی، سبک زندگی ـفرهنگی، سبک زندگی معطوف به ورزش، سبک زندگی فراغتی
سبک غذایی پرخطر، سبک مذهبی، سبک زندگی اینترنتی، سبک زندگی مبادي آداب، 

0/82=يگذاري شدند. با توجه به آمارهمحور ناممحور و سبک زندگی سالمتمنزل

K.M.Oواقع با ها براي تحلیل عاملی مناسب هستند؛ درتوان گفت دادهدر تمام ابعاد می
توان گفت که درصد، می99و سطح اطمینان بیش از )Sig= 0/000(سطح معناداري

کنندگی مورد نظر براي متغیر مستقل صر به کار رفته براي هر بعد، قدرت تبیینتمامی عنا
1اند. بنابراین نتایج تفصیلی تکنیک تحلیل عامل و نتایج مستخرج را در جدول داشته

کنید.مشاهده می
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نتایج تحلیل عاملی سبک زندگی در بین شهروندان شهر شیراز:1جدول 
Table 1: Results of Factor Analysis of Lifestyle among Citizens of Shiraz

اجزاي سبک زندگی
ابعاد سبک زندگیهاي سبک زندگیعامل

عامل عامل اول
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

عامل 
هشتم

عامل 
نهم

عامل 
Dimensionsدهم

of Lifestyle Lifestyle
Components

F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10

هاي تمیز، پوشیدن لباس
0/73مرتب

مدیریت بدن

استفاده از عطر، مام رولت
0/72و ...

پوشش متناسب مد روز
0/66در خیابان

0/62استحمام روزانه
هاي استفاده از انواع کرِم

0/52آفتابکننده، ضدمرطوب

0/51گذار در مراکز خریدوگشت
پوشش متناسب مد روز

0/49در مجالس

0/36استفاده از تافت، چسب مو

ـفرهنگیيبازدید از موزه
0/73هنري

سبک زندگی 
فرهنگی

،شرکت در انجمن علمی
0/73هنريوادبی

سینما و رفتن به تئاتر، 
0/67کنسرت

0/61انجام فعالیت هنري
0/58بازدید از نمایشگاه

0/48کتاب، روزنامهيمطالعه

0/81حضور دز باشگاه ورزشی

سبک زندگی 
ورزشی

منظور رفتن به باشگاه به
0/75تناسب اندام

0/72ورزشیانجام فعالیت 
0/48کنترل وزن با رژیم و ورزش

سبک زندگی 0/78مسافرت تفریحی
تفریحیـ فراغتی 0/73رفت و آمد با دوستان

0/72گردش و تفریح

سبک زندگی 0/81مشارکت در اعمال داوطلبانه
مذهبی 0/76خویشاوندانبازدید از ودید

0/55انجام فعالیت دینی
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اجزاي سبک زندگی
ابعاد سبک زندگیهاي سبک زندگیعامل

عامل عامل اول
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

عامل 
هشتم

عامل 
نهم

عامل 
Dimensionsدهم

of Lifestyle Lifestyle
Components

F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10

0/53حضور در زیارتگاه مذهبی

سبک زندگی 0/75حضور در فضاي مجازي
اینترنتی 0/74استفاده از اینترنت

سبک زندگی 0/60آمیزاستفاده از کلمات محبت
مبادي آداب نکردن حرف طرف قطع 

0/57مقابل

خوردن شیرینی و مواد 
0/79قندي

سبک غذایی 
پرخطر 0/75خوردن غذاي چرب

صرف غذا در رستوران و 
0/48کافه

محورسبک منزل0/76صرف غذا در منزل 0/68استراحت در منزل
م غذایی استفاده از رژی
سبک زندگی 0/75گیاهی

محورسالمت 0/61کنترل وزن از طریق دارو
0/49توجه به کالري غذا

هاي مربوط به ، توزیع فراوانی و درصد گویه2شود جدول طور که مالحظه میهمان
گویه است که هر25دهد. این طیف شامل میمحیطی شهروندان را نشان رفتار زیست

سنجد. با توجه به درصدهاي جدول، بیشترین محیطی شهروندان را میگویه، رفتار زیست
است. 88/4با میانگین » شکستن و کندن شاخ و برخ درختان«میانگین مربوط به گویه 

شرکت در جلسات و گردهمایی با هدف « همچنین کمترین میانگین متعلق به گویه 
مقدار میانگین و 2همچنین در جدول است؛37/1ا میانگین ب» محیط زیستیمسائل 

شود. با توجه به اي مختلف سبک زندگی نشان داده میهلفهؤانحراف استاندارد را در م
مقادیر موجود در جدول، بیشترین میانگین متعلق به متغیر سبک زندگی مدیریت بدن با 

زندگی سالمتی با میانگین و همچنین کمترین میانگین متعلق به سبک72/23مقدار 
است.81/5
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محیطی)اطالعات توصیفی متغیر وابسته (رفتار زیست:2جدول 
Table 2: Descriptive Information of the Dependent Variable

(Environmental Behavior)
معیارانحرافمیانگینبیشترینکمترینمحیطیهاي سازنده رفتار زیستگویه

Elements of Environmental BehaviorMaximumMinimumMeanStd.Deviation
154/660/731شغال در کوچه و خیابانآریختن 

154.880/491شکستن و کندن شاخ و برگ درختان

152/391/082زمینازدیگرانزبالهبرداشتن

154/051/038هایی که الزم نیستخاموش کردن المپ در اتاق

استفاده از لباس گرم بیشتر در فصل سرما به جاي 
153/490/985سوزاندن انرژي

152/831/081استفاده از مواد غذایی ارگانیک

حرارت وسایل گرمازا براي يپایین نگه داشتن درجه
153/241/065انرژييذخیره

152/281/227پالستیکی براي خرید روزانهيهمراه داشتن کیسه

هاي غیر گرمایشی در اتاقيخاموش کردن وسیله
153/651/222ضروري

151/550/940زیستهاي پاکسازي محیطشرکت در کمپین

هاي مردم نهاد (سمن) شرکت در فعالیت سازمان
151/420/805محیط زیستی

شرکت در جلسات و گردهمایی با هدف مسائل محیط 
151/370/762زیستی

153/431/291صرف کمتر وسایل برقی در ساعات اوج مصرف برقم

152/851/267ترجیح وسایل حمل و نقل عمومی به ماشین شخصی

پرداخت مالیات محیط زیستی (مانند حق پارك 
152/631/193ماشین در خیابان)

151/811/078خاموش کردن موتور ماشین پشت چراغ قرمز

153/731/093رفتن آب در موقع شستن ظروفجلوگیري از هرز

153/561/351باز گذاشتن دوش آب تا پایان استحمام

153/631/934جویی در مصرف آب هنگام شست و شوي دستصرفه

153/821/079استفاده از مواد شوینده داراي نشان استاندارد

153/961/102جلوگیري از هرز رفتن آب هنگام مسواك زدن

153/051/401ترهايهاي خشک از زبالهجدا کردن کاغذ و زباله

153/041/293هاي باطلهدوباره از کاغذ یا روزنامهياستفاده

152/661/215توجه به قابل بازیافت بودن وسایل در هنگام خرید

اي و هاي شیشهمجدد از ظروف و بطريياستفاده
152/751/166پالستیکی
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نتایج آزمون همبستگی متغیرهاي مستقل مدیریت بدن، 3بر اساس نتایج جدول 
تفریحی، سبکـزندگی فراغتیزندگی ورزشی، سبکزندگی فرهنگی، سبکسبک

خطر، غذایی پرزندگی مبادي آداب، سبکزندگی اینترنتی، سبکزندگی مذهبی، سبک
محیطی را ارائه محور با متغیر وابسته رفتار زیستزندگی سالمتمحور و سبکمنزلسبک

درصد اطمینان، بین شش متغیر 99شود، در سطح که مالحظه میچناندهد. هممی
زندگی مبادي آداب، سبکزندگی اینترنتی، سبکزندگی مذهبی، سبکمستقل: سبک

یطی محمحور با رفتار زیستزندگی سالمتمحور و سبکغذایی پرخطر، سبک منزل
درصد اطمینان بین دو متغیر مستقل: سبک95معناداري وجود دارد و در سطح يرابطه

معناداري وجود يمحیطی رابطهزندگی ورزشی با رفتار زیستزندگی فرهنگی و سبک
زندگی مذهبی، زندگی ورزشی، سبکزندگی فرهنگی، سبکدارد. در این میان بین سبک

محور با رفتار زندگی سالمتمحور و سبکبک منزلزندگی مبادي آداب، سسبک
مثبت و قوي وجود دارد و بین سبک غذایی پرخطر و سبک زندگی يمحیطی رابطهزیست

منفی و قوي وجود دارد.يمحیطی رابطهاینترنتی با رفتار زیست

محیطیبین انواع مختلف سبک زندگی با رفتار زیستیهمبستگيرابطه:3جدول 
Table 3: The Correlation between Different Types of Lifestyle and

Environmental Behavior
سطح معناداري(متغیر وابسته)محیطیرفتار زیستمتغیرهاي مستقل

Independent VariablesEnvironmental BehaviorSig

0/760/192-مدیریت بدن

0/013*0/145سبک زندگی فرهنگی

0/026*0/128ی ورزشیسبک زندگ

0/0140/813-تفریحیـسبک زندگی فراغتی

0/000**0/458سبک زندگی مذهبی

0/009**0/149-سبک زندگی اینترنتی

0/000**0/244سبک زندگی مبادي آداب

0/000**0/201-سبک غذایی پرخطر

0/000**0/202محورسبک منزل

0/000**0/339محورسبک زندگی سالمت

**P<0.01 *P<0.05
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سهم انسیوارنییکه در تبیمستقليرهایمتغره،یاساس منطق روش چند متغبر
4پنج مرحله وارد معادله شدند که در جدول یوابسته طریمتغيداشتند، برایقابل توجه

که رفتاريریمتغنیترگرفت که مهمجهینتتوانیمجینشان داده شده است. بر اساس نتا
یزندگکه سبکیمعننیاست؛ بدیمذهبیسبک زندگکند،یمنییرا تبیطیمحستیز

وارده بر ریمتغنیدارد. دومیطیمحستیرفتار زيبر روییافزامثبت و همریثأتیمذهب
22مدل نییبه معادله، توان تبریمتغنیاست. با ورود امحورسالمتیزندگمدل، سبک

ییکه با ورود آن تواناستایحیتفرـیفراغتیزندگسبکریمتغنی. سومشودیدرصد م
ییآداب است توانايمبادیچهارم که سبک زندگری. با ورود متغشودیدرصد م25نییتب
ینترنتیایسبک زندگریبا ورود متغتیو در نهاابدییمشیدرصد افزا27به نییتب

.رسدیدرصد م30به حدوداًمدلنییمجموع توان تب

محیطیبینی متغیر وابسته رفتار زیستتحلیل چند متغیره گام به گام براي پیش:4جدول 
Table 4: Stepwise Multivariate Analysis to Predict the Environmental

Behavior Dependent Variable

ضریب متغیر وارد شده
همبستگی

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
Fتعدیل شده

سطح 
داريمعنی

ایب ضر
معناداريTاستانداردشده

VariablesRR2
Adjusted

R2
Fsig FBetaTSig

0/4220/1780/17554/9040/0000/3566/5620/000سبک زندگی مذهبی

سبک زندگی 
0/4820/2320/22638/1530/0000/2354/2240/000محورسالمت

سبک زندگی فراغتی ـ
2/1630/032-0/129-0/5140/2640/25530/0320/000تفریحی

سبک زندگی مبادي 
0/5350/2860/27525/0550/0000/1733/1380/002آداب

2/0610/040-0/122-0/5460/2980/28424/1540/000سبک زندگی اینترنتی

گیرينتیجه
مند امهاي نظعنوان فعالیتطور که در این مقاله تأکید شد، سبک زندگی بههمان

عینی و خارجی دارد و در عین حال به يت یافته از ذوق و سلیقه فرد، که بیشتر جنبهنشأ
بخشد، بر اساس جایگاه فرد در فضاي اجتماعی، مجموعه صورت نمادین به فرد هویت می

هاي او را شکل می دهند و نوعی دهد که کیفیت انتخابامکاناتی را در اختیار فرد قرار می
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هاي زندگی متفاوت کنند. بنابراین در این پژوهش سبکرا تسهیل یا منع میرفتار خاص
ي ایم که مجموعهعنوان متغیر مستقلی در نظر گرفتهافراد را در فضاي اجتماعی به

ي شود. از این رو در مطالعهزیست باعث میرفتارهاي متفاوتی را در ارتباط با محیط
محیطی در کننده در ارتباط با رفتار زیستلی تعیینعنوان عامزندگی را بهحاضر، سبک

میان شهروندان شهر شیراز مورد بررسی قرار دادیم. بر این اساس، نتایج آمون همبستگی 
عنوان متغیر مستقل تحقیق، هشت متغیر هاي زندگی یافت شده بهدر ارتباط با سبک

مبادي آداب، سبک زندگی اینترنتی، سبک زندگیزندگی مذهبی، سبکمستقل: سبک
زندگی ورزشی و سبکزندگی فرهنگی، سبکمحور، سبکغذایی پرخطر، سبک منزل

معناداري وجود دارد. در این میان بین يمحیطی رابطهمحور با رفتار زیستزندگی سالمت
زندگی مبادي زندگی مذهبی، سبکزندگی ورزشی، سبکزندگی فرهنگی، سبکسبک

مثبت يمحیطی رابطهمحور با رفتار زیستمحور و سبک زندگی سالمتآداب، سبک منزل
افرادي که در فضاي اجتماعی ي این امر است که احتماالًدهندهو قوي وجود دارد که نشان

تر است و به محیطی براي آنها تسهیل شدهشوند، رفتار زیستها شناخته میبا این ویژگی
ظت از محیط زیست حرکت می کنند. در این میان هاي حفاصورت آگاهانه به سمت ارزش

منفی و يمحیطی رابطهبین سبک غذایی پرخطر و سبک زندگی اینترنتی با رفتار زیست
محیطی در میان این ي رفتارهاي زیستکنندهدهد عوامل منعقوي وجود دارد که نشان می

شود. محیطی میاقشار، مانع از بروز رفتارهاي زیست
از تکنیک آماري رگرسیون چند متغیري گام به گام و نتایج به دست آمده، با استفاده

یزندگسبککند،یمنییرا تبیطیمحستیکه رفتار زيریمتغنیترمهمدهد که نشان می
ند؛ همچنین این کتأیید می، را)1390(نواح و همکارانتحقیق يکه نتیجهاستیمذهب

تواند مردم را نسبت باشد که دین، نه تنها میBocockییدي بر این نظرتواند تأمسأله می
هاي زندگی دیگر ترغیب نماید، بلکه هاي زندگی در قیاس با سبکبه برخی از سبک

هاي زندگی مصرفی اي در کنترل فرهنگ مصرفی و سبکتواند تأثیر قابل مالحظهمی
ري از مردم را در سراسر توانند بسیاهنوز مواعظ دینی می«داشته باشد. باکاك معتقد است 

جهان با دالیل مستحکم و الگوهاي برانگیزنده به محدود کردن امیالشان به کاالها و تجارب 
Bocock, 2002:177 as cited in Azadarmaki and(» مصرفی ترغیب کنند

Shalchi, 2005:168تواند بر انتخاب سبک زندگی اثر گذارد، رو دین نه تنها می). از این
داري هاي زندگی دینداران تبعیت کمتري از الگوهاي مصرف سرمایهاحتماالً در سبکبلکه

خواهد شد. 
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اند محیطی داشتهبه ترتیب، متغیرهایی که بیشترین تسهیل را در راه بروز رفتار زیست
یزندگسبکمذهبی، یزندگسبکاند از:اند عبارتثیر بیشتري بر متغیر وابسته نهادهأو ت

فرهنگی و یزندگسبکمحور، ی منزلزندگسبکمحور، زندگی سالمتسبکآداب،مبادي 
محیطی شناخته عنوان مانع براي بروز رفتار زیستزندگی ورزشی و متغیرهایی که بهسبک
نییتوان تباًمجموعکه زندگی اینترنتی،غذایی پرخطر و سبکاند از: سبکاند عبارتشده

ي این موارد که در باال به آنها اشاره شد، گذارند. همهمایش میرا به ندرصد 30حدوداً
زندگی مذهبی، توجه به کالري غذاها و کنترل وزن که هاي مذهبی در سبکیعنی گرایش

اجتماعی وابسته به يهاي زندگی سالمت مرتبط هستند، با طبقهاز نظر بوردیو با سبک
براي زنان دارند، ارتباط بدنی، مخصوصاًيدهثیر قابل توجهی بر شاخص توأها که تسرمایه

هاي دارند. انتظار داریم سه نوع سرمایه (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) در این نوع سبک
هاي مختلف مذهبی عبارتی اگر آموزهي این رفتارها باشند؛ بهز دهندهزندگی به نوعی برو

کنند، احتماالًت را تبلیغ میزیسدر سبک زندگی مذهبی نوعی رفتار عادالنه با محیط
هاي زندگی سالمت که مستلزم کسب ي فرهنگی در سبکسطوح باالي سرمایه

شوند. در زیست میهایی از این طریق است، باعث بروز رفتار متناسب با محیطآگاهی
فرهنگی ممکن است تالش یک فرد را براي ورزش يرابطه با ورزش، سطوح باالتر سرمایه

هاي طبیعی، او را به سمت و سوي رفتارهاي چنین نوع درك فرد از مکانیسمکردن و هم
اجتماعی ممکن است با يمحیطی سوق دهد. در رابطه با ورزش همچنین، سرمایهزیست

بانی چندین مکانیزم نمایش داده شود؛ ممکن است دستیابی به تندرستی مرتبط با پشتی
هاي متناسب با محیط زیست ي رفتارکنندهتکننده و تقویاحساسی و اطالعاتی که تسهیل

همچنین سبک زندگی محیطی و یا سایر رفتارها باشد؛ي عام رفتار زیستدر حوزه
تواند از شود که میمحور در این پژوهش با اولویت به صرف وقت در منزل مشخص میمنزل

هاي خانوادگی به رفتار متناسب با محیط زیست منجر شود.طریق ارزش
یت در فضاي چند بعدي کند هر فرد یک موقعطور که بوردیو تأکید میهمان

دهد. این اجتماعی خاصی را تشکیل میيکند که عضویت در طبقهشغال میاجتماعی را آ
و همچنین توزیع اي که هر فرد به نسبت بقیه افراد داراستموقعیت توسط حجم سرمایه

ار هاي حامی رفتنابراین انواع سبکشود. بنسبی انواع متفاوت سرمایه تعریف می
هاي اجتماعی خاصی است که به ي جایگاهدهندهمحیطی در این پژوهش نشانزیست

کنند. اما محیطی را تسهیل میکنند، رفتار زیستسب موقعیتی که براي فرد ایجاد میتنا
حیطی منترنتی با رفتار زیستي منفی دو نوع سبک غذایی پرخطر و سبک زندگی ایرابطه
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یی سنگین و چرب، همچون افراد ي غذاقهکه ذائي این امر است که افراديدهندهنشان
شوند. به کالري و یا سالمت غذا مشخص میاهمیتی فودي، دارا هستند، از طریق بیفست

ایه، بر اساس نظر بوردیو بر حسب غذا خوردن، افراد از طبقات پایین با سطح پایین سرم
ارزان هستند، دارند کننده و چرب که معموالًنگین، چاقگرایش به غذاهاي س

)Bourdieu, 1984:177زندگی چنین سبکدهد که افرادي که این). همین امر نشان می
زیست را دارا هستند، کمتر به سمت کسب آگاهی یا در معرض رفتارهاي حامی محیط

شان در اولویت ه به سالمتیکمن، افراديگیرند. همچنین طبق نظر کالموس و اجیقرار می
زیست نیستند. دهند، قادر به انجام رفتارهاي حامی محیطنیست و چندان اهمیتی نمی

به دلیل درگیري عاطفی کمتر با زندگی اینترنتی نیز احتماالًهمچنین افراد داراي سبک
هاي مختلف دریافت هاي طبیعی و حجم فراوان اطالعاتی که روزانه در قالبمحیط

گیرند. محیطی قرار میکنند، کمتر در معرض رفتار و کنشگري زیستمی
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Abstract:
The aim of this study is the relationship between lifestyle and

environmental behavior of citizens of Shiraz. The "lifestyle theory" of
Bourdieu have used in this study related to types of lifestyle using the
cocepts such as habitus, sphere and different types of capital; and also
environmental behavior have selected as a set of behavior in relation to
environment that have affected by individual`s position in social space.
The environmental behavior of Kollmuss and Agyeman have used to
operate the dimensions of environmental behavior. The survey method is
used for this study and statistical population of this study included the
people who are over 15 years old in 11 zones of Shiraz According to
Cochran formula, the Sample size included 384 people. Statistical
samples have obtained through random cluster sampling and the data of
this survey have collected through the questionnaire; Ten factors were
considered in related to lifestyles through factor analysis; These factors
include: management body, cultural lifestyle, sporty lifestyle, leisure
lifestyle, religious lifestyle, consciousness and tolerance lifestyle,
politely lifestyle, internet lifestyle, high-risk diet, domestic lifestyle and
healthy lifestyle. The study shows that, the main effective factors on
environmental behavior are: religious lifestyle, healthy lifestyle, sporty
lifestyle, leisure lifestyle and politely lifestyle. These lifestyles have a
positive and powerful relationship with environmental behavior (the
dependent variable) and these independent lifestyle variables, high-risk
diet and internet lifestyle; have a negative and powerful relationship with
environmental behavior.

Key Concepts: Lifestyle, Environmental Behavior, Habitus, Cultural
Capital, Social Capital
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