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هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی) و شدن (نگرشنسبت به جهانی
ي این پژوهش کلیهي آماري درسبک زندگی صورت گرفته است. جامعه
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اي متناسب با حجم گیري طبقهباشد که با روش نمونهشهید چمران اهواز می

(جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) و با توجه به جدول کرجسی و مورگان 
له، روش پیمایشی است و نفر انتخاب گردید. روش پژوهشی در این مقا377

ها استفاده شده است که آلفاي آوري دادهاز ابزار پرسشنامه براي جمع
شدن ي جهانیو در پرسشنامه91/0ي سبک زندگی کرونباخ در پرسشنامه

هاي گیدنز و ارزیابی گردید. مبناي نظري این پژوهش، تلفیقی از نظریه81/0
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شدن و هاي اجتماعی و اقتصادي دانشجویان نسبت به جهانیکه بین نگرش
هاي سیاسی و ي معنادار مستقیم و بین نگرشسبک زندگی یک رابطه

ي معنادار شدن و سبک زندگی یک رابطهفرهنگی آنان نسبت به جهانی
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مسألهیانبومقدمه
تر در امور حقیقی و معنوي زندگی بود. هاي بشر بیشدر دوران گذشته، حساسیت
يایدن.نداشتیزندگيادامهيبرایاساسنقشیلیخبنابراین شکل و ظاهر زندگی، 

ظاهرویزندگشکلی،دورانچیهدر؛درآورد،شکلحددروسطحدررایزندگ،مدرن
ریتأثآنازوشودمشغولبدانبشرروانوروحکهاستنداشتهنقشاندازهنیایزندگ

ورفتهیحاشبهقیحقابهنظروافتیلیتقلسطحوشکلحددریزندگیوقت. ردیبگ
کندیممعنایزندگازشکلِدرراخودبشر،یزندگعمقنهوشدمهمیزندگظاهر
).94: 1391خیرآبادي، پور(عنان

هاي فراغت، الگوهاي ي الگوهاي روابط اجتماعی، فعالیتسبک زندگی دربرگیرنده
هاي مدیریت بدن، رفتارهاي خانوادگی، دکوراسیون منزل و خرید، مصرف فرهنگی، شیوه

(محمدي و همکاران، کندرا منعکس مینگري افرادها و جهانها و ارزشمد است و نگرش
11:1391.(

ي جهانی شدن و نفوذ فرهنگ غربی، هویت فرهنگی و دینی مردم در برخورد با مسأله
دهند. اولین واکنش مردم آن است که خود را به و ملی خود را اقالً به سه صورت نشان می

بیگانه مقاومت و با آن تر کنند و در برابر نفوذ فرهنگ ي تاریخی خویش نزدیکگذشته
پذیري و انفعال در برابر فرهنگ بیگانه را نشان واکنش دیگر که تسلیممخالفت نمایند.

کنند و در فکر آنند که ي خود توجهی نمیدهد، آن است که گروهی از مردم به گذشتهمی
راي ي خود را در وتوان آیندهي مسلّط فرهنگی و اجتماعی کدام است و چگونه میپدیده

فرهنگ سنتی و کهن با مقتضیات جهان معاصر و نوجویی ناشی از آن سازمان داد؟ در 
آیند که واکنش سوم که واکنشی فعال و منطقی است؛ گروهی از مردم در پی آن برمی

گذشته را به حال و آینده پیوند بزنند و عناصر مثبت و درست فرهنگ و تمدن معاصر را 
).93:1383آبادي و نوروزي، (لطفو ملّی خود بنا کنندهاي تاریخی و دینیروي ریشه

گرفته است. تاکنون بري وسیعی از زندگی را درآشکار است که سبک زندگی پهنه
اند. در هاي گوناگونی انجام شده است که هر کدام به نحوي با سبک زندگی مرتبطپژوهش

هاي اجتماعی، گی، شبکهي فرهنها ارتباط متغیرهاي مختلفی چون سرمایهاین پژوهش
هاي معاصر و ... با سبک زندگی بررسی شده است؛ اما خأل بررسی هویت ملّی، رسانه

شود. به همین شدن و نگرش نسبت به آن بر سبک زندگی احساس میتحوالت جهانی
هاي دانشجویان نسبت به ي نگرشدلیل در این پژوهش، تصمیم بر آن شد تا رابطه

زندگی بررسی شوند.شدن بر سبکجهانی
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پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلیالف)

شدن بر اثرات جهانی«اي با عنوان )، در مقاله1394سجاسی قیداري و همکاران (
شدن داراي اثرات جهانیکنند که بیان می» تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی

تر از شهرها بوده ملموسمختلفی بر زندگی انسانی بوده و این تغییرات در جوامع روستایی 
تحلیلی بوده و شیوه و ابزار ـ شده در این پژوهش، توصیفیبردهارکشناسی باست. روش

میدانی از طریق ياي و در مطالعهصورت کتابخانهنظري بهيها در مطالعهآوري دادهجمع
ستان آباد شهرمورد مطالعه، روستاییان دهستان روشني. محدودهبوده استپرسشنامه 

عنوان خانوار به265گیري کوکران تعداد است که از طریق نمونهبوده روستا 24گرگان با 
شدن در قالب دهد که اثرات جهانیآمده نشان میدستنمونه انتخاب شدند. نتایج به

گویان، تغییراتی در هاي سبک زندگی مشاهده شده و از نظر پاسخابعاد و شاخصيهمه
اساس آزمون رگرسیون مشخص حال وقوع است. برروستایی دريعهسبک زندگی در جام

شدن در بعد سبک زندگی اجتماعی با ضریب جهانیيشد که بیشترین تغییرات در نتیجه
دلیل قرار گرفتن روستاهاي ایران در توان گفت بهکلی میطورلذا به؛باشدمی328/0بتاي 

مدرنیته، سبک زندگی در ابعاد حتی پستاي از سنت به مدرنیته وشرایط گذار توسعه
مختلف در حالت درآمیختگی قرار داشته و افراد جوان گرایش به سبک زندگی شهري و 

(سجاسی قیداري و همکاران، افراد مسن گرایش به سبک زندگی بومی روستایی دارند
1394 :153(

ده و چندگانه ي سابررسی رابطه«در پژوهشی با عنوان ،)1392محمدي و همکاران (
ي بین ابعاد سبک زندگی و تعالی خانواده را در رابطه» بین سبک زندگی با تعالی خانواده

اند. این پژوهش از نوع همبستگی است. نتایج نشان داد که بین شهر اصفهان بررسی کرده
ابعاد سبک زندگی و تعالی خانواده، همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد. بدین ترتیب 

در گام دوم سالمت 42/0از بین ابعاد سبک زندگی در گام اول، سالمت اجتماعی که 
و در گام سوم سالمت اجتماعی، سالمت روحانی و 46/0اجتماعی و سالمت روحانی 

با تعالی خانواده، همبستگی چندگانه معناداري داشتند49/0شناختی سالمت روان
).89: 1392(محمدي و همکاران، 

سبک زندگی شهري و مشارکت «در پیمایشی با عنوان ،)1392مکاران (اسداللهی و ه
به بررسی سبک زندگی و » اياجتماعی شهروندان سالمند اهوازي، یک پیمایش منطقه

هاي محققین نشان مشارکت اجتماعی در میان شهروندان سالمند اهوازي، پرداختند. یافته
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تماد و تعلق اجتماعی باالترین ضریب اثر و دهد که از میان عوامل اثرگذار، متغیرهاي اعمی
کارهایی که محققین در این پژوهش ارائه همبستگی را با تغییر مشارکت داشته است. راه

ي سالمندان و زنان، هاي مشارکتی ویژهاند عبارتند از: تقویت و تخصصی نمودن برنامهداده
س اعتماد و برابري اجتماعی هاي اجتماعی و پیوندهاي جماعتی با تقویت حي شبکهتوسعه

.)1-16: 1392(اسداللهی و همکاران، 
شدن، جهانی«در یک پژوهش میدانی در پی بررسی ،)1392سروش و حسینی (

برآمدند. هدف از این پژوهش » هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان شهري
شهر زنان در کالنانواده و سبک زندگیشدن، هویت مستقل از خي جهانیي رابطهمطالعه

دهد که سبک هاي پژوهش نشان میي آن با شهر استهبان بود. یافتهشیراز و مقایسه
چنین هاي عمومی و شهري کشیده شده؛ همتر به سمت حوزهزندگی زنان در شهرها بیش

تعریف زنان از هویت مستقل از خانواده با گرایش آنان به سمت سبک زندگی فراغتی در 
شهري ارتباط داشته است، اما در این دو مورد تفاوت معناداري میان فضاي عمومی و

شهر (شیراز) و شهر کوچک (استهبان) مشاهده نشده است. نتایج حاکی از آن است کالن
شدن و هاي ارتباطی و آگاهی از جهانیشدن (استفاده از رسانهکه بین ابعاد جهانی

ي معناداري وجود دارد. در نهایت ابطهفردگرایی) و سبک زندگی زنان در هر دو شهر ر
شدن و تعریف هویتی مستقل از خانواده حضور زنان در فضاهاي شهري تحت تأثیر جهانی

تر در جامعه رسوخ کنند، این حضور تشدید شده است و هر چه از این فرایندها بیش
).53-76: 1392(سروش و حسینی، تر خواهد بودپررنگ

خارجیب) تحقیقات
ي هاي طراحی شدهروش«اي با عنوان در مقاله،)2013(1نسکیو و همکاراناست

هاي سبک کنند که خاستگاهبیان می» آموزشی در بهبود سبک زندگی مؤثر در بین جوانان
یافته در طول دوران بت و توسعههاي مثزندگی فعال و مؤثر بزرگساالن، ریشه در نگرش

هاي ور طراحی تأثیرات متعدد، مربیان ورزشی به روشکودکی و نوجوانی آنان دارد. به منظ
کنند. هدف این مقاله هاي نوجوانان توجه میبندي شده، به ویژگیهاي طبقهمتفاوت و راه

ي ي آموزشی است که به وسیلههاي توصیه شدهبررسی تأثیرات و کارآمدي برخی از روش
).27: 2013(استنسکیو و همکاران، کار رفته استمربیان ورزشی ب

1 Stanescu & et al
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ي همبستگی روابط میان مطالعه« اي با عنوان در مقاله،)2013(1ایونال و لومینیتا
ي آموزش مردم براي کنند که توسعهبیان می» دانش سبک زندگی و اختالل متابولیکی

ترین راه براي پیشگیري از افزایش چاقی، دیابت نوع دو و یک سبک زندگی سالم، مطمئن
چه که بیش از هر چیز، در اولین مراحل زندگی باشد؛ یعنی آنمیسندرم متابولیک

هاي سالمندي، قابل رؤیت است. هدف آنان از این پژوهش رهنمون شدن به سوي برنامه
هاي منظم جسمی بر کننده از فعالیتآموزشی درمانیِ متمرکز شده بر نتایج سودمند و آگاه

ي معکوس میان دانش عمومی ه یک رابطهدهد کشرایط کلی سالمت است. نتایج نشان می
).842: 2013(ایونال و لومینیتا، وجود داردي سبک زندگی سالم و سندرم متابولیک درباره

اثرات سبک زندگی بر جرایم سایبري جوانان « اي در مقاله،)2012(2هو و همکاران
ود و تغییرات ي وضع موجاند. هدف این پژوهش درك رابطهرا بررسی کرده» در تایوان

بینی عنوان یک پیشتواند بهجرایم سایبري جوانان است. متغیر سبک زندگی در تایوان می
کار رود. براساس تجزیه و تحلیل نتایج، این پژوهش به ي خوب، در جرایم سایبري بکننده

هاي عملی و مؤثريها و راهنماییها، مدارس و دیگر نهادهاي درگیر آموزش، توصیهخانواده
کنند که والدین کنند. آنان پیشنهاد میرا به منظور جلوگیري و کاهش جرایم سایبري، می

عنوان مسئولین امر، به سبک زندگی جوانان، نظم و جهت بخشند و با و معلمان مدارس به
هو و همکاران، (حمایت خود، از رفتارهاي مجرمانه و خطرناك سایبري جلوگیري کنند

2012:2545.(

پژوهشنظريمبانی 
عنوان توان به صراحت بهپردازان قدیم و جدید برخی را میدر میان نظریه

پردازان سبک زندگی معرفی نمود.نظریه
خاصی را  » سبک زندگی« از دیدگاه وبر هر گروه منزلتی از اعضاي خود انتظار دارد تا

خشیدن به زندگی کننده چنان است که هر گونه سبک بدنبال کنند. از نظر او نقش تعیین
یابد. دنیس رانگ ها تداوم میي آنشود و یا به وسیلههاي منزلتی آغاز مییا از درون گروه

ها و گوید: منظور وبر از سبک زندگی، ارزشدر تحلیل سبک زندگی از دیدگاه وبر می
کی در مورد بخشد. جیمز مکهاي مشترکی است که به گروه احساس هویت میرسم

گوید: هر یک از طبقات اجتماعی، سبک زندگی متمایزي چون روش نگاه به میدیدگاه وبر

1 Ionela & Luminita
2 Li-Hsing Ho & et al
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ي خود و روابطش با دیگر     دهد و تجربیات ویژهبینی را پرورش میزندگی که جهان
).139: 1390(نیازي، گذارندهاي اجتماعی به نمایش میگروه

؛ براي یافتن گوید که سبک زندگی، تجسم تالش انسان استدر جایی می1زیمل
اش و شناساندن آن به هاي بنیادي، یا به تعبیري فردیت برتر در فرهنگ عینیارزش

عبارت دیگر، انسان براي معناي مورد نظر خود (فردیت برتر)، شکلدیگران. به
و این » سلیقه«گزیند. زیمل، توان چنین گزینشی رااي را بر میصورت)هاي رفتاري(

نامد. او معتقد است سبک زندگی، می» سبک زندگی«اشکال به هم مرتبط را
ي اجتماعی است؛ به نوعی فردیت ذهنیات در قالب اشکال شناخته شدهبخشی به عینیت

(یا دیگران) این یکتایی را درك کنندبرتر و یکتایی در قالبی است که دیگري
).225: 1387کنی، (مهدوي

و هامتفاوت افراد، به بازتولید ذائقههاي زندگی بر اساس رهیافت نظري بوردیو سبک
انجامد؛ زیرا سبک زندگی همان فضایی است که کنشگران در در نتیجه، منش متمایز می

آموزند چگونه زندگی کنند، چه چیز را ارجح بدانند و در نهایت، چه چیز را زیبا ذیل آن می
ي ي میان ذائقهبطه) به تبیین را1984بشمارند. بدین ترتیب بوردیو در کتاب تمایز (

، بر حسب پردازد؛ همچنین وي در کتاب تمایزي اجتماعی آن میشناختی و زمینهزیبا
؛ اهی براي نشان دادن تمایزات نیستر، صرفاًدیالکتیکی نشان داده است که مصرفمنطق 

-145: 1389(ابراهیمی و بهنویی گدنه، بلکه خود راهی براي ایجاد تمایزات نیز هست
144.(

داند که به صورت نمادین به فردمندي میهاي نظامردیو سبک زندگی را فعالیتبو
کند. از نظر وي، سبک بخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد میهویت می

هاي مختلف، خودشان کنندگان موقعیتي آن اشغالهایی است که به وسیلهزندگی دارایی
).140: 1390(نیازي، بخشنداز دیگران تمایز میرا با قصد تمایز یا بدون قصد آن 

و » زمینه«، »ساختمان ذهنی«ي بوردیو، فهم مفاهیمی چون براي درك نظریه
رسد. ساختمان ذهنی به ي دیالکتیکی میان این مفاهیم ضروري به نظر میو رابطه» ذائقه«

با جهان اجتماعی هاها از طریق آنشود که انسانساختارهاي ذهنی یا شناختی اطالق می
ها اند که با آني ذهن شدههاي ملکهها مجهز به یک رشته طرحکنند. انسانبرخورد می

).721: 1383(ریتزر، کنندگذاري میشان را ادراك، فهم، ارزیابی و ارزشجهان اجتماعی

1 Simmel
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هاي عینی درون زمینه وجود دارد. این اي از روابط است که میان جایگاهزمینه، شبکه
ي نبرد عنوان پهنهي فردي وجود دارند. بوردیو زمینه را اصوالً بهروابط جدا از آگاهی و اراده

ها نیز است. زمینه مانند نوعی بازار رقابتی است ي کشمکشگیرد. زمینه، زمینهدر نظر می
رود و مایه نمادین) بکار میوها (اقتصادي، فرهنگی، اجتماعیکه در آن، انواع سرمایه

).724- 725شود (همان: اشته میگذ
این است که به افراد ادراکی از ذائقه نیز یک عملکرد است که یکی از کارکردهایش

هاي همسانی دارند به هایی را که ترجیحدهد. ذائقه، آنشان در نظام اجتماعی میجایگاه
ها دارند، هاي متفاوت با آنسازد و این کسان را از کسان دیگري که ذائقههم نزدیک می

هاي زندگی متفاوت اساس رهیافت نظري بوردیو، سبکبر.)727(همان: سازدمتمایز می
انجامد؛ زیرا سبک زندگی، همان ها و در نتیجه منش متمایز میافراد به بازتولید ذائقه

آموزند؛ چگونه زندگی کنند، چه چیز را ارجح فضایی است که کنشگران در ذیل آن می
) به 1984نهایت چه چیز را زیبا بشمارند. بدین ترتیب بوردیو در کتاب تمایز (بدانند و در 
(ابراهیمی و پردازداجتماعی آن میيزیباشناختی و زمینهيي میان ذائقهتبیین رابطه

).144-145: 1389بهنویی گدنه، 
هاي ها، گرایشزند. در شکل دادن ذائقهبوردیو ذائقه را با ساختمان ذهنی پیوند می

هاي ظاهر، بسیار ها و لفاظیدار و دیرپاي مبتنی بر ساختمان ذهنی از اظهار عقیدهریشه
هاي فرهنگ، مانند پوشاك، خوراك یا ترین جنبههاي مردم در مورد ماديترند. ترجیحمهم

).728: 1383(ریترز، گیردشان انجام میاثاث منزل، بر مبناي ساختمان ذهنی
هاي زندگی کردارهایی هستند که به ی گیدنز معتقد است؛ سبکعالوه بر آن، آنتون

هایی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، اند؛ جریانجریان عادي زندگی روزمره تبدیل شده
کنند؛ وي یادآور هاي کنش و محیط دلخواه براي مالقات کردن دیگران جلوه میشیوه

اندهاي شخصی، گروهی و اجتماعیي هویتکنندهشود که چنین رفتارهایی بازتابمی
).69: 1382(فاضلی، 

داند که هاي زندگی را محصول بازاندیشی در دنیاي مدرن میگیدنز پیدایش سبک
هاي سنتی چندان رواج نداشت؛ زیرا داشتن سبک کاربرد آن در عصر پیشامدرن و فرهنگ

گزینش بزنند. هاي مختلف دست بهزندگی مستلزم آن است که افراد از میان انتخاب
هاي زندگی رفتارهاي عادي روزمره هستند؛ اما این رفتارهاي عادي روزمره در سبک

کند، اینکه چه معرض تغییرند. هر یک از تصمیمات ریز و درشتی که فرد، روزانه اتخاذ می
بپوشد، چه بخورد، در محل کار چگونه رفتار کند، با چه کسی مالقات کند؛ به چنین امور 
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ي جدید تحت به باور گیدنز جامعه.)27: 1389(علمی و همکاران، کندکمک میايعادي
ي سطوح آن در جریان است و یابی در همهتأثیر امواج جهانی قرار گرفته است و ساخت

).63-64: 1392(سروش و حسینی، ها تسریع شده استبازاندیشی سنت
شدن از بندي کرد: جهانیجمعتوان چنینهاي گیدنز و بوردیو میبا توجه به نظریه

هاي امروزي ي دولتگرایی، صنعت گرایی و توسعهها، شهرق گسترش ارتباطات، رسانهطری
ها و گذارد؛ ساختمان ذهنی نیز با ذائقهبر ساختمان ذهنی و نگرشی افراد تأثیر می

اد با بخشد؛ افرهاي افراد شکل جدیدي میهاي افراد در ارتباط است و به ذائقهقریحه
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و یا نمادین مشابه، سبک ها و سرمایهذائقه

زندگی مشابهی را انتخاب خواهند کرد و سعی در متمایز ساختن خود از دیگر طبقات 
اجتماعی دارند.

پژوهشمدل مفهومی 
پیش رو توان یک مدل مفهومی براي تحقیقبا توجه به چارچوب نظري ارائه شده، می

شدن و هاي جوانان دانشجو نسبت به جهانیي نگرشبه شکل زیر ارائه داد که بتواند رابطه
عاد آن را با سبک زندگی نشان دهد.اب

مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

هاي پژوهشفرضیه
شدن و سبک زندگی هاي اجتماعی نسبت به جهانیرسد بین نگرشبه نظر می-1

معناداري وجود دارد.يابطهر

سبک 
زندگی

نگرش 
سیاسی

نگرش 
اقتصادي

نگرش 
فرهنگی

هاي نگرش
دانشجویان نسبت 

شدنبه جهانی

نگرش 
اجتماعی 
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شدن و سبک زندگی هاي سیاسی نسبت به جهانیرسد بین نگرشبه نظر می-2
معناداري وجود دارد.يرابطه

شدن و سبک زندگی هاي اقتصادي نسبت به جهانیرسد بین نگرشبه نظر می-3
معناداري وجود دارد.يرابطه

شدن و سبک زندگی بت به جهانیهاي فرهنگی نسرسد بین نگرشبه نظر می-4
معناداري وجود دارد.يرابطه

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تر عنوانی شناخته شده است که در بیش1سبک زندگیتعریف مفهومی سبک زندگی:

هاي شناخته شود. مؤلفههاي متعدد به آن نگاه مییهالمللی از زاوانسانی در سطح بینعلوم
هاي فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و نیاي علمی امروز، عبارتند از: فعالیتي آن در دشده

بیداري، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و ... که هر کدام 
اي نسبتاً شوند. سبک زندگی، شیوههاي زندگی افراد شمرده میي بزرگراهی از راهبه منزله

ها، حاصل زندگی گیرد. این شیوهي آن پی میاف خود را به وسیلهثابت است که فرد اهد
پذیر شخصیت عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیتدوران کودکی فرد است. به

).28: 1390(کاویانی، افراد است
بندي رویکردهاي مختلفی در تفسیر و تبیین این اصطالح وجود دارد. در یک دسته

تر تحت تأثیر شناسانه که بیشتوان نام برد: رویکرد جامعهن میالکلی، از سه رویکرد ک
) است؛ رویکرد 1864-1920(3) و ماکس وبر1858-1918(2هاي گئورگ زیملاندیشه

) است و رویکرد 1870-1930(4هاي آلفرد آدلرروانشناسانه که متأثر از آرا و اندیشه
دهنداز سبک زندگی را ارائه میشناسانه. هر یک از این رویکردها تعریفی خاصدین

).51: 1391(شریفی، 
هاي زندگی در تقابل یا حداقل در ارتباط با رابطه با یک فرهنگ مسلط شکل      سبک

ها افراد هویت اي هستند که در آنهاي زندههاي زندگی، فرهنگگیرند. در نتیجه سبکمی
کنند. در ارتباط با فرهنگ مسلط بیان میطور بالقوه، اما در رابطه با موقعیت خودخود را به

جا که شایان ذکر است که بر ساخت سبک زندگی، فرایندي اجتماعی و کنترلی است تا آن

1 lifestyle
2 Simmel
3 Weber
4 Adler-Alfred
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عنوان مولد سبک زندگی خودش شناخته شود و این امر از طریق ممکن است هر فرد به
پایگاه، پذیرد که ممکن است در آن افراد اي صورت میمشارکت خالق در نظم هنجاري

).46: 1392(مایلز، معنا و عزّت نفس ایجاد کنند
ي اخیر، دانشمندان علوم اجتماعی در دو دههتعریف عملیاتی سبک زندگی:

اند. عناصري که زیمل، وبلن و وبر در هاي متعددي را براي سبک زندگی ارائه نمودهشاخص
(نوع پوشاك و پیروي از خودآراییي تغذیه، اند، عبارت از شیوهها یاد کردهآثار خود از آن

هاي اوقات ي حمل و نقل، شیوهنوع وسیلهسیون، معماري و اثاثیه)(دکورامد)، نوع مسکن
زادگی یا دست و دل بازي، کشیدن سیگار (رفتارهاي حاکی از نجیبفراغت و تفریح، اطوار

رین تحقیقات تباشند. در مهمها) میدر محافل عمومی، تعداد مستخدمان و آرایش آن
2) و اسول1935(1توان به کارهاي چاپینک زندگی، میمیدانی اولیه مبتنی بر سب

ي اصلی بر بررسی محل سکونت، نوع خانه، وسایل ها تکیهاشاره نمود که در آن،)1940(
).129-158: 1390، نیازي(هاي عینی شأن و منزلت بوده استاتاق نشیمن و دیگر جلوه

هاي سبک زندگی است و به معناي میزان و نوع ز دیگر شاخصروابط اجتماعی ا
ارتباط با قشرهاي اجتماعی از جمله همکاران، دوستان، خویشان و همسایگان به کار رفته 

ها گفته اي از مشغولیتاست. اوقات فراغت شاخص دیگر سبک زندگی است و به مجموعه
وادگی و اجتماعی به اختیار خود براي شود که افراد آن را پس از انجام وظایف کار، خانمی

متضمن رضایت و وبرندهاي خود به کار میفریح، افزودن به دانش و یا مهارتاستراحت، ت
هاي: مصرف کاالهاي فرهنگی، گذران اوقات فراغت داراي مقولهيخشنودي است. نحوه

هاي لیتاي آموزشی، جلسات مذهبی و فعاهبه سینما و تئاتر، شرکت در کالسرفتن
ورزشی و هنري است. شاخص سوم سبک زندگی، نوع سلیقه است که به معناي ارجحیت 

ها و محصوالت هنري است. زندگی روزمره و استفاده از کاالافراد در مصرف اقالم خاص در
هاي نوع سلیقه ي خرید پوشاك، شاخصکاالها و محصوالت هنري مورد عالقه و نحوه

ه به مدیریت بدن، شاخص چهارم سبک زندگی و به معناي اند. میزان توجمحسوب شده
: 1387جاه، (رفعتهاي جسمانی و ظاهري بدن استنظارت و مراقبت مستمر بر ویژگی

145-144.(
ها هایی طراحی شده است که از بین آنبه منظور ارزیابی سبک زندگی افراد، آزمون

هاي آدلري سبک تر به جنبهشکه بی» سبک زندگی و شخصیتينامهپرسش«توان به می

1 Chapin
2 Swell



17هاي دانشجویان نسبت ...بررسی رابطه میان نگرش

سبک زندگی ينامهپرسش«، »سبک زندگی فرهنگیينامهپرسش«پردازد،زندگی می
: 1391(لعلی و همکاران، اشاره کرد» ي سبک زندگی و سالمتینامهپرسش«و » کودکان

68.(
) یکی دیگر از ابزارهاي سنجش و عملیاتی کردن LSQي سبک زندگی (نامهپرسش

گویه در طیف لیکرت ساخته شده است. لعلی و همکاران 70گی است که با سبک زند
ورزش و - 2،سالمت جسمانی-1عامل یا مؤلفه شامل:10نامه را با این پرسش،)1391(

، شناختیسالمت روان-5، هاپیشگیري از بیماري- 4، کنترل وزن و تغذیه-3،تندرستی
-9، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل- 8، سالمت اجتماعی-7، سالمت معنوي- 6

). پیش از اجراي 70-75(همان: اندسالمت محیطی تهیه کرده-10دث وپیشگیري از حوا
آزمون به عمل آمد که در نتیجه، ها، یک پیشپرسشنامه، به منظور ارزیابی اعتبار گویه

پرسشنامه حذف ها، همبستگی ضعیف یا منفی داشتند ازهایی که با دیگر گویهگویه
است.1شرح جدول گردیدند و نتایج ضریب آلفاي کرونباخ آن به

سبک زندگی)ينتایج ضریب آلفاي کرونباخ متغیر وابسته (پرسشنامه:1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهاتعداد گویهي سبک زندگی)گانههاي ده(مؤلفهعنوان

574/0سالمت جسمانی
684/0ورزش و تندرستی
777/0کنترل وزن و تغذیه
458/0هاپیشگیري از بیماري

778/0سالمت روانشناختی
584/0سالمت معنوي

682/0سالمت اجتماعی
580/0اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل

672/0پیشگیري از حوادث
455/0سالمت محیطی

5591/0جمع کل

شدن موجب شده است جهانیشدن:بت به جهانیتعریف مفهومی نگرش اجتماعی نس
طور اساسی متحول شود. بیشتر ي انسان بهکه نوع، شرایط و سطح زندگی روزمره

ها و آداب و ي سنتی در قالب خانواده، سنتهاي اجتماعی و رفتارهاي بشر در جامعهکنش
ر این چارچوبها دي انساني روابط اجتماعی روزمرهگرفت و عمدهرسوم محلی صورت می
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پدیدارجدیدشرایطدرابعادي،شدنجهانیشرایطدراما ؛یافتو تحقق میگرفت معنا می
طور مثال: زندگی و هویت زنان در ؛ بهاستدادهتغییرراروزمرهزندگیسطحکهشده

هاي سنتی و بومی محض به ي جدید دچار دگرگونی اساسی گردیده و از چارچوبجامعه
ها بخشیده است. در اثر دیالکیتک تري به آنمکان حیات مؤثر را در سطح وسیعدرآمده و ا

گیرند که هاي جدیدي شکل میموجود بین امور محلی و جهانی، روابط اجتماعی و هویت
دهند. این امر به شکل گرفتن هاي اجتماعی را تحت تأثیر قرار میزندگی روزمره و سنت

انجامد. این خود جدید محصول تعامل بین د بشر میبراي افرا» خود«معناي جدیدي از 
که نگرش اجتماعی افراد ؛)264-265: 1386فرایندهاي جهانی و محلی است (سلیمی،

دهد.شدن شکل میي جهانیجامعه را نسبت به پدیده
به منظور عملیاتی کردن شدن:تعریف عملیاتی نگرش اجتماعی نسبت به جهانی

گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت از 6شدن، از ت به جهانیمفهوم نگرش اجتماعی نسب
2خیلی زیاد تا خیلی کم یا کامالً موافقم تا کامالً مخالفم استفاده شده است که در جدول

.اندقابل مشاهده

شدنهاي نگرش اجتماعی نسبت به جهانیگویه:2جدول 
گویه هاعنوان

نگرش اجتماعی نسبت به 
شدنجهانی

هاي جهانی درآیید؟رید به عضوت انجمنحاضقدرچ
پذیري در سازگاري با تغییر در دنیاي ما بسیار مهم استانعطاف

منافع زیادي براي جامعه دارد و نیازي نیست که با » شدنجهانی«
آن مقابله کرد

ناپذیر است و اگر ایران اي اجتنابپارچگی جهانی، پدیدهیک
دون قید و شرط به این روند بپیونددخواهد پیشرفت کند، باید بمی

آموزش عالی، به شدت تحت تأثیر يگیري در حوزهامروزه تصمیم
وقایع جهانی است

هاي هاي خارج از کشور و سازمانها با دانشگاههمکاري دانشگاه
جهانی، منافع فراوانی براي کشورمان دارد

)312-321: 1392منبع: بذرافکن و همکاران، (

سه شاخص مهم سیاسی شدن:ف مفهومی نگرش سیاسی نسبت به جهانیتعری
خواه و اقتدارگراي سیاسی، گرایش به هاي تمامیتشدن عبارتند از: سقوط نظامجهانی
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: 1380فرد، (پیشگاهی) سیاسی و احترام به حقوق بشر1دموکراسی و تکثر (پلورالیسم
ر فرهنگ و مناسبات سیاسی درشدن تأثیرات شگرفی د). از منظر سیاسی، جهانی169

در سطح روابط 2وطنیي جهانسطح جهانی از خود برجاي خواهد گذاشت. ترویج اندیشه
میان ملل و اقوام، ارتقاي دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی در سطح جهان، تبدیل اقتدار 

، تقویت و رشد3مند و رقابتی، رشد و گسترش حقوق شهرونديسنتی جوامع به قدرت نظام
ي نگرش به حیات هاي سیاسی، تغییر شیوهي مدنی، تحول در بینشآگاهی در قالب جامعه

ها، تبادل ها و دولتاقتدارگرا در روابط ملتتکثرگرا و ضد4گیري ایستارهايسیاسی، شکل
المللی و نهادمند شدن هاي سیاسی در سطح کالن و بیناطالعات، عقاید، افکار و ارزش

ي مدنی، بخش قابل ي سیاسی و جامعههاي توسعهتکثر و آزادي انتخاب در قالب مدل
(میرمحمدي، اشدبي سیاسی در سطح جهانی میشدن در عرضهتوجهی از تأثیرات جهانی

1388 :66-65.(
به منظور عملیاتی کردن مفهوم شدن:تعریف عملیاتی نگرش سیاسی نسبت به جهانی

گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت به صورت کامالً 4شدن از نگرش سیاسی نسبت به جهانی
شده موافقم تا کامالً مخالفم یا همیشه، معموالً، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز استفاده 

اند.قابل مشاهده3است که در جدول 

شدنهاي نگرش سیاسی نسبت به جهانیگویه:3جدول
هاگویهعنوان

نگرش سیاسی نسبت 
شدنبه جهانی

هاي مسلط جهانی ایستادگی کنیم و در روابط باید در مقابل قدرت
گیرانه عمل کنیمسیاسی و اقتصادي خود با این کشورها، سخت

لی چون رعایت حقوق بشر و دموکراسی و مبارزه با حتی از مسائ
پیمانانش مطرح شود؛ بیزارمتروریسم، اگر از جانب آمریکا و هم

اي طراحی شده از شدن نه یک فرایند طبیعی، بلکه برنامهجهانی
هاي جهانی استسوي قدرت

هاي شدن، وابسته کردن کشورها به قدرتهدف اصلی از جهانی
جهانی است

)312-321: 1392نبع: بذرافکن و همکاران، م(

1 pluralism
2 cosmopolitism
3 citizenship
4 attitude
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شدن بیش از در تعریف جهانیشدن:تعریف مفهومی نگرش اقتصادي نسبت به جهانی
ي اقتصادي آن غلبه دارد تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و هر چیز، مفهوم و جنبه

بر سایر شدنتر بعد اقتصادي جهانییافتگی بیشاجتماعی آن و دلیل آن ناشی از تکامل
هاي اقتصادي متأثر از باشد. در واقع بخشهاي آن و تقدم زمانی وقوع آن میابعاد و جنبه

طور کلی داند. بههاي ملی، مستقل میرسد که خود را از دولتاي میشدن به مرحلهجهانی
تر سریعافزایش تجارت جهانی با نرخ رشد- 1شدن اقتصاد عبارتند از: هاي جهانیشاخص

هاي گیري نظامشکل-3؛ المللی سرمایهگیري جریان بینشدت-2؛ رشد اقتصاد جهانیاز 
هاي روند تغییر ماهیت شرکت-5؛ WTO1ایجاد نهادهاي جهانی همچون - 4؛ المللیبین

). آنچه از مفهوم نگرش 19-21: 1388(طوسی، ملیتیهاي جهانچندملیتی به شرکت
وش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به اقتصادي مدنظر است؛ عبارت از یک ر

موضوع جهانی شدن اقتصاد است.
به منظور عملیاتی کردن شدن:تعریف عملیاتی نگرش اقتصادي نسبت به جهانی

گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت به 5شدن از مفهوم نگرش اقتصادي نسبت به جهانی
شه، معموالً، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز صورت کامالً موافقم تا کامالً مخالفم یا همی

اند.قابل مشاهده4استفاده شده است که در جدول 

شدنهاي نگرش اقتصادي نسبت به جهانیگویه:4جدول 
هاگویهعنوان

نگرش اقتصادي نسبت به 
شدنجهانی

گذاري در در صورت داشتن قدرت مالی، حاضر به سرمایه
هاي خارجی هستمشرکت

انداز کار من در آینده شدن چشمکنم که جهانیس میاحسا
بخشدرا بهبود می

من مایلم براي یک موقعیت بهتر کاري به یک کشور دیگر 
نقل مکان کنم

سازي اقتصادي موجب پیشرفت و توسعه کشورمان خصوصی
شود؛ در نتیجه باید نسبت به آن اقدام کردمی

ادي، باعث مدیریت بهتر اقتصيشدن به ویژه در عرصهجهانی
گردد و بسیار سودمند استمنابع محدود زمین می

)312-321: 1392منبع: بذرافکن و همکاران، (

1 World Trand Organization
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ي فرهنگ جهانی یا دربارهشدن:تعریف مفهومی نگرش فرهنگی نسبت به جهانی
ها، تفاوت در نظریات شدن فرهنگ تعاریف متعددي وجود دارد که هر کدام از آنجهانی

گیري سیاسی را فرهنگدهد. اثر برخوردهاي فرهنگی بر شکلشدن را نشان مینیجها
شدن دموکراسی شدن فرهنگ را جهانیجهانی،)1380دانند. برخی مانند افروغ (جهانی می

عنوان دموکراتیزه شدن یاد دانند و از آن بهغربی به تدریج و یا حقوق بشر غربی می
ي فرهنگ جهانی را به معناي واژه1ظران مانند والرشتایننکنند. برخی دیگر از صاحبمی
کند و معتقد است با کمک آن، نظام داري یاد میهاي فکري و ایدئولوژیگ نظام سرمایهپایه

). آنچه از مفهوم نگرش 39: 1389(اربابی، هاي خود فایق آیدتواند بر بحرانجهانی می
عبارت از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، آید؛ شدن به ذهن میفرهنگی نسبت به جهانی

شدن فرهنگ است.احساس و رفتار نسبت به موضوع جهانی
به منظور عملیاتی کردن شدن:تعریف عملیاتی نگرش فرهنگی نسبت به جهانی

گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت به 4شدن از مفهوم نگرش فرهنگی نسبت به جهانی
لفم یا همیشه، معموالً، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز صورت کامالً موافقم تا کامالً مخا

اند.قابل مشاهده5استفاده شده است که در جدول 

شدنهاي نگرش فرهنگی نسبت به جهانیگویه:5جدول 
هاگویهعنوان

نگرش فرهنگی نسبت به 
شدنجهانی

هاي فرهنگی ما ها و ارزششدن باعث از بین رفتن آرمانجهانی
شودمی

گرایانه جهت تقویت احساسات ملیاید تمامی تالش خود را در ب
کار گیریمب

هاي فرهنگی و مذهبی ها و ارزششدن با محوریت آرماناگر جهانی
کنمما صورت گیرد، از آن استقبال می

اي براي تغییر هاي جهانی در کشورمان، بهانهگذاري قدرتسرمایه
فرهنگی است

)312-321: 1392اران، منبع: بذرافکن و همک(

هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی پس از تعریف مفهومی و عملیاتی نگرش
هاست. به هاي آنشدن، اکنون نوبت به بررسی پایایی گویهدانشجویان نسبت به جهانی

1 Wallerstain
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از ضریب آلفاي SPSSافزار ها به نرمها، پس از ورود دادهمنظور تشخیص پایایی گویه
است.6ه گردید که نتایج به شرح جدول استفادکرونباخ

نتایج ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مستقل:6جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهاتعداد گویهعنوان

676/0شدننگرش اجتماعی نسبت به جهانی
474/0شدننگرش سیاسی نسبت به جهانی
573/0شدننگرش اقتصادي نسبت به جهانی

467/0شدنگی نسبت به جهانینگرش فرهن
1981/0جمع کل

شناسی پژوهشروش
ي آماري آن، تمامروش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی است و جامعه

دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال اول سال تحصیلی 
ریزي آموزشی دانشگاه شهید اساس اعالم دفتر برنامهها برباشند که آمار آنمی94-1393

اي گیري طبقهن پژوهش، نمونهگیري در ایروش نمونهباشد.نفر می16409چمران اهواز
گیري تصادفی اي از نمونهبندي، شکل اصالح شدهگیري طبقهمتناسب با حجم است. نمونه

ه هاي متعددي پیشنهاد شدبه منظور تعیین حجم نمونه روش.ساده و سیستماتیک است
% 95و سطح اطمینان 05/0گیري با توجه به خطاي نمونه1است. کرجسی و مورگان

آزادي فرمول زیر را پیشنهاد يدو) براي یک درجهي مجذور کاي (خیسته با آمارههمب
.کنندمی

اساس جدول اند. برارائه کردهNاساس این فرمول و مقادیر مختلف و جدولی را بر
اند نفري را پیشنهاد کرده377ي نفر، نمونه000/20ي آماري مذکور براي جامعه

با توجه به آمار دانشجویان در حال تحصیل در نیمسال .)132- 133: 1392زاده، (حسن
نفر است؛ یک 16409دانشگاه شهید چمران اهواز که 1393-94اول سال تحصیلی

1 Kerjcie & Morgan
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نفر 400این نمونه به شود که براي اطمینان بیشترنفري پیشنهاد می377ي نمونه
است.7ه به شرح جدول افزایش یافت ک

جمعیت آماري و حجم نمونه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز:7جدول 
حجم نمونهجمعیت آماريگروه آموزشی
6587160علوم انسانی

52513هنر
350585علوم پایه

292372فنی و مهندسی
165340کشاورزي

61115شکیدامپز
60515پردیس

16409400جمع کل
)1393-94چمران اهوازریزي آموزشی دانشگاه شهیدمنبع: دفتر برنامه(

هاي مختلفی سود جست که توان از تکنیکهاي پیمایش نیز میو براي گردآوري داده
ها، پرسشنامه است.آوري دادهدر این پژوهش، ابزار جمع

هاي پژوهشیافته
هاي توصیفیلف) آمارها

نفر از 224توان گفت که با یک نگاه کلی به ترکیب جمعیتی حجم نمونه می
دهند؛ از %) را پسران تشکیل می44نفر (معادل176%) را دختران و 56پاسخگویان (معادل

درصد در 25درصد در مقطع کارشناسی، 7/64درصد در مقطع کاردانی، 3/0این تعداد 
کنند. میانگین سنی درصد در مقطع دکتري تحصیل می10ارشد و مقطع کارشناسی 

8سال است و در جدول 41سال و بیشترین سن 18، کمترین سن 48/23پاسخگویان 
ها، قابل مشاهده است.نیز به ترتیب وضعیت پاسخگویی دانشجویان به گویه



95زمستان ،2شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 24

هاي توصیفی متغیرهاي مستقل و وابستهآماره:8جدول 
میانگینبیشینهکمینهدامنهدتعدامتغیر

37700/14000/13000/27040/208سبک زندگی
37700/1900/1100/3047/23شدننسبت به جهانینگرش اجتماعی
37700/1600/400/2019/11شدننسبت به جهانینگرش سیاسی
37700/1700/800/2572/17شدننسبت به جهانینگرش اقتصادي

37700/1600/400/2022/11شدننسبت به جهانیهنگینگرش فر

هاي استنباطیآمارهب) 
هاي اجتماعی، سیاسی،ي همبستگی بین نگرشدر این بخش به منظور بررسی رابطه

شدن و سبک زندگی از آزمون ضریب همبستگی اقتصادي و فرهنگی نسبت به جهانی
9ان متغیر مستقل و وابسته در جدولي روابط میپیرسون استفاده شده است که نتیجه

قابل مشاهده است؛ پس از بررسی و آزمون فرضیات به نتایجی دست یافتیم که به ترتیب 
گردند.ارائه می

شدن و سبک رسد بین نگرش اجتماعی نسبت به جهانیبه نظر مینخست:يفرضیه
ي معناداري وجود دارد.زندگی رابطه

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت که رابطهمیSig=00/0و9با توجه به جدول 
ترتیب این فرضیه شدن و سبک زندگی وجود دارد. بدیننگرش اجتماعی نسبت به جهانی

(مستقیم یا معکوس) ضریب همبستگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه«شود. تأیید می
ي خطی بین دو رابطهاست و درصورت نبود - 1تا 1دهد. این ضریب بین را نشان می

). پس با توجه به97: 1394(مؤمنی و فعال قیومی، »متغیر، مقدار آن صفر خواهد بود
28/0=rبین نگرش اجتماعی نسبت به يتوان نتیجه گرفت که شدت و جهت رابطهمی

چه جوانان دانشجو شدن و سبک زندگی مستقیم و ضعیف است؛ بدین معنی که هرجهانی
شدن تر بپذیرند و نگرش اجتماعی آنان نسبت به جهانیتماعی جهانی را بیشهاي اجدیدگاه

کند و بالعکس.یافتگی میل میبد؛ سبک زندگی آنان به سوي توسعهبهبود بیا

شدن و سبک زندگی رسد بین نگرش سیاسی نسبت به جهانیبه نظر میدوم:يفرضیه
ي معناداري وجود دارد.رابطه
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ي معناداري میان توان نتیجه گرفت که رابطهمیSig=05/0و9با توجه به جدول 
شدن و سبک زندگی وجود دارد. بدین ترتیب این فرضیه نگرش سیاسی نسبت به جهانی

بین يتوان نتیجه گرفت که شدت و جهت رابطهمیr=-18/0شود و با توجه به تأیید می
و ضعیف است؛ بدین معنی شدن و سبک زندگی معکوس نگرش سیاسی نسبت به جهانی

هاي سیاسی جهانی را بیشتر بپذیرند و نگرش سیاسی چه جوانان دانشجو دیدگاهکه هر
یافتگی میل شدن بهبود بیابد؛ سبک زندگی آنان به سوي عدم توسعهآنان نسبت به جهانی

کند و بالعکس.می

و سبک زندگی شدنرسد بین نگرش اقتصادي نسبت به جهانیبه نظر میسوم:يفرضیه
ي معناداري وجود دارد.رابطه

ي معناداري میان توان نتیجه گرفت که رابطهمیSig=00/0و9با توجه به جدول
شدن و سبک زندگی وجود دارد. بدین ترتیب این فرضیه نگرش اقتصادي نسبت به جهانی

بین يرابطهتوان نتیجه گرفت که شدت و جهتمیr=17/0شود و با توجه به تأیید می
شدن و سبک زندگی، مستقیم و ضعیف است؛ بدین معنی نگرش اقتصادي نسبت به جهانی

نگرش اقتصادي هاي اقتصادي جهانی را بیشتر بپذیرند و چه جوانان دانشجو دیدگاهکه هر
یافتگی میل شدن بهبود بیابد؛ سبک زندگی آنان به سوي توسعهآنان نسبت به جهانی

.کند و بالعکسمی

شدن و سبک زندگی رسد بین نگرش فرهنگی نسبت به جهانیبه نظر میچهارم:يفرضیه
ي معناداري وجود دارد.رابطه

ي معناداري توان نتیجه گرفت که رابطهمیSig=00/0و 9با توجه به جدول شماره
شدن و سبک زندگی وجود دارد. بدین ترتیب این میان نگرش فرهنگی نسبت به جهانی

توان نتیجه گرفت که شدت و جهت رابطه میr= - 21/0شود و با توجه به ضیه تأیید میفر
شدن و سبک زندگی، معکوس و ضعیف است؛ بدین بین نگرش فرهنگی نسبت به جهانی

تر بپذیرند و نگرش هاي فرهنگی جهانی را بیشچه جوانان دانشجو دیدگاهمعنی که هر
هبود بیابد؛ سبک زندگی آنان به سوي عدم شدن بفرهنگی آنان نسبت به جهانی

کند و بالعکس.یافتگی میل میتوسعه
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ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل و وابسته:9جدول 
)Sig>05/0(سطح معناداريضریب همبستگی پیرسوننام متغیر

شدن و نگرش اجتماعی نسبت به جهانی
28/000/0سبک زندگی

شدن و ه جهانینگرش سیاسی نسبت ب
00/0- 18/0سبک زندگی

شدن و نگرش اقتصادي نسبت به جهانی
17/000/0سبک زندگی

شدن و نگرش فرهنگی نسبت به جهانی
00/0- 21/0سبک زندگی

اي که بتواند با ي رگرسیون چند متغیربراي تعیین معادلهنتایج تحلیل رگرسیونی: 
سیاسی، اقتصادي و فرهنگی نسبت به حضور متغیرهاي مستقل (نگرش اجتماعی، 

ها با متغیر وابسته (سبک زندگی) به اثبات رسیده ي همبستگی آنشدن) که رابطهجهانی
.گیریمزمون رگرسیون چند متغیره بهره میاست؛ از چهار جدول خروجی آ

حذف شده/وارد شدهمتغیرهاي:10جدول 
متدمتغیرهاي حذف شدهمتغیرهاي وارد شده

شدنش اجتماعی نسبت به جهانینگر

0Enter
شدننگرش فرهنگی نسبت به جهانی
شدننگرش اقتصادي نسبت به جهانی
شدننگرش سیاسی نسبت به جهانی

مدل خالصه شده:11جدول 
برآورد خطاي استاندارد2Rضریب همبستگی

51/026/036/23

ANOVAتحلیل واریانس:12جدول 

سطح معناداريFمیانگین مربعاتآزادييدرجهمربعاتمجموع مدل
81/703821028/7038رگرسیون

88/1200/0 70/19985936606/546باقیمانده
52/270242376کل
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استاندارد شده و استاندارد نشدهضرایبضرایب:13جدول
سطح معناداريBBetatمدل

51/17547/1400/0مقدار ثابت
82/126/081/400/0نگرش اجتماعی
02/0- 31/2- 13/0- 05/1نگرش سیاسی
73/011/000/204/0نگرش اقتصادي
02/0- 28/2- 13/0- 13/1نگرش فرهنگی

از واریانس 26/0متغیرهاي مستقل به میزان 2Rضریب تعیین11با توجه به جدول
Sig=00/0و 12د و با توجه به جدولکننسبک زندگی را تبیین مییعنی متغیر وابسته

با وشود ي خطی بین حداقل یکی از متغیرهاي مستقل و سبک زندگی تأیید میرابطه
هاي مستقل و متغیر ي متغیري رگرسیون خطی همهتوان معادلهمی13کمک جدول

ر توان گفت که بیشترین تأثیمیBetaبا توجه به زیر نوشت که صورتسبک زندگی را به
:است26/0بتايشدن بامربوط به متغیر نگرش اجتماعی نسبت به جهانی

گیرينتیجهبحث و 
شدن هاي جوانان دانشجو نسبت به جهانیي نگرشاین پژوهش با هدف بررسی رابطه

هاي ي نگرشي این پژوهش بررسی رابطهترین مسألهو سبک زندگی انجام شد. عمده
شدن و سبک زندگی فرهنگی دانشجویان نسبت به جهانیاجتماعی، سیاسی، اقتصادي و

ن هاي بوردیو و گیدنز تبیین گردید. نتایج حاصل از آزمواستفاده از تلفیق نظریهاست که با 
ي معنادار میان ها و سبک زندگی، حاکی از رابطهضریب همبستگی پیرسون میان نگرش

هاي اجتماعی و گفت: میان نگرشتوان طوري که میبه؛متغیرهاي مستقل و وابسته است
ي معنادار و آنان یک رابطهشدن و سبک زندگی اقتصادي دانشجویان نسبت به جهانی

اجتماعی و هايرت که هر چقدر دانشجویان، دیدگاهمستقیم وجود دارد؛ بدین صو
شدن عی و اقتصادي آنان نسبت به جهانیتر بپذیرند و نگرش اجتمااقتصادي جهانی را بیش

هاي شود و از سوي دیگر میان نگرشتر مییافتهسبک زندگی آنان نیز توسعهود یابد،بهب
ي معنادار اما شدن و سبک زندگی آنان یک رابطهاسی و فرهنگی آنان نسبت به جهانیسی

هاي سیاسی و فرهنگی چقدر دانشجویان دیدگاهشود؛ بدین معنی که هرمعکوس دیده می
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کند و در یافتگی میل میسبک زندگی آنان به سوي عدم توسعهجهانی را بیشتر بپذیرند، 
بررسی نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره دریافته شد که تمام متغیرهاي مستقل در 

کنند که بیشترین تأثیر مربوط به درصد از واریانس سبک زندگی را تبیین می26مجموع 
شدن است.نگرش اجتماعی نسبت به جهانی

سبک زندگی داراي «ها و سبک زندگی باید گفت که ي نگرشي رابطهدر تبیین نظر
: 1389(مجدي و همکاران، ي مصرف استسه بعد رفتاري، نگرشی، ترجیحات و انگیزه

هاي زندگی را محصول بازاندیشی در دنیاي گیدنز پیدایش سبک«). عالوه بر آن،131
هاي سنتی چندان رواج نداشت؛ گداند که کاربرد آن در عصر پیشامدرن و فرهنمدرن می

هاي مختلف، دست به زیرا داشتن سبک زندگی، مستلزم آن است که افراد از میان انتخاب
).27: 1389(علمی و همکاران، »گزینش بزنند

در ،)2013هاي استنسکیو و همکاران (عالوه بر این، از نظر تجربی نیز نتایج پژوهش
ي آموزشی در بهبود سبک زندگی مؤثر در بین حی شدههاي طراروش«اي با عنوان مقاله

شدن اثرات جهانی« اي با عنواندر مقاله،)1394(و سجاسی قیداري و همکاران» جوانان
در ،)1392و همچنین سروش و حسینی (» بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی

» زندگی زنان شهريشدن، هویت مستقل از خانواده و سبکجهانی«اي با عنوانمقاله
همگی مؤید نتایج حاصل از این پژوهش هستند. عالوه بر آن با توجه به تفاوت میانگین 

ي نگرش با میانگین نمره)،10/64(شدني نگرش دانشجویان شهري نسبت به جهانینمره
Sig=03/0وt=166/2ي و آماره)11/61(شدندانشجویان روستایی نسبت به جهانی

شدن به هاي دانشجویان شهري و روستایی نسبت به جهانیدار میان نگرشنیتفاوت مع
شدن در ارتباط تواند با میزان استفاده از ابزارهاي جهانیتفاوت میرسد. ایناثبات می

ي دانشجویان شهري از ابزارهاي ت معنادار میانگین میزان استفادهباشد؛ که از تفاو
ي دانشجویان روستایی از ابزارهاي میانگین میزان استفادهو ) 57/55(شدن با مقدارجهانی
شود.دریافته میSig=00/0وt=024/4ي و آماره) 03/48(شدن با مقدارجهانی

هاي نگرش اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی نسبت به با توجه به گویه
ز، یک نگرش توان گفت که دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواشدن، میجهانی

شدن اجتماعی و اقتصادي مثبت و یک نگرش سیاسی و فرهنگی منفی نسبت به جهانی
توان با کمک شدن را میثبت و منفی دانشجویان نسبت جهانیدارند. این واکنش م

اي از ي انتخاب عقالنی، جامعه مجموعهدر نظریه«ي انتخاب عقالنی تبیین نمود. نظریه
ی دارند. کنش عقالنی در این منظر، کنش عقالنی معطوف به افراد است که کنش عقالن
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مختار و نیت ابزاري است. این افراد آگاه،هدف در تعریف وبر یا کنش مبتنی بر عقال
: 1387(جوادي یگانه، هدفمند در هر شرایطی به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند

تیجه گرفت که دانشجویان نیز به توان چنین نگزینش عقالنی میي). با توجه به نظریه35
متغیرهاي مستقل مؤثر هاي هدفمندي نسبت به ان کنشگران فعال و هدفمند، واکنشعنو

هاي اجتماعی و ی که با واکنش مثبت نسبت به نگرشدارند. بدین معنبر سبک زندگی
هاي سیاسی و فرهنگی چنین با واکنش منفی نسبت به نگرششدن و هماقتصادي جهانی

مادي و معنوي) هستند و همین شدن به دنبال بیشینه کردن سود خود (اعم ازیجهان
ي معنادار دارد.ک زندگی آنان رابطهگزینش عقالنی با سب
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:منابعفهرست 
سبک زندگی جوانان؛ بررسی ".)1389(بهنویی گدنه، عباسوابراهیمی، قربانعلی

، "هاي آن در بین دختران و پسران شهر بابلسرلفهشناختی سبک زندگی و مؤجامعه
.18يمطالعات فرهنگی و ارتباطات شمارهيفصلنامه

ينامهپایانشدن بر تربیت معلم در ایران،بررسی تأثیرات جهانی.)1389(اربابی، محمد
انشگاه شهید چمران د،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)(کارشناسی ارشد علوم تربیتی

شناسی، گروه علوم تربیتی.علوم تربیتی و روانيز، دانشکدهاهوا
نبوي، ومحسنی تبریزي، علیرضا؛حسینزاده، علیحسین؛اسداللهی، عبدالرحیم

سبک زندگی شهري و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند ".)1392(عبدالحسین
.49يمارهشناسی کاربردي، شي جامعهاي، فصلنامه، یک پیمایش منطقه"اهوازي

االمینی، آزاده روحوجوهري، زهرا؛امید، اطهر؛شکور، مهسا؛یمانی، نیکو؛بذرافکن، لیال
يکننده در چهار مدرسهشدن از دیدگاه دانشجویان شرکتهاي جهانیمؤلفه".)1392(

هاي توسعه در آموزش پزشکی مرکز گامياي کشوري شیراز، فصلنامهتابستانی بین رشته
.3يدهم، شمارهيآموزش پزشکی، دورهيت و توسعهمطالعا

ادبیات و علوم يدانشکدهي، فصلنامه"شدنابعاد جهانی".)1380(فرد، زهراپیشگاهی
.157يانسانی دانشگاه تهران، شماره
ي انتخاب عقالنی؛ نظریهيشناسانهرویکرد جامعه".)1387جوادي یگانه، محمدرضا (

ي راهبرد فرهنگ، ، فصلنامه"ریزي شدهت فرهنگی و اجتماعی برنامهاي بر تغییرامقدمه
.3يیکم، شمارهيدوره

هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران، نشر واالن.روش.)1392زاده، رمضان (حسن
شدن بر اثرات جهانی").1394(شهدادي، علیصادقلو، طاهره و؛سجاسی قیداري، حمداهللا

اي در علوم مطالعات میان رشتهي، فصلنامه"نواحی روستاییتغییرات سبک زندگی در 
.4يهفتم، شمارهيانسانی، دوره

شدن مستقل از خانواده و سبک زندگی جهانی".)1392(حسینی، مریموسروش، مریم
.1يزن و جامعه، شمارهي، فصلنامه"زنان شهري

شدن، تهران، انتشارات سمت.یجهانيهاي گوناگون دربارهنظریه.)1386(سلیمی، حسین
عنوان شاخصی براي ارزیابی سطح سبک زندگی به".)1391(حسینشریفی، احمد

.11ي معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شمارهي، فصلنامه"ایمان
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اي در تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل؛ مطالعه".)1387(جاه، مریمرفعت
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ي، فصلنامه"ازرگانیزنان شاغل در وزارت ب

.11يشماره
شناسی در دوران معاصر، ثالثی، محسن، تهران، ي جامعهنظریه.)1383(ریتزر، جورج

انتشارات علمی.
شدن و اثرات آن بر اهداف کلی بررسی مبانی نظري جهانی.)1388(طوسی، طلعت

کارشناسی ارشد علوم تربیتیي نامهپایانش و پرورش ایران، درسی نظام آموزيبرنامه
ي علوم تربیتی و دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده(تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)، 

شناسی، گروه علوم تربیتی.روان
بین ابعاد سبک يتعیین رابطه".)1389(افتخاري، سروهصباغ، صمد و؛علمی، محمود
ي، فصلنامه"ت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی بوکانزندگی و مدیری
.7يشناسی، سال دوم، شمارهمطالعات جامعه

هاي سبک زندگی اسالمی در بررسی مبانی و شاخصه.)1391(پور خیرآبادي، مجیدعنان
.8ياسالم و علوم اجتماعی، سال چهارم، شمارهيقرآن کریم، دوفصلنامه

مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق..)1382(، محمدفاضلی
ي، فصلنامه"سازي و سنجش سبک زندگی اسالمیکمی". )1390(کاویانی، محمد

.14يروانشناسی و دین، شماره
آموزان بررسی چگونگی نگرش دانشگ.)1383(نوروزي، وحیدهوآبادي، حسینلطف

ها و هویت ملی شدن و تأثیر آن بر ارزشه جهانیدانشگاهی ایران بدبیرستانی و پیش
.9يهاي آموزشی، سال سوم، شمارهنوآوريي، فصلنامه"آنان

ساخت و اعتباریابی ".)1391(کجباف، محمدباقروعابدي، احمد؛لعلی، محسن
، 15يشناختی، دورههاي روانپژوهشي، فصلنامه")LSQسبک زندگی (يپرسشنامه

.1يشماره
، (روند تغییرات در سبک زندگی جوانان)شناسی جوانانجامعه.)1392(یلز، استیونما

شناسان.تهران، انتشارات جامعهقریب،و میناجواننعیمه يترجمه
سبک ".)1389(هوشمند، محمودوبهروان، حسین؛صدرنبوي، رامپور؛اکبرمجدي، علی

، "فرهنگی و اقتصادي والدینيهآن با سرمایيزندگی جوانان ساکن مشهد و رابطه
.16يعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارهيفصلنامه
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عابدي، احمد وزاده، مریمفاتحی؛عذرا؛ احمد، اعتمادي؛اله، احمديمحمدي، رحمت
، "ساده و چند گانه بین سبک زندگی با تعالی خانوادهيبررسی رابطه".)1392(

.8يدرمانی خانواده، شمارهمشاوره و روانيفصلنامه
فرهنگی يمناسبات سرمایه".)1391(محمدي، فردینوودادهیر، ابوعلیمحمدي، جمال؛
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