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در دهههاي گذشته زندگي مردمان روستايي ،دستخوش تغييرات متعددي شده است که
نمود و ماحصل نهايي اين تغييرات را ميتوان در سبک زندگي آنان مشاهده نمود .سبک
زندگي مجموعهاي از طرز تلقيها ،ارزشها ،شيوههاي رفتار ،حالتها و سليقهها در هر چيزي
را در بر ميگيرد .سازه ياد شده خود متاثر از زمينههاي اجتماعي و فرهنگي متعددي است؛
به همين خاطر در اين مقاله تالش شده است از رويکرد کيفي با تاکيد بر پديدار شناسي
استفاده گردد .در اين پژوهش ،دادههاي ميداني با استفاده از تکنيک مصاحبه عميق ،و معيار
اشباع نظري در بين دختران جوان  41تا  62سال روستاي صوفي گردآوري شدهاند .يافتهها
نشان ميدهد که به دليل افزايش سطح تحصيالت ،گسترش رسانههاي جمعي و افزايش
تحرک جغرافيايي ،سبک زندگي دختران روستايي از نظر پوشاک ،گذراندن اوقات فراغت،
آداب گفتار ،مديريت بدن ،و شيوه تغذيه ،مشابه با سبک زندگي مدرن دختران شهري
متحول شده است .برندگرايي ،مدگرايي ،و متمايز بودن در لباس ،تمايل به فضاي مجازي و
استفاده از ابزارهاي ارتباطي براي گذراندن اوقات فراغت ،سنت گريزي و تمايزگرايي در
شيوه گفتار ،عالقه به غذاهاي فست فودي و استفاده از تجهيزات جديد براي طبخ غذا ،و
اهميت دادن به مراقبتهاي آرايشي-بهداشتي و تناسب اندام مهمترين پديدههايي هستند
که در سبک زندگي اين دختران مشهود بود .اين تغييرات در سبک زندگي دختران روستايي
زمينه چالشي جديدي در برابر سبک سنتي روستايي است.
واژگان کليدي :سبک زندگي ،دختران جوان ،روستاي صوفي ،آسيب شناسي اجتماعي
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مقدمه
مفهوم سبک زندگي در دهه  4361وارد ادبيات جامعه شناسي شد و به مثابه شاخصي براي سنجش طبقه
اجتماعي به کار رفت .با اين حال با گسترش فرهنگ مصرف گرايي در جوامع ،سبک زندگي به مثابه
مفهومي انگاشته شد که نشانگر رويکرد تحليلي تازهاي به مبحث قشربندي و تمايز اجتماعي بود(مان و
ادرين .)6112 ،4سبک زندگي مجموعهاي از رفتارها است که فرد آنها را به کار ميگيرد ،زيرا نه تنها
نيازهاي جاري او را برآورده ميکنند ،بلکه روايت خاصي را هم که وي براي هويت فردي خود برگزيده
است ،در برابر ديگران مجسم ميسازد (گيدنز .)41 :4 86،بنابراين ،يکي از موضوعاتي که امروزه اهميت
زيادي يافته ،سبک زندگي و نحوه مصرف افراد در زندگي روزمره است؛ چرا که سبک زندگي افراد بر
بسياري از زمينههاي مهم زندگي تاثير زيادي ميگذارد (آقاجاني بيگي .)41 :4 34،تفاوت عمدهاي که
ميان جوامع شهري و روستايي وجود دارد آن است که جوامع روستايي صنعتي نيستند در حاليکه جوامع
شهري به شدت صنعتي و مدرنيزه هستند .اين امر سبب شده که جوامع شهري و روستايي از نظر
مولفههايي همچون پيچيدگي ،فرهنگي ،فرصتهاي شغلي ،سرعت تغييرات ،تقسيم کار ،موقعيت اجتماعي
زنان ،و تمايالت مذهبي و طبيعت گرايي از هم متمايز گردند (ايرن و اسپيلر .)6141 ،6در دهههاي اخير،
زندگي روستايي دستخوش تغييرات متعددي گشته است که نمود اين تغييرات را ميتوان در سبک زندگي
روستايي مشاهده نمود ،تغييرات بوجود آمده در شيوه پوشاک ،تغذيه ،شيوه گفتاري ،نحوه گذران اوقات
فراغت و  ...از جمله موارد قابل بررسي است .در مطالعه روستاهاي ايران کمتر به مقوله سبک زندگي
روستايي و بهويژه سبکزندگي دختران روستايي توجهشده است زيرا مفهوم سبکزندگي براي فهم و
توصيف زندگي مدرن شهري ابداع و بکار رفته است .در مطالعات جامعه شناسي شهري کالسيک ،زندگي
شهري به مثابه شيوهاي از زيستن در تقابل با شيوههاي زندگي روستايي تعريف ميشود (فاضلي:4 82،
 .) 24-21ولي ورود هر پديدهاي تغييرات بنيادين و گستردهاي در زندگي ،احساس ،تفکر ،شيوه زندگي و
فرهنگ انسانها بهوجود ميآورد .اين مساله در روستاها نيز نمود يافته و فرهنگي جديد در حال شکلگيري
است که حق انتخاب فراواني را به افراد ميدهد (قادرزاده و ايراندوست .)4 8 :4 3 ،ضرورت توجه به
نوجوانان امري انکارناپذير است ،زيرا دورهاي مهم و حياتي است که با تغييرات جسمي ،عاطفي ،ذهني و
تکاملي همراه بوده و وي را براي ورود به مرحله بزرگسالي آماده کرده و بدين سان مجموعه اين تغييرات و
تاثير آن بر رفتارهاي نوجوان ،سبک زندگي او را تشکيل ميدهد (زارعيان .)21: 4 82،تغييرات در جامعه
روستايي نسبت به جامعه شهري از شتاب بيشتري برخوردار بوده است؛ به طوري که ميتوان از آن به
عنوان پديده شهري شدن روستا نام برد .روستاهاي ايران طي نيم قرن گذشته از نظر شيوه زندگي و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Mann and Erdin
2 Irene and Spiller
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ارزشهاي بنيادي فرهنگي دستخوش تغييرات مهمي شدهاند .تغييراتي که عالوه بر الگوي مصرف در
ساختارهايي همچون آداب و رسوم ،عقايد و ارزشها و ايده آل ها ،هنجارپذيري و هنجارسازي و به طور
کلي ،در سبک زندگي پديد آمده است (ساليبورسکا و همکاران .)6146 ،4از اينرو ،ديگر نمي توان با
رويکردهاي کالسيک که روستا را مقر سنت ميديد و شهر را مقر مدرنيته ،آن را فهم کرد .در واقع ،سبک
زندگي دختران روستايي ،فاقد ويژگي دختران روستايي به معناي گذشته است .حتي صنايع دستي سنتي
روستايي مانند قاليبافي ،گليم بافي ،سفالگري و امثال اينها در حال از بين رفتن هستند و دختران جوان
روستايي ديگر ترجيح ميدهند به يادگيري مهارتهاي نوين بپردازند (فاضلي .)26 :4 82 ،اين موضوع
بيش از هر چيز در شيوه لباس پوشيدن ،آرايش ،شيوههاي گفتار و رفتار نسل جوان و دختران روستايي
تجلي و عينيت يافته است .ديگر به سهولت نمي توان تفاوت فرهنگي بارز بين جوان روستايي و شهري
مشاهده کرد ،اگرچه همچنان اين دو در زمينههاي خاصي متفاوت هستند .بنابراين ،روستاهاي ايران به
دليل برخورداري از تکنولوژي دنياي مدرن و برخورداري از تسهيالت ارتباطي ،در دورهاي از تاريخ تحول
فرهنگي-اجتماعي خود قرار گرفتهاند که حرکتي نسبتا گسترده را از سبک زندگي سنتي خود به سمت
زندگي نوين تجربه ميکنند .اين حرکت و تغيير حاصل عوامل متعددي است که از مهمترين آنها ،باالرفتن
سطح تحصيالت روستائيان ،جايگزيني نسلي ،اجراي طرحهاي خدمات رساني و عمراني در روستاها و در
راس آن برخورداري از زيرساختهاي ارتباطي هستند (ازکيا و رودبارکي .)61 :4 88 ،آنچه که بيش از
همه ضرورت پژوهش حاضر را آشکار ميسازد ،کمبود مطالعات دست اول در اين زمينه است .عمده
تحقيقاتي که در جامعه شناسي روستايي ايران صورت گرفته اند ،بر ابعاد اقتصادي (مسائل کشاورزي،
اصالحات ارضي ،نظامهاي بهره برداري و  )...و يا ابعاد سياسي (ساختار قشربندي ،روابط ارباب و رعيت و
 )...متمرکز بوده اند؛ هرچند در اين عرصه نيز به اعتقاد برخي از پژوهشگران ،توفيق چنداني به دست
نيامده و مطالعات موجود در تحليل ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه روستايي و عشايري ايران موفق
نبوده اند؛ اما در عرصه مردم شناسي نيز مطالعات موجود اغلب به جمع آوري ساده مواد فولکلور و توصيف
آداب و رسوم جامعه روستايي بسنده نموده و کمتر به سمت ارائه تحليلهاي روشمند از شيوه زندگي
روستايي و بررسي روند تحوالت آن تمايل داشتهاند (مرادي فکوهي .)6 :4 31 ،لذا ،انجام پژوهشهايي به
منظور شناسايي کم و کيف تغييرات سبک زندگي دختران روستايي و بررسي روند تحول آنها ضرورت تام
مييابد و در اين تحقيق سبک زندگي دختران روستاي صوفي بررسي ميشود ،چرا که در روستاي صوفي
نيز مانند ديگر روستاها در گذشته نوعي وفاق بر مبناي سنتها وجود داشت .به نظر ميرسد در شرايط
کنوني ،توسعه هدفمند روستايي و برنامه ريزي براي آينده اين روستا بيش از گذشته نيازمند درک و
شناخت مسائل جديد اجتماعي-فرهنگي مبتال به روستاها نظير سبکهاي زندگي است .بر اساس موارد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Suliburska et al.
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ذکر شده ،مطالعه حاضر در نظر دارد به دو سئوال اساسي پاسخ دهد :اول ،سبک زندگي دختران روستايي
چگونه است و حول چه محورهايي تمرکز دارد ،دوم ،عوامل موثر بر سبک زندگي دختران در
روستا کدامند؟

مباني نظري پژوهش
بورديو سبک زندگي را "فعاليتهاي نظام مندي که از ذوق و سليقه فرد ناشي ميشوند ،بيشتر جنبه عيني
و خارجي دارند و در عين حال به صورت نمادين به فرد هويت ميبخشند و ميان اقشار گوناگون اجتماع
تمايز ايجاد ميکنند" ميانگارد .سبک زندگي مجموعهاي نسبتا منسجم از همه رفتارها و فعاليتهاي يک
فرد معين در جريان زندگي روزمره است که مستلزم مجموعهاي از عاداتها و جهتگيري هاست
(گيدنز .)464 :4 86،سبک زندگي نه تنها دربرگيرنده الگوهاي فردي مطلوب از زندگي ميشود بلکه تمام
عادات و روشهايي را نيز شامل ميشود که فرد يا اعضاي يک گروه به آنها خود کرده يا عمال با آنها
سروکار دارد (پلونزينسکي و همکاران .)6113 ،4بنابراين ،سبک زندگي مجموعهاي نسبتاً هماهنگ و
منجسم از کليه امور عيني و ذهني زندگي فرد يا گروه همچون داراييها ،الگوهاي رفتاري ،روابط اجتماعي،
مصرف ،فعاليتهاي فراغت و سرگرمي ،پوشش و مديريت بدن ،نحوه غذاخوردن و دکوراسيون منزل و ...
است (باينگاني و همکاران .)21 :4 36،سبکهاي زندگي ميتوانند تشخيص پذير باشند يا اساساً به قصد
ايجاد تشخيص سامان داده شوند .لذا سبک زندگي زائيده انتخابهاي مردم در ميان محدوديتهاي
ساختاري است که آنها را فراگرفته است .بر اين مبنا ،اوالً تحليل سبک زندگي تنها به بررسي الگوهاي
مصرف مادي محدود نمي شود .تحليل سبک زندگي پژوهشي است درباره زندگي اجتماعي آنچنان که در
عمل تحقق مييابد و زندگي عناصري بيش از مصرف را نيز در بر دارد؛ ثانياً پژوهش درباره سبک زندگي
عرصهاي براي دنبال کردن مباحثه ديرينه درباره ساختار و عامليت ،و راهي براي تحليل چگونگي تحقق
يافتن زندگي واقعي و پيامدهاي آنچه تحقق يافته ميباشد (برونسو و گرونت.)6111 ،6
با توجه به پيش گفتهها ،توجه به نظريه بورديو ،ضروري مينمايد .بورديو به تحليل سبکهاي زندگي
پرداخته و آن را از اين جهت با اهميت دانسته که تمايزات اجتماعي و ساختاري در دهه اخير به طور
روزافزوني از رهگذر صور فرهنگي بيان ميشوند .کليه اعمال مصرف ،يعني استحصال و دخل و تصرف
بايد به منزله نمايشي از تسلط بر يک رمز ارتباطي در نظر گرفته شود ونيز بايد به منزله يک «گرايش
زيباشناختي» درک شود« ،که پر تقاضاترين عنواني است که دنياي فرهنگ (هميشه به طورضمني) تحميل
ميکند» .مي توان ديد که سبک و سياق استفاده از کاال بخصوص آن دسته از کاالها که امتياز قلمداد
ميشوند ،تشکيل دهنده يکي از نشانههاي کليدي سبک زندگي است و نيز سالحي ايده آل در
استراتژيهاي تمايز است (رحمت آبادي وآقابخشي .)611:4 82 ،بورديو ،نظريهاي منسجم درباره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Plonczynski et al.
2 Brunso and Grunert
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شکلگيري سبکهاي زندگي ارائه کرده است .مطابق مدلي که وي ارائه ميکند ،شرايط عيني زندگي و
موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد منش خاص منجر ميشود .منش مولد دو دسته نظام است:
نظامي براي طبقه بندي اعمال و نظامي براي ادراکات و شناخت ها .نتيجه نهايي تعامل دو نظام ،سبک
زندگي است .سبک زندگي همان اعمال و کارهايي است که به شيوهاي خاص طبقه بندي شده و حاصل
ادراکات خاصي هستند .سبک زندگي حاصل ترجيحات افراد است که به صورت عمل درآمده و قابل
مشاهده هستند (فاضلي .)12 :4 86،از نظر بورديو ،سليقه بر مبناي نظام قشربندي اجتماعي پديد ميآيد و
در ظاهر انتخابهايي را در قالب سبکهاي زندگي ارائه ميکند .اما در واقع ،چند راهههاي جبري است که
فضاي اجتماعي ،پيش روي افراد در هر موقعيت به مثابه راهبرد زندگي قرار ميدهد .به بيان ديگر ،سبک
زندگي ،نماد نظام قشربندي اجتماعي است .و سليقه همين ظرفيت و آگاهي براين نظام است و البته تغيير
شرايط ،موقعيتهايي را به افراد مستعد ميدهد که نمادهاي مناسبي براي شرايط جديد خلق کنند و چند
راهههاي جديدي را براي ديگران بيافرينند (مهدوي کني.)664 :4 82،
گيدنز از جمله انديشمنداني است که با تاکيد بر مفهوم بازتابي بودن ،به تحليل سبک زندگي پرداخته
است .از نظر وي ،زندگي در متن خود معنايي ضرورتا نامعين دارد .بنابراين قطعي نبودن معناي سبک
زندگي يعني نفي امکان تبيين کافي معنا توسط تعيين کنندههاي ساختاري بازتابندگي اشاره دارد به اينکه
معاني فعاليتهاي سبک زندگي اساسا با نيروهاي وسيعتر تعيين نمي شود ،بلکه طي فرآيند داد و ستد
عملي ،معاني روشهاي استفاده از مواد و مصالح نمادين مصرف انبوه ،مبدل به اشياء و اعمال ملموس
ميشوند که استعارهاي براي خودشان ميباشند .بازتابندگي اشارهاي است به استفاده از اطالعات مربوط به
شرايط فعاليت به عنوان ابزاري براي تنظيم و تعريف مجدد و قاعدهمند معنا و چيستي رفتار .بنابراين نزد
گيدنز ،نحوه سبک زندگي و دگرگونيهاي ساختاري مدرنيته به واسطه بازتابندگي رفتاري به يکديگر گره
ميخورند ،به دليل باز بودن زندگي اجتماعي امروز ،کثرت يافتن زمينههاي کنش وتعداد مراجع مقتدرتر،
انتخاب سبک زندگي براي ساختن هويت شخصي و در پيش گرفتن فعاليتهاي روزانه ،به طور فزايندهاي
اهميت مييابد .سبک زندگي از نظر گيدنز برنامههاي مهمتر از فعاليتهاي فراغتي هستند .در واقع وي
معتقد است که سبک زندگي با مصرف گرايي تباه ميشود (رحمت آبادي و آقابخشي؛ .)614: 4 82
شيوههاي زندگي دوران تجدد از نظر گيدنز ،شيوه زندگي اصالحي است که در فرهنگ سنتي چندان
کاربردي ندارد .چون مالزم با نوعي انتخاب از ميان تعداد کثيري از امکانهاي موجود است و در عمل ،نه
فقط از نسل گذشته تحويل گرفته نمي شود ،بلکه پذيرفته ميشود .شيوههاي زندگي به صورت
عملکردهاي روزمره در ميآيند .عملکردهايي که در نوع پوشش ،خوراک ،طرز کار ،و محيطهاي مطلوب
براي مالقات با ديگران تجسم مييايند .ولي اين امور روزمره ،در پرتو ماهيت متحرک هويت شخصي به
طرزي بازتابي در برابر تغييرات احتمالي باز و پذيرا هستند (آقاجاني بيگي.)22 :4 34،
يکي ديگر از نظريههايي که ميتواند به فراخور موضوع مورد مطالعه ،به واکاوي سبک زندگي در بين
روستاييان پرداخت نمايد ،نظريه تورشتاين وبلن است .وبلن ،جامعه شناس آمريکايي در ميان دهه 21
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ميالدي در ادامه سنت زيمل به مفهوم پردازي مصرف فرهنگي و برقراري ارتباط آن با سبک زندگي
ميپردازد .او در کتاب مشهورش نظريه طبقه تنآسا ،مصرف را به عنوان عامل اصلي سبک زندگي طبقاتي
و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار داده است (صميم .)42 :4 3 ،سوال اساسي وبلن اين است که
«مبناي افتخار ،منزلت و جايگاه اجتماعي چيست» (فاضلي )64 :4 86 ،و پاسخ ميدهد :ثروت« .داشتن
ثروت ،بزرگي و افتخار را به همراه ميآورد که امتيازهاي رشک انگيزي هستند» (وبلن.)26 :4 8 ،
منزلت ،افتخار ،بزرگي ،حرمت نفس و  ...پديدههايي ارزشمندند و هر فردي خواهان دستيابي به آنهاست .اما
اينها پديدههايياند که ديگران آنها را به فرد اعطا ميکنند .معيار ديگران براي اعطاي اين پديدهها به فرد،
ثروت است .هر چه ثروت فرد بيشتر باشد ،از قدرت بيشتري برخوردار شده و منزلت بيشتري به او اعطا
ميشود .اما از ديد وبلن ،صرف داشتن ثروت ،اعتبار و منزلت را تضمين نمي کند ،بلکه ثروت «براي آنکه
بيشترين شان و منزلت را براي صاحبش به ارمغان بياورد ،بايد به صورتي خود نمايانه يا متظاهرانه به
نمايش گذاشته شود» (فاضلي .)64 :4 86 ،وي با کاربرد اصالحاتي مانند مصرف چشمگير و يا تن آسايي
چشمگير بر اين موضوع تاکيد ميکند که الگوهاي مصرف طبقه تن آسا نه براي برآورده کردن نيازهاي
واقعي بلکه براي مطرح ساختن ادعاهاي اعتبار اجتماعي مطرح شدهاند .در واقع وبلن کاالها و مصرف آن
را به منزله کششي مالحظه ميکرد که هيچ کمکي به افزايش بهبود و آسايش بشر نمي کند .وبلن متعقد
است براي بدست آوردن و حفظ اعتبار ،فقط داشتن ثروت يا قدرت کافي نيست .ثروت و قدرت بايد نشان
داده شود ،زيرا اعتبار فقط با آشکار کردن آنها به دست ميآيد (وبلن.)86 :4 8 ،

مروري بر پيشينه تجربي پژوهش
رضويزاده (  )4 8به بررسي سبک زندگي و هويت اجتماعي جوانان به مطالعه جوانان  42تا  62ساله
طبقه متوسط شهري در شهرهاي بزرگ پرداخت و نشان داد که ميزان مصرف فرهنگي باالست .جوانان به
جاي دنباله روي صرف از سبکهاي زندگي از پيش تعيين شده ،تا حدودي خود دست به تعيين انتخابها و
موقعيتها ميزنند .اين در حالي است که خاستگاه اجتماعي و خانوادگي عاملي مهم در شکلگيري سليقه و
ترجيحات جوانان بوده است .رضويزاده ( )4 82به بررسي تاثير رسانهها بر تمايل روستاييان در تغييرسبک
زندگي پرداختند .يافتهها نشان داد استفاده از تلويزيون ،ويدئو و تماشاي تلويزيونهاي خارجي بر نگرش
روستاييان به زندگي شهري و تمايل به تغيير سبک زندگي يا تمايالت آنها در مصرف مادي تاثير گذار
است .جوانان روستا در تمايل به مصرف مادي (استفاده از وسايل جديد در زندگي) ،تمايل به مهاجرت،
شيوههاي رسانهاي گذران اوقات فراغت ،استفاده از تلويزيون ،ويدئو و مطبوعات با ديگر گروههاي سني
روستا تفاوت دارند .حميدي و فرجي ( )4 82به بررسي سبکهاي زندگي متفاوتي پرداختند که در پوشش
زنان در تهران به چشم ميخورد .آنها نه تيپ اجتماعي را از يکديگر متمايز کردند که عبارتند از حجاب به
مثابه تکليف ،حجاب به مثابه ايدئولوژي ،حجاب سنتي ،حجاب زيبايي شناختي ،حجاب بازانديشانه ،پوشش
به مثابه سبک زندگي ،پوشش مدمحور (تيپ اينترنتي) ،فشن لس ،و پوشش فمنيستي .گل پرور و همکاران
( )4 82نشان دادند که اضافه وزن صرفا با افسردگي ،وزن ذهني و ارزشيابي قيافه داراي رابطه معني داري
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است و ارتباطي با سبک زندگي ندارد .ازکيا و حسيني ( )4 82تغييرات سبک زندگي در جامعه روستايي در
دورههاي قبل از اصالحات ارضي ،از اصالحات ارضي تا انقالب اسالمي ،و از انقالب اسالمي تا سالهاي
اخير را مورد بررسي قرار دادند .آنها با استفاده از نظريههاي بورديو و گيدنز و نيز نظريه جايگزيني نسلي
اينگلهارت دريافتند که متغير نسل نقش مهمي در تغييرات ايجاد شده در سبک زندگي دارد و مسير
تغييرات به سمت افزايش تقاضا براي خريد کاالهاي مصرفي است ،به طوري که وسايل تزييني کاربرد
بيشتري از وسايل ضروري و کارکردي دارد .رضايي ( )4 88دريافت که پايگاه اقتصادي-اجتماعي
روستاييان بر سبک زندگي آنان موثر است .بدين ترتيب که روستائيان داراي پايگاه اقتصادي -اجتماعي
باال ،داراي سبک زندگي مدرنتر بوده اند ،حال آنکه با کاهش پايگاه اقتصادي-اجتماعي سبک زندگي
روستاييان به سمت سنتي شدن سوق پيدا ميکند .افرادي که داراي ثروت بيشتري بودهاند نسبت به
ديگران از سبکهاي زندگي مدرنتري برخوردار بودهاند .همچنين نحوه گذران اوقات فراغت روستاييان از
پايگاه اقتصادي -اجتماعي آنان متاثر بود .تيموري ( )4 83به اين نتيجه رسيد که سرمايه فرهنگي و
جايگزيني نسلي بر تغيير سبک زندگي تاثير فوق العادهاي دارد .اما سرمايه اقتصادي تاثير چنداني بر تغيير
سبک زندگي روستاييان نداشته است .بر اساس يافته اين تحقيق ،نسل جوان در نحوه گذران اوقات
فراغت ،الگوي تغذيه و پوشاک و  ...از سبک زندگي مدرن پيروي ميکند .با افزايش سطح تحصيالت،
ساختمان ذهني نسل جوان نسبت به دو نسل ديگر دگرگون گشته و اين امر بر عملکرد آنها تاثير گذاشته
است که منجر به اتخاذ اعمالي خاص براي نمايش نوعي سبک زندگي متفاوت شده است .در کل جوانان
روستا به دليل ميزان مطالعه بيشتر و همچنين برخورداري از سطح سواد باالتر ،بيشترين ميزان تغييرات
سبک زندگي را داشتهاند و سبک زندگي آنها نسبت به ديگر افراد ساکن در روستا مدرنتر شده است.
علمي و همکاران ( )4 83دريافتند که ميان مولفههاي سبک زندگي (فعاليتهاي فراغت ،مصرف فرهنگي،
هنجارهاي مصرف ،و اعتقادات ديني) و مديريت بدن (آرايش ،بهداشت ،کنترل وزن ،دستکاري پزشکي)
ارتباط مستقيم و مثبتي وجود دارد .خواجه نوري و همکاران ( )4 31خاطر نشان کردند که سبکهاي
زندگي فراغتي ،مذهبي و موسيقيايي مدرن به ترتيب بيشترين تأثير را بر تصور از بدن در بين زنان
داشتهاند .در اين ميان ،غير از سبکهاي مذهبي که داراي رابطه منفي با تصور از بدن بوده اند ،ساير
سبکها رابطه مثبتي با متغير تصور از بدن داشتند .رحمانزاده و طهماسبي ( )4 31نتيجه گرفتند که هر
اندازه تماشاي سريالهاي ماهوارهاي بيشتر ميشود ،سبک زندگي بانوان دانشجوي ارتباطات دانشگاه آزاد
تهران شرق هم مطابق با اين سريال تغيير پيدا ميکند .زارع و فالح ( )4 34به گونه شناسي سبک زندگي
جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر شکلگيري آن پرداختند و سبکهاي زيباييشناختي-لذتجويانه،
کارکردگرايانه ،خرده فرهنگي و انفعالي را شناسايي نمودند .بر اساس يافتههاي اين محققان ،نمرات
ميانگين انواع سبک زندگي ،بيشترين ميانگين در سبک زندگي لذتجويانه و کمترين ميانگين مربوط به
سبک زندگي منفعالنه بود .نجارزاده ( )4 34با استفاده از شاخصهاي سبک زندگي بورديو نشان داد که
تفاوت در سبک زندگي روستايي را نه در همه گروهها بلکه در بين دانشجويان و شاخص رسانهها مشاهده
کرد و تأثيرپذيري از رسانهها بر ديگر جنبههاي زندگي آنها سايه انداخته است .نصرتي و ذوالفقاري ()4 34
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دريافتند که هر چه ميزان دينداري پايينتر باشد ،سبکهاي زندگي مدرنتر و هر چه سبک افراد ديندارتر
هستند ،سبکهاي زندگي سنتيتر و غيرمدرنتر ميشود .همچنين ،مديريت بدن و توجه به پديده مد و
مارک در مصرف مادي جوانان بيش از ساير مولفههاي سبک زندگي تحت تأثير مدرنيته بودهاند .بشير و
افراسيابي ( )4 34معتقدند که ميان عضويت در شبکههاي اجتماعي اينترنتي و نحوه اختصاص وقت به
ساير فعاليتهاي اجتماعي ارتباط وجود داشته و افراد به دليل استفاده بيش از حد از اينترنت براي فعاليت
در شبکههاي اجتماعي اينترنتي ،مورد اعتراض ساير اعضاي خانواده واقع شدهاند .در واقع ،ميان عضويت در
شبکههاي اجتماعي اينترنتي و سبک زندگي جوانان ارتباط وجود داشت .سروش و حسيني ( )4 36نشان
دادند که سبک زندگي فراغتي زنان در شهرها بيشتر به سمت حوزههاي عمومي و شهري کشيده شده و
تعريف زنان از هويت مستقل از خانواده با گرايش آنها به سمت سبک زندگي فراغتي در فضاي عمومي و
شهري ارتباط داشته است .به عالوه ،حضور زنان در فضاهاي شهري تحت تأثير جهاني شدن و تعريف
هويتي مستقل از خانواده تشديد شده و هر چه اين فرآيندها بيشتر در جامعه رسوخ کنند ،اين حضور
پررنگتر خواهد بود .شريفي و رادمنش (  )4 3بين تأثيرگذاري برنامه استعداديابي ماهوارهاي "من و تو
يک" و ابعاد مختلف سبک زندگي رابطه معني داري وجود دارد .باالبردن سواد رسانهاي بايد از سوي
پايگاههاي فرهنگي هر جامعه به ويژه نهادهاي آموزشي و رسانهها تحقق يابد .در اين صورت مخاطب با
مکانيزمهاي تأثيرگذاري آشنا ميگردد و امکان تأثيرپذيري مخاطب کاهش مييابد .سواد رسانهاي باعث
ايجاد تفکر انتقادي ميشود .کوهي و همکاران (  )4 3به بررسي تأثير رسانههاي داخلي و خارجي بر
ميزان پايبنديي به سبک زندگي ديني پرداختند و دريافتند که )4 :ميان استفاده از رسانههاي داخلي با نيزان
پايبندي به سبک ديني ارتباط مستقيم وجود دارد )6 ،بين تماشاي ماهواره ،استفاده از اينترنت و رسانههاي
جهاني با پايبندي به سبک زندگي ديني رابطه معکوس وجود دارد ) ،مهمترين متغيرهاييکه در تبيين
ميزان پايبندي به سبک زندگي مذهبي شهروندان نقش آفريني ميکنند ،ماهواره (کاهش پايبندي) و
تلويزيون داخلي (تقويت پايبندي) ميباشد .ايمان و مرحمتي (  )4 3به اين نتيجه رسيدند که سرمايه
فرهنگي (با مشخصههاي مصرف رسانه اي ،تحصيالت فرد ،و تحصيالت پدر و مادر) اثر معني داري بر
سبک زندگي مدرن (با مشخصههاي فعاليتهاي فراغتي ،اولويت بدن ،ترجيحات غذايي ،ترجيحات
موسيقي و الگوي انتخاب لباس) در ميان جوانان دارد .صالحي و خجسته نسب (  )4 3دريافتند که با
وجود اينکه بين نسلهاي مختلف جامعه عشايري تفاوت معني داري از نظر مولفههاي سبک زندگي وجود
دارد و تفاوتها به شکاف و گسست نسلي منجر شده است ،مولفههاي سبک زندگي در ميان نسل سوم
متفاوت از دو نسل ديگر است .همچنين ،پررنگ شدن نقش نسل جوان در تصميمگيريها با استقبال روبرو
شده و نسلها در به کارگيري سبک زندگي نوين همراه بودهاند.
فينلي و گاليپولي )6112( 4در پژوهش خود اظهار داشتند که تغييرات در سبک زندگي کشورهاي غربي
و توسعه يافته که مشتمل بر حمل و نقل به وسيله وسايل نقليه ،استفاده از غذاهاي آماده پرچربي ،استفاده
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Finelli & Gallipoli
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از باالبر ،تماشاي تلويزيون و برنامههاي شبانه روزي است ،از داليل عمده کاهش فعاليتهاي روزانه مردم
است .همين امر درصد قابل توجهي از افراد را با اضافه وزن و چاقي مواجه ميسازد .نتايج تحقيقات لي و
ونگ )6112( 4حاکي از آن بود که بين متغيرهاي جنسيت ،سن ،تحصيالت ،پايگاه و سرمايههاي اقتصادي
6
و فرهنگي با سبک زندگي ،مصرف گرايي و اهميت سبک زندگي منبعث از دين ارتباط دارند .المجلد
( )6118نشان داد که عضويت دانش آموزان دختر دبيرستاني در شبکههاي اجتماعي اينترنتي سبب تغيير در
سبک زندگي آنها ميشود .بهعالوه ،ميان عضويت و حضور در شبکههاي اجتماعي اينترنتي با نوع پيامها و
عکسهايي که توسط اعضا منتشر ميشود ،ارتباط وجود داشت .فاوول ( )6113نيز به بررسي سبک
زندگي زنان روستايي پرداخت و نشان داد اکثر زنان روستايي مورد مطالعه ،متاهل ،ميانسال و داراي خانواده
با اندازه متوسط ،تحصيالت پايين ،و درآمد اندک بودند .به عالوه ،مشخص شد که انتخابها و ترجيحات
زنان روستايي در مناطق مختلف با يکديگر متفاوت است .پلونزينسکي و همکاران ( )6113فعاليتهاي
فيزيکي سبک زندگي (خانگي ،اوقات فراغت و حرفه اي) زنان روستايي مسن را مورد ارزيابي قرار داده و
به چند يافته اساسي دست يافتند )4 :بخش عمدهاي از هزينههاي صرف شده براي انرژي در بخش
فعاليتهاي خانگي صورت گرفته بود )6 ،حمايت اجتماعي ارتباط مثبتي با فعاليتهاي خانگي داشت) ،
فعاليتهاي فراغت عمدتاً با زندگي در شهرهاي کوچک ارتباط داشت .ساليبورسکا و همکاران ( )6146به
مطالعه تفاوتهاي ميان جوانان شهري و روستايي از نظر سبک زندگي پرداختند .آنها تالش کردند تا
عادات تغذيهاي و فعاليتهاي فيزيکي آنها را با توجه به وزن بدن ،جنسيت ،و محل سکونت با هم مقايسه
کنند .مشخص شد که در مقايسه با وزن طبيعي ،جوانان با وزن باالتر بيشتر غذا ميخوردند ،گوشت را
ترجيح ميدادند ،اغلب تحت استرس بودند ،و فعاليت فيزيکي کمتري داشتند .مشخص شد که جنسيت
تأثير معني داري بر پارامترهاي مورد بررسي داشته است .دختران گوشت را بيشتر در طول روز ميخوردند،
اغلب به سبزيجات تمايل داشتند و نسبت به پسرها استرس بيشتري داشتند .بيش از نيمي از جوانان مورد
مطالعه از وزن خود راضي نبودند .سبک زندگي در شهر و روستا اندکي متفاوت بود .در مناطق روستايي،
مواد غذايي طبيعي براي فست فود ترجيح داده ميشد ،به کرات شيريني مصرف ميشد و وعدههاي غذايي
اندکي در طي روز صرف ميشد .جنبه مثبت سبک زندگي جوانان روستايي ،داشتن فعاليت فيزيکي باال و
استرس کمتر براي مصرف افراطي غذا بود.
با مروري بر پيشينه پژوهشهاي صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ميتوان چندين نکته را
استنباط نمود .اول اينکه ،در هيچ يک از مطالعات قبلي سازه سبک زندگي با رويکرد پديدارشناسي مورد
واکاوي قرار نگرفته بود و عمدتا متوسل به روشهاي کمي ميباشند .اين در حالي است که بررسي دقيق
سازههايي همچون سبک زندگي با استفاده از روشهاي کمي نمي تواند به درک عميقي از اين پديده
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Li & Weng
2 Almjeld
3 Fawole
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بيانجامد؛ دو م ،مطالعاتي که در زمينه سبک زندگي انجام شده است عمدتا در جوامع شهري بودهاند (مثل
مطالعه رضوي زاده4 8 ،؛ حميدي و فرجي4 82،؛ خواجه نوري و همکاران4 31،؛ و زارع و فالح)4 34،
و مطالعات اندکي (مثل مطالعه رضوي زاده4 8 ،؛ حميدي و فرجي4 82 ،؛ گل پرور و همکاران4 82 ،؛
علمي و همکاران4 83 ،؛ خواجه نوري و همکاران4 31 ،؛ و زارع و فالح )4 34 ،روي جوامع روستايي و
بويژه روي زنان روستايي جوان صورت گرفته است .گرچه محققاني همچون فاوول ( )6113و پلونزينسکي
و همکاران ( )6113زنان روستايي را از نظر سبک زندگي شان مورد مطالعه قرار داده اند ،اما اوال اين
محققان نيز بر روشهاي کمي تأکيد داشتهاند و نيز اينکه زنان مورد بررسي آنها عمدتا زنان ميانسال و
مسن بودهاند .بنابراين ،با نگاهي به مطالعات قبلي ميتوان نتيجه گرفت انجام مطالعهاي کيفي روي سبک
زندگي زندگي دختران روستايي ميتواند سهم بسزايي در توسعه دانش موجود در اين حوزه داشته باشد.

روش پژوهش
در تحقيق حاضر از روش کيفي پديدارشناسي استفاده شده است .يکي از موارد مناسب براي کاربرد روش
پديدارشناسي پاسخ به اين سوال است که آيا نياز به روشنسازي بيشتر پديدهاي خاص وجود دارد؟
تحقيقات زيادي در مورد سبک زندگي دختران روستايي وجود ندارد .متون موجود هم بيشتر در چارچوب
بررسيهاي کمي و در مناطق شهري صورت گرفته است .از اينرو تحقيق حاضر با رويکرد پديدارشناسي به
بررسي اين موضوع پرداخته است .پديدار شناسي ريشه در نهضت فلسفي ادموند هوسرل دارد .او بر اين
باور بود که نقطه شروع دانش ،تجربه دروني فرد از پديدههاست .به نظر هوسرل ،کار پديدار شناسي مطالعه
ذهن و آگاهي آدمي در ارتباط آن با جهان است .پديدارشناسي در پي ايجاد مناسبت بين انسان و جهان
است .در واقع بنياديترين و نخستين اصل پديدارشناسي اين است که بايد به «خود چيزها» روي آورد.
بنابراين ،اساس پديدارشناسي هوسرل بر اين بود که کل حقيقت عيني يا علمي نهايتاً در درون زيست-
جهان تجربي انسان مبنا دارد و مسله اصلي «زمينهيابي حقيقيت در تجربه» است (نقيب زاده و فاضلي،
 .) 8 :4 82مطالعات پديدارشناسي عموماً با ادراکات يا مفاهيم ،نگرش و عقايد ،احساسات و عواطف افراد
سر و کار دارد .پديدار شناسي از نظر لغوي ،عبارت است از مطالعه پديدهها از هر نوع ،و توصيف آنها با در
نظر گرفتن نحوه بروز تجلي آنها ،قبل از هرگونه ارزشگذاري ،تاويل و يا قضاوت ارزشي .در نگاه ديگر ،اگر
پديدارشناسي را معنا شناسي بدانيم ،معناهايي که در زندگي انسان پديدار ميشوند ،يک نظام معنايي را
شکل ميدهند .اين نظام معنايي با اضافه نمودن وجود به زمان و مکان به دست ميآيد و شناسايي اين
نظام معنايي نيز از همين راه حاصل ميشود؛ يعني يک شناخت مضاف به زمان و مکان که آن را تجربه
زندگي مينامند .پديدار شناسي ،اساساً مطالعه تجربه زيسته يا جهان زندگي است .پديدارشناسي به جهان،
آنچنان که به وسيله يک فرد زيسته ميشود ،نه جهان يا واقعيتي که چيزي جداي از انسان باشد ،توجه
دارد .زيرا پديدارشناسي ميکوشد معاني را آنچنان که در زندگي روزمره زيسته ميشوند ،آشکار نمايد (امامي
سيگاوردي و همکاران .)22 :4 34 ،در پديدار شناسي از روش توصيفي که دنباله روي هوسرل و پيروان
اوست ،استفاده شده است .پديدارشناسي توصيفي نه صرفاً بر شواهد تجربي متکي است و نه بر استدالهاي
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منطقي ،بلکه به ساختار تجربه توجه ميکند و اصولي را سازماندهي ميکند که به جهان زندگي ،شکل و
معني ميدهد .چنين تحقيقي درصدد روشن کردن ماهيت اين ساختارها و به عبارتي درصدد قابل رويت
کردن امر ديدني است .کليه مراحل اين پژوهش با روش پديدار شناسي توصيفي و بر اساس روش
کاليزي 4انجام پذيرفته و هفت گام براي رسيدن به هدف طي شده است که هر کدام از آنها راهنماي
بخشي از فعاليتهاي فرآيند پژوهش از جمله تحليل دادهها هستند .در مرحله اول کاليزي ،در پايان هر
مصاحبه و ثبت يادداشت برداريهاي ميداني ،يادداشتهاي نوشتهشده جهت درک احساس و تجارب
شرکتکنندگان چندبار مطالعه ميشود .در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه توصيفهاي شرکت کنندگان،
زير اطالعات بامعني ،بيانات مرتبط با پديده مورد بحث ،خط کشيده ميشود و به اين طريق جمالت مهم
مشخص ميشوند .مرحله سوم که استخراج مفاهيم فرمولهشده 6است ،عبارات مهم بعد از مشخصکردن
هر مصاحبه ،سعي مي شود تا از هر عبارت يک مفهوم که بيانگر معني و قسمت اساسي تفکر فرد بود
استخراج شود .بعد از استخراج کدها ،مطابق مرحله چهارم کاليزي ،پژوهشگر مفاهيم تدوين شده را به
دقت مطالعه ميکند و بر اساس تشابه ومفاهيم آنها را دسته بندي مينمايد .بدين روش ،دستههاي
موضوعي از مفاهيم تدوين شده تشکيل ميشود .در مرحله پنجم ،نتايج براي توصيف جامع از پديده تحت
مطالعه به هم پيوند مييابد و دستههاي کليتري را به وجود ميآورند .در مرحله ششم ،توصيف جامعي از
پديده تحت مطالعه (تاحد امکان با بياني واضح و بدون ابهام) ارائه ميشود .مرحله پاياني (اعتبارسنجي
نهايي يافتهها) اعتبار بخشي با ارجاع به هر نمونه و پرسيدن درباره يافتهها انجام ميشود .به عالوه ،جهت
استحکام تحقيق از دو معيار اطمينان پذيري و باورپذيري استفاده ميشود .البته کاليزي متعقد است
محققان بايد نسبت به اين مراحل انعطاف پذير باشند (عابدي.)642-642 :4 83 ،

ميدان مطالعه و نمونهگيري پژوهش
جامعه آماري مطالعه حاضر ،روستاي صوفي است که اين روستا در فاصله  62کيلومتري شهرستان
شوط و در بين روستاهاي قره زمين ،طوره ،سليمان کندي و چاوقون و در شمال استان آذربايجان غربي
واقع شده است .بر طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  ،4 3جمعيت اين روستا حدود 6882
نفر بوده که در اين ميان دختران گروه سني  41سال به باال را که تقربيا  611نفر هستند به عنوان
ميدان مورد مطالعه مد نظر قرار گرفت .اين روستا محل زندگاني افرادي است ترک زبان و شيعه مذهب
که  26سال پيش صاحب مکتب خانه و صدها سال پيش داراي حمام عمومي و کانالها و قناتهاي
حيرت انگيز آب و آبياري بوده است .بنابراين ،اين روستا ماکت کاريکاتور گونهاي از تحوالت جامعه در
حال گذار است .از نظر فرهنگي ،شيوههاي مصرف در زمينههاي مختلف و سبک زندگي مورد توجه
ديگر روستاها و حتي شهرهاي اطراف است .انتخاب نمونه مناسب اثر قابل توجهي بر کيفيت پژوهش
دارد .بنابراين ،در پژوهش کيفي ،معموالً واحدهاي نمونه براساس نياز پژوهش انتخاب ميشوند تا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Colaizzi method
2 Formulated meanings
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اطالعات غني و عميق از آنها به دست آيد .اين نوع نمونهگيري را نمونهگيري هدفمند مينامند.
نمونهگيري هدفمند جهت افزايش فهم از از افراد ،گروههاي منتخب و تجارب و يا براي توسعه تئوريها
و مفاهيم طراحي شده است (جاللي .) 4 :4 34 ،اين نوع نمونهگيري به دنبال ايجاد قوانين ثابت و
تغيير ناپذير و تعميم نتايج نيست بلکه سعي در شن اخت بهتر هر پديده در زمينه خاص دارد .نمونهگيري
تا جا آن ادامه پيدا نمود که اشباع در اطالعات گردآوري شده حاصل شود .به عبارت ديگر ،اطالعات به
دست آمده در مصاحبهها به طور قابل مالحظهاي با اطالعات قبلي مشابهت داشته باشد .استفاده از
روش اشباع داده در پژوهشهاي کيفي به عنوان استاندارد طاليي پايان نمونهگيري در نظر گرفته
ميشود (رنجبر و همکاران .)6 8 :4 34،جدول زير اطالعات بيشتري درباره مشارکت کنندگاني که در
اين پژوهش با آنها مصاحبههايي صورت گرفت را نشان ميدهد.
جدول  .مشخصات شرکت کنندگان در پژوهش
کد

سن

نام

ميزان تحصيالت

4

41

ص

دوره هشتم

6

42

پ

دوره هشتم

42

ف

دوم دبيرستان

1

42

ن

دوم دبيرستان

2

42

ت

سوم دبيرستان

2

48

م

پيش دانشگاهي

2

6

ب

دانشجوي کارشناسي

8

6

ق

دانشجوي کارشناسي
ارشد

3

61

خ

کارشناسي

41

62

ج

کارشناسي ارشد

يافتههاي پژوهش
در جدول  6کدهاي مفهومي استخراج شده از مصاحبهها و مضامين اصلي و فرعي حاصل از آن ارائه
ميشود .اين مضامين شامل  2مضمون اصلي و  66مضمون فرعي است.
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جدول .کدهاي مفهومي استخراج شده از مصاحبهها به همراه مضمونهاي اصلي و فرعي
مربوطه
مضمونهاي
اصلي

مضمونهاي
4
فرعي
برندگرايي

تن خوري لباس

مدگرايي

پوشاک

تمايز

محدود شدن نظر
والدين

واحد معنايي

6

کد ( )8ميگويد «در انتخاب لباس هايم به مارک آنها توجه ميکنم و برايم خيلي
مهم است که از مارکهاي معتبر باشد»
کد (4و )2ميگويد « لباسهاي با مارک خارجي و به خصوص مارکهاي ترکيه
را ترجيح ميدهم»
کد ( ) ميگويد «هنگام خريد کردن به جنس لباسها کمتر توجه ميکنم ،يعني
مهمتر از جنس لباس اينه که ،بهم بياد .يعني اگه لباسي بهم بياد ولي جنس اش
خوب نباشد زياد مهم نيست و اون لباس رو ميخرم»
کد ( )41بيان ميکند «اگه لباسي که بخوام خياط واسم بدوزد ،حتما مدلهاي
جديدي رو که از ماهواره ديدهام و يا برخي مواقع از اينترنت جست و جو ميکنم،
به خياط پيشنهاد ميدهم» .کد (2و4و )1ميگويد «ترجيح ميدهم که مطابق مد
روز لباس ،کيف و کفش و روسري بپوشم و حتما به ست بودن لباسهام توجه
ميکنم و دوست دارم که مطابق بقيه وسايلم از ساعت و زيور االت يا الک ناخن
استفاده کنم»
کد ( )4ميگويد «قيمت لباس ،کيف و کفش و ...زياد مهم نيست ،يعني قبل از
اينکه قيمت چيزي رو بدونم انتخاب ميکنم».
کد( )6ميگويد «سعي ميکنم بر اساس رنگ سال خريد کنم و در غير اين صورت
رنگهاي روشن مثل ياسي ،آبي و ...رو انتخاب ميکنم».
کد ( ) ميگويد «که الک ناخن و روسري در رنگهاي مختلف دارم و من برعکس
بقيه دوستام از رنگ مخالف رنگ سال استفاده ميکنم زيرا احساس ميکنم از اين
طريق بيشتر به چشم ميام» و «دوست دارم چيزي که ميخرم قيمتش باال باشه
چون احساس ميکنم اکه قيمتش بيشتر باشه ،دوستام بيشتر از اينکه درمورد جنس
اش و جالب بودنش بپرسن قيمت لباسي که خريدم ميپرسن»
کد ( )2ميگويد هر چيزي که ميخوام بپوشم يا بخرم دوست دارم که حتما تک
باشد ،يعني اگه کسي مثل چيزي که من خريدم توروستا بپوشند ،ديگه اون لباس رو
نمي پوشم و ترجيح ميدهم که اونو کنار بگذرم و از لباسهاي قبليام استفاده کنم»
کد (8و3و4و )..ميگويد «بيشتر بر اساس نظر خودم لباس و کفش و ...رو انتخاب
ميکنم چون اگه به والدين ام باشد که بايد لباس بلند و رنگش سنگين و جنس
اش خوب باشد ،ولي نظر من درست بر عکس نظر والدينم است و بيشتر وقتها
مانتوهاي کوتاه و اندامي ميپوشم»
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کد ( )41ميگويد «هر موقع وقت کرده باشم تلويزيون نگاه ميکنم و از
تماشاي

شبکههاي داخلي فقط اخبار شبکه دو رو نگاه ميکنم و سريالها و

تلويزيون

مستندهارو از شبکههاي ماهواره نگاه ميکنم»
کد ( )2بيان ميکند «که بيشتر وقتها با اعضاي خانواده فيلم و فوتبال نگاه
ميکنيم»

گوش دادن به
موسيقي مدرن

کدهاي (4و )6ميگويند «من آهنگهاي جديد رو دوس دارم و بيشتر
اهنگهاي خوانندگان پاپ ترکيه رو گوش ميدهم»
کد ( ) ميگويد «فقط آهنگهاي شاد و فارسي گوش ميکنم»
کد ( )2ميگويد «طبيعت روستا خيلي به نظر من بکر و زيباست به همين

طبيعت گردي

روستا و بخصوص چشمهها و دشتهاي اطراف بريم»

گذراندن
اوقات
فراغت

خاطر هر موقع اگه قرار باشه به يه جايي بريم ترجيح ميدم که به اطراف
کد ( )3ميگويد «من سفرکردن به شهرهاي استانهاي ديگر رو دوست دارم و

عالقه به

بهنظر من مسافرت به شهرهاي ديگر زيباييها و جذابيتهايخاص خودشرو

مسافرت رفتن

دارد اما چون يک خانواده پرجمعيت هستيم ،مسافرت کردن به جاهاي ديگر
کمتر اتفاق ميافتد».
کد ( )8بيان ميکند «که در طول روز بعد از کارهام براي انجام تکليف

تمايل به فضاي
مجازي

درسي و پيدا کردن منابع و مقالههاي علمي و هم چنين براي سرگرمي از
اينترنت استفاده ميکنم» و «با دوستام از طريق وايبر در ارتباطم».
کد ( )4ميگويد «چون ماهواره نداريم بنابراين آهنگهاي جديدي که دوستام
شنيدهاند رو از اينترنت دانلود ميکنم»

استفاده از
ابزارهاي
ارتباطي

کد ( )41ميگويد «با دوستام با تلفن همراه خودم از طريق زنگ زدن يا اس
ام اس ارتباط بر قرار ميکنم و عضو وايبر و فيس بوک و ...نيستم»
کد ( )2ميگويد «زياد اهل اس ام اس و وايبر و اينترنت و  ...نيستم و فقط در
مواقع نياز استفاده ميکنم»
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مضمونهاي
اصلي

مضمونهاي
4
فرعي

واحد معنايي

سنت گريزي

کد ( )1ميگويد «برخي اصطالحهاي قديمي رو که مادر بزرگم و يا افراد مسن به
کار ميبرند ( بي بي  ،آبا ،1آنا ،2آقا ،2دده 2و )...رو من به کار نمي برم و به جاي
آنها از (زنداداش و يا حتي به اسم کوچک صدا ميزنم ،عمه ،بيوک بابا ،8مامان و
بابا) استفاده ميکنم»

آداب گفتار

اهميت دادن به
مراقبتهاي
آرايشي

کد (4و )6بيان ميکند «در بيشتر مواقع در حين صحبت کردن از واژههاي ترکي
استانبولي استفاده ميکنم و در مدرسه هم با دوستاي صميميم کالً به صورت
ترکي استانبولي صحبت ميکنيم که فقط کسايي که ميتونند ترکي استانبولي
حرف بزنند ميتونند به گروه ما اضافه بشند و از اين طريق ما از ديگر
همکالسيمان متمايز ميشويم و اين متمايز بودن رو خيلي دوس داريم»
کد ( )3ميگويد «به پوست وموي خود خيلي حساسم و هميشه از کرم نرم کننده
و ضد آفتاب استفاده ميکنم و از لوازم آرايشي که استفاده ميکنم به مارک و
تاريخ انقضايشان حتما نگاه ميکنم»

اهميت دادن به
مراقبتهاي
بهداشتي

کد ( )2ميگويد «در طول شبانه روز حداقل دو بار مسواک ميزنم و در صورت
جوش زدن صورتم به پزشک مراجعه کرده و حتما تا خوب نشود شب و روزم به
هم ميخورد».

کنترل وزن و
تناسب اندام

کد ( ) 8ميگويد «از چاقي بدم ميآيد و هميشه به هر چيزي که ميخورم توجه
ميکنم که پرچرب نباشد»
کد ( )2ميگويد « دوست دارم اندامم در حالت متوسط نگه دارم نه بيش از حد
الغر و نه چاق باشم».

رعايت رژيم
غذايي

کد ( )41ميگويد «در شام سعي ميکنم غذايي کمي ميخورم و بيشتر از سبزي و
ساالد استفاده ميکنم».
کد ( )4بيان ميکند «از غذاهاي پر چرب زياد در خانه استفاده نمي کنيم»

تمايز در گفتار

مديريت
بدن

6
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 1مادر بزرگ
 2مادر
 2پدر
 2پدر
 8پدر بزرگ
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جديد براي طبخ
غذا
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6

کد ( ) 2ميگويد «در موقع آشپزي کردن از مايکروفر و همزن برقي و ...استفاده
ميکنم».
کد ( )8ميگويد « بيشتر مواد اوليه که در پختن غذا در خانه استفاده ميکنيم از
شهر خريد ميکنيم و از اجاق گاز ،فرو ...براي آماده کردن غذا استفاده ميکنيم».
کد ( ) 3ميگويد «به تزيين غذا اهميت ميدهم حتي اگر مهمان نداشيم هميشه

اهميت دادن به
شيوه تغذيه

تزيين غذا

سعي ميکنم تنوعي در تزيين غذا داشته باشم»
کد ( )4ميگويد «خيليکم پيش مياد که غذايي بپزم ولي از تزيين کردن غذا را
خيلي دوست دارم»
کد ( ) ميگويد «غذاهاي مثل ساندويج و پيتزا رو دوس دارم»

عالقه به غذاهاي
فست فودي و
جديد

کد ( )2بيان ميکند «که عالقه زيادي به غذاهاي که مواد اوليه اش طبيعي
هست ،دارم»
کد ( )3ميگويد «غذاهاي سنتي رو دوس دارم ولي در کنار اونا درست کردن
غذاهاي جديد رو هم ياد ميگيرم به برنامههاي آشپزي نگاه ميکنم و يادداشت
بر ميدارم».

برآيند
پژوهش حاضر ،با هدف بررسي سبک زندگي موجود در بين دختران روستاي صوفي به انجام رسيده است؛
اينکه اساساً سبک زندگي در بين دختران اين روستا چگونه است؟ با توجه به ماهيت پيچيده و چندبعدي
سبک زندگي ،مولفههاي پوشاک ،فعاليتهاي فراغتي ،مديريت بدن ،آداب گفتار ،و شيوه تغذيه در بررسي
سبک زندگي مد نظر قرار گرفته شده است .مهمترين نکتهاي که در بين دختران روستاي مورد بررسي
مشاهده گرديد ،تاثير شديد فرآيند مدرن و پديده پيشرفت فناورانه و فناوريهاي ارتباطي است که زندگي
دختران را به شدت تحت تاثير قرار داده است .هويت دختران اين روستا در دنياي متغير و سيال کنوني به
شدت دگرگون شده است زيرا آنها هم به پديدههاي مدرن توجه دارند و هم به شناسههاي محلي .با
انتخاب عناصر سبک زندگي مورد نظر خويش ،هويت خود را شکل داده و به آن جهت ميدهند .با اين کار
خود و سبک زندگي شان را از افراد ديگر که داراي سبک زندگي ديگري هستند ،متمايز ميسازند .تمايز
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بين افراد کامالً مشهود است و ميتوان در تک تک عناصر زندگي آنها تمايز را يافت .براي بررسي بهتر
مسائل مطرح شده به مهمترين يافتههاي حاصل از دادههاي ميداني پرداخته ميشود .شايان ذکر است که
اعتبار مقوالت استخراجي و مضمونهاي فرعي نيز با چک کردن ريز مصاحبه ها ،بازبيني افراد متخصص و
نهايتاً تاييد خود مصاحبه شوندگان محقق گرديد.
پوشاک
با تحليل دادههاي حاصل از مصاحبهها در بخش پوشاک ،پنج مضمون فرعي شامل "برندگرايي"،
"اندامخواري لباس"" ،مدگرايي"" ،تمايز" و"محدود شدن نظر والدين" پيدايش يافت .در رابطه با
"برندگرايي" دختران روستايي ميتوان دريافت که دختران مورد مطالعه در هنگام خريد لباس به برند بودن
آن و نيز برندهاي خارجي لباس اهميت زيادي ميدهند .به اعتقاد اين دختران" ،اندامخواري" لباس يکي
از ويژگيهاي اساسي در انتخاب لباس براي آنها ميباشد و همواره در جستجوي لباسهايي متناسب با
اندام و وضعيت بدني شان هستند .افزون بر اين ،دختران روستايي نيز همانند دختران مناطق شهري براي
مد روز بودن و شيک بودن لباس نسبت به قيمت و جنس لباس ،ارزش بيشتري قائل بودند .اين
"مدگرايي" عمدتا تحت تأثير مشاهده رسانههاي خارجي و نيز اينترنت بوده است و سبب شده دختران
روستايي به مواردي همچون ستبودن لباسها و يا استفاده از زيورآالت خاص توجهي بيش از پيش داشته
باشند .يکي از پديدههاي جالبي که در سبک پوشش دختران روستايي مشاهده گرديد" ،محدود شدن نظر
والدين" در انتخاب نوع پوشش بود .برخالف گذشته ،دختران روستايي بيشتر براساس سليقه و ذوق
خودشان لباس مورد نيازشان را انتخاب ميکنند و کمتر تحت تاثير خانواده و بخصوص والدين هستند .در
اينجا متفاوت بودن سليقه والدين و فرزندان ديده ميشود به نحوي که بر خالف سنتهاي پيشين ،اکثر
آنها از کيف ،کفش و لباس اسپورت ،کوتاه و اندامي استفاده ميکردند .بنابراين نوعي تضاد بين سنت و
مدرنيته در پوشش دختران روستايي مشهود است .عالوه بر اين ،دختران در سنين پايين نسبت به دختران
سنين باال ،بيشتر در انتخاب پوشاک از رسانههاي خارجي و داخلي تأثير ميپذيرفتند .آخرين پديدهاي که در
پوشش دختران روستايي مشهود بود ،تمايل به متمايز بودن در لباسهاي منتخب آنها براي پوشيدن
ميباشد .دختران روستايي مورد بررسي عمدتاً در پي لباسهايي بودند که به بهترين نحو آنها را از ساير
همساالن و دوستانشان متمايز ميکرد؛ به عنوان مثال ،تأکيد بر رنگ سال بودن لباس ها ،تنوع در رنگ
الک ناخن و روسري ،گران بودن لباس ،تک بودن ،و اجتناب از پوشيدن لباسهاي تکراري ،همگي از
مواردي هستند که حکايت از تمايل به متمايز بودن دختران روستايي دارد.بر مبناي ديدگاه بورديو نيز ،نوع
پوشش افراد ميتواند بيانگر سبک زندگي و ذائقههاي خاصي باشد که منجر به متمايز شدن افراد از
ديگران شود .در واقع يکي از کارکردهاي پوشش ،تمايز بخشي است .همچنين ،حميدي و فرجي ()4 82
اذعان داشتند که در جوامع امروزي کارکردهاي ساده و اوليه لباس کمرنگ شده و در عوض ،کارکردهاي
پيچيدهتري مانند خلق هويت و ايجاد تمايز و سبک زندگي براي آن متصور است .جهاني شدن فرآيندي
غيرقابل کنترل است که نمايان ترين شاهد آن ،لباسي است که مردم در سراسر دنيا در مناطق مختلف به
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تن ميکنند .در گذشته ،مناطق جغرافيايي فرهنگي گوناگون و حتي مردم واحد در زمانهاي گوناگون ،تنوع
بسياري در پوشاک خود داشتند .اين روزها با روندهاي جهاني شدن در هر مکاني ،مردم پوشاکي شبيه به
هم به تن ميکنند و اين نه تنها در لباس نمايان است بلکه حتي در کفش ،جواهرات ،مدل مو ،آرايش و
ديگر نمادهاي مد نيز به خوبي قابل مالحظه است (نجارزاده.)421 :4 34 ،
گذراندن اوقات فراغت
يافتههاي حاصل از مصاحبه با دختران روستايي حاکي از آن بود که در بعد گذراندن اوقات فراغت از سبک
زندگي ،مضمونهاي "تماشاي تلويزيون"" ،گوش دادن به موسيقي مدرن"" ،طبيعت گردي"" ،عالقه به
مسافرت رفتن"" ،تمايل به فضاي مجازي" ،و "استفاده از ابزارهاي ارتباطي" مشاهده گرديد .دختران
مورد مطالعه بخشي از اوقات فراغتشان را با "تماشاي تلويزيون" به همراه اعضاي خانواده سپري ميکردند
که البته با ورود فناوريهاي صوتي و تصويري جديد ميتوان انتظار چنين روندي را داشت .عالوه بر اين،
دختران روستايي بر عکس والدين خود ،موسيقي پاپ و جديد و نيز موسيقي خارجي گوش را ميدادند .از
نظر فعاليتهاي تفريحي و گردشگري نيز دو گروه از دختران روستايي به چشم ميخورد )4 :بخشي از
دختران طبيعت گردي را دوست داشتند و ترجيح ميدادند از طبيعت بکر روستا ديدن کنند و بخشي از وقت
خود را در کنار چشمهها و دشتهاي زيباي روستا بگذرانند ،و  )6گروه ديگر مسافرت کردن به شهرهاي
ديگر را دوست داشتند چرا که از جذابيتهاي خاصي براي آنها برخوردار ميباشند .افزون بر اين ،پيدايش
فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي نوين سبب گشته که دختران روستايي نيز بخش از اوقات فراغت خود را
با ورود به "فضاي مجازي" ميگذرانند .آنها از اينترنت براي براي دانلود آهنگهاي جديد ،عکس،
وبگردي و نيز دانلود مقالههاي علمي و  ...استفاده ميکردند .نکتهاي که در اين ميان بايد بدان توجه داشت
اين است که تمايز ميان گذراندن فراغت و آموزش در استفاده از فضاي مجازي تا اندازهاي دشوار ميباشد.
به عبارتي ،در بسياري از فعاليتهاي فراغتي (مثل استفاده از کامپيوتر) جنبه آموزشي نيز دارند .بنابراين
برطبق نظريه بورديو ،نسلهاي موجود در يک جامعه ،ساختمان ذهني مشابهي ندارند و در نحوه گذران
اوقات فراغت نيز تمايزات و تفاوتهايي وجود دارد .همچنين نمود ديگر اثرات اين فناوريها را در نحوه
برقراري ارتباط ميان دختران روستايي مشاهده کرد .برخي از دختران مورد مطالعه براي ارتباط با
دوستانشان از تلفنهاي همراه در قالب شنيداري و پيامک استفاده ميکردند .بنابراين ميتوان دريافت که
در حال حاضر دو فضا در روستا وجود دارد .دو فضاشدن جامعه روستا بدان معنا است که هم الگوهاي
ف راغتي سنتي مانند بودن با خانواده و هم الگوهاي فراغتي مدرن که جوانان از آن براي گذران اوقات
فراغت استفاده ميکنند ،قابل مشاهده است .فناوري اطالعات و ارتباطات ،دو فضاي به هم پيوسته زندگي
روزمره را توليد کرده است به نحوي که گذران زندگي روزمره و يا به عبارتي شيوههاي زندگي در اين دو
فضاي متمايز و در عين حال به هم چسبيده ،شکل ميگيرد .زندگي روزانه بيشتر بر اساس بازي ديالکتيکي
امر جهاني و محلي شکل ميگيرد .مهمترين تجلي اين تغيير و رابطه ديالکتيکي ،دو فضايي شدن
روستاست .الگوهاي فراغت ،از ترکيبي از زمان و مکان فراغت شکل گرفته است .با توجه به گروههاي
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سني و اجتماعي مختلف در روستا همواره در حال بازسازي است و روندهاي بيروني برآن تاثير ميگذارد
(ازکيا و حسيني رودبارکي.)628 :4 88 ،
آداب گفتار
بر اساس دادههاي حاصل از مصاحبهها در بخش آداب گفتار ميتوان نتيجه گرفت که دو پديده
"سنتگريزي" و "تمايز در گفتار" در زندگي دختران روستايي به چشم ميخورد .دختران مورد مطالعه در
روستاي صوفي در حين گفتار ،به جاي واژههاي سنتي از واژههاي جديد استفاده ميکردند که اين امر
ميتواند به منزله تضعيف سنت در مقابل مدرنيته قلمداد گردد .به عالوه ،دختران سنين پايين از واژههاي
خارجي (عمدتاً ترکي استانبولي به دليل نزديکي جغرافيايي با کشور ترکيه و استفاده از برنامههاي تلويزيوني
اين کشور) براي متمايز نشان دادن خود و محبوبيت بين دوستان استفاده ميکردند .بورديو ()4381
شيوههايي را تحليل ميکند که گروههاي هم رده و هم طبقه خود را به وسيله آن ،از الگوهاي مصرفي
گروه ديگر متمايز ميکنند .بورديو نشان ميدهد که چگونه گروههاي خاص ،به ويژه طبقات اجتماعي-
اقتصادي ،از ميان انواع کاالهاي مصرفي ،روشهاي لباس پوشيدن ،غذا خوردن ،آرايش کردن ،گفتار و ...
انتخابهايي را انجام ميدهند تا روش زندگي مجزاي خود را مشخص و خود را از ديگران متمايز کنند .در
حقيقت اين يک ذائقه اساسي است که افراد به واسطه آن خود و طبقه خود را از ديگران متمايز و بر اساس
آن خود را دسته بندي ميکنند.
مديريت بدن
در زمينه بعد مديريت بدن مشخص شد که پديدههاي "اهميت دادن به مراقبتهاي آرايشي"" ،اهميت
دادن به مراقبتهاي بهداشتي"" ،کنترل وزن و تناسب اندام" ،و "رعايت رژيم غذايي" نمايان ميباشد.
دختران مورد مطالعه براي مراقبتهاي الزم در امر "آرايشي" اهميت زيادي قائل ميشدند .به عنوان مثال،
توجه به زيبايي پوست و مو با استفاده از کرمهاي بهداشتي توليدشده توسط شرکتهاي معتبر در اظهارات
اين دختران مشهود بود .به عالوه ،آنها پيوسته از نظر "بهداشتي" مراقب خود بودند که ميتوان آن را از
دفعات مسواک زدن و مراجعه به پزشک در صورت وجود هرگونه ناخورسندي در وضعيت ظاهري و دروني
بدنشان استنباط کرد .همچنين ،يافتهها نشان داد که دختران روستايي به "تناسب اندام و کنترل وزن"
اهميت زيادي ميدهند و نوعي دغدغه ذهني براي آنها به شمار ميرود .اين پديده خود منجر به بروز پديده
ديگري تحت عنوان "رعايت رژيم غذايي" گرديده است که شواهد آن را ميتوان در کم خوردن غذا،
استفاده زياد از سبزيجات و ساالد ،وکم کردن مصرف غذاهاي پرچرب مشاهده کرد .در واقع مديريت بدن
در بين دختران مورد مطالعه مطرح است که همراستا با نتايج تحقيق ازکيا و حسيني رودبارکي ()4 88
است؛ يعني افزايش توجه به بهداشت فردي و جمعي توسط روستاييان نشان دهنده موفقيت برنامههاي
بهداشتي در روستاست .همچنين ،بر اساس تحقيق خواجه نوري و همکاران ( )4 31در جوامع گوناگون
بشري ،گرايش به کنترل بدن به گونهاي روزافزون در ميان زنان و بويژه دختران در حال گسترش است.
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اين پديده به دليل گسترش فراگير و نتايج فردي و اجتماعي آن ،امروزه مورد توجه قرار گرفته است.
چنانکه بين سبکهاي زندگي مدرن همچون سبکهايي که بيشتر از موسيقي غربي استفاده ميکنند،
بيشتر از ساير سبکها توان تبيين مديريت بدن را در بعد توجه به ظاهر داشتهاند (خواجهنوري و
همکاران .)14- 3 :4 31،اين يافته با يافتههاي بهنوئي گدنه ( )4 34نيز مرتبط است که نشان داد
مديريت بدن دختران جوان با گونههاي هويت مذهبي همبستگي منفي و با گونههاي هويت شخصي
همبستگي مثبتي دارد .در نتيجه ،با افزايش قدرت و خودآگاهي دختران جوان در کنترل و مديريت بدن
خود ،نظارتهايي که ناشي از ايدئولوژيها و نگرشهاي مذهبي ،خانوادگي و ملي افراد ميشود ،تاحدودي
خنثي و اثربخشي خود را از دست داده و نقش خود افراد و گروههاي دوستي ،بيشتر شده است.
تغذيه
سرانجام در بخش تغذيه نيز بر مبناي دادههاي به دست آمده از مصاحبهها با دختران روستايي ،پديده
مهم شامل "استفاده از وسايل جديد براي طبخ غذا"" ،اهميت دادن به تزيين غذا" ،و "عالقه به غذاهاي
فست فودي و جديد" نمايان گرديد .دختران روستايي نيز مشابه با دختران مناطق شهري از وسايل جديد
براي طبخ غذا استفاده ميکردند .عامل تحوالت رخ داده را ميتوان افزايش نسبي رفاه و استانداردهاي
زندگي به خاطر امکانات زير بنايي و عمراني مانند آب ،برق و  ...دانست .که موجب رواج استفاده از انواع
وسايل گازسوز براي پخت و پز و شکلگيري آشپزخانه به سبک جديد شده است که خود به تغييراتي در
شيوه طبخ غذا منجر گرديده است .بيشتر دختران بررسي شده به تزيين غذا اهميت ميدادند و اصوالً در
خانه و با همه اعضاي خانواده غذا ميخوردند .آنها تزئين غذا را به عنوان يک عالقه شخصي ميدانستند
که بيانگر تمايالت زيبايي شناختي آنها بود که به نظر ميرسد اين موضوع نيز تحت تأثير رسانهها ميباشد؛
چرا که امروزه رسانهها حاوي برنامههايي در زمينه آموزش آشپزي و هنرهاي زيبا ميباشد که قطعاً روي
مخاطبان تأثيرگذار است .از سوي ديگر" ،عالقه به غذاهاي فست فودي و جديد" نيز در بين دختران
روستايي مورد مطالعه مشاهده شد .آنها تمايل به غذاهايي مثل ساندويج و پيتزا داشتند و در صورت طبخ
غذا در منزل ،به دنبال يافتن دستور طبخ غذاهاي جديد از طريق برنامههاي آشپزي بودند .در اينجا نيز
ميتوان تأثير رسانهها را بر مولفههاي تغذيهاي به طور واضح مشاهده کرد .به تعبير گيدنز ،گسترش
رسانههاي جمعي موجب غلبه بر محدوديتهاي زماني و مکاني ،از جاکندگي روابط اجتماعي و سبکهاي
زندگي و بازجاگيري آنها در پهنههاي نامحدود زماني-مکاني شده و با هم رديف قرار دادن امور محلي و
جهاني ،موجب بازانديشي در امور محلي و تغيير آنها در پرتو اطالعات و آگاهيهاي جديد و در نتيجه
پيدايش سبکهاي جديد زندگي گرديده است.

استنباط نظري
هدف از انجام اين مطالعه بررسي سبک زندگي دختران روستايي بوده است که در اين راستا دو سئوال
اساسي مطرح شد .اولين سئوال مربوط به چگونگي سبک زندگي دختران روستايي بود .در پاسخ به اين
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سئوال ،سبک زندگي دختران روستايي در قالب پنج محور اصلي پوشاک ،فعاليتهاي فراغتي ،مديريت
بدن ،آداب گفتار ،و شيوه تغذيه قابل تشريح است .مشخص شد که در مورد "پوشاک" دختران روستايي،
شاهد پديدههاي برندگرايي ،توجه به جنس لباس ،مدگرايي ،متمايزبودن در پوشش ،و محدود شدن نظر
والدين هستيم .تمامي اين پديدهها در زندگي شهرنشيني امروز مشاهده ميشوند .درواقع نوعي همسان
سازي بين شهر و روستا از نظر نحوه پوشش دختران به وجود آمده است .از ديدگاه کريک )6112( 4نيز
پوشاک از يک سو ابزاري است براي اجتماعي شدن و کنترل اجتماعي و از سوي ديگر ،رهايي از
محدوديتهاي فرهنگي .اصوال زنان و دختران جوان با نيت جستجوي هويت به ويژه هويت جنسي دست
به آفرينش سبک پوشش ميزنند .به عالوه ،با نگاهي به تغيير روندهاي اجتماعي ميتوان دريافت که يکي
از حوزههاي تغييرپذير و تغييرساز ،پوشاک جوامع مختلف بوده است .در اين ميان ،پوشش زنان و دختران
جوان بيش از مردان دچار تحول شده است به نحوي که هر روز مدها و طرحهاي جديدي براي زنان و
دختران جوان به بازار عرضه ميشود که منجر به جذب هر چه بيشتر دختران به مصرف گرايي شده است.
اين پديده در ميان دختران روستاي صوفي نيز به وضوح قابل مشاهده بود .همچنين سبک پوشش براي
اثبات فرديت و ق وه تميز سرمايه فرهنگي مصرف کننده و راهي براي بناساختن تمايز او با ديگران به شمار
ميرود .به گفته بورديو( )4383مصرف ديگر تنها ارضاى يک دسته از نيازهاى از نظر زيستى ،ريشه دار
نيست ،بلکه متضمن نشانه ها ،نمادها ،ايدهها و ارزشها است .همچنين ،مصرف در دوران جديد روندى
است که در آن خريدار کاال از طريق به نمايش گذاشتن کاالهاى خريدارى شده ،به طور فعالى مشغول
تالش براى خلق و حفظ يک حس هويت 6است .به عبارتى ديگر افراد ،هويت چه کسى بودن خويش را
امروزه از طريق آنچه که مصرف مىکنند ،توليد مى نمايند يا بهتر بگوييم ،جعل مى کنند .در مورد
"فعاليتهاي فراغتي" دختران روستايي شاهد پديدههاي تماشاي تلويزيون ،گوش دادن به موسيقي مدرن،
طبيعت گردي ،عالقه به مسافرت رفتن ،تمايل به فضاي مجازي ،و استفاده از ابزارهاي ارتباطي بوديم .اين
دختران مشابه با دختران مناطق شهري براي گذراندن بخشي از اوقات فراغت خود به تکنولوژيهاي نوين
ارتباطي و اطالعاتي روي آورده بودند و در پارهاي موارد ،حضور در طبيعت و مسافرت را برمي گزيدند .به
هر حال ،امروزه خانوادهها در بودجه خود سهم بيشتري به اوقات فراغت اختصاص ميدهند .در قرن بيستم،
فراغت رفته رفته نه تنها به عنوان حق فرد بلکه به عنوان يک ارزش تثبيت شده است و «احساس فقير
شدن» هنگامي به افراد دست ميدهد که در زمينه اوقات فراغت «نيازها» سريعتر از «ميزان رضايتمندي»
آنها افزايش يابد .به باور وبلن ،فراغت و مصرف چشمگير (و نمايشي) ،راهي است براي نماياندن منزلت و
موقعيت اجتماعي براي اينکه انسانها در چشم ديگران برتر جلوه کنند و براي خودشان نيز ارزش بيشتري
قائل شوند (راژک  .)6112 ،به نظر وبلن ،در جوامع مدرن ،مصرف چشمگير (متظاهرانه) و سبک زندگي
مبتني بر رفاه و فراغت ،سراسر ساختار اجتماعي را فرا گرفته است .در چنين فرهنگهاي رقابتآميزي،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Craik
2 Identity
3 Rojek

 11بررسي مسائل اجتماعي ايران ،دوره  ،8شماره  ،4بهار و تابستان 4 32

افراد طبقات پايينتر تالش ميکنند تا با الگو قرار دادن سبک زندگي و فراغت طبقه باالتر و تظاهر به
فراغتهاي مدرن به احترام و منزلت اجتماعي بيشتري دست يابند .اين روند را نيز ميتوان در نحوه فراغت
دختران روستايي مشاهده کرد ،به نحويکه آنها با تأثيرپذيري از زندگي شهري ،تمايل به نوعي تقليد از
شهرنشينان دارند تا به منزلت اجتماعي باالتري دست يابند.
در مورد سبک "مديريت بدن" دختران روستايي نيز شاهد پديدههاي "اهميت دادن به مراقبتهاي
آرايشي"" ،اهميت دادن به مراقبتهاي بهداشتي"" ،کنترل وزن و تناسب اندام" ،و "رعايت رژيم غذايي"
بوديم .اين پديدهها دقيقا در زندگي شهرنشيني مدرن امروزي نيز کامال مشهود و قابل مشاهده است.
دختران جوان بيش از گذشته به وضعيت فيزيولوژيکي و اندام خود اهميت ميدهند و تمايل به استفاده از
وسايل آرايشي متنوع براي زيباساختن خود دارند .در انديشه بورديو ،بدن شکلي از سرمايه فيزيکي است که
تغيير گسترده در آن تحت تأثير ارزشهاي اجتماعي رايج در اندازه ،شکل و ظاهر بدن قرار دارد .بورديو
( )4382معتقد است که قابليتها و توانمنديهاي جسماني انسان يکي از عوامل تعيين کننده جايگاه او در
جامعه است .فمنيستهاي مارکسيست و سوسياليستها معتقدند که بهبود کيفيت زندگي و نيز منطق نظام
سرمايه داري يعني بازار انبوه و سود فراوان ،به موازات يکديگر و البته با ياري رسانه ها ،مصرف و ميل به
مصرف گرايي را افزايش داده و زنان را بيش از پيش به اين سو سوق ميدهد و لذا زنان در عصر مصرف
گرايي و تبليغات ،هويت خود را در ارتباط با ظاهر خود تعريف مينمايند .آنچنان که ميتوان گفت ظاهر،
بدن و هويت با مصرف گرايي قرن بيست و يکم پيوند خورده است .نتايج پژوهشها نيز نشان ميدهد که
مديريت بدن با اهداف مختلفي انجام ميشود و عوامل مختلفي زنان و دختران را به سوي چنين رفتارهاي
سوق ميدهد .به عنوان مثال ،لي و همکاران )6113( 4معتقدند که برداشت زنان از پيري بدن باعث
دستکاري در ظاهر بدن ميشود .آنها به اين نتيجه رسيدند که توجه بيشتر به تغيير بدن ،ساير افراد با نفوذ
(والدين و دوستان) و رضايت بدني ،تبيين کننده رفتارهاي بدني هستند .به عالوه ،ويکيز و گاتنر)6112( 6
معتقدند که دوستان ،همکالسي ها ،مشاهير ،هنرمندان و اعضاي خانواده به ترتيب در مقايسه بدن،
پوشش ،جذابيت ،شکل و اندازه بدن نقش موثري دارند .پژوهشهاي ديگر در زمينه مديريت بدن نشان
دادهاند که وضعيت تأهل ،سن ،دينداري ،قوميت ،مقايسه اجتماعي بدن با هم سن و ساالن ،روابط اجتماعي
زنان ،تصور از بدن ،نگرش سنتي خانواده ،مصرف رسانهاي و مجالت ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،سرمايه
فرهنگي ،و پيري و سالخوردگي از عوامل موثر بر مديريت بدن در بين زنان است .در مورد "آداب گفتار"
دختران روستايي ،شاهد پديدههاي سنتگريزي و تمايز در گفتار بوديم .دختران روستايي ديگر از واژههاي
سنتي استفاده نمي کردند .واژههايي که در زبانها وجود دارد ،نشان دهنده کاربردي است که آن واژه در
زندگي روزمره افراد آن جامعه دارد .اگر برخي از واژهها کنار گذاشته ميشوند يا به ندرت به کار ميروند ،به
دليل تغييري است که در شرايط اجتماعي (زمينه) آن به وجود ميآيد .همچنين ،دختران روستايي در گفتار
خود به دنبال ايجاد تمايز ميان خود با ساير همساالنشان بودند .بايد توجه داشت که زمينههاي اجتماعي که
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lee et al.
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گفتار در آن اتفاق ميافتد و از زبان براي انتقال پيام و معنا در آن زمينه استفاده ميشود ،از موقعيت و
منزلت اجتماعي گروه يا قشر و طبقه خاص در کل جامعه ناشي ميگردد .سرانجام ،در مورد "شيوه تغذيه"
شاهد پديدههاي استفاده از وسايل جديد براي طبخ غذا ،اهميت دادن به تزيين غذا ،و عالقه به غذاهاي
فست فودي و جديد بوديم .مشابه با موارد قبل ،اين پديدهها نيز امروزه در زندگي مدرنيزه شده شهري به
خوبي نمايان است .به عبارت ديگر ،عادات تغذيهاي دختران روستائي به سمت استفاده از الگوهاي تغذيه
شهري (استفاده از غذاهاي آماده ،تهيه مواد اوليه غذا مثل سبزي و لبنيات از بازار و  )...پيش ميرود.
دومين سئوالي که اين پژوهش درصدد پاسخگويي به آن بود ،تعيين عوامل موثر بر سبک زندگي دختران
در روستا ميباشد .پاسخ به اين سئوال از طريق مروري بر پاسخهاي مصاحبه شوندگان امکان پذير ميباشد.
در مورد تمامي مولفههاي شناسايي شده سبک زندگي دختران روستايي ،عواملي همچون گسترش راههاي
ارتباطي و مراوده با شهرهاي همجوار ،تغيير شيوه معيشت ،گسترش آموزش و افزايش سطح سواد و گسترش
و رسانههاي جمعي ،نقشي به سزا ايفا ميکردند و از جنبههاي مختلف منجر به تغيير در در سبک زندگي آنها
و گرايش يافتن شان به سوي سبک زندگي شهري و مدرن شده بود .به بياني ديگر ،با پيشرفتهاي فناورانه
وگسترش ارتباطات با شهرهاي اطراف و نزديک شدن فضاي فيزيکي اجتماعي روستا با شهرها و همچنين با
افزايش سطح تحصيالت روستاييان ،روند تغييرات اجتماعي از جمله سبک زندگي دختران در روستاي صوفي
سرعت گرفته است .در گذشته زنان و دختران متعلق به نسلهاي مختلف داراي شباهتهاي زيادي به لحاظ
افکار و عقايد ،نوع پوشاک ،تغذيه ،نحوه گذران اوقات فراغت و  ...بودند .ولي امروزه به واسطه عوامل فوق و
تشديد روند تغييرات در جامعه روستايي ،تفاوت بين نسل جديد روستايي با نسل قديمي بيشتر شده است .به-
گونهاي که ديگر ،همساني و شباهتهايي که بين سبک زندگي نسلهاي مختلف روستاي صوفي وجود
داشت ،کاهش يافته است .تغيير پوشش دختران روستايي ،مدگرايي و مصرفگرايي نمونهاي از اثرات فزاينده
رسانههاي داخلي و خارجي است .در اثر تغييرات رخ داده ،به تدريج لباسهاي سنتي و قديمي کنار گذاشته
شده و لباسهاي شهري و مدرن جايگزين آنها شدهاند .به تعبير گيدنز ،گسترش رسانههاي جمعي موجب
غلبه بر محدوديتهاي زماني و مکاني ،از جاکندگي روابط اجتماعي و سبکهاي زندگي و بازجاگيري آنها در
پهنههاي نامحدود زماني-مکاني شده و با همرديف قرار دادن امور محلي و جهاني موجب بازانديشي در امور
محلي و تغيير آنها در پرتو اطالعات و آگاهيهاي جديد و در نتيجه پيدايش سبکهاي جديد زندگي گرديده
است .افزايش نسبي رفاه و استانداردهاي زندگي در روستاي صوفي عاملي است که سبب بروز تغييراتي در
سبک زندگي دختران آن گرديده است .برق کشي و آبرساني به روستاها موجب رواج استفاده از انواع تجهيزات
مدرن براي پخت و پز و شکلگيري آشپزخانه به سبک جديد شده است که خود به تغييراتي در شيوه طبخ و
مصرف غذا منجر گرديده است .در پايان ،اين مطالعه در يکي از روستاهاي استان آذربايجان غربي صورت
گرفت و لذا نميتوان با قطعيت نتايج آن را به ديگر روستاهاي ايران تعميم داد .بنابراين ضروري است که با
انجام بررسيهاي جامعه شناختي در ساير مناطق روستايي و با استفاده از رويکردهاي کمي و کيفي و
همچنين با رويکرد تلفيقي ،تصويري از آنچه که در جامعه روستايي در حال اتفاق افتادن است به دست آورد.
با مطالعه سبک زندگي روستايي و تغييرات در حال وقوع در آن ،ميتوان به شناختي از مسائل و نيازهاي
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جامعه روستايي دست يافت .به همين دليل ،بررسي زمان حال براي يک جامعه در حال گذار ميتواند
وسيلهاي براي نظاره آينده باشد.
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