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چکیده:
یکی از جلوههای عینی و ملموس هویت تاریخی هر شهری در بافتهای سنتی و کهن آن نمود
مییابد .بالطبع در اثر گذشت زمان ،چنین بافتهایی که حکم شناسنامهی شهر را دارند ،دچاار
فرسایش فیزیکی می شوند .این در حالی است که با رشد شهرنشینی ،بافتهای جدید شاهر باا
شاخص های مدرن شکل یافته و روز به روز به حجم و اهمیت آن افزوده مایشاود .بخصاو
امروزه با تغییر شیوهی زیستن افراد ،حضور عناصر ز ندگی مدرن و سبک زندگی شهرنشینی ،این
مسأله اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد .سبک زندگی مفهومی اساسی در زندگی افراد اسات
که بیانگر عقاید ،گرایشات و شیوههای تفکر آنان است و در واقعیت نمود پیدا میکند .اهمیات
یافتن انتخاب در جامعهی ایران بیش از هر چیز در عرصهی کاالهای مادی و مصارفی درحاا
وقوع است و تغییر چهرهی شهرهای بزرگ ایران و روند فزایندهی توجه به سطحیترین بخش
مصرف این مسأله را به خوبی بیان می دارد .بنابراین این مقاله به بررسای سابک زنادگی در دو
بافت قدیم و جدید در شهر کاشان با جامعهی آماری مورد مطالعه ،مایپاردازد .رو

تحقیا

پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است .حجم نمونه 055نفر تعیین و پرسشانامه باه
طور مساوی از بین دو بافت قدیم و جدید شهر کاشان تکمیل شده است .همچنین از آمارهاای
استباطی (تی و من ویتنی) استفاده گردید .نتایج بررسی نشان می دهد که باین سابک زنادگی،
پایگاه اقتصادی – اجتماعی ،پایبندی دینی ،مصرفگرایی و سنتگرایی با بافت قادیم و جدیاد
 - 1استاد جامعه شناسی دانشگاه کاشان
 - 2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان
تاریخ وصول50 /1 /20 :

niazim@kashanu.ac.ir
maryamroohi70@yahoo.com
تاریخ پذیرش50 /4 /22 :
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شهری رابطه وجود دارد.
واژههای کلیدی :بافت قدیم  ،بافت جدید ،سبک زندگی ،مصرف گرایی ،پایبندی دینی.

مقدمه و طرح مسأله:
بافتهای فرسوده شهری مفهومی است که در ساا هاای اخیار و باه ویا ه در نیماه ی او
دهه ی هشتاد پس از زلزله بم تمرکز توجاه مساووالن شاهری را باه خاود اختصاا

داده

است .تاکنون آمارهای متفاوتی درباره ی میازان بافات فرساوده ی موجاود در کشاور ارائاه
شده است .کارشاناس سیاساتگذاری مساکن مرکاز مطالعاات تکنولاویی دانشاگاه علام و
صنعت از وجود  63هزار هکتار بافت فرسوده در سراسر ایران خبر مای دهاد .باه هار روی
آنچه دارای اهمیت است باال بودن میازان ایان بافات در کشاور اسات .عاووه باراین ،باا
گذشت زمان ،هر روز بر آمار بافتهای فرسوده افزوده و محلههاای جدیادتری باه بافات
فرسوده تبدیل می شوند .در حا حاضر سازمانهای اجرایای مختلفای درگیار حال معضال
بافتهای فرسوده هستند .این سازمانها هریک برنامهریزیهای جداگانه ،مفااهیم مختلا
و رو های اجرایی متعددی را در این زمینه برگزیدهاند.
همچنین تغییرات و تفاوت هایی در بافت قدیم و جدید شهر دیده میشاود باه ایان معناا،
هر شهر متشکل از مجموعهای از محله هاست که باه لحااس سااختاری ،تااریخی ،طبقااتی،
فرهنگی  -اجتماعی ،اقتصادی و ناوع کااربری دارای تفااوتهاا و شاباهت هاایی هساتند.
محله های شهری در ایران در طو تاریخ تحوالت بسیاری را تجربه کردهاند به طاوری کاه
امروزه شکل و کارکرد محله های شهری قدیم کاموً متحو شده و محلاه هاایی باا سااختار
و کارکرد کاموً متفاوت ،ظهور کردهاند .محلهها معموالً دارای کاربریهاای ویا های بارای
ساکنان و غیر ساکنان هستند به طاوری کاه محلاه هاای قادیمی همچناین باه دلیال شاکل
ساخت و سیمای خا

خود حس تعل بیشاتری نسابت باه مکاان بارای سااکنان ایجااد

می کردند و این در محله های جدید کمتار دیاده مایشاود .در گذشاته محلاههاای شاهری
قدرت قابل توجهی داشتند و بین محله های مختل

در یک شاهر هماواره رقابات و حتای

جنگ و جدا هایی بر سر ایجاد قدرت بیشتر ،وجاود داشات .ایان قادرت محلاههاا تاابع
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درجهی تمرکاز فضااها و مکاان هاایی اسات کاه مارد در آن رواباا متقابال و رودرروی
بیشتری را دارا بودند .بر این اساس در محله هایی که از فضای جمعای و عماومی بیشاتر و
متمرکزتری برخوردار بودند ،قدرت محله ها برای رقابت و رویارویی با سایر محلاههاا نیاز
افازایش مااییافاات (خاکساااری .)1611 ،در حااا حاضاار آن رواباا چهااره بااه چهااره و
پیوستگی میان افراد یک محلهی واحد به وی ه در محلاه هاایی کاه در روناد توساعه قارار
گرفته اند وجود ندارد.
سبک زنادگی از جملاه مفااهیمی اسات کاه در دهاه هاای اخیار ماورد توجاه روزافازون
نظریهپردازان در حوزه های مختل

قارار گرفتاه اسات .از جملاه در زمیناههاای مختلا ،

جامعهشناسی ،روانشناسی ،هنر و ...است که نشانگر اهمیت ایان مفهاو در دنیاای اماروز
است .گاه گستره ی وسیعی که برای این اصوح و مولفه های تعیاینکننادها

وجاود دارد،

مخاطب را با ابها موجه میسازد .از سوی دیگر ،پیوند این مفهو با مفااهیم دیگاری نظیار
فرهنگ ،جامعه ،هویت ،طبقه ی اجتماعی ،سالیقه و نیااز و ...تعریا
زندگی و مفاهیم مرتبا را ضروری میسازد .طب تعری

ارتبااا میاان سابک

سبک زنادگی کاه روشای اسات

که فرد در طو زندگی انتخاب کرده و زیربنای آن در خانواده پیریزی میشاود و متاأثر از
فرهنگ ،ن اد ،مذهب ،وضاعیت اقتصاادی و اجتمااعی ،اعتقاادات و باورهاسات .ساازمان
بهداشت جهانی تعری
رو

وسیع تری از شایوهی زنادگی دارد .اصاطوح شایوهی زنادگی باه

زندگی مرد و بازتابی کامل از ارز های اجتماعی ،طرز برخاورد و فعالیاتهاسات.

همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فاردی در سراسار زنادگی اسات کاه در پای
فرآیناد اجتمااعی شادن باه وجاود آماده اسات (اساتاجی و همکااران .)164:1610،و نیاز
تعری

مک کی از سبک زندگی که آن را الگویی برآماده از ارز هاا و باورهاای مشاتر

یک گروه یا جامعه می داند که به صورت رفتارهاای مشاتر ظااهر مایشاود (ماک کای،
 )11:1535می توان اشاره نمود .با در نظر داشتن موضوع بررسای ماورد نظار کاه درباارهی
شهر کاشان است و همچنین دانستن این نکتاه کاه شاهر کاشاان دارای سااختار و بافتااری
کهن است ،می توان گفت که سبک زندگی مدرن و سنتی در این شهر ،تحت تاأثیر سااختار
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سنتی موجود در آن است بنابراین ،سااختار سانتی کاشاان ،هماان دلیال انطباار و بررسای
تشابهات و تفاوت های این دو سبک زندگی ا مدرن و کهن ا اسات کاه در آخار مایتاوان
سبک زندگی رادر دو بافت قدیم و جدید مورد بررسی قرار داد.
با توجه به موارد باال ،هدف اصلی این تحقی بررسی سبک زندگی ساکنان بافت قدیم و
جدید شهر کاشان است.
مباحث نظری:
در این بخش ،ابتدا بافت سنتی و جدید در معماری شهری مورد بحث قرار گرفته و پس
از آن ،مفهو سبک زندگی به عنوان اساس تحقی ارائه گردیده است.
الف) بافت شهری
بافت هر شهر ،کمیتی پویا و در حا تغییر است که وضعِ کالبدی شهر و چگونگی
شکل گیری آن را در طو زمان نمایان میسازد .بافت هر شهر ،دانهبندیِ فضای کالبدی
شهر یعنی فضاهای پر و خالی ،مقدار آنها را نسبت به یکدیگر و چگونگی رابطه و حد
نزدیکی بین آنها را مشخص میکند .همچنین شبکهی ارتباطات ،نحوهی دسترسیها و
خصوصیات کلی راهها و کوچهها را مشخص میکند و انعکاس دهنده و گویای چگونگی
نحوهی توزیع فضای فعالیتها و نحوهی شکلگیری ،مراحل رشد و توسعهی شهر در
طی تاریخ است (سلطان زاده .)255 :1630 ،به بیان دیگر ،بافت شهر ،عبارت است از
درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع شرایا طبیعی بوی ه توپوگرافی و اقلیم به
طور فشرده یا گسسته و با نظم خا

در محدودهی شهر یعنی بلو

و محوت شهری،

جایگزین شدهاند (فرید.)53 :1636،
بافت قدیمی
اینگونه بافت در اطراف هستهی اولیهی شهرها یعنی بافت تاریخی و پیوسته به آن شاروع
به شکلگیاری کارد .ایان بخاش از شاهر کاه در حدفاصالِ گاذار از شهرنشاینی آرا باه
شهرنشینی سریع ،شاکل گرفات ،ناه چنادان تااریخی و ناه چنادان جدیاد اسات .حتای
سازمانیابی فضایی آن چیزی در حد فاصل فضای بافت تاریخی و جدید اسات (فومکای،
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 :151 :1615بهتا

و اسدی .)231 :1610 ،می توان تصور کرد که کالبد شهرهای ایاران در

سه دههی او قرن  14شمسی ،از یک بافت تاریخی و قدیمی تشکیل شده بود (شااطریان،
.)144:1651
محدودهای از شهر شامل :ابنیه ،اماکن عمومی و خصوصی ،فضای باز ،گذرها و کوچاههاا،
به واسطهی گذر زمان و فرسودگی ،چهرهای سالخورده دارد .این محدوده اساسااً هساتهی
اولیهی شکلگیری شهر نیز به شمار میآید (اساعدی )13 :1633 ،باه عباارت دیگار بافات
قدیمی ،بافتی است که گرداگرد هستهی اولیهی شهرها یا بافت تاریخی ،تنیده شده اسات.
انتهای مرحلهی زمانی شکلگیری این بافت ،به اواخر دورهی قاجار میرسد یعنی قبال از
تغییرات و دگرگونیهای جدیدی که از اوایل حکومات پهلاوی آغااز شاد (مشاهدی زاده
دهاقانی .)420 :1616 ،از نظر سبک معماری ،تاا ایان دوره ،وی گایهاای معمااری اصایلِ
ایرانی حاکم بوده است .بافت قدیمی در طی زمانِ طوالنی و براسااس تجاارب گذشاتگان،
روند تکاملی خود را طی کرده است (شاطریان.)140:1651 ،
بافت جدید شهری
این بخش از شهرها عمدتاً محصو فعالیتهای شهرسازی چهار دههی اخیر در شاهرهای
ایران است .این بافتها ،عمدتاً فاقد ارز های فضایی بخشهاای قادیم و میاانی هساتند.
این قسمت در اغلب شهرهای ایران شکلی مشاابه و یکنواخات دارد و شابکهی شاطرنجی
خیابان ها ،استخوانبندی اصلی بافت را تشکیل میدهاد .پیاروی از معمااری جدیاد و باه
کارگیری سبکها و رو های جدید در ساخت و سااز ،منجار باه شاکل گیاری معمااری
شتابزده و بیهویت این قسمت شهر شده است .ایان بخاشهاای شاهر ،عمادتاً از نظار
شبکهی معابر مشکلی ندارند اما از نظر کیفیت ناز ِ فضاهای شهری و عرصههای عمومی،
مسائل اجتماعی و فقدانِ حس تعل به بافت ،دچار معضل هستند و این عوامل روزبه روز
فرایند بیهویتی را در شهروندان تسریع میکند (همان.)140،
ب) سبک زندگی
بحث در مورد سبک زندگی بخشی از ادبیات علاو اجتمااعی معاصار کاه بعضااً ادبیاات
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پست مدرن و بعضاً در حوزهی مطالعات فرهنگی مطرح مایشاود ،معاصار اسات .اسااس
این بحث در غرب معطوف به شرایا بسیار وی ه است که ریشه در یاک جامعاه باا ثباات
دارد و یک جامعه با ثبات به معنای سازگارهای طبقاتی است.
مفهو سبک زندگی اولین بار در ساا  1525توساا آلفارد آدلار  ، 6روانشاناس اجتمااعی،
مطرح شاد و پاس از یاک دورهی افاو  ،مجادداً از ساا  1531ماورد اقباا اندیشامندان
بخصو

جامعهشناسان قرار گرفت .در ادبیات جامعهشناسای از مفهاو سابک زنادگی دو

برداشت و مفهو سازی وجود دارد ،یکی مربوا به دههی  ،1525که سبک زنادگی معارف
ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شااخص تعیاین طبقاه اجتمااعی باه کاار
رفته است و دو به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییارات مدرنیتاه و رشاد
فرهنگ مصارف گرایای معناا ماییاباد (گیادنز  1551بوردیاو  1514فدرساتون  1513 4و
 1551لش و یوری  .)1513 0در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریا

ارز هاا،

نگر ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیال هاای اجتمااعی روزباه روزافازایش
می یابد (اباذری و چاوشیان .)3:1611،جنسن  )2553 ( 3معتقد است کاه بیشاتر اوقاات ایان
مفهو بدون آنکه به طور دقی مع نای رو

زندگی را بدهد ،مورد اساتفاده قارار مایگیارد

(مجدی و دیگران  .)162: 1615 ،همچنین می توان نتیجه گرفت که مفهاو سابک زنادگی
بدیل یا جایگزینی بارای مفهاو طبقاه شاده اسات (ابااذری و چاوشایان .)3:1611،از نظار
زیمل ،سبک زندگی ،کل به هم پیوستهی صورت هایی است که افراد یاک جامعاه ،مطااب
انگیزه های درونی و سوی خودشان و به واسطه ی توشی کاه بارای ایجااد تاوازنی میاان
شخصیت ذهنی و زیست محیا عینی و انسانیشاان باه انجاا مایرساانند ،بارای زنادگی
خود بر می گزینند (مهدوی کنی .)250:1613 ،از دیادگاه زیمال مای تاوان در ماورد سابک
زندگی دو گونه قضاوت مطرح کرد :اوالً از آنجایی کاه زنادگی شاهری جایگااه عقونیات
است و به قو او کونشهر جایگاه عقل اسات و احسااس و رواباا عااطفی جایگااهی در
1- Addler
4- Feathrston
5- Lash & Urry
6- Jensen
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آن ندارد ،بنابراین رفتار معقوالنه و حسابگرانه می تواند به سبک زنادگی فارد بهاا داده و از
این منظر ،فرد کیفیت زندگی باالتری را تجربه می کند .ثانیاً از رویکارد دیگار و از آنجاایی
که یکی از ابعاد مهم سبک زندگی توجه به احساسات افراد در جامعه اسات بناابراین ایان
وی گی در کونشهرها طب نظر زیمل گم شده اسات (مختااری و نظاری .)1615:113 ،باه
باور بوردیو همهی آنچه سلیقهی فرهنگی ،انتخاب هنری ،و  ...نامیده مایشاود کاه کااموً
طبیعی و ناشی از قریحه های ذاتی افراد شمرده میشود ،رابطهی مساتقیم و قابال اثبااتی باا
وضعیت و موقعیت اجتماعی افراد دارد (رساتمی و اردشایرزاده .)15:1652 ،بادین ساان از
دیدگاه بوردیو ،ذائقه ها و ترجیحات زیباشناختی متفاوت ،سابک هاای زنادگی متفااوتی را
ایجاد می کنند سبک زندگی محصو نظاا مناد مانش هاایی اسات کاه از خاو رابطاهی
دوجانبه با رویه های منش در میشود و به نظا نشانه هایی تبدیل می گردد که باه گوناه -
ای جامع مورد ارزیابی قرار گیرد بنابراین از نظر بوردیو ،تمایزاتی که سبک زندگی فاراهم
میکند در ذور و سلیقه ی افراد نهفتاه اسات .ذور و سالیقه در وهلاهی او و قبال از هار
چیز ،بی میلی و اکراه نسبت به سوی و عوی دیگران است .دلیل ایان امار آن اسات کاه
اعما و رویههای فرهنگی مثل پوشیدن لباس جین یاا باازی گلا
موزه یا نمایشگاه اتومبیل ،گو

یاا فوتباا  ،بازدیاد از

دادن به موسیقی جاز یاا تماشاای ساریا هاای کمادی و

ی خاود و قابلیات مشاخص سااختن تفااوت و فاصالهی
ی اجتمااع ِ
کارهایی نظیار آن معنا ِ
اجتماعی را از برخی وی گی های ذاتی خود نمی گیرند ،بلکه آن را کسب میکنناد (ابااذری
و چاوشیان .)11 :1611،از نظر بوردیو وجود تفاوت ها و البته سیاسات هاا ناشای از مبناایی
است که سلیقه را تشکیل می دهد .او این مبناا را فضااهای اجتمااعی و موقعیات افاراد در
آنها می داند که سلیقه را به امری کاموً اکتسابی بد می کند بنابراین از نظار وی ،سالیقه بار
مبنای نظا قشربندی اجتماعی پدید مایآیاد و در ظااهر انتخاابهاایی را در قالاب سابک
زندگی ارائاه مای کناد (مهادوی کنای .)31 ،1613 ،بوردیاو باا مفهاو «فضاای اجتمااعی»
سبک های زندگی مختل

را نشان می دهد .فضای اجتماعی به این ترتیب ساخته مایشاود

که عامون و گروه های اجتماعی براساس حجم و میازان سارمایهی اقتصاادی و سارمایهی
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فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می یابند و با برخی دیگر فاصاله پیادا مایکنناد (بوردیاو،
 .)66 :1615بوردیو استدال می کند مردمی که به طاور نزدیاک در یاک فضاایی اجتمااعی
قرار دارند ،دارای مشابهت هایی بسیار هستند حتی اگر هرگز یکدیگر را ندیده باشاند .باه
عبارت دیگر ،مردمی کاه در فضاای اجتمااعی مشاابهی قارار دارناد ،ذائقاه هاای مشاابه و
سبک های زندگی مشابه دارند .در واقاع باه ازای هار ساطحی از موقعیاتهاا ،ساطحی از
سبک زندگی ها و ذائقه ها وجود دارد که بر اثر شرایا اجتمااعی مناساب باا آن باه وجاود
میآیند و به وسیلهی این سلیقه ها و ظرفیت تکثیرکنندهی آنها ،مجموعاه انتظاا یافتاهای
از ثروتها و خصلت ها به وجود مایآیاد کاه در درون خاود از ناوعی وحادت سایرههاا
برخوردارند (بوردیو.)60 :1615 ،
در واقع سبک زندگی متأثر از ذائقه و ذائقه پیاماد مانش ،نظاا و مجموعاهای از خاوی و
خصلت های (تمایوت با دوا ) ماندگار و قابل جابهجاایی اسات (خادمیاان .)56:1613 ،باا
توجه به مباحث فور ،مولفه های اساسی سبک زندگی شامل :پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی،
مصرف گرایی ،سنت گرایی ،الگوهای رفتاری و پایبندی دینی است.
از یکسو ،عامال مصارف در تحلیال سابک زنادگی از اهمیتای اساسای برخاوردار اسات.
مصرف با کارکرد نمادین خود ،هویت افراد را نشاان مایدهاد .کاارکرد نمایشای مصارف
ناشی از این واقعیت در دنیای مدرن است که جهت گیری مصرف تنهاا ناشای از ضارورت
رفع نیازهای زیستی نیست بلکه انتخاابی اسات کاه هویات متماایز را آشاکار مایساازد.
امروزه مصرف و نیاز از هم فاصله گرفته اند و شکافی بین آنها به وجود آمده به نحوی کاه
دیگر مصرف انسانی لزوماً مطاب با نیازهای انسانی نیست بلکاه مصارف چیازی بایش از
آن است و آن شکاف را مصرف گرایی پر کرده است .از نظر جرالد لسالی  ،3رفتارهاایی کاه
با قشربندی حیثیتی و اعتباری مرتبطند ،سبک زنادگی نامیاده مایشاوند .از نظار او سابک
زندگی فقا آن چه یک فرد از آن موارد دارد نیست ،بلکه چگاونگی نماایش آنهاا توساا
فرد است .سبک زندگی هم الگوهای مصرف و هم قدرتی که از این ناحیه کسب مایشاود
1- leslie
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را شامل میشود .سالیقه ،آداب معاشارت و ماد باه منزلاهی عوئام داشاتن جاا در نردباان
اجتماعی شناخته میشود (لسلی و دیگران .)613:1554،المونات و همکاارانش نیاز ضامن
تأکید بر شیوه ی سازمان دادن زندگی شخصی ،الگوی تفریح و مصرف را بهتارین شااخص
سبک زنادگی مایدانناد (المونات و همکااران .)62:1553 ،کوهکاون ( )1510نیاز سابک
زندگی را مجموعه ها یا الگوهای خودآگااه و دقیقااً توساعه یافتاهی ترجیحاات فاردی در
رفتار شخصی مصرفکننده تعری

مایکناد (ای .اس .اس .)645:1510 ،یولیات شاور ،باه

واقعیتی با عنوان «مصرف گرایی نوین» در عصر حاضر اشاره ماینمایاد کاه در آن ،باا بااال
رفتن معیارهای زندگی ،افراد هیچ توجهی به قدرت خرید خود نمای کنناد و حتای افارادی
که نتوانسته اند به ثروت م ناسبی دست یابند ،از خریدهای اسراف گونه استقبا میکنناد .در
جامعه ی امروز ایران نیز شاهد توسعهی فرهنگ مصرف در بین خانواده ها هستیم کاه ایان
امر خاود منجار باه باروز ساایر عوامال و تغییارات نیاز مایشاود .بارای مثاا  ،افازایش
مصرف گرایی و باال رفتن هزینه ها ،باه تادریج مای تواناد منجار باه توساعهی فردگرایای،
افزایش سن ازدواج ،افزایش طور ،گستر

شهرنشاینی و ...گاردد .باا توساعهی فرهناگ

مصرف در خانواده ها ،طبیعتاً هزینه های زندگی باال میرود و امکان داشتن فرزنادان بیشاتر
فراهم نخواهد بود و این امار منجار باه کااهش تعاداد فرزنادان خواهاد شاد (عیوضای ،
.)100:1611
بنابراین سابک زنادگی کاه بسایاری از الگوهاایش را از اقتصااد مادرن وا گرفتاه،
طبیعی است کاه مصارف کاالهاای خاارجی متناساب باا ایان فرهناگ نیاز اصال باشاد و
همچنین تکلم به انگلیسی نیز یک افتخار محسوب شود .به هماین دلیال ،مصارفکننادهی
داخلی ،مصرف کاالهای داخلی برایش توجیه ندارد و به خرید کاالهایی تمایل دارد کاه باا
فرهنگی که به او ارائه میشود ،همخوانی بیشتری داشته باشاد (غضانفرن اد .)11:1656،باه
عووه با وجود تأکید به مصرف کاالهای داخلی و تشوی مصرف کنندگان به این موضوع،
تاکنون تحقی علمی منسجمی که میزان گرایش مصرف کنندگان باه محصاوالت داخلای و
پیامدهای آن را بررسی کند و نتاایج آن معیااری بارای مقایساه باا نتاایج تحقیقاات انجاا
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گرفته در سایر کشورها باشد ،انجا نشده است (حقیقای و حسان زاده .)1:1611،همچناین
باید اشاره کرد که پذیر

اهمیت فزایندهی حوزهی مصرف و فعالیتهاای سابک زنادگی

در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است.
عووه بر آن ،پایبندی دینی به عنوان مولفه ی سبک زندگی مورد توجه صاحب نظران قرار
گرفته است .د ین وایه ای است عربی که در لغت به معنای اطاعت و جزا و  ...آمده و
اصطوحاً به معنای اعتقاد به آفرینندهای برای جهان و انسان ،و دستورهای عملی متناسب
با این عقاید است  .با توجه به توضیحی که درباره مفهو اصطوحی دین ،داده شد روشن
گردید ،که هر دینی دست کم از دو بخش تشکیل می گردد - 1 :عقیده یا عقایدی که
حکم پایه و اساس و ریشهی آن را دارد - 2 .دستورهای عملی که متناسب با آن پایه یا
پایه های عقیدتی و برخاسته از آن ها باشد بنابراین ،کاموً بجاست که بخش عقاید در هر
دینی "اصو " و بخش احکا عملی "فروع" آن دین نامیده شود .برخی از صاحبنظران
معتقدند دین در شکل دهی به سبک زندگی نقش بسزایی دارد .در میان ادیان مختل ،
«دین اسو » به دلیل تأثیر گذاری بر سبک زندگی پیروان خود ،مقامی برجسته و ممتاز
دارد زیرا تنها به ارائه اصو و ارز های کلی ،بسنده نکرده و سنن و قوانین عملی
بسیاری برای حوزه های مختل

زندگی بشر ارائه داده است بنابراین ،سبک زندگیای که

اسو ارائه میدهد ،طرح مهندسی وی های را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی
فراهم میکند (غومرضایی .)1:1615 ،
پیشینهی تحقیق :
در ارتباا با موضوع تحقی نا کنون پ وهش های متعددی صورت گرفته است که در ذیال
به آن پرداخته میشود.
در تحقیقی نصرتی و ذوالفقاری ( )1651به بررسی تأثیر میزان دینداری بار سابک زنادگی
جوانان تهرانی در مناط بااال و پاایین اساتان تهاران پرداختاه اناد کاه باا اساتفاده از رو
پیمایش انجا شده و به بررسی تطبیقی این سبکها پرداختاه شاده اسات و در نهایات باا
شناسایی انواع سبکهای زندگی سنتی ،مدرن و ترکیبی ،رابطهی آنها باا میازان دیناداری
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افراد مورد سنجش قرار گرفته است .یافتههای تحقی نشان مایدهاد کاه هار چاه میازان
دینداری پایینتر است ،سابکهاای زنادگی ،مادرنتار و هرچاه افاراد دینادارتر هساتند،
سبکهای زندگی ،سنتی و غیر مدرنتر میشود .همچنین ،در میان مولفههای اصلی سابک
زندگی این پ وهش ،مدیریت بدن و توجاه باه پدیادهی ماد و ماار

در مصارف ماادی

جوانان بیش از سایر مولفههای سبک زندگی تحت تأثیر مدرنیته باوده و شاکل مادرن باه
خود گرفتاه اسات .همچناین در تحقیقای دیگار رحماانی فیاروز جااه و ساهرابی ()1655
رابطهی سبک زندگی و دینداری از دیدگاه ابن خلدون را بررسی کرده اند .ایان تحقیا باا
رو

تحلیل متن به بررسی تأثیر سبک زندگی بار نظاا ارزشای افاراد و جامعاه پرداختاه

است .نتایج تحقی نشان میدهاد کاه از نظار ابان خلادون ،محایا جغرافیاایی و شایوهی
معا

موجب شکل گیری دو سنخ بادیهنشین و شهرنشین با سبکهای زندگی متفااوت در

جامعه میشود .در نوع سبک زندگی و نیازهای سنخ بادیه نشین شرایطی به وجود میآیاد
که شهرنشینی گستر

پیدا میکند و سبک زندگی خا

خود

را باه وجاود مایآورد.

این سبک زندگی با بسیاری از عرصههای حیات جمعای در ارتبااا قارار گرفتاه اسات و
موجب تغییر در دینداری با ساه بعاد اعتقاادی ،اخوقای و مناساکی مایشاود .همچناین،
تحقیقی توسا احمدی و نادری کروندان ( ،)1652با عنوان مطالعه تطبیقی کیفیات زنادگی
در محوت بافت جدید و قدیم شاهری در شاهر سانندج انجاا شاده اسات .رو

ماورد

استفاده در این پ وهش پیمایشی است .هدف این پ وهش ،شناساایی مولفاههاای ماوثر بار
بهبود کیفیت زندگی در هر دو بافت با تأکید بار نکاات برجساته آن هاا اسات .نتاایج ایان
تحقی نشان می دهد که کیفیت زندگی در بافت جدید نسبت باه بافات قادیم مطلاوبتار
میباشد .و میزان رضایت مندی ساکنان دو بافت قدیم و جدید متفاوت است.
عووه بر آن ،تحقیقی توسا فاضلی ( )1610با عنوان «جوانان و انقوب در سابک زنادگی»
انجا شده است .در این مقاله به بررسای تحاو سابک زنادگی در بریتانیاا پرداختاه شاده
است .موضوع اصلی شرح این نکته است که چگونه از دههی  1535به بعد ،زنادگی مارد
بریتانیا تحت تأثیر ورود کاالهای اقتصادی و صنعتی مانند تلویزیون ،اتومبیل ،آشاززخانهی
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مدرن  ،مسکن جدید و تحوالت هنری ،کااموً دگرگاون شاد .درانتهاای مقالاه ،تاازهتارین
اطوعات مربوا به سبک زندگی بریتانیایی را که از بررسی عماومی خاانوار درساا 2552
به دست آمده است ،ارائه میشود .نتایج تحقی نشان می دهاد بسایاری از آنچاه در دهاهی
 35و 35در بریتانیا رخ داد ،د رتما اروپاا و آمریکاا نیاز اتفاار افتااد و آنچاه ایان جواماع
تجربه کردند ،با کمی تأخیر ،در جوامع دیگر نیز نفوذ کرد .بررسی هاای جاورج ریتازر در
زمینهی آن چه او مکدونالدی شدن می نامد ،بخشی از ایان واقعیات را نشاان مایدهاد در
ضمن کشورهای غیر غربی تنها پذیرنده و منفعل نبودهاند و به شکل های گونااگون ،رناگ
محلی و بومی خود را بر فرآیندهای جدید سبک زنادگی زدهاناد و بخشای از سابکهاای
بومی خود را نیز حفظ کرده اند .در این تحقیا باه تغییار پاذیر باودن سابک زنادگی هام
اشارهای می کند .همان طور که در دهه هاای شصات و هفتااد ،تغییراتای اساسای در سابک
زندگی به وجود آمد و بعد در دهه ی اخیر ،این تغییرات شتاب و شکل دیگاری یافات ،در
آینده نیز ما شاهد ظهور انقوبی در سبک زندگی خواهیم بود.
همچنین ،تحقیقی توسا اباذری و چاوشیان ( )1611با عنوان «از طبقه اجتمااعی تاا سابک
زندگی» رویکردهای نوین در تحلیل جامعهشاناختی ه ویات اجتمااعی اسات کاه درصادد
تحلیل چگونگی تغییر شالوده اجتماعی هویت در جوامع اماروزی اسات .ایان تحلیال بار
محور سه استدال مجزا درعین حا همبسته پیش خواهد رفت )1 :تحاو در رابطاه میاان
کاار و فراغات  )2چناادپارگی سااختار طبقااتی در جوامااع مادرن و  )6پیادایش فرهنااگ
مصرف .نتیجهی این استدال هاا ،پاذیر
پذیر

اولویات فرهناگ برسااختار اجتمااعی تولیاد و

بازتابندگی شکل گیری هویت ها دربرابر جبرگرایی تبیین های ساختاری است.

با توجه به تحقیقاتی که در زمینه های سبک زندگی تاکنون انجا شده اسات ،بخشای از آن
به بدیع بودن سبک زندگی در مطالعات خود اشاره کرده اند کاه اماروزه مفهاومی فراتار از
طبقه را ایفاا مای کناد ،همچناین هرکادا باه بررسای یکای از مولفاه هاای سابک زنادگی
پرداخته اند .به طور مثا ابن خلادون باا در نظار گارفتن تاأثیر محایا جغرافیاایی ،سابک
زندگی را به دو سنخ بادیهنشین و شهرنشین تقسیم می کند .در این تحقی به وجه دیگاری
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از مطالعاهی سابک زنادگی باا هادف تطبیقای سابک زنادگی در بافات قادیم وجدیااد در
شهرکاشان پرداخته میشود .همچنین بررسی مولفه های گوناگون سابک زنادگی همچاون،
میزان پایبندی دینی ،مصرف گرایی ،الگوهای رفتااری ،سانت گرایای و پایگااه اقتصاادی –
اجتماعی افراد در دو بافت قدیم و جدید مورد نظر است.
با توجه به مباحث فور ،فرضیه های پ وهش به شرح ذیل تدوین گردیده است.
بین پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان با سبک زندگی آنان تفاوت وجود دارد.
بین پایبندی دینی شهروندان و بافت قدیم و جدید تفاوت وجود دارد.
بین مصرف گرایی در بین شهروندان و بافت قدیم و جدید تفاوت وجود دارد.
بین الگوهای رفتاری شهروندان و بافت قدیم و جدید تفاوت وجود دارد.
بین سنت گرایی شهروندان و بافت قدیم و جدید تفاوت وجود دارد.
بین سبک زندگی شهروندان بافت قدیم و جدید تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق:
رو

پ وهش حاضر پیمایشی است .بدین ترتیب ،ابزار جماعآوری داده هاا ،پیمایشای باه

صورت پرسش نامه در بررسی تطبیقی سبک زندگی ساکنین بافات فرساوده و جدیاد شاهر
کاشان است .جامعه ی آماری این پا وهش شاهروندان شاهر کاشاان هساتند .باا اساتفاده از
فرمو نمونه گیری کوکران ،حجم نمونه به تعداد  453نفر تعیین گردیاده اسات .روایای و
اعتبار پ وهش با استفاده از آزمون کرونباخ در ارتباا با پرسشانامه هاای مقادماتی و نهاایی
مورد بررسی قرار گرفتاه اسات .درواقاع بعاد از گاردآوری اطوعاات باا اساتفاده از ابازار
پرسشانامه و پارداز

دادههاا باا نار افازار  ،spssباتوجاه باه ساطح سانجش متغیرهاا از

آماره های استنباطی (تی و من ویتنی) استفاده شده است.
در جدو شماره ی  ، 1نتابج آزمون آلفای کرونباخ در ارتباا باا اعتباار و روایای متغیرهاای
تحقی ارائه گردیده است.
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جدول شمارهی  :9آلفای کرونباخ
شاخصهای اصلی

آزمون آلفای

گویهها

کرونباخ

پژوهش
درهنگا خرید بیشتر به خرید کاالهای تجملی و تزیینات میپرداز ،
لباس خود را متناسب با مد انتخاب میکنم ،در انتخاب لباس به
مصرف گرایی

زیبایی و رنگ لباس اهمیت میدهم ،مار لباس یکی از عوامل مهم

5/331

در انتخاب لباس است ،در خرید اتومبیل مد و گرانقیمت بودنش
برایم مهم است ،به روز بودن گوشی تلفن همراه مهم است.
 .1به طور مرتب قرآن میخوانم . 2 .معتقد اعما خوب و بد انسان
در روز جزا محاسبه میشود . 6 .به طور مرتب نمازهایم را میخوانم.
 . 4در صورت استطاعت ،به حج می رو  .0 .در ماه رمضان ،اگر عذر
شرعی نداشته باشم ،روزههایم را میگیر  . 3 .در مراسم روضه یا
پایبندی دینی

عزاداری ائمه(ع) ،مثل تاسوعا و عاشورا ،شرکت میکنم .3 .در
صورت فراهم شدن شرایا ،به زیارتگاهها می رو  .1 .به فریضه ی امر

5/314

به معروف و نهی از منکر عمل میکنم .5 .خمس و زکات دارایی
خود را (در ص ورت احراز شرایا مالی و استطاعت) پرداخت میکنم.
 .15کتابهایدینی را برای شناخت شیوهی زندگی پیامبر اسو (

)

و امامان (ع) و یا شناخت احکا دینی مطالعه میکنم.
با زمان حا حرکت کردن یعنی رسیدن به موفقیت و پیشرفت ،بهتر
سنتگرایی/تجددگرایی

است با آنچه داریم عمل کنیم و دنبا تغییر نباشیم ،آداب و رسو
گذشته ما منجر به عقبماندگی ما شدهاند ،اغلب سعی میکنم خود

5/363

را با مد روز وف دهم.
اوقات فراغت در زندگی نقش بسیار مهمی دارد ،برای گذراندن
اوقات فراقت از فن آوری های جدید مانند رایانه ،اینترنت ،سینما
الگوهای رفتاری

و...استفاده می کنم ،به آرایش و وضع ظاهری خود خیلی توجه
می کنم ،جذاب و خو

5/330

قیافه بودن جزء صفات با اهمیت زندگی من

است.
سبک زندگی

مصرف گرایی ،پایبندی دینی ،الگوهای رفتاری ،سنتگرایی

5/165
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یافتههای تحقیق
در این بخش ،ابتدا یافتههای تحقی ارائه و پاس از آن باه تحلیال رواباا باین متغیرهاای
تحقی پرداخته شده است.
الف) توصیف :در این قسمت ،ابتدا مشخصات فردی پاسخگویان و پس از آن یافتاههاای
مربوا به هریک از متغیرهای تحقی ارائه و مورد توصی

قرار گرفته است.

مشخصات فردی پاسخگویان
از نظر سنی ،تعداد کل پاسخگویان  055نفر است ،سن پاساخگویان باه پانج دساته تقسایم
می شود که بیشترین گروه سنی را افراد  21تا  23سا با مقادار فراوانای ( ،))5/61( 50بعاد
از آن گروه سنی  10تا  25سا با مقدار فراوانی ( ،))22/4( 03بعاد از آن گاروه سانی  23تاا
 62سا باا مقادار فراوانای ( ،))25/4( 01بعاد از آن گاروه سانی  66تاا  61ساا باا مقادار
فراوانی ( ))16/2( 66تشکیل میدهند و آخرین گروه سنی  65تا  44سا باا مقادار فراوانای
( ) 3( 10درصد) هستند .از لحاس جنسایت پاساخگویان بیشاتر پاساخگویان باا تعاداد 165
( 00/3درصد) زن هستند و بعاد از آن باا تعاداد  44/4( 111درصاد) مارد هساتند .از نظار
وضعیت تأهل بیشترین تعداد پاسخگویان با مقدار  03/4( 141درصاد ) مجارد و متأهالهاا
هم با مقدار  46/3( 155درصد) هستند .از نظر بعاد خاانوار بیشاتر تعاداد افاراد خاانواده از
بین پاسخگویان  4فرزند باا فراوانای  ) 66/3( 14و کمتارین آن  1و  5فرزناد باا فراوانای 4
( ) 1/3هستند .از نظر تحصیوت بیشتر پاسخگویان دارای مدر های فور دیازلم و لیساانس
با مقدار  )43/4( 113هستند و کمترین فراوانی مربوا به بیساواد (ابتادایی) و تحصایوت
حوزوی  )5/1( 2اسات .از نظار منطقاهی ساکونت باه طاور مسااوی  05( 205درصاد) در
هریک از بافت قدیم و جدید هستند.
در جدو شمارهی  ، 2متغیرهای اصلی پ وهش توصی

گردیده است.
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جدول شمارهی  :7توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
موارد

پایین

متوسا

باال

موارد

جمع

پایین

متوسا

باال

جمع

پایگاه
اقتصادی %13/1 -

%32/4

%25/1

%155

مصرفگرایی

%25/4

%35

%15/3

%155

اجتماعی
پایبندی
دینی
سنت -
گرایی

%0/2

%20/2

%55/2 %31/1

%11/3

%35/4

%155

%21

الگوهای
رفتاری
سبک زندگی

%0/3

%02

%42/4

%155

%15/1

%02/1

%63/4

%155

بر اساس یافته های تجربی این پ وهش ،از نظار پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی  13/1درصاد
پاسخگویان در سطح پایین 32/4،درصد در سطح متوسا و  25/1درصاد در ساطح بااال باه
مد گرایش دارند .در زمیناهی پایبنادی دینای باه ترتیاب  0/2درصاد 20/2 ،درصاد31/1 ،
درصاد از پاسااخگویان در حااد پااایین ،متوسااا و بااال از پایبناادی دیناای هسااتند .از نظاار
سنت گرایی به ترتیب 11/3 ،درصد 35/4 ،درصد 21 ،درصد از پاساخگویان در حاد پاایین،
متوسا و باال ،سنت گرا هستند .از نظر میزان مصارف گرایای پاساخگویان  25/4درصاد در
حد پایین و  35درصد در حد متوسا و  15/3درصد در سطح بااالی مصارف گرایای قارار
دارناد .از نظاار الگوهااای رفتاااری هاام بااه ترتیااب  0/3درصااد 02 ،درصااد 42/4 ،درصااد
پاسخگویان در حد پایین ،متوساا و بااالی الگوهاای رفتااری قارار دارناد .از نظار سابک
زناادگی نیااز بااه ترتیااب  15/1درصااد 02/1 ،و  63/4درصااد پاسااخگویان در حااد پااایین،
متوسا و باالی سبک زندگی هستند.
ب) تحلیل :در این بخش فرضیه های تحقی با استفاده از آزمون های آماری مربوطه مورد
بررسی قرار گرفته است.
 .9میزان مصرفگرایی در بافت قدیم و جدید
با توجه به فرضیه های تحقی  ،میزان مصرف گرایی در ساکنان دو بافت قدیم و جدید
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مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  . 3همبستگی میزان مصرفگرایی و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

2/31

قدیم

205

2/40

آزمون T

سطح معناداری

2/546

5/554

با مقایسهی میانگین های میزان مصرف گرایی در باین  2/31در بافات جدیاد و 2/40
در بافت قدیم ،می توان مشاهده نمود که مصرف گرایای در بافات جدیاد بیشاتر باه چشام
مایخااورد .مقاادار آمااارهی  )2/546( Tو سااطح معناااداری آن ( )5/554نشاااندهناادهی آن
هستند که از نظر مصرف گرایی در بین دو بافت شهری قادیم و جدیاد تفااوت معنااداری
وجود دارد .به بیان دیگر ،بافت در میزان مصرف گرایی تأثیر دارد.
 .7پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و بافت قدیم و جدید
با توجه به فرضیه های تحقی  ،تأثیر پایگاه اقتصادی  -اجتماعی در ساکنان دو بافت قدیم و
جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  .8همبستگی پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

2/51

قدیم

205

2/33

آزمون یومن  -ویتنی

سطح معناداری

0021/05

5/555

با مقایسهی میانگین های میزان پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی  2/51در بافات جدیاد و
 2/33در بافت قدیم ،می توان دریافت که پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی در بافات جدیاد باه
نسبت بافت قدیم باالتر است .به دلیل غیر نرما بودن همبستگی از آزمون یاومن  -ویتنای
استفاده میشود .مقادار آماارهی یاومن  -ویتنای( )0021/05و ساطح معنااداری آن ()5/555
نشان دهندهی آن است که از نظار پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی در باین دو بافات شاهری
قدیم و جدید تفاوت معنااداری وجاود دارد .باه بیاان دیگار ،بافات در پایگااه اقتصاادی -
اجتماعی تأثیر دارد.
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 .3پایبندی دینی و بافت قدیم و جدید
با توجه به فرضیه های تحقی  ،میزان پایبندی دینی در ساکنان دو بافت قدیم و جدید مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  : 5همبستگی پایبندی دینی و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

6/11

قدیم

205

6/25

آزمون T

- 6/534

سطح معناداری
5/552

میانگین های میزان پایبندی دینی در بین  6/11بافت جدیاد و  6/25در بافات قادیم،
می توان به این نتیجه رسید که پایبندی دینی ساکنان بافت قدیم در مقایسه باا بافات جدیاد
باالتر است .مقدار آمارهی  )- 6/534( Tو ساطح معنااداری آن ( )5/552نشاان دهنادهی آن
است که از نظر پایبندی دینی در باین دو بافات شاهری قادیم و جدیاد تفااوت معنااداری
وجود دارد .به بیان دیگر ،بافت در میزان پایبندی دینی تأثیر دارد.
 .8سنت گرایی و بافت قدیم و جدید
با توجه به فرضیه های تحقی  ،میزان سنت گرایی در ساکنان دو بافت قدیم و جدید مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  :3همبستگی سنتگرایی و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

2/302

قدیم

205

2/554

آزمون T

سطح معناداری

6/153

5/555

با مقایسهی میانگینهای میزان سنت گرایی در باین  2/302بافات جدیاد و  2/554در
بافت قدیم ،می توان دریافت که سنت گرایی در ساکنان بافت قدیم بیشاتر از بافات جدیاد
است .مقدار آماارهی  )6/153( Tو ساطح معنااداری آن ( )5/555نشاان دهنادهی آن اسات
که از نظر سنت گرایی در بین دو بافت شهری قدیم و جدید تفاوت معنااداری وجاود دارد.
به بیان دیگر ،بافت در میزان سنت گرایی تأثیر دارد.
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 .5الگوهای رفتاری و بافت قدیم و جدید
با توجه به فرضیههای تحقی  ،الگوهای رفتاری در ساکنان دو بافت قدیم و جدید مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  : 2همبستگی الگوهای رفتاری و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

6/52

قدیم

205

6/54

آزمون T

سطح معناداری

1/526

5/215

مقایسهی میانگین های میزان الگوهای رفتاری در باین  6/52بافات جدیاد و  6/54در
بافت قدیم ،مقادار آماارهی  )1/526( Tو ساطح معنااداری آن ( )5/215نشاان دهنادهی آن
است که از نظر الگوهای رفتاری در بین دو بافت شهری قادیم و جدیاد تفااوت معنااداری
وجود ندارد به بیان دیگر ،بافت در الگوهای رفتاری سااکنان بافات قادیم و جدیاد تاأثیر
ندارد.
 .3سبک زندگی و بافت قدیم و جدید
باتوجه مولفه های سبک زندگی ،در این تحقی مفهو سبک زندگی ارائه گردیده است.
با توجه به فرضیه های تحقیا  ،سابک زنادگی در سااکنان دو بافات قادیم و جدیاد ماورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شمارهی  : 4همبستگی سبک زندگی و بافت قدیم و جدید
بافت شهری

فراوانی

میانگین

جدید

205

2/56

قدیم

205

2/31

آزمون T

سطح معناداری

6/411

5/551

مقایسهی میانگین های میازان سابک زنادگی در باین  2/56بافات جدیاد و  2/31در
بافت قادیم ،مقادار آماارهی  )6/411( Tو ساطح معنااداری آن ( )5/551نشااندهنادهی آن
است که از نظر سبک زندگی در باین دو بافات شاهری قادیم و جدیاد تفااوت معنااداری
وجود دارد به بیان دیگر ،بافت در میزان سبک زندگی تأثیر دارد.
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نتیجهگیری:
با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در حاوزهی سابک زنادگی انجاا گرفتاه ،اماروزه شااهد
تغییراتی در سبک زندگی شاهروندان هساتیم ،از تحقیقای کاه در بریتانیاا صاورت گرفتاه
میتوان نتیجه گرفت که ما شاهد انقوبی در سبک زندگی خواهیم بود .در تحقی دیگاری
نیز از دیدگاه ابن خلدون به بررسی سبک زندگی پرداخته شده ،باه خاوبی نمایاانگر تاأثیر
محیا جغرافیایی بر سبک زندگی است .در این تحقی به تبعیات از دیادگاه ایان خلادون،
بافت شهری ،به عنوان یک محیا جغرافیایی شاهری بار سابک زنادگی تأثیرگاذار اسات.
مطالعات نظری دیگری چون بوردیو که تأثیر فضای اجتماعی بررسای نماوده ،تااثیر بافات
شهری به عنوان فضای اجتماعی مستقل در سبک زندگی ساکنان بافتهای قادیم و جدیاد
را تصدی مینماید .نتایج اصلی تحقی حاضر نیز مباحث نظری پیرامون سابک زنادگی را
تأیید میکند .در ایان تحقیا سابک زنادگی و مولفاههاای آن همچاون مصارف گرایای،
پایبندی دینی ،سنت گرایی ،پایگاه اقتصادی  -اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل باا بافات
قدیم و جدید به (متغیرهای وابسته) سنجیده شده و مورد تأیید واقع شدهاناد .باه عباارت
دیگر سبکهای زندگی در دو بافات شاهری قادیم و جدیاد باا هام متفااوت هساتند باه
طوری که با مقایسهی میانگینهای باالتر سبک زنادگی ،مصارف گرایای ،پایبنادی دینای و
سنت گرایی در بافت قدیم ،شاهد سبک زندگی متفاوتتری نسبت به بافت جدیاد هساتیم.
به این معنا که میزان مصرف گرایی و نوگرایی در ساکنان بافت جدیاد شاهری بیشاتر و در
مقایسه با ساکنان بافات جدیاد پایبنادی دینای کمتاری دارناد .همچناین پایگااه اقتصاادی
اجتماعی ساکنان بافت جدید باالتر از بافت قدیم شهری است.
در مجموع نتایج تحقی بیانگر تأثیر بافت شهری بر سبک زندگی و شیوه ی زیساتن افاراد
است ،بنابراین طراحی و بافت شهری از جمله موضوعاتی اسات کاه بایاد ماورد توجاه و
سرمایه گذاری قرار گیرد.
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