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چكيده
هدف این مطالعه بررسی رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس بوده است. 
در این مقاله تالش شده است که ضمن توجه به مطالعات و نظریات پیشین، هویت اجتماعی جوانان 
در عرصه فرآیند جهانی شدن مورد مطالعه قرار گیرد. از آ   نجا که این فرآیند، ابعاد مختلفی را در بر 
می گیرد، در اینجا به مطالعه ارتباط سبک زندگی به عنوان پدیده ای مدرن و مرتبط با فرآیند جهانی شدن 
با هویت اجتماعی پرداخته شده است. نظریة مورد مطالعه عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز بوده است. متغیر 
سبک زندگی به عنوان متغیر مستقل شامل: مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت فراغتی، مدیریت بدن، 
میزان استفاه از رسانه ها و الگوی خرید و هویت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته شامل: هویت مذهبی، 
هویت جنسیتی، هویت مّلی، هویت قومی، هویت گروهی و هویت بدنی می باشد. روش تحقیق، 
پیمایش و ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه است. شیوه نمونه گیری تحقیق، تصادفی سهمیه ای 
چند مرحله ای و حجم نمونه 406 نفر است. یافته های تحقیق نشان داده اند که بین متغیرهای: سبک 
ـ سنتی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی دار و بین  زندگی مذهبی و سبک زندگی موسیقاییـ 
ـ مدرن و سبک زندگی معطوف به بدن ارتباط منفی و معنی دار  متغیرهای: سبک زندگی موسیقاییـ 
وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی 
موسیقایی - مدرن، سبک زندگی موسیقایی - سنتی، سبک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی 

دوستانه در مجموع نزدیک به 62/7 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کردند. 
واژگان كلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، جهانی شدن فرهنگی، فرهنگ مصرف.
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مقدمه 
با تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در اثر تحوالت ناشی 
از جهانی شدن، شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر هویت اجتماعی و فردی او هستیم که این 
امر ناشی از آثار و عوارض تمدن جدید صنعتی، آسیب زایی شهرنشینی، زوال هم بستگی های 
اجتماعی و افزایش انگیزه های فردطلبانه و غیر اجتماعی و در مجموع هویت زادیی اجتماعی 
بوده است )گل محمدی، 1377: 57(. جهانی شدن پدیده ای است که جوانب گوناگون زندگی 
فرهنگی، اعم از نگرش جنسیتی دانش، آموزش رسمی، هویت و سبک زندگی1 مردم را تحت 
تأثیر قرار می دهد )لطف آبادی و نوروزی، 1383: 91(. رواج شیوه های جدید رفتار اجتماعی 
برای پر کردن فضاهای زندگی )مثاًل: پاساژ گردی، توجه به رسانه های مختلف، مدیریت بدن 
ترجیحات  اساس  بر  زندگی  سیاست  یافتن  اهمیت  شدن،  فردی   ،)... و  ورزش  بر  تمرکز 
سبک های زندگی متفاوت، از جمله زمینه های اصلی ای هستند که شرایط جدیدی را پیش روی 
افراد قرار داده اند. این بدان معناست که این تحوالت، که در قالب جهانی شدن فرهنگی2 رخ 
می دهد عالوه بر تأثیر بر ذوق، سلیقه، گذران اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد، 

نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
به عبارت دیگر در جامعة مدرن، نوع و سبک »رفتار و کنش های مصرفی« یا »سبک زندگی« 
است که هویت های فردی و اجتماعی را شکل می دهد )کفاشی و همکاران، 1389: 118(. 
افراد  به طور کلی در چنین فضای اجتماعی، عالوه بر سبک های متفاوت زندگی که توسط 
انتخاب می شود، فرآیند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده 

است )خواجه نوری و همکاران، 1389: 129(. 
اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، 
یعنی بدون چارچوب های مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار می سازد، افراد یک 
جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود را نخواهند داشت )کفاشی و همکاران، 
1389: 118(. هم چنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصة هویت 
است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعة انسانی نیز اهمیت زیادی دارد 

)ذوالفقاری و سلطانی، 1389: 25؛ زلفعلی فام و غفاری، 1388: 122(. 

1.  Lifestyle
2. Cultural globalization
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مسئلة بودن این موضوع از آنجا ناشی می شود که سیر تغییر سبک های زندگی و ورود 
سبک های جدید زندگی، موجب تغییر و تهدید فرهنگی، فردی شدن و افزایش شکاف های 
اجتماعی، رواج مصرف گرایی، از هم پاشیدگی شبکه های سنتی و در نهایت بحران هویت فردی 
و اجتماعی افراد می شود. در این وضع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت، از خالل 

مصرف کاالها و سبک های گوناگون زندگی کسب می کنند )رضایی، 1389: 45(. 
ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال گذار، تغییراتی یافته است؛ اما از آنجایی که 
چنین تحوالتی )که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است( از طریق دنیای 
اطالعات و ارتباطات و نه در بستِر مناسِب فرهنگی، وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران 

شده است، بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است. )خواجه نوری، 1385: 51(. 
   در ایران اگر چه جامعه مصرفی به معنای دقیق آن شکل نگرفته است، اما فراوانی برخی 
کاالهای مصرفی در چند سال اخیر  و تغییر چهرة شهرهای بزرگ از جمله: وجود فروشگاه های 
مد روز، مجتمع های تجاری و تفریحی، رستوران ها، فست فودها و بصری شدن نشانه ها و 
نمادهای منزلتی و ... که چهره شهرها را به عرصه تاخت و تاز و پرسه زنی افراد و به ویژه 
جوانان بدل نموده است، نشان دهندة جهت گیری افراد جامعه ما به سوی فرهنگ مصرفی و 
زیبایی شناختی کردن مصرف است )ربانی و رستگار، 1387: 45(. بنابراین هویت ایرانی امروزه 
متأثر از عواملی مانند: پیشینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، پارادایم جدید فکری، انسان مدرن 
و فرامدرن و نظام جهانی و چند بعدی است. چنین عواملی باعث شدند که هویت ایرانیان از 
ـ اسالمی و  ساختار ساده با محوریت ایرانی بودن، به ساختار پیچیده و ترکیبی با عناصر مدرنـ 
ایرانی تغییر کند )آزاد ارمکی، 1386: 136؛ صدیق سروستانی و قادری، 1388: 36-37(. تحت 
تأثیر جهانی شدن، شاهد تجلی هویت چندوجهی هستیم و صور گوناگون هویت ایرانی در سطح 
جهانی، ملی و فردی خودنمایی می کند. ایرانیان هم مسلمان هستند و هم جهانی، در عین حال 

که هم مذهبی اند و هم مدرن )آزاد ارمکی، 1386: 136؛ مقدس و خواجه نوری، 1384: 7(. 
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی، متأثر از این رقابت ها، منازعات و تبادل ها و تطورات 
فرهنگی، بیش از بقیه گروه های جامعه متنوع شده است، تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان 
به یکی از دغدغه های کالن نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی را واداشته است تا 
میزان تأثیرگذاری نهادها و سازمان های فرهنگی رسمی را در این زمینه گسترش دهند )شالچی، 
1387: 94(. به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر، روابط اجتماعی 
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گسترده تری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد و نوسازی، جهانی شدن و هم چنین اندیشه ها 
و هویت های جدید، آشنایی و برخورد بیشتری می یابند، بیش از دیگران در معرض تغییرات 
هویت اجتماعی قرار می گیرند. به عالوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما 
را جوانان تشکیل می دهند )کالنتری و حسنی، 1387: 120( و کارکرد غیر قابل انکار سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحوالت عمومی )پاینده و جعفرزاده پور، 1389: 101(، 

مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی آنان بسیار ضروری به نظر می رسد. 
   بنابراین می توان گفت با توجه به انقالب ارتباطات و پیدایش روزافزون این تکنولوژی های 
ارتباطاتی نوین، جامعه و فرهنگ شهر بندرعباس و جوانان آن نیز در حال تجربه کردن نوعی 
گذار است. عالوه بر آن به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم جواری با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و وجود داد و ستدهای تجاری، اقتصادی و فرهنگی، امکان بازاندیشی و به چالش کشیده 
شدن عناصر فرهنگی و هویت ساز در آن بسیار وجود دارد. در چنین شرایطی انجام تحقیق 
در این زمینه امری است که به شناخت عناصر تضعیف کننده یا تقویت کنندة هویت اجتماعی 
جوانان این شهر به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی کمک کرده است و در نهایت نتایج آن 
می تواند در برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی مؤثر واقع شود. الزم به ذکر است در این مقاله 
تالش بر آن است تا ضمن پرداختن به رابطة بین سبک زندگی و هویت اجتماعی، نسبت و 

رابطه انواع سبک زندگی با هویت اجتماعی نیز روشن گردد. 

ادبيات تحقيق
در خصوص موضوعاتی چون: هویت و انواع آن و سبک زندگی به صورت جداگانه تحقیقات 
ارزشمندی در داخل و خارج صورت گرفته است. اما بررسی نظری و تجربی رابطه سبک های 
زندگی و هویت اجتماعی بسیار اندک و به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. هم چنین در 
زمینه سبک زندگی، مطالعات انجام شده اغلب در حوزه های نظری بوده است و کمتر به 
آزمون تجربی این فرآیند دست زده اند. در این قسمت از مقاله به مرورِ تحقیقاتی می پردازیم که 

بیشترین ارتباط را با متغیرهای تحقیق دارند:
ملی  و هویت  »جهانی شدن  عنوان  با  مقاله ای  در   )13 :1390( و همکاران  محمد بخش 
دانشجویان دانشگاه تبریز«، نشان دادند که با افزایش فرآیند جهانی شدن، هویت ملی دانشجویان 
رو به کاهش می گذارد. مطالعة حبی و همکاران )1389: 115( نیز با عنوان »جهانی شدن و 
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هویت های محلی و جهانی دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه تبریز« نشان داد که در راستای 
جهانی شدن، هویت های محلی دانشجویان رو به کاهش می گذارد. ذوالفقاری و سلطانی )1389: 
29( نیز در تحقیق خود با عنوان »بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان« به مطالعه 
و تبیین هویت قومی جوانان شهرستان مهاباد بر اساس سبک زندگی آنان پرداختند. یافته های 
این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای: سبک زندگی، میزان تحصیالت و پایگاه اقتصادی ــ 
اجتماعی با هویت قومی ارتباط معناداری وجود دارد به طوری که هر چه سبک زندگی جوانان 

مدرن تر باشد از میزان هویت قومی آنان کاسته می شود.
هم چنین کفاشی و همکاران )1389: 121( در تحقیقی با عنوان »بررسی تأثیر سبک زندگی 
بر هویت اجتماعی«، به توصیف و تبیین رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی در جوانان 
شهر بابل پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین مؤلفه های سبک زندگی )مصرف فرهنگی، 
فعالیت فراغتی، الگوی خرید لباس، مدیریت بدن و الگوی تغذیه( با مؤلفه های هویت اجتماعی 
)هویت مذهبی، ملی، گروهی، خانوادگی و فردی( هم بستگی وجود دارد. خواجه نوری و 
همکاران )1389: 129( نیز در مطالعه ای تحت عنوان »سبک زندگی و هویت ملی« که بر روی 
نمونه ای 435 نفری از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز انجام دادند، دریافتند که متغیرهای: 
سبک های مذهبی و هویت بدنی بر روی هم 19 درصد از تغییرات هویت ملی را تبیین می کنند. 
ربانی و شیری )1388: 215( در تحقیقی با عنوان »اوقات فراغت و هویت اجتماعی«، به مطالعه 
هویت اجتماعی در چارچوب تحلیلی مفهوم »اوقات فراغت« به مثابه بخشی از مفهوم عام 
»سبک زندگی« پرداختند. این مطالعه با بهره گیری از دو روش تحقیق کیفی و روش پیمایشی به 
اجرا در آمد و نتایج آن بیان گر نقش تعیین کنندة »طبقه اجتماعی« و ترکیب هم زمان »جنسیت« 
با طبقه اجتماعی در خطوط تمایز و تفاوت الگوهای اوقات فراغت است و این به معنای نفی 

تفاسیر پست مدرنیسم در تمایزات اجتماعی متکثر مبتنی بر مصرف است.
هم چنین رحمت آبادی و آقابخشی )1385: 240( در تحقیقی که با عنوان »سبک زندگی 
و هویت اجتماعی« به انجام رساندند به دنبال ارائه معیارهایی دال بر گروه بندی های اجتماعی 
جدید بر مبنای سبک زندگی در دهه اخیر بودند که مرزهای هویت را ترسیم  کند. آنها بر اساس 
یافته ها نشان دادند که اطالعات و ارتباطات الکترونیکی در دهة اخیر سبک های زندگی جوانان 

را به شیوه های جدید زندگی دیجیتالی پیوند زده است. 
هواچن1 و همکاران )2012: 12( در تحقیق »هویت قومی و آرزوهای شغلی دانشجویان 

1. Huu Chen, S. 
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نخبه ی تایوانی در عصر جهانی شدن«، تالش کرده اند تا بتوانند میزان هویت قومی دانش آموزان 
نخبه در مقاطع تحصیلی باال در دبیرستان را شناسایی کنند و  هم چنین آرزوهای شغلی و میزان 
درگیر شدن آنها در فعالیت های فرهنگی و سنتی جامعه را بسنجند. نتایج این تحقیق اطالعاتی 
را در این زمینه که چگونه اشتغال به فعالیت هایی خاص ممکن است بر فرآیند هویت یابی 
قومی افراد تأثیر بگذارد ارائه کرده است. از طرف دیگر کوپوسسکو1 )2011: 91( در تحقیقی با 
عنوان »جنبه های ساخت هویت در درون موقعیت جهانی شدن« بر مشکالت ساختاری هویت 
اجتماعی و فردی در شرایطی که جهانی شدن روی داده است تمرکز کرده است. نویسنده مقاله 
مفهوم هویت را از دیدگاه رشته های مختلف علمی، مدرن و پست مدرن تحلیل می کند. در 
نهایت در این تحقیق عنوان شده است که وجود یک رویکرد استراتژیک جدید برای تعریف 
و تفسیر هویت در عصر جهانی شدن، به منظور توضیح و فهم تغییرات اجتماعی در سطوح 

محلی، منطقه ای و جهانی ضروری است. 
عرب ناز2 و همکاران )2011: 26( نیز در تحقیق دیگری با عنوان »بحران های هویت: 
که  دادند  نشان  روان شناختی«  و  فرهنگی  ــ  اجتماعی  هویت  بر  آن  اثرات  و  جهانی شدن 
جهانی شدن موجب بحران های هویتی، روان شناختی، مذهبی و فرهنگی متنوعی شده است 
تقویت  سنتی،  اجتماعی  ساختارهای  در  تغییر  فرهنگی،  استعمار  و  تکثرگرایی  شامل:  که 
سکوالریسم، کاهش هویت اجتماعی و خلق پیچیدگی در روابط اجتماعی می باشد. جوادی و 
جوادی )2008: 2( در تحقیقی تحت عنوان »هویت ملی و جهانی شدن« که بر روی 165 نفر 
از دانشجویان شهرهای اسالم آباد و گیالنغرب صورت گرفته است، نشان دادند که متغیرهای: 
میزان استفاده از اینترنت جهت مسائل جنسی، میزان استفاده از برنامه های ماهواره ای و مانند 
آن، VCD و برنامه های مربوط به آن، اثر منفی بر هویت ملی دارند و متغیرهای: رضایت از 
کار، امکانات رفاهی، صمیمیت با خانواده، رضایت و داشتن تسهیالت در موقعیت کار نیز اثر 

مثبت بر هویت ملی دارند. 
در نهایت اسچالک3 )2011: 43( در تحقیقی با عنوان »خود، دیگری و خود ــ دیگری: 
فراتر رفتن از دوگانگی خود / دیگری در عصر آگاهی معاصر« دربارة اثرات رسانه های جمعی 
بر روی آگاهی، هویت و ارتباط خود / دیگری معاصر بحث می کند. این تحقیق پیشنهاد می کند 

1. Coposescu, S  .
2. Arab Naz, Z. 
3. Schalk, S.



فصلنامه علمی-پژوهشی

75
مطالعه رابطه سبک 

زندگی و ... 

به جای جدا بودن خود از دیگری در جهان معاصر، امکانات برقراری ارتباط بین افراد از طریق 
ـ دیگری« فراهم شود. این امر اجازة سیالیت هویت و ادراک افراد را که  خلق واژة سوم »خودـ 

با دیگران ارتباط دارند فراهم می کند.
بسیاری از مطالعات انجام شده در باال به طور اخص به بخشی از هویت اجتماعی افراد 
پرداخته اند. اما آ نچه که از مرور این تحقیقات بر می آید حاکی از آن است که فرآیند جهانی شدن 
اقصی  اجتماعی مردم در  بر روی رفتارها و هویت  قاطعی  تأثیرات  ابعاد مختلف خود  در 
نقاط جهان گذاشته است. هم چنین نتایج مطالعات اندکی که در ایران انجام گرفته است نیز 
حاکی از آن است که سبک  زندگی به عنوان یکی از مؤلفه های جهانی شدن فرهنگی با تغییرات 
در بخش های مختلف هویت افراد دارای رابطه است. در اینجا سوأل این است که آیا بین 
سبک های زندگی و هویت اجتماعی جوانان، در جامعة مورد مطالعة شهر بندرعباس نیز رابطه 
وجود دارد؟ متأسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی های فرهنگی – اجتماعی در این شهر 
بسیار اندک است؛ بدین جهت مطالعة این شهر و سایر شهرهای مرزی ایران از باب تغییرات 

فرهنگی – اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

چارچوب نظري 
هویت، یک استعداد و ظرفیت انسانی است که ریشه در زبان دارد. این امر مستلزم دانستن 
این است که آنها که هستند، آنها بدانند که ما که هستیم، ما بفهمیم که آنها تصور می کنند که ما 
که هستیم و غیره: به عبارت دیگر هویت یک طبقه بندی چندبعدی ــ یا نقشه برداری از جهان 
انسانی و جایگاه افراد و اعضاء اجتماعات در آن است )جنکینز1، 2008: 5(. نظریه هویت این 
قضیه اصلی ارائه شده توسط مید را رسمی و فرموله کرده است مبنی بر اینکه جامعه »خود« را 
شکل می دهد و این امر به نوبه خود رفتار اجتماعی را شکل می دهد. بر اساس نظریه هویت 
همه افراد به طور قطعی در جوامع گوناگون مدرن هویت های متعددی دارند که در یک روش 

سلسله مراتبی سازمان یافته است )مروال2 و همکاران، 2012: 151(.
خارجی  به طور  و  مذهب  و  خویشاوندی  از  نظامی  به وسیله  هویت  سنتی،  جوامع  در 
و بیرونی شناخته می شود. در فرهنگ سنتی، هویت به هر مقدار که باشد، در هنگام تولد 
تعیین و کامل شده است و با ساختارهای نسبتاً پایدار سنت، اعتقادات و آداب و رسوم یکی 

1. Jenkins, R. 
2. Merolla, D.M.
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شده است. اما در مقابل با آغاز فرهنگی جامعه مدرن، مکان شکل گیری هویت به زندگی 
خصوصی افراد تغییر یافت. همانطور که پیوندهای گروهی ضعیف شد، افراد از پیوندها و 
اعتقادات جمعی دور شدند و به منظور تطابق با چشم اندازها و عالیق فردی، به طور مستقل 

از چارچوب های اعتقادی رسمی عمل کردند )دان1، 1998: 24(.
و  )بورکه  شد  آغاز  اجتماعی  دسته بندی های  روی  بر  کار  با  اجتماعی  هویت  نظریه 
کلوایز1987،2: 1(. این نظریه تأکید می کند که رفتار افراد، عناصر و مشخصه های اجتماعی 
مانند  فعال  اجتماعی  که ساختارهای  معناست  بدان  این  منعکس می کند.  را  افراد  بزرگ تر 
گروه ها، سازمان ها، فرهنگ ها و از همه مهم تر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی می کنند. 
بر اساس این نظریه مردم به عنوان اعضای یک گروه جمعی، نهادها و فرهنگ ها فکر می کنند، 
احساس می کنند و عمل می کنند. این دیدگاه این ایده را تقویت می کند که شناخت اجتماعی 
افراد، بر اساس گروه هایشان یا چارچوب های جمعی مرجع تفسیر می شود )پادیال و پرز3، 
2003: 43(. اما یکی از نظریاتی که به ارتباط دو متغیر سبک زندگی و هویت پرداخته است 
نظریه تصدیق4 است. بر اساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان، از واکنش های دریافت 
این تصاویری که  از  از دیگران شکل می گیرد. هویت  رفتار خودشان و هم چنین  از  شده 
به عنوان بازخورد از خود و دیگران دریافت می کند رشد و توسعه می یابد. اوقات فراغت 
)به عنوان سازنده اصلی سبک زندگی( زمینه ای را فراهم می کند که افراد قادر شوند از طریق 
آن، هویت هایشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند. طبق این نظریه مشارکت در اوقات 
فراغت عالوه بر آنکه بر هویت فرد تأثیر می گذارد از آن نیز تأثیر می پذیرد )کمپبل5، 2007: 
22(. ماکس وبر که یکی دیگر از نظریه پردازان این حوزه است، بر مبنای تعریف چندبعدی 
خود از قشربندی اجتماعی و تأکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه های قشربندی، 
اصطالح سبک زندگی را به کار می گیرد. سبک زندگی از نظر وی شیوه های خاصی از زندگی 
است که گروه های اجتماعی برای »تمایز« خود از دیگران و کسب منزلت )و هویت اجتماعی( 
به کار می گیرند )ربانی و شیری، 1388: 213(. بسیاری کتاب »تمایز« بوردیو را انجیل محققان 
عرصه سبک زندگی می دانند. از دیدگاه بوردیو حجم و انواع سرمایه ها، طبقه را شکل می دهد 

1. Robert G. D.
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مشترک  منش  این  مبنای  بر  و  یکدیگر وصل می کند  به  را  طبقه  هر  درون  افراد  منش،  و 
سبک های زندگی شکل می گیرد. از نظر وی سلیقه های طبقاتی در استفاده از فراغت، بدن، 
پوشش، گفتار و دیگر ویژگی ها تعیین کنندة هویت بر حسب جنسیت )مردانه و زنانه(، طبقه 
اجتماعی )طبقه پایین، طبقه باال( و دیگر صفت های فردی و اجتماعی است. یعنی نوع مصرف 
فیزیکی )غذا، تزئین وسایل زندگی، آرایش و مبلمان منزل( و سمبلیک افراد تعیین کننده سبک 

زندگی آنها است که خود هویت افراد را نشان می دهد )بوردیو، 1984: 202(. 
از نظر تاملینسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن )که سبک زندگی نیز یکی از 
ابعاد مهم آن به حساب می آید( است تا قربانی آن. به عقیده ی او هویت در قلب تصورات 
فرهنگی معاصر ما جای گرفته است و یکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده 
در مدرنیته است )تاملینسون، 1387: 142(. تاملینسون با مطرح نمودن ایدة جهان وطنی، واژه 
جهان وطنی را احساس »آزاد بودن از محدودیت ها و پیش داوری های ملی و محلی« تعبیر 
می کند. به طور خالصه، فرد جهان وطن نخست به درکی فعال از تعلق به دنیای بزرگ، از 
توانایی تجربه کردن یک »هویت فاصله دار« نیاز دارد. در این فرآیند، از نظر تاملینسون، نه فقط 
مواضع هویتی مختلف و پیچیده تر، بلکه شیوه های متفاوت تعیین هویت فرهنگی »محلی« 
از نظریه پردازان  )تاملینسون، 1387: 148(. فدرستون که یکی دیگر  پیدایش است  در حال 
موجود در این حوزه می باشد معتقد است که واژه سبک زندگی در درون فرهنگ معاصر، به 
نوعی فردیت، ابراز وجود و خودآگاهی سبک گرایانه اشاره دارد. به زعم وی، بدن، لباس ها، 
به عنوان  برای تعطیالت  انتخاب محل  بیان، فراغت، ترجیحات خوردن و نوشیدن و  طرز 
شاخص های سبک زندگی به حساب می آید )فدرستون، 1991: 83(. در نهایت کاستلز نیز 
معتقد است که زندگی روزمره ما در عمده ترین وجوه خود با دو جریان جهانی شدن و هویت 
شکل می گیرد و در دهه های پایانی قرن بیستم این موج های نیرومند هویت ها است که جهان 

را به لرزه درآورده است )کاستلز، 1380: 432(.
از آنجایی که سبک زندگی را باید در ارتباط با مدرنیته و جهانی شدن مورد بررسی قرار داد، 
در اینجا جهت تبیین ارتباط سبک زندگی و هویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده می شود. 
از طرف دیگر در میان نظریه پردازان معاصر، گیدنز بیشتر از همه بر کارکرد هویت بخش سبک 
زندگی تأکید کرده است و از معدود جامعه شناس هایی است که به طور مفصل در خصوص رابطة 
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بین فرآیند جهانی شدن و هویت اجتماعی و تغییرات آن به نظریه پردازی پرداخته است. بسیاری 
از نظریه پردازان در تبیین هویت اجتماعی به نظریه های گیدنز توجه نموده اند )جنکینز، 2008: 
56 ؛ تاملینسون، 1387: 54(. در بسیاری از مطالعات داخلی نیز نظریة گیدنز نشان داده است که 
می تواند به روشن شدن تغییرات اجتماعی –  فرهنگی در پرتو فرآیند جهانی شدن کمک نماید 
)خواجه نوری و ریاحی، 1392: 40؛ خواجه نوری و همکاران، 1392: 107؛ خواجه نوری و 
دالور، 1391: 53؛ خواجه نوری، 1385: 57(. هم چنین با بررسی کارهای گیدنز در می یابیم 
که جهانی شدن دست کم با فرآیند نوسازی هم زمان است )واترز، 2001: 14-16(. ایران نیز 
در دهه های پیش، در تالش برای مدرن شدن از اندیشه های نوسازی که مبتنی بر گرایش های 
غربی و اخذ کردن عناصر فرهنگ غربی بود، استفاده کرده است. آ نچه را که رژیم پیشین در 
ایران به سوی دروازه های تمدن بزرگ می نامید، در واقع به نوعی، باز کردن درهای ایران بر روی 
تحوالتی بود که در غرب رخ داده بود و از طریق وسایل ارتباطی و اطالعاتی مختلف امواج 
آن به ایران می رسید. توجهی که گیدنز به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نوین، بازاندیشی یا 
بازتابی، سبک های نوین زندگی و هویت های مختلف در پرتو جهانی شدن می نماید، می تواند 

به دلیل کاربرد عملیاتی که دارد در تبیین تحوالت هویتی جوانان در ایران به ما کمک رساند.
وی معتقد است که بررسی میزان و نوع تأثیرگذاری مدرنیته بر مقوالتی چون: شخصیت، 
رفتار، فرهنگ و هویت فردی و اجتماعی در گرو ارائه ارزیابی و تحلیل تازه از مدرنیته و 
جهانی شدن و رابطه آن با مفهوم خود است. آنچه در نظریات خرد گیدنز دربارة »خود« مطمح 
نظر است، این نکته است که مفهوم خود در جهان امروز به صورت یک »پروژه بازتابی یا تأملی« 
درآمده است که تنها از طریق نوعی بازنگری ژرف در مفهوم »خودهویتی« قابل درک و دریافت 
است. گیدنز »پروژه بازتابی خود« را شکلی از اعمال نظارت، اعمال سلطه یا چیرگی در دوران 
مدرنیته می داند )گیدنز،1380: 12(. به عبارت دیگر، وی در پاسخ به این سوأل که: مردم چگونه 
وضعیت مدرن را تجربه می کنند؟ بیان می کند که در عصر مدرن »خود« باید طراحی شود و 
دیگر همچون گذشته، سنت ها و عادات آن را شکل نمی دهد. این مسئله زمینه را برای احساس 
پوچی و تردیدهای جدی فراهم تر می کند ولی در عین حال امکان برنامه ریزی و انتخاب سبک 
زندگی را نیز مهیا می کند. در حقیقت، تحول سبک های زندگی و دگرگونی ساختاری مدرنیته، 
به واسطه بازتابندگی، به یکدیگر گره می خورند. به  عالوه به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی، 
کثرت یافتن زمینه های کنش و تعداد مراجع مقتدرتر، انتخاب سبک زندگی، در ساختن هویت 
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شخصی و در پیش گرفتن فعالیت های روزانه، به طور فزآینده ای اهمیت می یابد )گیدنز، 1380: 
:88(. این بدان معناست که در جریان بازتابی بودن سبک های زندگی، هر سبک زندگی در 
متن خود معنایی ضرورتاً نامعین دارد و بنابراین قطعی نبودن معنای سبک زندگی به معنای 
نفی امکان تبیین کافی معنا توسط تعیین کننده های ساختاری است. بازتابندگی اشاره ای است 
به اینکه معانی فعالیت های سبک زندگی اساساً با نیروهای وسیع تر تعیین نمی شوند، بلکه طی 
فرآیند داد و ستد عملی زیست جهان های متمایز، معانی روش های مورد استفاده از مواد و مصالح 
نمادین مصرف انبوه، مبدل به اشیاء و اعمال ملموس می شود که استعاره ای برای خودشان 
می باشد. بازتابندگی اشاره ای به استفاده از اطالعات مربوط به شرایط فعالیت به عنوان ابزاری 
برای تنظیم و تعریف مجدد و قاعده مند معنا و چیستی رفتار است )گیدنز، 1380: 88(. گیدنز 
با استفاده از مفاهیمی چون بازاندیشی، به تغییر در ذائقه و سبک های زندگی مردم اشاره می کند 
وکنش گر نیز خود را از طریق انتخاب سبک زندگی مختلف و خاص، به جهان پیرامونش 
معرفی می کند. از نظر گیدنز سبک زندگی بیان مادی هویت فرد است )گیبینزو بوریمر1، 1381: 
104(. از نظر وی به دلیل پویایی جوامع امروزی، انتخاب سبک زندگی بیش از پیش در ساخت 
هویت شخصی و فعالیت روزمره اهمیت می یابد )گیدنز، 1377: 21(. به طور کلی بنا بر آنچه 
گفته شد، برای گیدنز، شیوه زندگی مجموعه ای کم و بیش فراگیر از کارکردها دانسته می شود 
که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می سازد بلکه روایتی 
ویژه را  که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است نیز نشان می دهد )خواجه نوری و 
مقدس، 1384: 17(. از این منظر می توان گفت که هویت کنش گران نیز سیال و انعطاف پذیر 
است. به گفته ی وی فرهنگ مصرفی مدرن امکانات متعددی را در اختیار افراد قرار داده است 
و افراد می توانند هویت های خودشان را به شکل خالقانه و با شیوه های متعدد بسازند )کالنتری 

و حسنی ، 1387: 129(. 
گیدنز معتقد است که هویت شخصی برنامة مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی 
که از روش های ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، می فهمند )گیدنز، 1382: 18(. 
بنابراین در جهان مدرن، سنت ها و آن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید 
بازاندیشی می شود. در این راستا بیشتر موقعیت های زندگی مدرن، با دین به صورت نفوذ حاکم 
بر زندگی روزانه، سازگاری ندارد. بخشی از این واقعیت به دانش بازاندیشانه سازمان داده شده 
1.  Gybynz, R. & Bvrymr, H.
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و تحت تسلط مشاهده های تجربی و اندیشة منطقی بر می گردد )گیدنز، 1377: 137(. این 
دانش مبتنی بر فناوری مادی و اصول اجتماعی است. البته الزم به ذکر است که دنیوی شدن به 

محو کامل دین نمی انجامد (گیدنز، 1377:  130-129(.  
دین و سنت )به تبع آن سبک زندگی دینی و سنتی( همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر 
بوده است و بازاندیشی زندگی اجتماعی مدرن که مغایرت مستقیم با سنت دارد، سنت را بیشتر 
از دین تضعیف کرده است  )گیدنز، 1377: 130(. تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است 
که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است، در حالیکه در سبک زندگی سنتی، 

افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد تبعیت می کنند. 
در جامعة ایران بنا به بافت و ساختار مذهبی، دین و اعتقادات در اساس هویت افراد ریشه 
دارد. اعتقادات و باور دینی شاکلة هویت افراد را شکل می دهد و این جهانی شدن است که 
به وسیله فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات باعث تغییر نگرش و هویت اجتماعی افراد 
می شود )مقدس و خواجه نوری،1384 : 10؛ میلر و شرام 2011،1 : 28؛ رولینز2، 2012: 83(. 
به باور گیدنز مذهب یکي از این منابع اقتدار سنتي است و از این طریق با سنت ارتباط پیدا 
می کند. در نتیجه تجربه ، معنا و تفسیر زندگي بر  اساس آن صورت مي گیرد و به همین دلیل اکثر 
کنش هاي زندگي داراي دالیل  دیني و مذهبي است. در نتیجه هویت مذهبی سازه  ای اجتماعی 
است که در ساختن آن سبک زندگی مذهبی )که مجموعه رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب 
است(، نقش مهمی ایفا می کند. در واقع افراد با اتخاذ رفتارهای مختص سبک زندگی مذهبی به 
نوعی هویت متمایز خود از سایر افراد را نمایان می کنند و به تشّخص و فردیت دست می یابند.

اما در زمان حال، تجدد مراجع زندگي بشري را متعدد کرده است . مراجعي که همه مدعي 
صالحیت هستند و سنت ) و به تبع آن مذهب( که مهمترین مرجع و مأخذي بوده اند که بشر 
به آن رجوع مي کرده ، اهمیت کلي خود را از دست داده اند و در عرض بقیه ي مراجع موجود 
در جهان مدرن واقع شده است. در واقع بطور کلی از لحاظ ساختاري منابع جهان  مدرن ، 
متعددتر از منابع سنتي هستند و در بعضي موارد با آنها تفاوت ماهوي دارند (گیدنز، 1377: 
137(. بنابراین هویت برساخت عصر جدید و زاد تجدد و نهادهای امروزین است و هویت 
اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها، اوضاع و احوال اجتماعی و نیز 
خودآگاهی شکل می گیرد. به عبارت دیگر خودآگاهی بر »خود« و هویت شخصی زمینه بروز 

1. Miller B. & Shrum W.
2. Rollins. J
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هویت اجتماعی است )ذوالفقاری و سلطانی، 30:1389(. این هویت های جدید به میزان های 
مختلف با سنت دارای زاویه هستند. بر این اساس کسانی که دارای سبک های سنتی تر هستند، 
دارای هویت های سنتی تر خواهند بود و سبک های زندگی مدرن با هویت های اجتماعی مدرن 

همخوانی خواهند داشت.

فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلی:

1- به نظر می رسد بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضيه های فرعی:

2- به نظر می رسد بین سبک زندگی مذهبی و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری 
وجود دارد.

3- به نظر می رسد بین سبک زندگی دوستانه و هویت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری 
وجود دارد.

4- به نظر می رسد بین سبک زندگی معطوف به بدن و هویت اجتماعی جوانان رابطه 
معنی داری وجود دارد.

5- به نظر می رسد بین سبک زندگی معطوف به ورزش و هویت اجتماعی جوانان رابطه 
معنی داری وجود دارد.

6- به نظر می رسد بین سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی و هویت اجتماعی جوانان رابطه 
معنی داری وجود دارد.

7 - به نظر می رسد سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن و هویت اجتماعی جوانان رابطه 
معنی داری وجود دارد.

روش تحقيق
در این تحقیق، از روش تحقیق کمی و پیمایشی استفاده شده است و اطالعات مورد نیاز از 
طریق پرسش نامه بدست آمده است. جامعة آماری، کلیه جوانان 18 تا 29 ساله ساکن در شهر 
بندرعباس، در سال 1391 می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پیمایش، تصادفی 
سهمیه ای چند مرحله ای است. حجم نمونة آماری بر اساس جدول لین1، با سطح معناداری 

1.  Lin, N
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95 درصد و خطای 4 درصد برابر با 406 نفر برآورد گردید. هم چنین برای شناخت پایایی 
گویه های مربوط به متغیر هویت اجتماعی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است 
که نتایج آن در جدول شماره 1 آمده است. برای ارزیابی اعتبار گویه ها نیز از دو روش اعتبار 
محتوا و اعتبار سازه استفاده شده است که برای مشخص کردن اعتبار سازه، از تکنیک تحلیل 
عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغیر سبک زندگی در جدول شماره2  بیان 

شده است.

جدول .1 نتیجه آزمون پایایی هر متغیر به روش آلفای كرونباخ

     ضریب آلفای کرونباخ  تعداد گویهمتغیر

740/09هویت اجتماعی

تعریف مفاهيم
هویت اجتماعی )متغیروابسته(: هویت اجتماعی تعریفی است که فرد از خود در رابطه با 
دیگران می کند و به طور ویژه به آن جنبه هایی از شخص بر می گردد که در واژه های عضویت 
گروهی او تعریف شده است )جنکینز، 2008: 37(. شکل های متعددی از هویت اجتماعی 
وجود دارد که راه های زیادی را که در آن مردم با سایر گروه ها و دسته های اجتماعی ارتباط 

برقرار می کنند، منعکس می کند )دوکس1، 2001: 2(. 
در این تحقیق هویت اجتماعی شامل: هویت دینی، هویت جنسیتی، هویت ملی، هویت 
معرف های  ابعاد  این  از  کدام  هر  برای  که  بدنی می باشد  هویت  و  گروهی  هویت  قومی، 
پایایی  جداگانه ای در قالب طیف لیکرت در نظر گرفته شد که با حذف گویه های دارای 
پایین و ترکیب بهترین گویه های هر کدام از این ابعاد، در نهایت متغیر هویت اجتماعی مورد 
سنجش قرار گرفت. گویه هایی که این متغیر را به طور عملیاتی سنجیده اند در جدول شماره 
3  ارائه شده است. نکته الزم به ذکر در خصوص متغیر هویت اجتماعی و ابعاد آن این است 
که نحوة کدگذاری این گویه ها به صورتی می باشد که افرادی که سنتی تر هستند نمرة باالتری 

کسب می کنند و هویت اجتماعی باالتری دارند.  
سبک زندگی: سبک زندگی مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها 

را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را بر می آورد بلکه روایت خاصی را هم 

1. Deaux, K.
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که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگران مجسم می سازد )گیدنز، 
 .)119 :1385

در این مطالعه با توجه به مطالعات پیشین )خواجه نوری و همکاران و فاضلی( و با توجه 
به دسته بندی اگنیو و پترسون برای سبک زندگی شاخص های مختلفی در نظر گرفته شد که 
شامل: 1. سبک های فراغتی منفعالنه یا غیر اجتماعی )گوش دادن به رادیو داخلی، تماشای 
تلویزیون داخلی، رفتن به سینما، پاساژگردی و پرسه زنی بی هدف در خیابان ها( 2. سبک های 
فراغتی فعاالنه یا اجتماعی )دید و بازدید از دوستان، شرکت در مهمانی های دوستانه( 3. 
سبک های مذهبی )رفتن به مسجد و سایر فعالیت های مذهبی( 4. سبک های مدیریت بدن 
و 5. استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی می باشد )اگنیو و پترسون، 1987: 
332(. بر پایة نتایج تکنیک تحلیل عامل، شش عامل برای این متغیر به دست آمد که سبک 
زندگی مذهبی سبک زندگی معطوف به ورزش، سبک زندگی معطوف به بدن، سبک زندگی 
موسیقایی- مدرن، سبک زندگی موسیقایی- سنتی و سبک زندگی دوستانه نام گذاری شدند. 
با توجه به آماره ی K.M.O = /82 0در تمام ابعاد، می توان گفت داده ها برای تحلیل عاملی 
مناسب هستند. در واقع با سطح معناداری )0sig =/00( و سطح اطمینان بیش از 99 درصد 
می توان گفت که تمامی عناصر به کار رفته برای هر بعد، قدرت تبیین کنندگی مورد نظر را 

برای متغیر وابسته داشته اند.
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جدول2. نتایج تحلیل عاملي سبک زندگی در بین جوانان شهر بندرعباس

ابعاد سبک 
زندگی عامل هاي سبک زندگی اجزای سبک زندگی

ی 
ذهب

ی م
دگ

ک زن
سب

عامل 
ششم

عامل 
پنجم

عامل 
چهارم

عامل 
سوم

عامل 
دوم

عامل 
اول
0/08 تماشاي برنامه هاي مذهبي تلویزیون داخلي
0/27 حضور در مکان هاي زیارتي )مانند امام  زاده ها(
0/27 شرکت در نمازهاي جماعت
0/07 شرکت در جلسه ها یا سفره هاي مذهبي
0/56 انجام فعالیت هاي مذهبي در خانه
0/16 گوش دادن به برنامه هاي مذهبي رادیو داخلي

0/85
 شرکت در انجمن هاي محلي، مذهبی و همسایگی و

مانند آن

ش
ورز

 به 
ف

طو
 مع

گی
زند

ک 
سب

0/56 انجام حرکات نرمشي، کششي یا هوازي در خانه
0/16 کار با دستگاه هاي مختلف ورزشي در باشگاه یا پارک ها
0/25 Ö ،ورزش والیبال، بسکتبال، کوهنوردي
0/15 شنا
0/94 انجام حرکات یوگا
0/44 پیاده روي به عنوان ورزش
0/14 انجام فعالیت هنري مانند نقاشي، نوازندگي،...
0/33 حضور در سینماها، تئاتر، ...

ی 
دگ

ک زن
سب

رن
 مد

ـ ـ
یی

یقا
وس

م

0/57 گوش دادن به موسیقي پاپ ایراني لوس انجلسي
0/06 گوش دادن به موسیقي جاز، رپ، راک
0/05 در کنار دوستان غیر هم جنس بودن
0/05 )ytrap( حضور در مهماني هاي دوستانه
0/54 صرف غذا در رستوران، فست فود، ساندویچ فروشي
0/54 گوش دادن به موسیقي خارجي کالسیک

ی 
دگ

ک زن
سب

دن
به ب

ف 
طو

مع 0/96 استفاده از کرم هاي نرم کننده، ضد آفتاب
0/16 استفاده از عطر، مام رولت، دئودورانت، ادکلن
0/35 رقصیدن و یا انجام حرکات آیروبیک

ی 
دگ

ک زن
سب

انه
وست

د 0/66 در کنار دوستان هم جنس بودن
0/06 گشت و گذار در خیابان ها، پاساژها، ...
0/65 حضور در پارک ها و تفرج گاه ها

سبک  زندگی 
موسیقایی _ 

سنتی

0/56 گوش دادن به موسیقي سنتي ایراني )مانند شجریان،...(

0/55 گوش دادن به موسیقي مجاز پاپ ایراني )عبدالهي، عصار(



فصلنامه علمی-پژوهشی

85
مطالعه رابطه سبک 

زندگی و ... 

یافته ها 
همانطور که مالحظه می شود جدول شماره ی 3 توزیع فراوانی و درصد گویه های مربوط به 
هویت اجتماعی جوانان را نشان می دهد. این طیف شامل 47 گویه است که هر گویه، هویت 
اجتماعی جوانان را می سنجند. با توجه به درصدهای جدول بیشترین میانگین متعلق به گویة 
»در مجموع از جنسیت خود احساس رضایت مي کنم« با میانگین 3/87 است. هم چنین کم ترین 

میانگین متعلق به گویه ی »دوست دارم که جنس دیگري مي بودم«، با میانگین 1/80 است.

جدول 3. اطالعات توصیفی متغیر وابسته )هویت اجتماعی(

انحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینگویه های سازنده هویت اجتماعی

052/161/062در فعالیت هاي دیني مشارکت مي کنم.

052/291/504زندگي در کشوري دیگر، ارجحیت دارد.

052/661/014به علماي دینم افتخار مي کنم.

053/631/044از این که دینم در سراسر دنیا گسترش یابد، خوشحال مي شوم.

052/291/724پوشیدن لباس هاي چسبان براي جوانان اشکال دارد.

053/221/763اعتقاد دارم که دینم مي تواند زندگي هر فرد را سامان دهد.

053/081/052تاریخ ایران مایة افتخار و سربلندي من است.

053/011/273به فراگیري دستورالعمل هاي دینم عالقه مند هستم.

053/651/662من نسبت به مشکالت ایرانیان هم دردي مي کنم.

052/721/873با کسي که اعتقادي به دینم ندارد، هم غذا نمي شوم.

053/941/491به فراگیري زبان و ادبیات ایران عشق مي ورزم.

053/431/271اوقات فراغتم را با مطالعة کتب دیني پر مي کنم.

هر کس با گروه قومي خودش رفت و آمد کند، کمتر 
دچار مشکل مي شود.

052/671/432

آنچه که خوشبختي من را تضمین مي کند، پایبندي به 
اصول مذهبي است.

052/971/493

053/071/281اگر در جایي به ایراني ها توهین شود، ناراحت مي شوم.

052/281/143احساس مي کنم مذهب نیازهاي من را برآورده مي سازد.

053/241/142به فارسي صحبت کردن خود مي بالم.
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انحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینگویه های سازنده هویت اجتماعی
052/931/603با کسي که پایبند به دینم نیست، هم سفر نمي شوم.

052/271/193به مردها بیشتر از زن ها مي توان اعتماد کرد.
053/201/924حاضرم براي دینم بجنگم.

0433/362/715از کساني که نسبت به ایران بي حرمتي کنند، بیزارم.
053/511/053آموخته هاي دیني دست و پاي آدم را نمي بندند.

0653/773/659این روزها، اندام ظریف بیشتر مورد توجه مردم قرار مي گیرد.
053/341/183معتقدم که دینم بر سایر ادیان برتري دارد.

052/081/561اوقات فراغت خود را با مطالعة تاریخ ایران پُر مي کنم.
053/221/052از کسي که به آیین دینم خدشه اي وارد کند، بیزارم.

053/201/802ترجیح مي دهم که بیشتر با خویشاوندانم رفت و آمد کنم.
052/021/631دوست دارم که فرزندم با خویشاوندان خودم ازدواج کند.

051/081/880دوست دارم که جنس دیگري مي بودم
052/071/651خویشاوندان خودم از همه قابل اعتمادترند.

052/661/472زندگي کردن در این کشور، مردن تدریجي است.
0413/961/762پرچم سه رنگ ایران نشانة هویت من است.

052/551/561گروه قومي من چندان برایم مهم نیست.
053/461/812چو ایران نباشد تن من مباد.

053/781/152در مجموع از جنسیت خود احساس رضایت مي کنم.
053/661/761براي هر کس داشتن جذابیت جسماني الزم است.

052/641/901هنگام گرفتاري فقط باید به کمک خویشاوندان خود متکي بود.
052/841/042نمایش اندام در بیرون از خانه اشکالي ندارد.

053/401/062راه هاي مناسب جدید را براي زیباتر کردن اندام استفاده مي کنم.

053/321/750بهتر است که آدم براي شراکت از هم زبان خود شریک بگیرد.
053/331/721به آداب و رسوم کشورم پایبندم.

052/391/361بهتر این است هر کس در کنار گروه قومي خودش زندگي کند
053/501/781به مطالعة آثار شخصیت هاي ملي عالقه مندم.

052/781/651آنچه من مي خواهم همان است که خانواده ام مي خواهند.
052/751/360اکثر مردم ایران قابل اعتماد هستند.

052/771/322ترجیح مي دهم در کنار خویشان خودم خانه بخرم.

053/571/361من به ایراني بودنم عشق می ورزم و افتخار مي کنم.
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استاندارد را در مؤلفه های مختلف سبک  انحراف  میانگین و  جدول شماره4 نیز مقدار 
زندگی نشان می دهد. با توجه به مقادیر موجود در جدول، بیشترین میانگین متعلق به متغیر 
ـ مدرن با مقدار 11/413 و هم چنین کمترین میانگین متعلق به سبک  سبک زندگی موسیقاییـ 

ـ سنتی با میانگین 3/846  است.   زندگی موسیقاییـ 

جدول 4. مقدار میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های سبک زندگی

انحراف استانداردمیانگینتعداد گویهمتغیر

ـ سنتی سبک زندگی موسیقیاییـ   23/6482/156

37/6643/222سبک زندگی دوستانه

ـ مدرن 611/3146/173سبک زندگی موسیقیاییـ 

801/1726/269سبک زندگی معطوف به ورزش

36/4983/819سبک زندگی معطوف به بدن

78/0297/772سبک زندگی مذهبی

 جدول شماره 4 نتایج آزمون هم بستگی متغیرهای مستقل سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی 
ـ مدرن، سبک زندگی  معطوف به ورزش، سبک زندگی معطوف به بدن، سبک زندگی موسیقاییـ 
موسیقایی ــ سنتی و سبک زندگی دوستانه با متغیر وابستة هویت اجتماعی را ارائه می دهد. 
هم چنانکه مالحظه می شود، در سطح 99 درصد اطمینان، بین چهار متغیر مستقل: سبک زندگی 
ـ مدرن و سبک زندگی موسیقایی  مذهبی، سبک زندگی معطوف به بدن، سبک زندگی موسیقاییـ 
ــ سنتی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. در این میان بین سبک زندگی مذهبی و 
ـ سنتی با متغیر هویت اجتماعی رابطه مثبت و قوی وجود دارد و بین  سبک زندگی موسیقاییـ 
ـ مدرن با هویت اجتماعی ارتباط منفی  سبک زندگی معطوف به بدن و سبک زندگی موسیقاییـ 
و قوی وجود دارد. بنابراین نظریه گیدنز در این خصوص که سبک زندگی در شکل دهی به هویت 
اجتماعی تأثیرگذار است تأیید شد. زیرا افرادی که اقدام به بازاندیشی در سبک زندگی کرده اند و 
سبک زندگی با جهت گیری مدرنی دارند، هویت اجتماعی )که دارای جهت گیری سنتی است( 
ضعیفی دارند. هم چنین نظریه گیدنز در این خصوص که بدن برای هویت در دوران مدرنیته متأخر 

نقش بسیار پایه ای دارد )گیملین2006،1: 700( و بدن ابزار هویت ساز است تأیید می گردد.

1. Gimlin, D.
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جدول  5. رابطه هم بستگی بین انواع مختلف سبک زندگی با هویت اجتماعی جوانان

سطح معناداریهویت اجتماعی )متغیروابسته(متغیرهای مستقل
0/5000/929سبک زندگی معطوف به ورزش

0/000**0/057سبک زندگی مذهبی
ـ سنتی 0/000**0/322سبک زندگی موسیقاییـ 
0/000**0/491-سبک زندگی معطوف به بدن

ـ مدرن 0/000**0/063-سبک زندگی موسیقاییـ 
0/1100/838سبک زندگی دوستانه

   
بر اساس منطق روش چند متغیره، متغیرهای مستقلی که در تبیین واریانس سهم قابل 
توجهی داشتند برای متغیر وابسته طی پنج مرحله وارد معادله شدند که در جدول شماره ی 
6 نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود، تمامی متغیرهای وارد شده با سطح 
اطمینان 99 درصد معنادار هستند. بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که مهم ترین متغیری 
که هویت اجتماعی را تبیین می کند، سبک زندگی مذهبی است. به بیان دیگر سبک زندگی 
مذهبی تأثیر مثبت و هم افزایی بر روی هویت اجتماعی دارد. دومین متغیر وارد در معادله 
ـ مدرن است. با ورود این متغیر به معادله توان تبیین مدل 60 درصد  سبک زندگی موسیقاییـ 
می شود. سومین متغیر سبک زندگی سنتی است که با ورود آن توان تبیین به 61/4 درصد 
افزایش می یابد، هم چنین با ورود سبک زندگی معطوف به ورزش به مقدار 006/ 0 قدرت 
تبیین افزایش می یابد و در نهایت با ورود متغیر سبک زندگی دوستانه مجموع توان تبیین مدل 

.) R2=0/627( به 62/7 درصد می رسد

جدول6. تحلیل چند متغیره گام به گام  برای پیش بینی متغیر وابسته هویت اجتماعی جوانان

معناداریR2RFF giSBateBTمتغیر وارد شده

0/2570/665934/3690/0002/690/26181/9820/000سبک زندگی مذهبی
5/1820/000-1/120/922-0/5770/006252/4360/000سبک زندگی موسیقایی مدرن
0/3870/416771/5180/0001/590/0744/2510/000سبک زندگی موسیقایی سنتی

2/3060/010-0/250/891-0/8870/026631/9570/000سبک زندگی معطوف به ورزش
0/2970/726211/3910/0000/890/3042/1340/610سبک زندگی دوستانه
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نتيجه گيری 
همانطور که در این مقاله بیان شد سبک زندگی در حکم مفهومی اجتماعیـ  فرهنگی است که 
ارتباط نزدیک و پیچیده ای با مفاهیمی چون: جهانی شدن فرهنگی، فرهنگ، مصرف، تغییرات 
اجتماعی، مدرنیته و ... دارد. اما یکی از مفاهیمی که ضمن ارتباط تنگاتنگ با سبک زندگی 
از این رو مطالعه حاضر رابطه سبک  از آن می پذیرد مفهوم »هویت« است.  تأثیر به سزایی 
زندگی به عنوان یکی از جنبه های مهم تحقق جهانی شدن فرهنگی با هویت اجتماعی را در بین 
جوانان شهر بندرعباس مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج آزمون هم بستگی صورت گرفته، 
از میان متغیرهای مستقل تحقیق، ارتباط سبک زندگی مذهبی و سبک زندگی موسیقایی ــ 
سنتی با متغیر هویت اجتماعی جوانان مثبت و مستقیم و ارتباط سبک زندگی معطوف به بدن 
و سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن با هویت اجتماعی مستقیم اما منفی بود. هم چنین روابط 
بین متغیرهای موجود با هویت اجتماعی با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیری 
نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که از میان متغیرهای موجود در 
معادله به ترتیب پنج متغیر سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن، سبک 
ـ سنتی، سبک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی دوستانه توانستند  زندگی موسیقاییـ 
در معادله باقی مانده و بر روی هم نزدیک به 62/7 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی 
را در میان نمونه مورد مطالعه از جوانان شهر بندرعباس تبیین کنند. نتایج تحقیقات ذوالفقاری 
و سلطانی )1389: 37(، رحمت آبادی و آقابخشی )1385: 242(، خواجه نوری و همکاران 

)1389: 137( و محمدبخش و همکاران )1390: 20( نیز این یافته ها را تأیید کردند.
   با استفاده از چارچوب نظری مستخرج از آراء گیدنز در خصوص ارتباط متغیرهای 
فوق با متغیر هویت اجتماعی می توان گفت که جوانان در عصر جهانی شدن، با کسب تجربه 
واسطه ای و شکل گیری خودآگاهی در خود، به بازاندیشی در ابعاد مختلف زندگی و از جمله 
سبک زندگی خود دست می زنند؛ زیرا بنا بر تعبیر گیدنز، دنیای تجدد دنیایی است که وجود 
نظام های بازاندیشانه ی تخصصی در زندگی روزمره یکی از ویژگی های اساسی آن به شمار 
می رود. از طرف دیگر از آنجایی که سبک زندگی کرداری است که به جریان عادی زندگی 
روزمره تبدیل شده است، جریان هایی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوه های کنش و 
محیط دلخواه برای مالقات کردن دیگران جلوه می کند، امروزه شاهد آن هستیم که در نتیجه 
بازاندیشی صورت گرفته در این اعمال، این اعمال بازتاب دهندة هویت های شخصی، گروهی 
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و اجتماعی جوانان شده است و نقش هویت ساز پیدا کرده است. به عبارت دیگر امروزه صور 
نوین هویت اجتماعی، با توجه به عناصر بنیادین پدیده های مرتبط با سبک زندگی شکل 
با نمایش آن در قالب هایی چون: مدیریت بدن، سبک  با تجمل گرایی و  می گیرد وجوانان 
زندگی، اوقات فراغت الگوی خرید و ... به طرزی فعاالنه هویت اجتماعی ایجاد می کنند تا 
بدین وسیله به تشّخص برسند. بنابراین به موازات رواج و تشویق این ارزش های مادی گرایانه 
توسط فناوری های نوین، سهم دیگر نیروهای اجتماعی و منابع هویت ساز مانند: طبقه اجتماعی، 

اشتغال، مذهب، تحصیالت و ... تا اندازه ای کاهش یافته است.  
به بیان دیگر از آنجایی که عالقه مندی به کامل جلوه کردن، کنترل داشتن نسبت به بدن، 
تنوع و خالقیت نسبت به زندگی، مصرف گرایی و ... در جامعه معاصر بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد، در جامعه مدرن خلق تمایزات اجتماعی از طریق مصرف و سبک و سیاق استفاده از 
کاالها بخصوص آن دسته از کاالها که ممتاز قلمداد می شود، یکی از نشانه های کلیدی هویت 
و نیز سالحی ایده آل در استراتژی های تمایز است. این امر تا جایی پیش رفته است که در 
مدرنیته متأخر، هویت انسان بیشتر در فرهنگ بصری یا دیداری و نمودهای عینی آنان معنا 
پیدا  کرده است )ابراهیمی و بهنوئی گدنه، 1389: 154(. در نتیجه این امر اشکال بخصوصی 
از هویت در فرآیند مدرن شدن شکل می گیرد که بیشتر ناشی از مادی شدن سبک زندگی و 
مصرف گرائی است. نکتة دیگر این است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی بدست آمده از سبک 
زندگی در نمونه مورد مطالعه از جوانان بندرعباس، شش نوع سبک زندگی شناسایی گردید. 
در این رابطه نیز می توان گفت که این جوانان با ظهور سبک های جدید زندگی در زمینه های 
مختلف از جمله در حوزه: ورزش، هنر، اوقات فراغت، مدیریت بدن، مصرف رسانه ها و ... 
در آنها مشارکت کرده و زندگی و هویت خود را بر پایه آنها تفسیر و تعریف می کنند. در پایان 
می توان گفت که در عصر امروز تحلیل تازه ای از ارتباط بین سبک زندگی و هویت اجتماعی 
ارائه شده است که در این مقاله با توجه به فرضیات تأیید شده و با توجه به نظریات مطرح 
شده در زمینه هویت اجتماعی و سبک زندگی تالش شد که قدرت بازتابندگی سبک زندگی 

در حوزه هویت اجتماعی معین گردد. 
در نهایت باید اذعان داشت که هرچند هویت اجتماعی قابلیت پذیرش مقوله های جدید و 
رد برخی مقوله های سنتی را دارد اما باید در زمینه احیاء و بازسازی هر چه بیشتر این هویت ها 
اقدام کرد. زیرا مسئله هویت، یکی از چالش های مهم دوره جوانی است و چنانچه جوانان از 
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نگرش و باور پویا و پایدار فرهنگی و هویتی تهی شوند، نمی توانند دنیای درونی ذهن خود 
را با ارزش ها و هنجارهای با دوام تجهیز کنند و در نتیجه دچار انفعال، انزوا، بی انگیزگی 
و بدبینی نسبت به جامعه می شوند. همانطور که نتایج مقاله حاضر نیز نشان داد، با رشد و 
گسترش سبک های جدید زندگی و تعامل رو به افزایش با رسانه های نوین، میزان هویت 
اجتماعی کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان از هر کدام از این عوامل به عنوان متغیرهای 
مستقل تأثیرگذار بر هویت اجتماعی در راه احیا و بازتولید این هویت ها کمک گرفت. در نتیجه 
می توان پیشنهاد کرد که برای تقویت هویت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه، ارزش دهی و 
تقویت عناصری چون: زبان، لهجه، پوشاک و غذاهای سنتی، استفاده از پتانسیل های موجود 
در خرده فرهنگ های بومی و قومی و پرهیز از تحقیر و تمسخر سبک زندگی قومیت ها از 
عوامل مهم و مؤثر در حفظ و بازسازی سبک زندگی جامعه مورد مطالعه و تقویت هویت 
اجتماعی آنان محسوب می شود. به عالوه به نظر می رسد تأکید بر عناصر اجتماعی و فرهنگی 
شهر بندرعباس و هنجارسازی آنها، انجام تحقیقات کاربردی هر چه بیشتر جهت شناسایی 
دقیق سبک زندگی و مؤلفه های هویتی در این شهر و پر کردن اوقات فراغت اعضای این شهر 

با منابع فرهنگی و هویتی بومی نیز دارای اهمیت به سزایی باشد.
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