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چکیده
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 جهانیشدن مورد مطالعه قرار گیرد .از آنجا که این فرآیند ،ابعاد مختلفی را در بر

میگیرد ،در اینجا به مطالعه ارتباط سبک زندگی بهعنوان پدیدهای مدرن و مرتبط با فرآیند جهانیشدن
با هویت اجتماعی پرداخته شده است .نظریة مورد مطالعه عمدت ًا مبتنی بر آراء گیدنز بوده است .متغیر
سبک زندگی بهعنوان متغیر مستقل شامل :مصرف محصوالت فرهنگی ،فعالیت فراغتی ،مدیریت بدن،

میزان استفاه از رسانهها و الگوی خرید و هویت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته شامل :هویت مذهبی،
هویت جنسیتی ،هویت م ّلی ،هویت قومی ،هویت گروهی و هویت بدنی میباشد .روش تحقیق،
پیمایش و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است .شیوه نمونهگیری تحقیق ،تصادفی سهمیهای

چند مرحلهای و حجم نمونه  406نفر است .یافتههای تحقیق نشان دادهاند که بین متغیرهای :سبک

زندگی مذهبی و سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنیدار و بین
متغیرهای :سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن و سبک زندگی معطوف به بدن ارتباط منفی و معنیدار
وجود دارد .همچنین 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  62/7درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین کردند.

واژگان کلیدی :هویت اجتماعی ،سبک زندگی ،جهانیشدن فرهنگی ،فرهنگ مصرف.
 . 1استادیار جامعهشناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز.
 .3کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز.
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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 جهان 
یشدن ،شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر هویت اجتماعی و فردی او هستیم که این
مبستگ 
بزایی شهرنشینی ،زوال ه 
امر ناشی از آثار و عوارض تمدن جدید صنعتی ،آسی 
یهای

اجتماعی و افزایش انگیز ههای فردطلبانه و غی راجتماعی و در مجموع هوی 
تزادیی اجتماعی

لمحمدی .)57 :1377 ،جهان 
بوده است (گ 
یشدن پدید های است که جوانب گوناگون زندگی

فرهنگی ،اعم از نگرش جنسیتی دانش ،آموزش رسمی ،هویت و سبک زندگی 1مردم را تحت

یدهد (لط 
تأثیر قرار م 
فآبادی و نوروزی .)91 :1383 ،رواج شیو ههای جدید رفتار اجتماعی
برای پ رکردن فضاهای زندگی (مث ً
ال :پاسا ژگردی ،توجه به رسان ههای مختلف ،مدیریت بدن

تمرکز بر ورزش و  ،)...فردی شدن ،اهمیت یافتن سیاست زندگی بر اساس ترجیحات

یای هستند که شرایط جدیدی را پی 
کهای زندگی متفاوت ،از جمله زمین ههای اصل 
سب 
شروی
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افراد قرار داد هاند .این بدان معناست که این تحوالت ،که در قالب جهان 
یشدن فرهنگی 2رخ

م 
یدهد عالو هبر 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.

ب هعبارت دیگر در جامعة مدرن ،نوع و سبک «رفتار و کن 
شهای مصرفی» یا «سبک زندگی»

تهای فردی و اجتماعی را شکل م 
است که هوی 
یدهد (کفاشی و همکاران.)118 :1389 ،

ب هطور کلی در چنین فضای اجتماعی ،عالو هبر سب 
کهای متفاوت زندگی که توسط افراد

یشدن موجب تغییر در منابع هویتی و هوی 
یشود ،فرآیند جهان 
انتخاب م 
تگزینی افراد نیز شده

است (خواجه نوری و همکاران.)129 :1389 ،

اهمیت این امر زمانی مشخص م 
یشود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی،

تها را آشکار م 
تها و تفاو 
بهای مشخصی که شباه 
یعنی بدون چارچو 
یسازد ،افراد یک

جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود را نخواهند داشت (کفاشی و همکاران،

 .)118 :1389ه مچنین 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 سلطانی25 :1389 ،؛ زلفعل 
یفام و غفاری.)122 :1388 ،

1. Lifestyle
2. Cultural globalization

کهای زندگی و ورود
یشود که سیر تغییر سب 
مسئلة بودن این موضوع از آنجا ناشی م 

فهای
کهای جدید زندگی ،موجب تغییر و تهدید فرهنگی ،فردی شدن و افزایش شکا 
سب 

فگرایی ،از ه مپاشیدگی شبک ههای سنتی و در نهایت بحران هویت فردی
اجتماعی ،رواج مصر 

یشود .در این وضع افراد هویت خود را ب هجای منابع سنتی هویت ،از خالل
و اجتماعی افراد م 

یکنند (رضایی.)45 :1389 ،
کهای گوناگون زندگی کسب م 
مصرف کاالها و سب 

ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال گذار ،تغییراتی یافته است؛ اما از آنجایی که

یشدن روی داده است) از طریق دنیای
چنین تحوالتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهان 

ِ
مناسب فرهنگی ،وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران
اطالعات و ارتباطات و نه در بست ِر
شده است ،بحرا نهایی را در زندگی مردم ب هوجود آورده است( .خواجه نوری.)51 :1385 ،

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 فروشگا ههای

تفودها و بصری شدن نشان هها و
نها ،فس 
عهای تجاری و تفریحی ،رستورا 
مد روز ،مجتم 

نمادهای منزلتی و  ...که چهره شهرها را به عرصه تاخت و تاز و پرس هزنی افراد و به ویژه
تگیری افراد جامعه ما به سوی فرهنگ مصرفی و
جوانان بدل نموده است ،نشان دهندة جه 

یشناختی کردن مصرف است (ربانی و رستگار .)45 :1387 ،بنابراین هویت ایرانی امروزه
زیبای 

متأثر از عواملی مانند :پیشینه تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،پارادایم جدید فکری ،انسان مدرن

و فرامدرن و نظام جهانی و چن دبعدی است .چنین عواملی باعث شدند که هویت ایرانیان از

ساختار ساده با محوریت ایرانی بودن ،به ساختار پیچیده و ترکیبی با عناصر مدرن ــ اسالمی و
ایرانی تغییر کند (آزاد ارمکی136 :1386 ،؛ صدیق سروستانی و قادری .)37-36 :1388 ،تحت

یشدن ،شاهد تجلی هویت چندوجهی هستیم و صور گوناگون هویت ایرانی در سطح
تأثیر جهان 

یکند .ایرانیان هم مسلمان هستند و هم جهانی ،در عین حال
جهانی ،ملی و فردی خودنمایی م 

یاند و هم مدرن (آزاد ارمکی136 :1386 ،؛ مقدس و خواجه نوری.)7 :1384 ،
که هم مذهب 

تها ،منازعات و تباد لها و تطورات
در این بین فرهنگ جوانان ایرانی ،متأثر از این رقاب 

فرهنگی ،بیش از بقیه گرو ههای جامعه متنوع شده است ،تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان

تگذاران فرهنگی را واداشته است تا
به یکی از دغدغ ههای کالن نظام تبدیل شده است و سیاس 

میزان تأثیرگذاری نهادها و سازما نهای فرهنگی رسمی را در این زمینه گسترش دهند (شالچی،
 .)94 :1387ب هعبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گرو هها و قشرهای دیگر ،روابط اجتماعی
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یشدن و ه مچنین اندیش هها
گسترد هتری دارند و با مظاهر و وسایل تجدد و نوسازی ،جهان 

ییابند ،بیش از دیگران در معرض تغییرات
تهای جدید ،آشنایی و برخورد بیشتری م 
و هوی 

یگیرند .ب هعالوه با توجه به اینکه حدود  60درصد از جمعیت جامعه ما
هویت اجتماعی قرار م 
یدهند (کالنتری و حسنی )120 :1387 ،و کارکرد غیر قابل انکار سیاسی
را جوانان تشکیل م 

و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحوالت عمومی (پاینده و جعفرزاد هپور،)101 :1389 ،
یرسد.
مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی آنان بسیار ضروری به نظر م 

یهای
یتوان گفت با توجه به انقالب ارتباطات و پیدایش روزافزون این تکنولوژ 
بنابراین م 

ارتباطاتی نوین ،جامعه و فرهنگ شهر بندرعباس و جوانان آن نیز در حال تجربه کردن نوعی

گذار است .عالو هبر آ نب هدلیل موقعیت جغرافیایی و ه مجواری با کشورهای حاشیه خلیج

فارس و وجود دا د وستدهای تجاری ،اقتصادی و فرهنگی ،امکان بازاندیشی و به چالش کشیده

تساز در آن بسیار وجود دارد .در چنین شرایطی انجام تحقیق
شدن عناصر فرهنگی و هوی 
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تکنندة هویت اجتماعی
فکننده یا تقوی 
در این زمینه امری است که به شناخت عناصر تضعی 
جوانان این شهر ب هعنوان بخشی از فرهنگ ایرانی کمک کرده است و در نهایت نتایج آن

یتواند در برنام هریزی فرهنگی و اجتماعی مؤثر واقع شود .الزم به ذکر است در این مقاله
م 

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 تحقیق

در خصوص موضوعاتی چون :هویت و انواع آن و سبک زندگی به صورت جداگانه تحقیقات
کهای
ارزشمندی در داخل و خارج صورت گرفته است .اما بررسی نظری و تجربی رابطه سب 

یرسد .ه مچنین در
زندگی و هویت اجتماعی بسیار اندک و به تعداد انگشتان دست هم نم 

زمینه سبک زندگی ،مطالعات انجام شده اغلب در حوز ههای نظری بوده است و کمتر به
یپردازیم که
آزمون تجربی این فرآیند دست زد هاند .در این قسمت از مقاله به مرورِ تحقیقاتی م 
بیشترین ارتباط را با متغیرهای تحقیق دارند:

یشدن و هویت ملی
دبخش و همکاران ( )13 :1390در مقال های با عنوان «جهان 
محم 

یشدن ،هویت ملی دانشجویان
دانشجویان دانشگاه تبریز» ،نشان دادند که با افزایش فرآیند جهان 

یشدن و
یگذارد .مطالعة حبی و همکاران ( )115 :1389نیز با عنوان «جهان 
رو به کاهش م 

تهای محلی و جهانی دانشجویان ،مطالعه موردی دانشگاه تبریز» نشان داد که در راستای
هوی 
تهای محلی دانشجویان رو به کاهش م 
یشدن ،هوی 
جهان 
یگذارد .ذوالفقاری و سلطانی (:1389
 )29نیز 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 .یافت ههای
این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای :سبک زندگی ،میزان تحصیالت و پایگاه اقتصادی ــ
اجتماعی با هویت قومی ارتباط معناداری وجود دارد ب هطوری که هر چه سبک زندگی جوانان
یشود.
نتر باشد از میزان هویت قومی آنان کاسته م 
مدر 
ه مچنین کفاشی و همکاران ( )121 :1389در 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 مؤلف ههای سبک زندگی (مصرف فرهنگی،
فعالیت فراغتی ،الگوی خرید لباس ،مدیریت بدن و الگوی تغذیه) با مؤلف ههای هویت اجتماعی
(هویت مذهبی ،ملی ،گروهی ،خانوادگی و فردی) ه مبستگی وجود دارد .خواج هنوری و
همکاران ( )129 :1389نیز در مطالع های تحت عنوان «سبک زندگی و هویت ملی» که بر روی
نمون های  435نفری از دان 
شآموزان دبیرستانی شهر شیراز انجام دادند ،دریافتند که متغیرهای:
کهای مذهبی و هویت بدنی بر روی هم  19درصد از تغییرات هویت ملی را تبیین م 
سب 
یکنند.
ربانی و شیری ( )215 :1388در 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 بهر هگیری از دو روش تحقیق کیفی و روش پیمایشی به
اجرا د رآمد و نتایج آن بیا نگر نقش تعیین کنندة «طبقه اجتماعی» و ترکیب ه مزمان «جنسیت»
با طبقه اجتماعی در خطوط تمایز و تفاو 
تالگوهای اوقات فراغت است و این به معنای نفی
تفاسیر پست مدرنیسم در تمایزات اجتماعی متکثر مبتنی بر مصرف است.
مچنین رحم 
ه
تآبادی و آقابخشی ( )240 :1385در تحقیقی که با عنوان «سبک زندگی
و هویت اجتماعی» به انجام رساندند به دنبال ارائه معیارهایی دال بر گرو هبند 
یهای اجتماعی
جدید بر مبنای سبک زندگی در دهه اخیر بودند که مرزهای هویت را ترسیمکند .آنها بر اساس
یافت هها نشان دادند که اطالعات و ارتباطات الکترونیکی در دهة اخیر سب 
کهای زندگی جوانان
را به شیو ههای جدید زندگی دیجیتالی پیوند زده است.

هواچن 1و همکاران ( )12 :2012در تحقیق «هویت قومی و آرزوهای شغلی دانشجویان
1. Huu Chen, S.
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شآموزان
یشدن» ،تالش کرد هاند تا بتوانند میزان هویت قومی دان 
نخب هی تایوانی در عصر جهان 

نخب هدر مقاطع تحصیلی باال در دبیرستان را شناسایی کنند و ه مچنین آرزوهای شغلی و میزان
درگیر شدن آنها در فعالی 
تهای فرهنگی و سنتی جامعه را بسنجند .نتایج این تحقیق اطالعاتی

تهایی خاص ممکن است بر فرآیند هوی 
را در این زمینه که چگونه اشتغال به فعالی 
تیابی

قومی افراد تأثیر بگذارد ارائه کرده است .از طرف دیگر کوپوسسکو )91 :2011( 1در تحقیقی با

عنوان «جنب ههای ساخت هویت در درون موقعیت جهان 
یشدن» بر مشکالت ساختاری هویت
اجتماعی و فردی در شرایطی که جهان 
یشدن روی داده است تمرکز کرده است .نویسنده مقاله

مفهوم هویت را از دیدگاه رشت ههای مختلف علمی ،مدرن و پست مدرن تحلیل م 
یکند .در

نهایت در این تحقیق عنوان شده است که وجود یک رویکرد استراتژیک جدید برای تعریف

و تفسیر هویت در عصر جهان 
یشدن ،به منظور توضیح و فهم تغییرات اجتماعی در سطوح

محلی ،منطق های و جهانی ضروری است.
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عرب ناز 2و همکاران ( )26 :2011نیز در تحقیق دیگری با عنوان «بحرا نهای هویت:

جهان 
یشدن و اثرات آن بر هویت اجتماعی ــ فرهنگی و روا نشناختی» نشان دادند که
جهان 
یشدن موجب بحرا نهای هویتی ،روا نشناختی ،مذهبی و فرهنگی متنوعی شده است

که شامل :تکثرگرایی و استعمار فرهنگی ،تغییر در ساختارهای اجتماعی سنتی ،تقویت
سکوالریسم ،کاهش هویت اجتماعی و خلق پیچیدگی در روابط اجتماعی م 
یباشد .جوادی و

جوادی ( )2 :2008در تحقیقی تحت عنوان «هویت ملی و جهان 
یشدن» که بر روی  165نفر

از دانشجویان شهرهای اسالم آباد و گیالنغرب صورت گرفته است ،نشان دادند که متغیرهای:
میزان استفاده از اینترنت جهت مسائل جنسی ،میزان استفاده از برنام ههای ماهوار های و مانند

آن VCD ،و برنام ههای 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 اسچالک )43 :2011( 3در تحقیقی با عنوان «خود ،دیگری و خود ــ دیگری:

فراتر رفتن از دوگانگی خود  /دیگری در عصر آگاهی معاصر» دربارة اثرات رسان ههای جمعی

یکند .این تحقیق پیشنهاد م 
بر روی آگاهی ،هویت و ارتباط خود  /دیگری معاصر بحث م 
یکند
1. Coposescu, S .
2. Arab Naz, Z.
3. Schalk, S.

ب هجای جدا بودن خود از دیگری در جهان معاصر ،امکانات برقراری ارتباط بین افراد از طریق
خلق واژة سوم «خود ــ دیگری» فراهم شود .این امر اجازة سیالیت هویت و ادراک افراد را که
با دیگران ارتباط دارند فراهم م 
یکند.
بسیاری از مطالعات انجام شده در باال ب هطور اخص به بخشی از هویت اجتماعی افراد
یآید حاکی از آن است که فرآیند جهان 
پرداخت هاند .اما آنچه که از مرور این تحقیقات بر م 
یشدن
در ابعاد مختلف خود تأثیرات قاطعی بر روی رفتارها و هویت اجتماعی مردم در اقصی
نقاط جهان گذاشته است .ه مچنین نتایج مطالعات اندکی که در ایران انجام گرفت هاست نیز
کزندگی ب هعنوان یکی از مؤلف ههای جهان 
حاکی از آن است که سب 
یشدن فرهنگی با تغییرات
در بخ 
شهای مختلف هویت افراد دارای رابطه است .در اینجا سوأل این است که آیا بین
سب 
کهای زندگی و هویت اجتماعی جوانان ،در جامعة مورد مطالعة شهر بندرعباس نیز رابطه
وجود دارد؟ متأسفانه مطالعات در خصوص دگرگون 
یهای 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 م 
یکنند که ما
که هستیم و غیره :ب هعبارت دیگر هویت یک طبق هبندی چندبعدی ــ یا نقش هبرداری از جهان
انسانی و جایگاه افراد و اعضاء اجتماعات در آن است (جنکینز .)5 :2008 ،1نظریه هویت این
قضیه اصلی ارائه شده توسط مید را رسمی و فرموله کرده است مبنی بر اینکه جامعه «خود» را
یدهد و این امر به نوبه خود رفتار اجتماعی را شکل م 
شکل م 
یدهد .بر اساس نظریه هویت
همه افراد ب هطور قطعی در جوامع گوناگون مدرن هوی 
تهای متعددی دارند که در یک روش
سلسله مراتبی سازمان یافت هاست (مروال 2و همکاران.)151 :2012 ،
در جوامع سنتی ،هویت ب هوسیله نظامی از خویشاوندی و مذهب و ب هطور خارجی

و بیرونی شناخته م 
یشود .در فرهنگ سنتی ،هویت به هر مقدار که باشد ،در هنگام تولد
تعیین و کامل شده است و با ساختارهای نسبت ًا پایدار سنت ،اعتقادات و آداب و رسوم یکی
1. Jenkins, R.
2. Merolla, D.M.
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لگیری هویت به زندگی
شده است .اما در مقابل با آغاز فرهنگی جامعه مدرن ،مکان شک 

خصوصی افراد تغییر یافت .همانطور که پیوندهای گروهی ضعیف شد ،افراد از پیوندها و

اعتقادات جمعی دور شدند و به منظور تطابق با چش ماندازها و عالیق فردی ،ب هطور مستقل
بهای اعتقادی رسمی عمل کردند (دان.)24 :1998 ،1
از چارچو 

یهای اجتماعی آغاز شد (بورکه و
نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دست هبند 
یکند که رفتار افراد ،عناصر و مشخص ههای اجتماعی
کلوایز .)1 :1987،2این نظریه تأکید م 
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یکند .این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند
گتر افراد را منعکس م 
بزر 
یکنند.
تیابی م 
متر افراد با این عناصر جمعی هوی 
گها و از همه مه 
نها ،فرهن 
گرو هها ،سازما 
یکنند،
گها فکر م 
بر اساس این نظریه مردم ب هعنوان اعضای یک گروه جمعی ،نهادها و فرهن 
یکند که شناخت اجتماعی
یکنند .این دیدگاه این ایده را تقویت م 
یکنند و عمل م 
احساس م 
یشود (پادیال و پرز،3
بهای جمعی مرجع تفسیر م 
افراد ،بر اساس گرو ههایشان یا چارچو 
 .)43 :2003اما یکی از نظریاتی که به ارتباط دو متغیر سبک زندگی و هویت پرداخته است
شهای دریافت
نظریه تصدیق 4است .بر اساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان ،از واکن 
یگیرد .هویت از این تصاویری که
مچنین از دیگران شکل م 
شده از رفتار خودشان و ه 
ییابد .اوقات فراغت
یکند رشد و توسعه م 
ب هعنوان بازخورد از خود و دیگران دریافت م 
یکند که افراد قادر شوند از طریق
(ب هعنوان سازنده اصلی سبک زندگی) زمین های را فراهم م 
تهایشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند .طبق این نظریه مشارکت در اوقات
آن ،هوی 
یپذیرد (کمپبل:2007 ،5
یگذارد از آن نیز تأثیر م 
فراغت عالو هبر آنکه بر هویت فرد تأثیر م 
 .)22ماکس وبر که یکی دیگر از نظری هپردازان این حوزه است ،بر مبنای تعریف چندبعدی
خود از قشربندی اجتماعی و تأکید بر منزلت ب هعنوان یکی از ابعاد و مؤلف ههای قشربندی،
یگیرد .سبک زندگی از نظر وی شیو ههای خاصی از زندگی
اصطالح سبک زندگی را ب هکار م 
است که گرو ههای اجتماعی برای «تمایز» خود از دیگران و کسب منزلت (و هویت اجتماعی)
یگیرند (ربانی و شیری .)213 :1388 ،بسیاری کتاب «تمایز» بوردیو را انجیل محققان
به کار م 
یدهد
یدانند .از دیدگاه بوردیو حجم و انواع سرمای هها ،طبقه را شکل م 
عرصه سبک زندگی م 
1. Robert G. D.
2. Burke, P.J. & Clovis, W.
3. Amado M. Padilla & William Perez
4. Affirmation theory
5. Campbell, J.

یکند و بر مبنای این منش مشترک
و منش ،افراد درون هر طبقه را به یکدیگر وصل م 

یگیرد .از نظر وی سلیق ههای طبقاتی در استفاده از فراغت ،بدن،
کهای زندگی شکل م 
سب 
یها تعیین کنندة هویت بر حسب جنسیت (مردانه و زنانه) ،طبقه
پوشش ،گفتار و دیگر ویژگ 

تهای فردی و اجتماعی است .یعنی نوع مصرف
اجتماعی (طبقه پایین ،طبقه باال) و دیگر صف 
نکننده سبک
فیزیکی (غذا ،تزئین وسایل زندگی ،آرایش و مبلمان منزل) و سمبلیک افراد تعیی 

یدهد (بوردیو.)202 :1984 ،
زندگی آنها است که خود هویت افراد را نشان م 

یشدن (که سبک زندگی نیز یکی از
از نظر تاملینسون نیز هویت بیشتر محصول جهان 

یآید) است تا قربانی آن .به عقید هی او هویت در قلب تصورات
ابعاد مهم آن به حساب م 
فرهنگی معاصر ما جای گرفته است و یکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده
در مدرنیته است (تاملینسون .)142 :1387 ،تاملینسون با مطرح نمودن ایدة جهان وطنی ،واژه
یهای ملی و محلی» تعبیر
شداور 
تها و پی 
نوطنی را احساس «آزاد بودن از محدودی 
جها 

یکند .ب هطور خالصه ،فرد جها نوطن نخست به درکی فعال از تعلق به دنیای بزرگ ،از
م 

توانایی تجربه کردن یک «هویت فاصل هدار» نیاز دارد .در این فرآیند ،از نظر تاملینسون ،نه فقط
مواضع هویتی مختلف و پیچید هتر ،بلکه شیو ههای متفاوت تعیین هویت فرهنگی «محلی»

شاست (تاملینسون .)148 :1387 ،فدرستون که یکی دیگر از نظری هپردازان
در حال پیدای 

یباشد معتقد است که واژه سبک زندگی در درون فرهنگ معاصر ،به
موجود در این حوزه م 
سها،
کگرایانه اشاره دارد .به زعم وی ،بدن ،لبا 
نوعی فردیت ،ابراز وجود و خودآگاهی سب 

طرز بیان ،فراغت ،ترجیحات خوردن و نوشیدن و انتخاب محل برای تعطیالت ب هعنوان
یآید (فدرستون .)83 :1991 ،در نهایت کاستلز نیز
صهای سبک زندگی به حساب م 
شاخ 

یشدن و هویت
معتقد است که زندگی روزمره ما در عمد هترین وجوه خود با دو جریان جهان 
تها است که جهان
جهای نیرومند هوی 
یگیرد و در ده ههای پایانی قرن بیستم این مو 
شکل م 

را به لرزه درآورده است (کاستلز.)432 :1380 ،

یشدن مورد بررسی قرار داد،
از آنجایی که سبک زندگی را باید در ارتباط با مدرنیته و جهان 

یشود.
در اینجا جهت تبیین ارتباط سبک زندگی و هویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده م 

تبخش سبک
از طرف دیگر در میان نظری هپردازان معاصر ،گیدنز بیشتر از همه بر کارکرد هوی 

سهایی است که ب هطور مفصل در خصوص رابطة
زندگی تأکید کرده است و از معدود جامع هشنا 
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یشدن و هویت اجتماعی و تغییرات آن به نظری هپردازی پرداخته است .بسیاری
بین فرآیند جهان 

از نظری هپردازان در تبیین هویت اجتماعی به نظری ههای گیدنز توجه نمود هاند (جنکینز:2008 ،

 56؛ تاملینسون .)54 :1387 ،در بسیاری از مطالعات داخلی نیز نظریة گیدنز نشان داده است که

یشدن کمک نماید
یتواند به روشن شدن تغییرات اجتماعی – فرهنگی در پرتو فرآیند جهان 
م 

(خواجه نوری و ریاحی40 :1392 ،؛ خواجه نوری و همکاران107 :1392 ،؛ خواجه نوری و

ییابیم
مچنین با بررسی کارهای گیدنز در م 
دالور53 :1391 ،؛ خواج هنوری .)57 :1385 ،ه 

یشدن دست کم با فرآیند نوسازی ه مزمان است (واترز .)16-14 :2001 ،ایران نیز
که جهان 

شهای
در ده ههای پیش ،در تالش برای مدرن شدن از اندیش ههای نوسازی که مبتنی بر گرای 

غربی و اخذ کردن عناصر فرهنگ غربی بود ،استفاده کرده است .آنچه را که رژیم پیشین در

ینامید ،در واقع به نوعی ،باز کردن درهای ایران بر روی
ایران ب هسوی درواز ههای تمدن بزرگ م 

تحوالتی بود که در غرب رخ داده بود و از طریق وسایل ارتباطی و اطالعاتی مختلف امواج
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یهای اطالعاتی و ارتباطی نوین ،بازاندیشی یا
یرسید .توجهی که گیدنز به فناور 
آن به ایران م 

یتواند
ینماید ،م 
یشدن م 
تهای مختلف در پرتو جهان 
کهای نوین زندگی و هوی 
بازتابی ،سب 

ب هدلیل 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

یشدن و رابطه آن با مفهوم خود است .آنچه در نظریات خرد گیدنز دربارة «خود» مطمح
جهان 

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

یداند (گیدنز .)12 :1380،ب هعبارت دیگر ،وی در پاسخ به این سوأل که :مردم چگونه
مدرنیته م 

یکند که در عصر مدرن «خود» باید طراحی شود و
یکنند؟ بیان م 
وضعیت مدرن را تجربه م 
یدهد .این مسئله زمینه را برای احساس
تها و عادات آن را شکل نم 
دیگر همچون گذشته ،سن 

یکند ولی در عین حال امکان برنام هریزی و انتخاب سبک
متر م 
پوچی و تردیدهای جدی فراه 

کهای زندگی و دگرگونی ساختاری مدرنیته،
یکند .در حقیقت ،تحول سب 
زندگی را نیز مهیا م 

یخورند .بهعالوه ب هدلیل باز بودن زندگی اجتماعی،
به واسطه بازتابندگی ،به یکدیگر گره م 
کثرت یافتن زمین ههای کنش و تعداد مراجع مقتدرتر ،انتخاب سبک زندگی ،در ساختن هویت

ییابد (گیدنز:1380 ،
تهای روزانه ،ب هطور فزآیند های اهمیت م 
شخصی و در پیش گرفتن فعالی 

کهای زندگی ،هر سبک زندگی در
 .)88:این بدان معناست که در جریان بازتابی بودن سب 
متن خود معنایی ضرورت ًا نامعین دارد و بنابراین قطعی نبودن معنای سبک زندگی به معنای

نکنند ههای ساختاری است .بازتابندگی اشار های است
نفی امکان تبیین کافی معنا توسط تعیی 
یشوند ،بلکه طی
عتر تعیین نم 
تهای سبک زندگی اساس ًا با نیروهای وسی 
به اینکه معانی فعالی 
شهای مورد استفاده از مواد و مصالح
نهای متمایز ،معانی رو 
تجها 
فرآیند دا د وستد عملی زیس 
یشود که استعار های برای خودشان
نمادین مصرف انبوه ،مبدل به اشیاء و اعمال ملموس م 

یباشد .بازتابندگی اشار های به استفاده از اطالعات مربوط به شرایط فعالیت ب هعنوان ابزاری
م 

برای تنظیم و تعریف مجدد و قاعد همند معنا و چیستی رفتار است (گیدنز .)88 :1380 ،گیدنز

یکند
کهای زندگی مردم اشاره م 
با استفاده از مفاهیمی چون بازاندیشی ،به تغییر در ذائقه و سب 

شگر نیز خود را از طریق انتخاب سبک زندگی مختلف و خاص ،به جهان پیرامونش
وکن 

یکند .از نظر گیدنز سبک زندگی بیان مادی هویت فرد است (گیبینزو بوریمر:1381 ،1
معرفی م 

 .)104از نظر وی ب هدلیل پویایی جوامع امروزی ،انتخاب سبک زندگی بیش از پیش در ساخت

ییابد (گیدنز .)21 :1377 ،ب هطور کلی بنا بر آنچه
هویت شخصی و فعالیت روزمره اهمیت م 

یشود
گفته شد ،برای گیدنز ،شیوه زندگی مجموع های کم و بیش فراگیر از کارکردها دانسته م 

یسازد بلکه روایتی
یگیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده م 
که فرد آنها را ب هکار م 

یدهد (خواج هنوری و
ویژه را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است نیز نشان م 
فپذیر
شگران نیز سیال و انعطا 
یتوان گفت که هویت کن 
مقدس .)17 :1384 ،از این منظر م 

است .به گفت هی وی فرهنگ مصرفی مدرن امکانات متعددی را در اختیار افراد قرار داده است

تهای خودشان را به شکل خالقانه و با شیو ههای متعدد بسازند (کالنتری
یتوانند هوی 
و افراد م 
و حسنی .)129 :1387 ،

گیدنز معتقد است که هویت شخصی برنامة مدرنی است که افراد آ نرا بر حسب درکی

یفهمند (گیدنز.)18 :1382 ،
ینامه شخصی خود دارند ،م 
شهای ابراز وجود و زندگ 
که از رو 

تها و آن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید
بنابراین در جهان مدرن ،سن 
تهای زندگی مدرن ،با دین به صورت نفوذ حاكم
یشود .در این راستا بیشتر موقعی 
بازاندیشی م 

بر زندگی روزانه ،سازگاری ندارد .بخشی از این واقعیت به دانش بازاندیشانه سازمان داده شده
1. Gybynz, R. & Bvrymr, H.
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یگردد (گیدنز .)137 :1377 ،این
و تحت تسلط مشاهد ههای تجربی و اندیشة منطقی بر م 
دانش مبتنی بر فناوری مادی و اصول اجتماعی است .البته الزم به ذکر است که دنیوی شدن به
محو كامل دین نمی انجامد )گیدنز.)130-129 :1377 ،
دین و سنت (به تبع آن سبک زندگی دینی و سنتی) همیشه دارای پیوند نزدیك با یکدیگر
بوده است و بازاندیشی زندگی اجتماعی مدرن كه مغایرت مستقیم با سنت دارد ،سنت را بیشتر
از دین تضعیف كرده است (گیدنز .)130 :1377 ،تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است
که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است ،در حالیکه در سبک زندگی سنتی،
یکنند.
افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترد هتر قرار دارد تبعیت م 
در جامعة ایران بنا به بافت و ساختار مذهبی ،دین و اعتقادات در اساس هویت افراد ریشه
یشدن است که
یدهد و این جهان 
دارد .اعتقادات و باور دینی شاكلة هویت افراد را شکل م 
یهای نوین اطالعات و ارتباطات باعث تغییر نگرش و هویت اجتماعی افراد
ب هوسیله فناور 
یشود (مقدس و خواجه نوری10 : 1384،؛ میلر و شرام 28 : 2011،1؛ رولینز.)83 :2012 ،2
م 
به باور گیدنز مذهب يکي از این منابع اقتدار سنتي است و از این طریق با سنت ارتباط پیدا
يگيرد و به همين دليل اکثر
یکند .در نتيجه تجربه ،معنا و تفسير زندگي براساس آن صورت م 
م 
کنشهاي زندگي داراي داليلديني و مذهبي است .در نتیجه هویت مذهبی ساز های اجتماعی
است که در ساختن آن سبک زندگی مذهبی (که مجموعه رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب
یکند .در واقع افراد با اتخاذ رفتارهای مختص سبک زندگی مذهبی به
است) ،نقش مهمی ایفا م 
ییابند.
یکنند و به تشخّ ص و فردیت دست م 
نوعی هویت متمایز خود از سایر افراد را نمایان م 
اما در زمان حال ،تجدد مراجع زندگي بشري را متعدد کرده است .مراجعي که همه مدعي
صالحيت هستند و سنت ( و به تبع آن مذهب) که مهمترين مرجع و مأخذي بود هاند که بشر
به آن رجوع ميکرده ،اهميت کلي خود را از دست داده اند و در عرض بقيهي مراجع موجود
در جهان مدرن واقع شده است .در واقع بطور کلی از لحاظ ساختاري منابع جها ن مدرن،
متعددتر از منابع سنتي هستند و در بعضي موارد با آنها تفاوت ماهوي دارند )گیدنز:1377 ،
 .)137بنابراین هویت برساخت عصر جدید و زاد تجدد و نهادهای امروزین است و هویت
تها ،اوضاع و احوال اجتماعی و نیز
اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعی 

یگیرد .به عبارت دیگر خودآگاهی بر «خود» و هویت شخصی زمینه بروز
خودآگاهی شکل م 
1. Miller B. & Shrum W.
2. Rollins. J

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 سنت 
یتر هستند،
کهای زندگی مدرن با هوی 
یتر خواهند بود و سب 
تهای سنت 
دارای هوی 
تهای اجتماعی مدرن
همخوانی خواهند داشت.
فرضيههاي تحقيق
فرضیه اصلی:

یداری وجود دارد.
یرسد بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رابطه معن 
 -1به نظر م 

فرضیههای فرعی:

یداری
یرسد بین سبک زندگی مذهبی و هویت اجتماعی جوانان رابطه معن 
 -2به نظر م 
وجود دارد.
یرسد بین سبک زندگی دوستانه و هویت اجتماعی جوانان رابطه معن 
 -3به نظر م 
یداری
وجود دارد.
 -4به نظر م 
یرسد بین سبک زندگی معطوف به بدن و هویت اجتماعی جوانان رابطه
معن 
یداری وجود دارد.
 -5به نظر م 
یرسد بین سبک زندگی معطوف به ورزش و هویت اجتماعی جوانان رابطه
معن 
یداری وجود دارد.
 -6به نظر م 
یرسد بین سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی و هویت اجتماعی جوانان رابطه
معن 
یداری وجود دارد.
 - 7به نظر م 
یرسد سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن و هویت اجتماعی جوانان رابطه
معن 
یداری وجود دارد.
روش تحقیق

در این تحقیق ،از روش تحقیق کمی و پیمایشی استفاده شده است و اطالعات مورد نیاز از

شنامه بدست آمده است .جامعة آماری ،کلیه جوانان  18تا  29ساله ساکن در شهر
طریق پرس 

یباشند .روش نمون هگیری مورد استفاده در این پیمایش ،تصادفی
بندرعباس ،در سال  1391م 

سهمی های چند مرحل های است .حجم نمونة آماری بر اساس جدول لین ،1با سطح معناداری
1. Lin, N
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 95درصد و خطای  4درصد برابر با  406نفر برآورد گردید .ه مچنین برای شناخت پایایی

گوی ههای مربوط به متغیر هویت اجتماعی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است

که نتایج آن در جدول شماره  1آمده است .برای ارزیابی اعتبار گوی هها 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 شماره 2بیان

شده است.

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

تعداد گویه

هویت اجتماعی

74

ضریب آلفای کرونباخ
0/09

تعريف مفاهيم
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هویت اجتماعی (متغیروابسته) :هویت اجتماعی تعریفی است که فرد از خود در رابطه با
یگردد که در واژ ههای عضویت
یکند و ب هطور ویژه به آن جنب ههایی از شخص بر م 
دیگران م 
گروهی او تعریف شده است (جنکینز .)37 :2008 ،شک 
لهای متعددی از هویت اجتماعی
وجود دارد که را ههای زیادی را که در آن مردم با سایر گرو هها و دست ههای اجتماعی ارتباط
یکنند ،منعکس م 
برقرار م 
یکند (دوکس.)2 :2001 ،1
در این تحقیق هویت اجتماعی شامل :هویت دینی ،هویت جنسیتی ،هویت ملی ،هویت
یباشد که برای هر کدام از این ابعاد معر 
قومی ،هویت گروهی و هویت بدنی م 
فهای
جداگان های در قالب طیف لیکرت در نظر گرفته شد که با حذف گوی ههای دارای پایایی
پایین و ترکیب بهترین گوی ههای هر کدام از این ابعاد ،در نهایت متغیر هویت اجتماعی مورد
سنجش قرار گرفت .گوی ههایی که این متغیر را ب هطور عملیاتی سنجید هاند در جدول شماره
 3ارائه شد هاست .نکته الزم به ذکر در خصوص متغیر هویت اجتماعی و ابعاد آن این است
یباشد که افرادی که سنت 
که نحوة کدگذاری این گوی هها به صورتی م 
یتر هستند نمرة باالتری
کسب م 
یکنند و هویت اجتماعی باالتری دارند.
سبک زندگی :سبک زندگی مجموع های کم و بیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها
یآورد بلکه روایت خاصی را هم
یگیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را بر م 
را به کار م 
1. Deaux, K.

یسازد (گیدنز،
که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است ،در برابر دیگران مجسم م 

.)119 :1385

در این مطالعه با توجه به مطالعات پیشین (خواج هنوری و همکاران و فاضلی) و با توجه

صهای مختلفی در نظر گرفته شد که
یاگنیو و پترسون برای سبک زندگی شاخ 
به دست هبند 

کهای فراغتی منفعالنه یا غیر اجتماعی (گوش دادن به رادیو داخلی ،تماشای
شامل .1 :سب 

کهای
نها)  .2سب 
یهدف در خیابا 
تلویزیون داخلی ،رفتن به سینما ،پاساژگردی و پرس هزنی ب 
یهای دوستانه) .3
فراغتی فعاالنه یا اجتماعی (دید و بازدید از دوستان ،شرکت در مهمان 

کهای مدیریت بدن
تهای مذهبی)  .4سب 
کهای مذهبی (رفتن به مسجد و سایر فعالی 
سب 

یباشد (اگنیو و پترسون:1987 ،
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی م 
و  .5استفاده از فناور 
 .)332بر 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 نا مگذاری شدند.

یتوان گفت داد هها برای تحلیل عاملی
با توجه به آمار هی 0 K.M.O = /82در تمام ابعاد ،م 
مناسب هستند .در واقع با سطح معناداری ( )0sig =/00و سطح اطمینان بیش از  99درصد

نکنندگی مورد نظر را
یتوان گفت که تمامی عناصر به کار رفته برای هر بعد ،قدرت تبیی 
م 

برای متغیر وابسته داشت هاند.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

83

مطالعه رابطه سبک
زندگی و ...

جدول .2نتايج تحليل عاملي سبک زندگی در بين جوانان شهر بندرعباس
اجزای سبک زندگی

دورههفتم
شماره 1
بهار 1393

تماشاي برنامههاي مذهبي تلويزيون داخلي

0/08

حضور در مكانهاي زيارتي (مانند امامزادهها)

0/27

شركت در نمازهاي جماعت

0/27

شركت در جلسهها يا سفرههاي مذهبي

0/07

انجام فعاليتهاي مذهبي در خانه

0/56

گوش دادن به برنامههاي مذهبي راديو داخلي
شركت در انجمنهاي محلي ،مذهبی و همسایگی و
مانند آن
انجام حركات نرمشي ،كششي يا هوازي در خانه

0/16
0/56

كار با دستگاههاي مختلف ورزشي در باشگاه يا پاركها

0/16

ورزش واليبال ،بسكتبال ،كوهنوردي… ،

0/25

سبک زندگی مذهبی

84

عامل
اول

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

0/85

شنا

0/15

انجام حركات يوگا

0/94

پيادهروي بهعنوان ورزش

0/44

انجام فعاليت هنري مانند نقاشي ،نوازندگي...،

0/14

حضور در سينماها ،تئاتر... ،

0/33

سبک زندگی معطوف به ورزش

فصلنامهعلمی-پژوهشی

عاملهاي سبک زندگی

ابعاد سبک
زندگی

گوش دادن به موسيقي پاپ ايراني لوسانجلسي

0/57

در كنار دوستان غيرهمجنس بودن
حضور در مهمانيهاي دوستانه ()ytrap

0/05

صرف غذا در رستوران ،فست فود ،ساندويچفروشي

0/54

گوش دادن به موسيقي خارجي كالسيك

0/54

سبک زندگی
موسیقایی ــ مدرن

گوش دادن به موسيقي جاز ،رپ ،راک

0/06
0/05

استفاده از عطر ،مام رولت ،دئودورانت ،ادکلن

0/16

رقصيدن و يا انجام حركات آيروبيك

0/35

سبک زندگی
معطوف به بدن

استفاده از كرمهاي نرم كننده ،ضد آفتاب

0/96

گشت و گذار در خيابانها ،پاساژها... ،

0/06

حضور در پاركها و تفرجگاهها

0/65

سبک زندگی
دوستانه

در كنار دوستان همجنس بودن

0/66

گوش دادن به موسيقي سنتي ايراني (مانند شجريان)...،

0/56

سبکزندگی

گوش دادن به موسيقي مجاز پاپ ايراني (عبدالهي ،عصار)

0/55

سنتی

موسیقایی_

يافتهها

یشود جدول شمار هی  3توزیع فراوانی و درصد گوی ههای مربوط به
همانطور که مالحظه م 

یدهد .این طیف شامل  47گویه است که هر گویه ،هویت
هویت اجتماعی جوانان را نشان م 

یسنجند .با توجه به درصدهای جدول بیشترین میانگین متعلق به گویة
اجتماعی جوانان را م 

يكنم» با میانگین  3/87است .ه مچنین ک مترین
«در مجموع از جنسيت خود احساس رضايت م 

يبودم» ،با میانگین  1/80است.
میانگین متعلق به گوی هی «دوست دارم كه جنس ديگري م 
جدول  .3اطالعات توصیفی متغیر وابسته (هویت اجتماعی)
گویههای سازنده هویت اجتماعی

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

در فعاليتهاي ديني مشاركت ميكنم.

0

5

2/16

1/062

زندگي در كشوري ديگر ،ارجحيت دارد.

0

5

2/29

1/504

به علماي دينم افتخار ميكنم.

0

5

2/66

1/014

از اينكه دينم در سراسر دنيا گسترش يابد ،خوشحال ميشوم.

0

5

3/63

1/044

پوشيدن لباسهاي چسبان براي جوانان اشكال دارد.

0

5

2/29

1/724

اعتقاد دارم كه دينم ميتواند زندگي هر فرد را سامان دهد.

0

5

3/22

1/763

تاريخ ايران ماية افتخار و سربلندي من است.

0

5

3/08

1/052

به فراگيري دستورالعملهاي دينم عالقهمند هستم.

0

5

3/01

1/273

من نسبت به مشكالت ايرانيان همدردي ميكنم.

0

5

3/65

1/662

با كسي كه اعتقادي به دينم ندارد ،همغذا نميشوم.

0

5

2/72

1/873

به فراگيري زبان و ادبيات ايران عشق ميورزم.

0

5

3/94

1/491

اوقات فراغتم را با مطالعة كتب ديني پر ميكنم.

0

5

3/43

1/271

هر كس با گروه قومي خودش رفت وآمد كند ،كمتر
دچار مشكل ميشود.

0

5

2/67

1/432

آنچه كه خوشبختي من را تضمين ميكند ،پايبندي به
اصول مذهبي است.

0

5

2/97

1/493

اگر در جايي به ايرانيها توهين شود ،ناراحت ميشوم.

0

5

3/07

1/281

احساس ميكنم مذهب نيازهاي من را برآورده ميسازد.

0

5

2/28

1/143

به فارسي صحبت كردن خود ميبالم.

0

5

3/24

1/142
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گویههای سازنده هویت اجتماعی

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

با كسي كه پايبند به دينم نيست ،همسفر نميشوم.

0

5

2/93

1/603

به مردها بيشتر از زنها ميتوان اعتماد كرد.

0

5

2/27

1/193

حاضرم براي دينم بجنگم.

0

5

3/20

1/924

از كساني كه نسبت به ايران بيحرمتي كنند ،بيزارم.

0

43

3/36

2/715

آموختههاي ديني دست و پاي آدم را نميبندند.

0

5

3/51

1/053

اين روزها ،اندام ظريف بيشتر مورد توجه مردم قرار ميگيرد.

0

65

3/77

3/659

معتقدم كه دينم بر ساير اديان برتري دارد.

0

5

3/34

1/183

اوقات فراغت خود را با مطالعة تاريخ ايران پُر ميكنم.

0

5

2/08

1/561

0

5

3/22

1/052

توآمد كنم.
ترجيح مي دهم كه بيشتر با خويشاوندانم رف 

0

5

3/20

1/802

دوست دارم كه فرزندم با خويشاوندان خودم ازدواج كند.

0

5

2/02

1/631

دوست دارم كه جنس ديگري ميبودم

0

5

1/08

1/880

خويشاوندان خودم از همه قابل اعتمادترند.

0

5

2/07

1/651

زندگي كردن در اين كشور ،مردن تدريجي است.

0

5

2/66

1/472

پرچم سه رنگ ايران نشانة هويت من است.

0

41

3/96

1/762

گروه قومي من چندان برايم مهم نيست.

0

5

2/55

1/561

چو ايران نباشد تن من مباد.

0

5

3/46

1/812

در مجموع از جنسيت خود احساس رضايت ميكنم.

0

5

3/78

1/152

براي هر كس داشتن جذابيت جسماني الزم است.

0

5

3/66

1/761

هنگامگرفتاريفقطبايدبهكمكخويشاوندانخودمتكي بود.

0

5

2/64

1/901

نمايش اندام در بيرون از خانه اشكالي ندارد.

0

5

2/84

1/042

راههايمناسبجديدرابرايزيباتركردنانداماستفادهميكنم.

0

5

3/40

1/062

بهتر است كه آدم براي شراكت از همزبان خود شريك بگيرد.

0

5

3/32

1/750

به آداب و رسوم كشورم پايبندم.

0

5

3/33

1/721

بهتر اين است هر كس در كنار گروه قومي خودش زندگي كند

0

5

2/39

1/361

به مطالعة آثار شخصيتهاي ملي عالقهمندم.

0

5

3/50

1/781

آنچه من ميخواهم همان است كه خانوادهام ميخواهند.

0

5

2/78

1/651

اكثر مردم ايران قابل اعتماد هستند.

0

5

2/75

1/360

ترجيح ميدهم در كنار خويشان خودم خانه بخرم.

0

5

2/77

1/322

من به ايراني بودنم عشق میورزم و افتخار ميكنم.

0

5

3/57

1/361

از كسي كه به آيين دينم خدشهاي وارد كند ،بيزارم.
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جدول شماره 4نیز مقدار میانگین و انحراف استاندارد را در مؤلف ههای مختلف سبک

یدهد .با توجه به مقادیر موجود در جدول ،بیشترین میانگین متعلق به متغیر
زندگی نشان م 
سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن با مقدار  11/413و ه مچنین کمترین میانگین متعلق به سبک

زندگی موسیقایی ــ سنتی با میانگین  3/846است.

جدول  .4مقدار میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای سبک زندگی
تعداد گویه

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

2

3/648

2/156

سبک زندگی دوستانه

3

7/664

3/222

سبک زندگی موسیقیایی ــ مدرن

6

11/314

6/173

سبک زندگی معطوف به ورزش

8

01/172

6/269

سبک زندگی معطوف به بدن

3

6/498

3/819

سبک زندگی مذهبی

7

8/029

7/772

سبک زندگی موسیقیایی ــ سنتی

جدول شماره  4نتایج آزمون ه مبستگی متغیرهای مستقل سبک زندگی مذهبی ،سبک زندگی

معطوف به ورزش ،سبک زندگی معطوف به بدن ،سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن ،سبک زندگی

یدهد.
موسیقایی ــ سنتی و سبک زندگی دوستانه با متغیر وابستة هویت اجتماعی را ارائه م 
یشود ،در سطح  99درصد اطمینان ،بین چهار متغیر مستقل :سبک زندگی
مچنانکه مالحظه م 
ه

مذهبی ،سبک زندگی معطوف به بدن ،سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن و سبک زندگی موسیقایی
ــ سنتی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .در این میان بین سبک زندگی مذهبی و

سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی با متغیر هویت اجتماعی رابطه مثبت و قوی وجود دارد و بین

سبک زندگی معطوف به بدن و سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن با هویت اجتماعی ارتباط منفی
لدهی به هویت
و قوی وجود دارد .بنابراین نظری هگیدنز در این خصوص که سبک زندگی در شک 

اجتماعی تأثیرگذار است تأیید شد .زیرا افرادی که اقدام به بازاندیشی در سبک زندگی کردهاند و

تگیری سنتی است)
تگیری مدرنی دارند ،هویت اجتماعی (که دارای جه 
سبک زندگی با جه 
ضعیفی دارند .ه مچنین نظریه گیدنز در این خصوص که بدن برای هویت در دوران مدرنیته متأخر

یگردد.
تساز است تأیید م 
نقش بسیار پای های دارد (گیملین )700 :2006،1و بدن ابزار هوی 

1. Gimlin, D.
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جدو ل  .5رابطه همبستگی بین انواع مختلف سبک زندگی با هویت اجتماعی جوانان
هویت اجتماعی (متغیروابسته)
0/500
**0/057
**0/322
**-0/491
**-0/063
0/110

متغیرهای مستقل
سبک زندگی معطوف به ورزش
سبک زندگی مذهبی
سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی
سبک زندگی معطوف به بدن
سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن
سبک زندگی دوستانه

سطح معناداری
0/929
0/000
0/000
0/000
0/000
0/838

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 شمار هی

یشود ،تمامی متغیرهای وارد شده با سطح
 6نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده م 

یتوان نتیجه گرفت که مه مترین متغیری
اطمینان  99درصد معنادار هستند .بر اساس نتایج م 
یکند ،سبک زندگی مذهبی است .به بیان دیگر سبک زندگی
که هویت اجتماعی را تبیین م 
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مذهبی تأثیر مثبت و ه مافزایی بر روی هویت اجتماعی دارد .دومین متغیر وارد در معادله
سبک زندگی موسیقایی ــ مدرن است .با ورود این متغیر به معادله توان تبیین مدل  60درصد

یشود .سومین متغیر سبک زندگی سنتی است که با ورود آن توان تبیین به  61/4درصد
م 

ییابد ،ه مچنین با ورود سبک زندگی معطوف به ورزش به مقدار  0 /006قدرت
افزایش م 

ییابد و در نهایت با ورود متغیر سبک زندگی دوستانه مجموع توان تبیین مدل
تبیین افزایش م 

یرسد (.) R2=0/627
به  62/7درصد م 

جدول .6تحلیل چند متغیره گام به گام برای پیشبینی متغیر وابسته هویت اجتماعی جوانان
متغیر وارد شده

R

R

2

F

F giS

B

ateB

T

معناداری

سبک زندگی مذهبی

934/369 0/665 0/257

0/000

2/69

81/982 0/261

0/000

سبک زندگی موسیقایی مدرن

252/436 0/006 0/577

0/000

-1/12

-5/182 0/922

0/000

سبک زندگی موسیقایی سنتی

771/518 0/416 0/387

0/000

1/59

0/074

4/251

0/000

سبک زندگی معطوف به ورزش

631/957 0/026 0/887

0/000

-0/25

-2/306 0/891

0/010

سبک زندگی دوستانه

211/391 0/726 0/297

0/000

0/89

2/134

0/610

0/304

نتيجهگیری

همانطور که در این مقاله بیان شد سبک زندگی در حکم مفهومی اجتماعی ـ فرهنگی است که
یشدن فرهنگی ،فرهنگ ،مصرف ،تغییرات
ارتباط نزدیک و پیچید های با مفاهیمی چون :جهان 

اجتماعی ،مدرنیته و  ...دارد .اما یکی از مفاهیمی که ضمن ارتباط تنگاتنگ با سبک زندگی

نرو مطالعه حاضر رابطه سبک
یپذیرد مفهوم «هویت» است .از ای 
تأثیر به سزایی از آن م 

یشدن فرهنگی با هویت اجتماعی را در بین
زندگی ب هعنوان یکی از جنب ههای مهم تحقق جهان 
جوانان شهر بندرعباس مورد بررسی قرار داد .بر اساس نتایج آزمون ه مبستگی 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 .ه مچنین 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
زندگی موسیقایی ــ سنتی ،سبک زندگی معطوف به ورزش و سبک زندگی دوستانه توانستند

در معادله باقی مانده و بر روی هم نزدیک به  62/7درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی
را در میان نمونه مورد مطالعه از جوانان شهر بندرعباس تبیین کنند .نتایج تحقیقات ذوالفقاری

تآبادی و آقابخشی ( ،)242 :1385خواج هنوری و همکاران
و سلطانی ( ،)37 :1389رحم 
( )137 :1389و محمدبخش و همکاران ( )20 :1390نیز این یافت هها را تأیید کردند.

با استفاده از چارچوب نظری مستخرج از آراء گیدنز در خصوص ارتباط متغیرهای

یشدن ،با کسب تجربه
یتوان گفت که جوانان در عصر جهان 
فوق با متغیر هویت اجتماعی م 

لگیری خودآگاهی در خود ،به بازاندیشی در ابعاد مختلف زندگی و از جمله
واسط های و شک 
یزنند؛ زیرا بنا بر تعبیر گیدنز ،دنیای تجدد دنیایی است که وجود
سبک زندگی خود دست م 

یهای اساسی آن به شمار
نظا مهای بازاندیشان هی تخصصی در زندگی روزمره یکی از ویژگ 

کزندگی کرداری است که به جریان عادی زندگی
یرود .از طرف دیگر از آنجایی که سب 
م 

روزمره تبدیل شد هاست ،جریا نهایی که در لباس پوشیدن ،غذا خوردن ،شیو ههای کنش و
یکند ،امروزه شاهد آن هستیم که در نتیجه
محیط دلخواه برای مالقات کردن دیگران جلوه م 

تهای شخصی ،گروهی
بدهندة هوی 
بازاندیشی صورت گرفته در این اعمال ،این اعمال بازتا 

فصلنامهعلمی-پژوهشی

89

مطالعه رابطه سبک
زندگی و ...

تساز پیدا کرده است .ب هعبارت دیگر امروزه صور
و اجتماعی جوانان شده است و نقش هوی 

نوین هویت اجتماعی ،با توجه به عناصر بنیادین پدید ههای مرتبط با سبک زندگی شکل

بهایی چون :مدیریت بدن ،سبک
لگرایی و با نمایش آن در قال 
یگیرد وجوانان با تجم 
م 
یکنند تا
زندگی ،اوقات فراغت الگوی خرید و  ...به طرزی فعاالنه هویت اجتماعی ایجاد م 

یگرایانه
شهای ماد 
بدین وسیله به تشخّ ص برسند .بنابراین به موازات رواج و تشویق این ارز 

تساز مانند :طبقه اجتماعی،
یهای نوین ،سهم دیگر نیروهای اجتماعی و منابع هوی 
توسط فناور 
اشتغال ،مذهب ،تحصیالت و  ...تا انداز های کاهش یافته است.

یکه عالق همندی به کامل جلوه کردن ،کنترل داشتن نسبت به بدن،
به بیان دیگر از آنجای 

فگرایی و  ...در جامعه معاصر بیشتر مورد توجه قرار
تنوع و خالقیت نسبت به زندگی ،مصر 
یگیرد ،در جامعه مدرن خلق تمایزات اجتماعی از طریق مصرف و سبک و سیاق استفاده از
م 

یشود ،یکی از نشان ههای کلیدی هویت
کاالها بخصوص آن دسته از کاالها که ممتاز قلمداد م 
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یهای تمایز است .این امر تا جایی پیش رفته است که در
و نیز سالحی اید هآل در استراتژ 

مدرنیته متأخر ،هویت انسان بیشتر در فرهنگ بصری یا دیداری و نمودهای عینی آنان معنا
پیداکرده است (ابراهیمی و بهنوئی گدنه .)154 :1389 ،در نتیجه این امر اشکال بخصوصی

یگیرد که بیشتر ناشی از مادی شدن سبک زندگی و
از هویت در فرآیند مدرن شدن شکل م 

فگرائی است .نکتة دیگر این است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی بدست آمده از سبک
مصر 
زندگی در نمونه مورد مطالعه از جوانان بندرعباس ،شش نوع سبک زندگی شناسایی گردید.

کهای جدید زندگی در زمین ههای
یتوان گفت که این جوانان با ظهور سب 
در این رابطه نیز م 

مختلف از جمله در حوزه :ورزش ،هنر ،اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،مصرف رسان هها و ...

یکنند .در پایان
در آنها مشارکت کرده و زندگی و هویت خود را بر پایه آنها تفسیر و تعریف م 
یتوان گفت که در عصر امروز تحلیل تاز های از ارتباط بین سبک زندگی و هویت اجتماعی
م 

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 مقول ههای جدید و

تها
رد برخی مقول ههای سنتی را دارد اما باید در زمینه احیاء و بازسازی هر چه بیشتر این هوی 

شهای مهم دوره جوانی است و چنانچه جوانان از
اقدام کرد .زیرا مسئله هویت ،یکی از چال 

یتوانند دنیای درونی ذهن خود
نگرش و باور پویا و پایدار فرهنگی و هویتی تهی شوند ،نم 
یانگیزگی
شها و هنجارهای با دوام تجهیز کنند و در نتیجه دچار انفعال ،انزوا ،ب 
را با ارز 

یشوند .همانطور که نتایج مقاله حاضر نیز نشان داد ،با رشد و
و بدبینی نسبت به جامعه م 

کهای جدید زندگی و تعامل رو به افزایش با رسان ههای نوین ،میزان هویت
گسترش سب 

یتوان از هر کدام از این عوامل ب هعنوان متغیرهای
یکند .بنابراین م 
اجتماعی کاهش پیدا م 

تها کمک گرفت .در نتیجه
مستقل تأثیرگذار بر هویت اجتماعی در راه احیا و بازتولید این هوی 

شدهی و
یتوان پیشنهاد کرد که برای تقویت هویت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه ،ارز 
م 

لهای موجود
تقویت عناصری چون :زبان ،لهجه ،پوشاک و غذاهای سنتی ،استفاده از پتانسی 

تها از
گهای بومی و قومی و پرهیز از تحقیر و تمسخر سبک زندگی قومی 
در خرده فرهن 
عوامل مهم و مؤثر در حفظ و بازسازی سبک زندگی جامعه مورد مطالعه و تقویت هویت
یرسد تأکید بر عناصر اجتماعی و فرهنگی
یشود .ب هعالوه به نظر م 
اجتماعی آنان محسوب م 

شهر بندرعباس و هنجارسازی آنها ،انجام تحقیقات کاربردی هر چه بیشتر جهت شناسایی

دقیق سبک زندگی و مؤلف ههای 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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