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  1394، 4 ةم، شمارانزدهش، سال 64؛ مطالعات ملی ۀفصلنام

  
  
  

  تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز
  

E-mail: samadadipour@gmail.com                پور صمد عدلی *  
E-mial: Leilibonyad@gmail.com                    لیلی بنیاد **  
E-mail: Nima.bardiafar@gmail.com                   نیما بردیافر ***  

  
  20/8/1394: پذیرشتاریخ                   2/5/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده

یافته و در  اي جهانی در کشورهاي توسعه  امروزه مسأله هویت فرهنگی به مسأله     
هـاي جمعـی      هویـت فرهنگـی تنهـا یکـی از هویـت          . حال توسعه تبدیل شده اسـت     

هاي او نقش مهمی در تعریف و بـازتعرف       چندگانه انسان است که با سایر هویت      
  .کند فرد ایفا می

 گیدنز در مورد سبک زندگی و هویـت         گیري از دیدگاه    نوشتار حاضر با بهره   
 ایـن . پـردازد  شـان مـی   به تحلیل هویت فرهنگی جوانـان براسـاس سـبک زنـدگی    

 سـاخته بـا حجـم     صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقـق      پژوهش، به 
 1393شـهر تبریـز در سـال      سـال کـالن  30 تا   18 نفر در بین جوانان      400 نمونه

. اي اسـت  اي چند مرحلـه     خوشه  گیري  گیري، نمونه   روش نمونه . انجام گرفته است  
هاي تحقیق حاکی از آن است که بین سبک زندگی جوانان با هویت فرهنگـی              یافته

 زندگی افراد در جامعه نحوي که هر چه سبک آنها رابطه معناداري وجود دارد، به 
شـود و هـر چـه سـبک      تر باشد از میزان هویت فرهنگـی آنـان کاسـته مـی           مدرن

عالوه بر ایـن بـین   . شود تر باشد هویت فرهنگی افراد تقویت می   شان سنتی   زندگی
پایگاه اقتـصادي ـ اجتمـاعی افـراد بـا هویـت فرهنگـی آنـان رابطـه وجـود دارد            

  . همبستگی معناداري مالحظه نشدکه بین جنس و هویت فرهنگی درحالی
  
  .سبک زندگی، هویت، هویت ملی، هویت دینی، هویت فرهنگی :ها  واژهکلید

                                                         
 ، نویسندة مسئولدانشگاه تبریزشناسی  دانشجوي دکتري جامعه *

  شناسی دانشگاه یزد ارشد جامعه کارشناس **
  شناسی دانشگاه اصفهان دانشجوي دکتري جامعه ***
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  بیان مسأله
بخـش در     هـاي وحـدت     یکـی از چـارچوب    » هویت«هاي اخیر به گفته جنکینز        در دهه 

رسد که همگان راجـع بـه آن حرفـی     نظر می چه به  چنان. مباحث روشنفکري شده است   
شناسـان و     شناسان، متفکران علوم سیاسـی، روان       شناسان، مردم    دارند، جامعه  براي گفتن 

طـور   در واقع عالقه عمومی نسبت به هویت، ممکن است بـه    . )11: 1391جنکینز،  (غیره  
  .هاي فرهنگی باشد عمده بازتابی از بالتکلیفی ناشی از دگرگونی سریع و تماس

بـدون  . یل مهم جوامـع بـشري اسـت   عنوان یکی از منابع شناخت، از مسا      هویت، به 
نیـاز هـر گونـه زنـدگی      توان گفت که هویت از نیازهاي روانی انسان و پـیش        تردید می 

دهنده هویت در جوامع گذشته از قبل مشخص بـود و هویـت       منابع شکل . جمعی است 
شد که افراد یک جامعه از لحاظ امر  افراد بیشتر جنبۀ انتسابی داشت و این امر باعث می    

در واقع در گذشـته، مکـان   . یابی چندان دستخوش تغییر و دگرگونی واقع نشوند         هویت
هاي کوچک و  نقش کلیدي در خلق هویت جمعی افراد داشت؛ چون که افراد در محیط 

کردند و هویت جمعی آنها با ارتباط رو در رو با اطرافیان در یک محیط  بسته زندگی می
هـاي بـومی ـ     ي خارج ارتباط داشـتند و سـنت  افراد کمتر با دنیا. گرفت ثابت شکل می

هـاي   اما به دنبال مدرنیته و ظهور فناوري. داد محلی بخش اعظم هویت آنها را شکل می  
رنگ شـد؛ زیـرا    دهی به هویت بسیار کم نوین اطالعاتی و ارتباطی، نقش مکان در شکل   

ز مکان خود او جـدا  توانند فرد را ا هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی می ها و فناوري    رسانه
یابی متثکري رو به رو هستند     در نتیجه افراد با منابع هویت     . کنند و به جهان پیوند بزنند     

  .)35 : 1388جزنی،  خانی(یابی شکلی غیرمحلی و جهانی پیدا کرده است  و هویت
در این راستا به باور اندیشمندانی همچون گیدنز، نهادهـاي اجتمـاعی مـدرن تـأثیر                

این بـه  . کس هویت یگانه و واحدي ندارد طوري که هیچ   ویت افراد دارد، به   عمیقی بر ه  
نحو چشمگیري افزایش  این معناست که قابلیت انعطاف هویت در چارچوب مدرنیته به 

از آنجا کـه مدرنیتـه    . اي براي تکوین هویت است      یافته که نشان از ظهور بسترهاي تازه      
ها و فرایندهاي تکـوین هویـت را     آورده، پایه  وجود  هاي بنیادینی در جوامع به      دگرگونی

از این حیث باید گفت کـه نهادهـاي سـنتی تکـوین             . نیز به شدت دگرگون کرده است     
گرایـی،   هاي جدید عصر مـدرن از جملـه مـصرف و مـصرف              هویت با پیدایش ساخت   

هـا و وسـایل    هاي تازه تعیین هویت بـه دسـت رسـانه    سرگرمی و ظهور ابزارها و شیوه   
امـا در ایـن میـان      . انـد   شدت تهدید شده    هاي بازتولید به       جمعی و دیگر فناوري    ارتباط

نقش مصرف آشکارتر از بقیۀ موارد است چـرا کـه فرهنـگ مـصرف، امکانـات بـالقوه              
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از یک طرف . وجود آورده است وسیعی براي بسط و توسعه انواع جدید تعیین هویت به
ـ          اگون، شـیوه و سـبک زنـدگی را        شاهدیم که فرهنگ مصرف مختلف اعم از طرق گون

هاي جنـسیت، نـژاد، سـن و سـال و تمـایالت جنـسی؛            متکثر ساخته است و در حیطه     
. هاي فرهنگی و اجتماعی نوینی را مطرح سـاخته و از هـم متمـایز کـرده اسـت                   هویت
کنـد و   نظر چندان ثبات و استحکام ندارد و هر روز رنگ عـوض مـی          هایی که به    هویت

  .)26: 1389دان به نقل از ذوالفقاري و سلطانی، (شود  نی میدچار تغییر و دگرگو
شود و پژوهش حاضر سعی در پرداختن به آن دارد،  جا مطرح می اي که در این مسأله

هاي زندگی  هاي زندگی جدید و تقابل آن با سبک   تردید گسترش سبک    این است که بی   
از طـرف  .  شـده اسـت  گیري تغییراتی در هویت فرهنگی سنتی در کشور ما باعث شکل    

هاي اجتماعی و فرهنگی در تعیین هویت افـراد در عـصر        ترین مؤلفه   دیگر، یکی از مهم   
گیرد که شامل الگوهاي مصرف  حاضر در چارچوب همین مفهومِ سبک زندگی قرار می       

شـناختی و اوقـات    مادي و فرهنگی، مدیریت بدن، سالیق و عالیـق، الگوهـاي زیبـایی           
بنابراین، با تأمل در تغییراتی که در دوران حاضـر        . )125: 1382 فاضلی،(شود    فراغت می 

اتفاق افتاده، سؤال مربوط به رابطه بین سبک زندگی و هویت فرهنگی به یـک پرسـش        
هدف اصلی ما در این مقالـه  . اساسی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است 

عنـوان یکـی از کـالن     ریز بهتحلیل رابطه بین سبک زندگی و هویت فرهنگی در شهر تب 
هاي اخیر بسیاري از فرآیندهاي مدرن شدن و تغییرات  شهرهاي کشور است که در سال   

بـر ایـن اسـاس    . سبک زندگی را مانند دیگر شهرهاي بزرگ کشور شـاهد بـوده اسـت     
  .عنوان جامعه آماري تحقیق انتخاب شدند  سال تبریزي به30 تا 18جوانان 

  
  ال پژوهشؤس
توسط جوانان، هویـت  ) سنتی، مدرن و تلفیقی(هاي زندگی مختلف   اب سبک  آیا انتخ  -

  دهد؟ فرهنگی آنان را تحت تأثیر قرار می
  

  پیشینه پژوهش
توان گفت که هیچ منبعی با عنوان دقیق مقاله که به شـکل         در رابطه با پیشینه تحقیق می     

رداخته باشـد،   اي به بررسی سبک زندگی و هویت فرهنگی جوانان پ           دقیق و همه جانبه   
هاي انجام شـده در خـصوص هویـت و            ترین پژوهش   با این حال، از مهم    . وجود ندارد 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد سبک زندگی می
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با ناکـافی  » سبک زندگی و هویت اجتماعی  «اي با عنوان       در رساله  )1381(چاوشیان  
 جنـسیت و نـژاد بـه    هاي ساختاري مانند شـغل،  هاي سنتی ناظر بر هویت   دانستن مقوله 

. کند هاي تولید تأکید می    هاي مصرف به جاي روش      هاي اجتماعی ناشی از روش      تفاوت
وي عواملی مانند دگرگونی رابطه کار و فراغت، پیدایش طبقه متوسط جدید و نیز رشد     

آورد که در شکل دادن  گرایی و توسعۀ فرهنگ مصرف را از عواملی به شمار می         مصرف
تواننـد از   انـد و مـی   ت اجتماعی در مدرنیته اخیر نقش اساسی داشـته   به صور نوین هوی   

هایی به شمار آیند که با تأثیر بر سبک زندگی افراد، ساختار طبقاتی و به                جمله شاخص 
  .سازند هاي تعیین هویت را دگرگون می تبع آن مالك

ی و سـبک زنـدگ   «شان با نـامِ        در مطالعه  )1385(آبادي و آقابخشی      هاي رحمت   یافته
که   حاکی از آن است که در شرایط حاضر جوانان به جاي این           » هویت اجتماعی جوانان  

شده در نظام اجتماعی باشـند، تـا حـدودي     هاي زندگی از پیش تعیین صرفاً دنباله سبک  
کننـد، البتـه خاسـتگاه اجتمـاعی و خـانواده       ها را خود تعیـین مـی        ها و موقعیت    انتخاب

شوند، همچنان اهمیـت خـود را حفـظ     ان در آن بزرگ میعنوان بستري مهم که جوان      به
کرده است، اما سبک زندگی عرصۀ خاصی از تجربه افراد است که امتیاز آن در اعطـاي   

  .انتخاب، خالقیت، رضامندي و لذتی است که خود لذت و شادي بیشتري را به دنبال دارد
زندگی و هویت سبک « در مطالعۀ   )1389(نوري و همکارانش      نتایج پژوهش خواجه  

 درصد 19هاي مذهبی و هویت بدن روي هم نزدیک به            ، نشان داد که متغیر سبک     »ملی
  .کنند تغییرات هویت ملی را تبیین می

بررسـی تـأثیر سـبک زنـدگی بـر      « در پژوهشی با عنوان )1389(کفاشی و همکاران   
عالیـت  مصرف فرهنگی، ف(هاي سبک زندگی  نشان دادند که بین مؤلفه» هویت اجتماعی 

هویـت  (و هویت اجتمـاعی  ) فراغتی، الگوي خرید لباس، مدیریت بدن و الگوي تغذیه        
  .همبستگی قوي وجود دارد) مذهبی، ملی، خانوادگی، فردي و گروهی

بررسـی  «شـان بـا عنـوان      در مطالعه )1389(هاي پژوهش ذوالفقاري و سلطانی        یافته
 بین سـبک زنـدگی افـراد بـا     حاکی از آن است که  » رابطۀ سبک زندگی با هویت قومی     

نحوي که هر چه سبک زنـدگی افـراد    هویت قومی آنان رابطۀ معناداري وجود دارد؛ به         
  .شود تر باشد از میزان هویت قومی آنها کاسته می در جامعه امروزي مدرن
هـا،   مقایسه جنسیتی رابطه رسـانه    « در پژوهشی با عنوان      )1390(بحرانی و همکاران    
 هـاي  نشان دادند که رابطـۀ فنـاوري  »  در بین جوانان شهر شیرازهویت و سبک زندگی

هـر دو، معنـادار    پسران و دختران زندگی سبک و دینی و ملی هویت با جدید ارتباطی
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. دختـران رابطـه دارد   زنـدگی  سبک و هویت با تنها داخلی جمعی هاي رسانه اما است،
 رابطـه  مورد دختـران  در طفق دینی و ملی هویت بین ابعاد مختلف هویت، از چنین هم

 آن از حـاکی  ها در مجموع، یافته. است داشته جدید زندگی سبک پذیرش با معناداري
بـه   نسبت دختران سبک زندگی و هویت دگرگونی در مؤثرتري نقش ها رسانه که است

  .اند پسران ایفا کرده
ویت دهندة آن است که بین سبک زندگی و ه       نشان )1390(هاي پژوهش نیازي      یافته

  .ملی افراد همبستگی معناداري وجود دارد
هـاي صـورت     کـه بیـشتر پـژوهش   هـد  نشان می ، پژوهشۀمباحث مربوط به پیشینی   

 هیچ پژوهش اند و تقریباً  پرداختهبررسی سبک زندگی و هویت اجتماعیگرفته، فقط به 
چنـین در ایـن    هم.  صورت نگرفته استسبک زندگی و هویت فرهنگی    ۀمهمی در زمین  

جوانـان تمـایزي قایـل    ) سـنتی، مـدرن و تلفیقـی   (هـاي زنـدگی    ها براي سبک  وهشپژ
 در پژوهش حاضر سعی شده است عالوه بر به کـارگیري مباحـث مهـم و             اما. اند  نشده

، با مطالعه و دقـت در مـورد مبحـث        ها  پژوهش به نگارش درآمده در این       ةمورد استفاد 
 بـه درك صـحیح و کارآمـدتري در    هـا  آنهاي کـاربردي  مورد مطالعه و با تأکید بر جنبه     

 هاي زندگی سنتی، مدرن و تلفیقـی بـا هویـت فرهنگـی برسـیم،               خصوص رابطه سبک  
  .طوري که بتوان به واسطه آن گامی مهم براي جامعه مورد مطالعه برداشت به

  
  چارچوب نظري

شناسـی بـیش از همـه آنتـونی گیـدنز بـر کـارکرد         پردازان معاصر جامعـه  در میان نظریه 
به اعتقاد گیـدنز در زنـدگی اجتمـاعی مـدرن،          . کند  بخش سبک زندگی تأکید می      هویت

دهـد و   سنت بیشتر معناي خود را از دست می. مقولۀ سبک زندگی اهمیت خاصی دارد    
زندگی روزانه بیشتر براساس بازي دیـالکتیکی میـان امـر محلـی و امـر جهـانی شـکل            

هـا، چیزهـایی را     میـان مجموعـۀ انتخـاب   شـوند تـا از   گیرد و بیشتر افراد مجبور می   می
هـاي زنـدگی از       در تعبیري کـه وي از دگرگـونی اجتمـاعی دارد، سـبک            . گزینش کنند 

بـه نظـر گیـدنز    . روند هاي مهم روابط در حال تغییر فردیت و اجتماع به شمار می    نشانه
یرات هاي متمایز دنیاي متجدد امروزي تأثیرات متقابـل فزاینـده بـین تـأث        یکی از ویژگی  

مفهوم منفعلی نیست که صرفاً تحت تأثیرات      » خود«. هاي درونی است    جهانی و گرایش  
برونی شکل گرفته باشد، افراد ضـمن سـاخت و پرداخـت هویـت شخـصی خـویش،                  

طـور مـستقیم در ایجـاد و         نظر از کیفیت محلی یا موضعی اعمال و افعال آنها، به            صرف
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از طرفی دیگر تجدد ویژگی متمایز .  دارنداعتالي بعضی از تأثیرات جهانی نیز مشارکت 
اي در کیفیـت زنـدگیِ روزمـره پدیـد      دیگري دارد و آن این است کـه تغییـرات ریـشه           

رو تجـدد را بایـد    از این. گذارد ترین وجوه تجربیات ما تأثیر می       آورد و بر خصوصی     می
مـروزي  با این وصف تـأثیرات حاصـل از نهادهـاي ا          . عنوان نهاد اجتماعی درك کرد      به
ذکایی (آمیزد  ما درهم می» خود«طور مستقیم با زندگی فردي و اجتماعی و بنابراین با             به

  .)28: 1389به نقل از ذوالفقاري و سلطانی، 
بنابراین در نزد گیدنز هویت برساختۀ عصر جدید و زادة تجدد و نهادهاي امروزین              

اي از  موعـه نظـر وي هویـت شخـصی نـوعی خصیـصۀ متمـایز یـا حتـی مج             به  . است
هویـت شخـصی در     . هاي متمایز نیست که در اختیار فـرد قـرار گرفتـه باشـد               خصیصه

هویت در . داند اش می نامه است که شخص آن را بازتابی از زندگی» خود«حقیقت همان 
در واقع هویت شخصی چیزي نیست . جا به معناي تداوم فرد در زمان و مکان است   این

اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد بلکه چیزي است که هاي  که در نتیجه تداوم کنش
هاي بازتابی خویش مورد  طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت          فرد باید آن را به    

چنین نگـاهی بـه هویـت در اندیـشۀ          . )81: 1388گیدنز،  (حفاظت و پشتیبانی قرار دهد      
یک موجود زنده نیست بـا  ... دخو«: شود شناسان دیگري مانند گافمن نیز دیده می   جامعه

اش متولد شدن، به بلوغ رسیدن و مردن باشـد، بلکـه    مکانی خاص، که سرنوشت نهایی    
گـافمن،   (» گـردد  یک تأثیر نمایشی است که به شکلی مبهم از یک صحنۀ اجرا منتج مـی       

یک هویت مستقل نیست، بلکـه محـصولی از کـنش           » خود«براي گافمن،   . )282: 1391
بـه همـین   . خیـزد   از کنش متقابل نمایشی بین کنشگر و حـضار برمـی         مشترك است که  

منظور ایـن   . اي بازاندیشانه یا بازتابی است       هویت شخصی پروژه   شکل، براي گیدنز هم   
که  کنند و این ها دائماً هویت خود را خلق و تصحیح می       است که در جامعۀ مدرن انسان     

البتـه هویـت شخـصی    . کننـد  رور مـی را مدام مـ » گونه شدند   چگونه این «و  » که هستند «
جاسـت   طور ارادي تغییر کند و پیوستگی دارد ولی نکته مهم ایـن    تواند به راحتی به     نمی

  .که این پیوستگی ناشی از باورهاي بازاندیشانۀ فرد دربارة زندگی خود است
هـم بـه ماننـد    ) هویـت اجتمـاعی و فرهنگـی   (گیدنز معتقد است که هویت جمعی      

ها، شرایط، اوضاع و احـوال       یابی و با توجه به موقعیت       وند ساخت هویت شخصی در ر   
و دیگـر الفـاظ دال بـر        » مـن «بیان  . گیرد  اجتماعی، اقتصادي و نیز خودآگاهی شکل می      

هـا نیـز در ایـن میـان      ذهنیت فرد شرط الزم براي ظهور خودآگاهی است ولی موقعیت        
و هویـت  » خـود  «از طرفـی همـین آگـاهی بـر    . شـوند  موجب بروز هویت شخصی می   
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بدین ترتیب بین خودآگاهی فـردي و هویـت         . شخصی زمینه بروز هویت جمعی است     
وي معتقد اسـت اعتمـاد بـه        . شخصی با هویت اجتماعی و فرهنگی ارتباط وجود دارد        

وجود   به) اطمینان(ابتدا نوعی آگاهی    . گیرد  هاي انفرادي سرچشمه می     دیگران از اطمینان  
ذهنیتی زندگی  رفته ماهیت میان  شود و بعدها رفته     حاصل می عنوان شخص     هایی به   چهره

جـا کـه    از آن. )80: 1388گیـدنز،  (گیـرد   اجتماعی و به تبع آن هویت جمعی شـکل مـی     
گیـري آن نیـز    هاي جمعی است پس روند شکل هویت فرهنگی نیز یکی از انواع هویت   

  .به همین صورت است
جدد، دنیایی متفاوت اسـت کـه وجـود       طور که گفته شد از نظر گیدنز دنیاي ت          همان

هاي اصلی آن به شمار  هاي بازاندیشانه تخصصی در زندگی روزمره یکی از ویژگی       نظام
هـا نیـز بازاندیـشی       رو گیدنز معتقد است کـه در جهـان مـدرن سـنت              از همین . رود  می
شـوند و یـا مـورد        ها در جهـان جدیـد یـا مـضمحل مـی             به بیان دیگر، سنت   . شوند  می

هـاي   گسترش نظام. گیرند شی قرار گرفته و دوباره در جریان زندگی فرد قرار می         بازاندی
هـاي سـیال    ها را از طریق رسـانه     تخصصی، علمی و تکنولوژیک روند بازاندیشی سنت      

تدریج جامعه را بـه   جهانی و وسایل سریع حمل و نقل در همۀ جوامع تسریع کرده و به 
گیدنز در پاسخ به ایـن سـؤال کـه    . )26: 1387نز، گید(کند  ایی پساسنتی تبدیل می   جامعه

» خـود «کند که در عـصر مـدرن          کنند، بیان می    مردم چگونه وضعیت مدرن را تجربه می      
هـا و عـادات آن را    چون گذشته، سـنت  اي است که باید طراحی شود و دیگر هم          پروژه

کند  تر می  ماین مسأله زمینه را براي ایجاد شک و تردیدهاي جدي فراه          . دهند  شکل نمی 
  .کند ریزي و انتخاب سبک زندگی را نیز مهیا می ولی در عین حال امکان برنامه

هـاي عـادي زنـدگی     هاي زندگی از نظر گیدنز کردارهایی هستند که به جریان     سبک
هاي کنش و  هایی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوه اند، جریان   روزمره تبدیل شده  

دهنـدة    چنین رفتارهایی بازتاب  . کنند  کردن دیگران جلوه می   محیط دلخواه براي مالقات     
از . )30: 1389فاضلی، به نقـل از ذوالفقـاري و سـلطانی،    (اند   هاي شخصی و جمعی     هویت

شود و هر چـه زنـدگی روزمـره بیـشتر      نظر گیدنز هر چه نفوذ و کشش سنت کمتر می         
 افـراد بیـشتر ناچـار     شـود،   برحسب تأثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازي می        

با این وصف . هاي مختلف انتخاب کنند    شوند که شیوه زندگی خود را از میان گزینه          می
هاي عمل  چنین به علت تکثریابی زمینه به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزین و هم   

، انتخاب شیوه زنـدگی بـیش از پـیش در سـاخت هویـت شخـصی و                »مراجع«و تنوع   
  .)21: 1388گیدنز، (کند  میت پیدا میفعالیت روزمره اه
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توان گفت کـه تغییـر در هویـت افـراد در              در مجموع با توجه به نظریات گیدنز می       
نتیجۀ تغییراتی است که در درون جامعه و توسط نهادهاي امروزین شکل گرفته است و  

ـ     این امر بستگی به آن دارد که افراد تا چه حد می            ی، از توانند از اطالعات فنـی و غیرفن
هاي  ها، فناوري برداري کنند و از طریق تبلیغاتِ سازمان ها، مشاورها و غیره بهره   تکنسین

هاي جمعی و موارد دیگر اطالعات مورد نظر خـود را    نوین اطالعاتی و ارتباطی، رسانه    
دست آورند، و آن را در زندگی خود به کار گیرند و هویت شخصی و جمعی خویش  به

گیرد و به همین جهت   واقع هویت ما توسط سبک زندگی ما شکل میدر. را تغییر دهند
کند و باید در هویـت شخـصی و        هم همیشه براساس سبک زندگی، هویت ما تغییر می        

  .)30: 1389ذوالفقاري و سلطانی،  (جمعی خود تجدیدنظر کنیم 
صـورت شـکل    توان به مدل مفهومی پژوهش حاضر را با توجه به نظریات گیدنز می     

  : رسم کردزیر

   مدل مفهومی پژوهش:1شمارة شکل   
  

هـاي    در مجموع با تکیه بر چارچوب نظري، مدل مفهومی و پیشینه تحقیق، فرضـیه             
بین سبک زندگی جوانان با هویت فرهنگی آنان رابطه وجود        : اصلی پژوهش عبارتند از   

  :نحوي که دارد به
تـر خواهـد       آنان ضعیف  تر باشد، هویت فرهنگی      هر چه سبک زندگی جوانان مدرن      -1

  .تر خواهد بود تر باشد، هویت فرهنگی نیز قوي بود و بالعکس هر چه سبک زندگی سنتی
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 هر چه سبک زندگی جوانان تلفیقی از مدرن و سنتی باشد، هویت فرهنگی نیـز               -2
  .در سطح متوسط خواهد بود

  
  هاي فرعی فرضیه

شود و بالعکس هر  تر می تر باشد، هویت فرهنگی ضعیف  هر چه مصرف مادي مدرن  -1
  .شود تر می تر باشد، هویت فرهنگی جوانان قوي چه مصرف مادي سنتی

شـود و    تـر مـی     تر باشد، هویت فرهنگـی ضـعیف         هر چه مصرف فرهنگی مدرن     -2
  .شود تر می تر باشد، هویت فرهنگی جوانان قوي بالعکس هر چه مصرف فرهنگی سنتی

نحـوي کـه هـر چـه      بطه وجود دارد بـه     بین اوقات فراغت و هویت فرهنگی را       -3
تر  تر و هر چه اوقات فراغت سنتی        تر باشد، هویت فرهنگی ضعیف      اوقات فراغت مدرن  

  .شود تر می باشد، هویت فرهنگی قوي
نحـوي کـه هـر چـه           بین مدیریت بدن و هویت فرهنگی رابطه وجود دارد، بـه             -4

شود و هر چه نظارت      تر می  نظارت بر مدیریت بدن باالتر باشد، هویت فرهنگی ضعیف        
  .شود تر می بر مدیریت بدن سطح پایین باشد، هویت فرهنگی قوي

نحوي که هـر چـه میـزان      بین تصور بدن و هویت فرهنگی رابطه وجود دارد، به    -5
شود و هر چه میزان تصور بدن در        تر می   تصور بدن باالتر باشد، هویت فرهنگی ضعیف      

  .شود تر می یت فرهنگی قويسطح پایینی قرار داشته باشد، هو
هـاي   مـاهواره، اینترنـت، شـبکه   (هاي خارجی   هر چه میزان تعامل افراد با رسانه      -6

تـر و در نتیجـه هویـت فرهنگـی          بیشتر باشد، سـبک زنـدگی مـدرن       ) اجتماعی مجازي 
  .تر خواهد بود ضعیف

ـ   ) جنس و پایگاه اقتصادي ـ اجتمـاعی  (اي   بین متغیرهاي زمینه-7 ت بـا میـزان هوی
  .فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد

  
  شناسی پژوهش روش

هـا از پرسـشنامه محقـق     آوري داده پژوهش حاضر پیمایشی انجام گرفته و بـراي جمـع         
 سـال سـاکن    30 تـا    18جامعه آماري پژوهش مردان و زنان       . ساخته استفاده شده است     

.  لین محاسبه شـد    حجم نمونه با استفاده از فرمول     .  است 1393شهر تبریز در سال       کالن
-50 درصد و واریانس جمعیت      95ضریب اطمینان   ،  5 نمونه گزینشی با ضریب پایایی    

که  آن براي  نفر بود و380برابر با ) فرض باالترین حد واریانس در جمعیت( درصد 50
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تعـداد   برسـیم،  در جمعیت مـورد بررسـی   شده از پرسشنامه تکمیل تعداد این کسب به
. دسـت آمـد    پرسشنامه به400میان  این از رسانده شد که پرسشنامه 400به  ها پرسشنامه

اي تـوام بـا تـصادفی سـاده و      اي چنـد مرحلـه   گیـري خوشـه   گیري، نمونـه   روش نمونه 
   .سیستماتیک است

   تعریف عملیاتی مفاهیم-1
رفتارهـایی  : گوینـد  زندگی می مورد سبک در )368 : 1994(دیگران   لزلی و:سبک زندگی
 سبک زندگی .شوند نامیده می زندگی سبک اند، مرتبط دي حیثیتی و اعتباريکه با قشربن
. اسـت  فـرد  توسـط  آنها نمایش هاي فرد از این مورد نیست، بلکه چگونگی فقط داشته

ایـن ناحیـه    از قـدرتی کـه   و هـم  شود می را شامل مصرف هم الگوهاي زندگی، سبک
د  و معاشـرت  آداب سـلیقه،  .شود می کسب اشـتن جایگـاهی در نردبـان    بـه منزلـۀ د   مـ

تـوان الگوهـایی از    عتقد است که سبک زندگی را مـی  م )4: 1996( چنی. اجتماعی است 
  .کنش دانست که تمیز متمایز کنندة جامعه است

گیرد که  در پژوهش حاضر سبک زندگی به منزله انواع رفتاري مورد بررسی قرار می   
اد در فرایند کسب هویـت نقـش فعـالی    ها به منزله نم   اي از انتخاب    با توجه به مجموعه   

مـصرف مـادي و مـصرف    (هنجارهـاي مـصرف   : ها عبارتند از کند، این شاخص  ایفا می 
  .، اوقات فراغت، مدیریت بدن و تصور بدن)فرهنگی

منظور از هنجارهاي مصرف، معیارها و مـوازینی هـستند کـه فـرد بـر مبنـاي آنهـا،              
. دهـد  رف کاال، زمان و مکان سـازمان مـی  هاي خود را در زمینه مص    ها و تصمیم    انتخاب

براي عملیاتی کردن مفهوم هنجارهاي مصرف مادي بـا توجـه بـه پیـشینۀ پـژوهش، از               
اي، غیـر   هاي هزینه  هایی همچون ترجیحات انتخاب پوشاك و خوراك و اولویت          معرف

ایم و براي عملیاتی کـردن مفهـوم مـصرف فرهنگـی از      از مایحتاج زندگی استفاده کرده   
هاي اجتماعی و معناگرا، خواندن کتـاب و          تماشاي فیلم (هایی چون سلیقه هنري       رفمع

رادیو، تلویزیون، ماهواره، (هاي جمعی  و میزان استفاده از رسانه) گوش دادن به موسیقی
  .استفاده شده است) هاي اجتماعی مجازي اینترنت و شبکه

شود که فرد از محیط  ق میاز لحاظ زمانی و مکانی اوقات فراغت نیز به فضایی اطال
کنـد   اي خـود را در ایـن فـضا تجربـه مـی      هاي غیرحرفه و محل کار جداست و فعالیت   

گیـري ایـن متغیـر     هاي اندازه شاخص. )35: 1389سازگارا به نقل از ذوالفقاري و سلطانی،   (
هـاي   ها و پاسـاژها، بـازي   رفتن به باشگاه ورزشی، گشت و گذار در خیابان      : عبارتند از 

هـاي   ، گـشت و گـذار در شـبکه   )گـردي  وب(مپیوتري، گـشت و گـذار در اینترنـت         کا
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اجتماعی مجـازي مطالعـۀ غیردرسـی، در کنـار دوسـتان بـودن، انجـام فـرائض دینـی،            
  .هاي دینی هاي زیارتی و تفریحی، همکاري با هیأت رحم، رفتن به مسافرت صله

هاي ظـاهري و مرئـی      مدیریت بدن نیز به معناي نظارت و دستکاري مستمر ویژگی         
در پژوهش حاضر این مفهـوم بـه کمـک    . )64: 1381آزادارمکی و چاوشـیان،  (بدن است  

آرایـش و اصـالح مرتـب مـو، آرایـش و           (هاي آرایشی و بهداشـتی        هاي مراقبت   معرف
، )کننـده  بـو  اصالح صورت، استفاده از عینک آفتابی، استفاده از عطر و ادوکلن و خـوش   

مصرف شـیر، میـوه و سـبزیجات، کنتـرل وزن از طریـق              (دن  محور ب   رفتارهاي سالمت 
پزشـک بـراي معاینــات و    هـاي غـذایی و ورزش، مراجعــه بـه پزشـک و دنــدان     رژیـم 

هاي زیبایی، ارتودنسی، لنزگـذاري و        جراحی(و رفتارهاي تغییر بدن     ) هاي الزم   آزمایش
  .سنجیده شده است) لیپوساکشن

بـدن   از وي احساس و دریافت به ت وذهنی فرد از بدن خود اس بدن، تصور تصور
 تصور بدن در این پژوهش با چهار .)570: 2006هارگرویز و تیگمن، (دارد  اشاره خودش

گذاري یا هزینـه کـردن بـراي بـدن و        بعد رضایت از بدن، اهمیت دادن به بدن، سرمایه        
 لیکـرت  طیـف  قالـب  در تعدادي گویه کـه  اساس اختالل در عملکردهاي اجتماعی بر

  .است شده سنجیده اند، یم شدهتنظ
عـضویت   از مـشتق  کـه  است خویشتن از درایتی آنهویت فرهنگی  :هویت فرهنگی

دانـش،   پـرورش  و انتقال مبناي بر اجتماعی در یک گروه )غیررسمی چه و رسمی چه(
معین مـشترك بـین اعـضاست     زندگی هاي شیوه و ها سنت ها، نگرش ها، ارزش باورها،

در پژوهش حاضر متغیر هویت فرهنگی با طیفی  .)50: 2000یوز،   مت؛352: 2007دافنی، (
در این خصوص گفتنی است که . شود از سؤاالت درباره هویت ملی و دینی سنجیده می  

هاي انجام شـده در مـورد هویـت فرهنگـی از              بندي با توجه به پژوهش      این نوع تقسیم  
 )1389(زاده و عنبرین  ، مهدي)1389(نیا  ، محمدپور و طیبی)1389(جمله آشنا و روحانی 

  . صورت گرفته است)1389(و محمدپور و همکاران 
دار بـین گروهـی از    عنوان هویتی که بر تشابه منظم و معنی     توان به   هویت ملی را می   

هـا و   افراد به نام ملت در چارچوب یک سرزمین و یک دولت ملی مشخص و با ارزش 
پـور،   عدلی(هاي دیگر است، تعریف کرد         از ملت  اي که متمایز   اعتقادات دینی و فرهنگی   

میـان مردمـى دانـست کـه      بالنـده  حس یک توان می را ملى در واقع هویت. )80 : 1391
مـشترك   سرنوشـت  و مـشترك  منـافع  از و دارنـد  تعلـق  یکـدیگر  طـور طبیعـى بـه    بـه 

هویت ملی در پژوهش حاضر با سه  بر این اساس    . )10 : 1384اجالل،    صنیع(برخوردارند  
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به معناي تعهد؛ تعلق و ارزیابی مثبت و احـساس عالقـه بـه فرهنـگ       (بعد فرهنگ ملی    
وفاداري ملی و احساس تعهد، تعلق و احساس تکلیـف در برابـر        (، سیاست ملی    )ایران

به معنی نوع نگرش و (و تعهد و عضویت در اجتماع ملی   ) کشور ایران یا همگامی ملی    
در بعد سـوم مجموعـه   . شود مشخص می) رابطه با سایر کنشگران در سطح ملی     کیفیت  
هاي شخصی از جامعه ایران و میزان همدلی با سـایر عناصـر نظـام     ها و برداشت   نگرش

  .اجتماعی در ایران مورد سنجش قرار گرفته است
تعریف شخص از خود براساس تعلق به دینـی خـاص بـه    : هویت دینی عبارت است از   

با در پژوهش حاضر، مفهوم هویت دینی . مالحظات ارزشی و احساسی مترتب بر آن    همراه  
 با پنج بعد احساسی، اعتقادي، رفتاري، شناختی       )1965(توجه به پرسشنامه گالك و استارك     

  .است اند، سنجیده شده تنظیم شده طیف لیکرت گویه که در قالب 15 اساس و پیامدي بر
هاي جمعی اشکالی   معتقدند که رسانه)1999(رانش  تامپسون و همکا :اي  مصرف رسانه 

هاي جمعی  رسانه. کنند هایی را براي مخاطبین وسیعی ارسال می از ارتباط هستند که پیام
کنند تا مخـاطبین خـود را آمـوزش، سـرگرم و           براي حامیان خودشان فرصتی ایجاد می     

زان اسـتفاده از    میـ (اي    بـراي عملیـاتی کـردن متغیـر مـصرف رسـانه           . پذیر کننـد    جامعه
هـاي خـارجی    ، از میزان ساعاتی که فرد طـی یـک هفتـه از رسـانه       )هاي خارجی   رسانه

  .کند، سؤال شده است استفاده می) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت و شبکه(
مراتبی افراد با توجه به قـدرت اقتـصادي و    جایگاه سلسله :پایگاه اجتماعی ـ اقتـصادي  

 کـه از طریـق   )64: 1381آزادارمکـی و چاوشـیان،   (شـود     تعیین مـی   منزلت اجتماعی آنها  
هاي میزان درآمد ماهیانه، منزل مسکونی، اتومبیل، منزلت شغلی و سطح تحصیلی        معرف

پـایین، متوسـط رو بـه پـایین،         : اي تبدیل شده است که عبارتند از        به متغیري پنج مقوله   
  .متوسط، متوسط رو به باال و باال

  
  قابلیت اعتماد ابزار تحقیق اعتبار و -2

 و هـم  محتـوایی  اعتبار از متغیرها سنجش در رفته به کار هاي طیف اعتبار تأمین جهت
 از تعاریف استفاده با متغیر هر که صورت به این. استفاده شده است صوري اعتبار چنین
شـده اسـت    بنـدي  عملیاتی مفهوم یک سازة صورت به نظري هاي سازه و موجود نظري

به منظور دستیابی پایایی نیز از آزمون آلفـاي کرونبـاخ بـه کـار رفتـه       ).محتوایی اراعتب(
این محاسبات در جدول    . دست آمد    به 70/0براي تمام متغیرها میزان آلفا بیش از        . است

  . نشان داده شده است1شمارة 
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  براي متغیرهاي پرسشنامه   ضرایب آلفاي کرونباخ:1شمارة جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  متغیر

  78/0  12  مدیریت بدن
  74/0  20  تصور بدن

  80/0  12  اوقات فراغت
  77/0  10  هنجارهاي مصرف

  77/0  31  سبک زندگی
  84/0  15  هویت دینی
  80/0  15  هویت ملی

  79/0  30  هویت فرهنگی
  

  هاي پژوهش یافته
عرفـی  بخش توصـیفی کـه بـه م   : هاي پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه است         یافته

پردازد و بخش استنباطی که به آزمون فرضیات تحقیق اختصاص  سیماي پاسخگویان می
 درصد مرد 50هاي توصیفی پژوهش حاکی از آن است که از کل پاسخگویان  یافته. دارد

از نظـر میـزان   .  سال بـوده اسـت     26میانگین سنی پاسخگویان    .  درصد زن هستند   50و  
ــصیالت  ــوق  26تح ــپلم و ف ــد دی ــپ  درص ــی،  39لم، دی ــد کارشناس ــد 35 درص  درص

 درصـد  22 درصد از جوانان مورد مطالعـه شـاغل،         28. ارشد و دکتري بودند    کارشناسی
نیـز  ) زنـان پاسـخگو   ( درصـد    13 درصـد دانـشجو و       35جوي شغل،   و  بیکار در جست  

 40ـ اجتمـاعی پـایین،     درصد از جوانان از پایگاه اقتصادي 39عالوه بر این    . دارند خانه
  .اند  درصد از پایگاه باال برخوردار بوده21توسط و درصد م

. گویان، قابل مشاهده است    ، توزیع فراوانی و درصد سبک زندگی پاسخ       2در جدول   
 درصد از جوانان مورد مطالعه سـبک        30دهنده این است که      هاي این جدول نشان    آماره

تلفیقـی از   ( درصد نیـز ترکبیـی  2/21 درصد مدرن و 8/48صورت سنتی،    شان به  زندگی
  .است) سنتی و مدرن

  توزیع فراوانی نوع سبک زندگی پاسخگویان: 2جدول شمارة 
  درصد  فراوانی  سبک زندگی

  30  120  سنتی
  8/48  195  مدرن
  2/21  85  ترکیبی

  100  400  کل
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هـاي آن، قابـل مـشاهده      افراد و شـاخص  فرهنگی، میزان هویت3در جدول شمارة  
 40شود که در متغیر هویـت فرهنگـی،         جدول مشاهده می  براساس اطالعات این    . است

 41 درصـد پـایین و   19شان در حـد متوسـط،     درصد پاسخگویان میزان هویت فرهنگی    
  .درصد نیز باال است

  
  هاي آن برحسب درصد میزان هویت فرهنگی افراد و شاخص: 3جدول شمارة 

  هویت ملی  میزان هویت فرهنگی
  )درصد(

  هویت دینی
  )درصد(

  رهنگیهویت ف
  )درصد(

  19  20  2/16  پایین
  40  30  2/46  متوسط

  41  50  6/37  باال
  100  100  100  کل

  
  ها  آزمون فرضیه-1

یک فرضیه اصلی و شش فرضیه       طور که قبالً هم گفته شد، پژوهش حاضر داراي         همان
هـاي آمـاري      فرعی است که به منظور بررسی صحت و سقم ایـن فرضـیات از آزمـون               

  .شود شده که در این قسمت، به آنها پرداخته میمختلفی استفاده 
که بین سـبک زنـدگی جوانـان بـا        فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این       

شود که    ، مشاهده می  4براساس اطالعات جدول    . هویت فرهنگی آنان رابطه وجود دارد     
بـا   11/56متوسط میزان هویت فرهنگی در جوانانی که سبک زندگی مدرنی دارند برابر      

 و  28/13 با انحراف استاندارد     39/65، سبک ترکیبی یا تلفیقی      19/15انحراف استاندارد   
 بـا انحـراف   30/66کنند برابـر   هویت فرهنگی در جوانانی که به سبک سنتی زندگی می   

طرفـه مقـدار    دست آمده است که طبق آزمون تحلیل واریـانس یـک         به 20/14استاندارد  
01/22F=     001/0 با سطح معناداريsig=    میزان هویت فرهنگی براسـاس سـبک زنـدگی 

شان بـه     هویت فرهنگی در جوانانی که سبک زندگی      . جوانان مورد مطالعه معنادار است    
کننـد در حـد    شیوه سنتی است در حد باال و در جوانانی که به سبک مدرن زندگی مـی       

 متوسـط  شان تلفیقی از سنتی و مدرن است در حـد   پایین و در افرادي که سبک زندگی      
  .شود بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تأیید می. است
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   زندگی جوانان مقایسه میزان هویت فرهنگی جوانان براساس سبک: 4جدول شمارة 
مقایسه هویت فرهنگی بر 

انحراف   میانگین  تعداد  اساس سبک زندگی
 Fمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  20/14  30/66  120  سنتی
  19/15  11/56  195  مدرن
  28/13  39/65  85  ترکیبی

  36/15  70/62  400  کل

01/22  002/0  

  
شود که متوسط میزان هویـت فرهنگـی در           ، مشاهده می  5براساس اطالعات جدول    

، 22/14 بـا انحـراف اسـتاندارد      24/67جوانانی که مصرف مادي آنها سنتی است برابـر          
 بـا انحـراف     38/62) یعنی تا حدودي مدرن و تا حدودي سـنتی        (مصرف مادي تلفیقی    

دست   به35/13 با انحراف استاندارد 43/57 و مصرف مادي مدرن برابر 23/14استاندارد 
 با سطح معنـاداري  =19/14Fطرفه مقدار     آمده است که طبق آزمون تحلیل واریانس یک       

001/0sig=          تفاوت میزان هویت فرهنگی براسـاس نـوع مـصرف مـادي جوانـان مـورد 
شان بـه شـیوه سـنتی      هویت فرهنگی در جوانانی که مصرف مادي .مطالعه معنادار است  

. شان مدرن است در حد پایین قرار دارد است در حد باال و در جوانانی که مصرف مادي
در واقع این اطالعات حاکی از آنند که با گرایش جوانان به مصرف محـصوالت مـادي         

  .شود مدرن از هویت فرهنگی آنها کاسته می
  

  مقایسه میزان هویت فرهنگی جوانان براساس نوع مصرف مادي: 5جدول شمارة 
هویت فرهنگی براساس 

انحراف   میانگین  تعداد  نوع مصرف مادي
 Fمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  22/14  24/67  133  سنتی
  35/13  43/57  105  مدرن
  23/14  38/62  162  ترکیبی

  38/15  85/63  400  کل

19/14  001/0  

  
شـود کـه متوسـط میـزان هویـت فرهنگـی در        ، مشاهده می 6هاي جدول     هطبق آمار 

، 70/13 با انحراف اسـتاندارد      35/68جوانانی که مصرف فرهنگی آنها سنتی است برابر         
 با انحـراف  52/63) یعنی تا حدودي مدرن و تا حدودي سنتی    (مصرف فرهنگی تلفیقی    
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 81/15انحـراف اسـتاندارد    بـا  17/57 و مصرف فرهنگی مـدرن برابـر    86/15استاندارد  
 بـا سـطح     =02/14Fطرفه مقدار     دست آمده است که طبق آزمون تحلیل واریانس یک          به

 تفاوت میـزان هویـت فرهنگـی براسـاس نـوع مـصرف فرهنگـی        =003/0sigمعناداري  
میـزان هویـت فرهنگـی در جوانـانی کـه مـصرف       . جوانان مورد مطالعه معنـادار اسـت   

شان مدرن اسـت   باال و در جوانانی که مصرف فرهنگی     شان سنتی است در حد        فرهنگی
دهنده آن است که بـا گـرایش جوانـان بـه مـصرف       و این نشان  . در حد پایین قرار دارد    

بر این اسـاس فرضـیه   . شود  محصوالت فرهنگی مدرن از هویت فرهنگی آنها کاسته می        
  .شود فرعی دوم پژوهش تأیید می

  
  هنگی جوانان براساس نوع مصرف فرهنگیمقایسه میزان هویت فر: 6جدول شمارة 

هویت فرهنگی براساس 
انحراف   میانگین  تعداد  نوع مصرف فرهنگی

 Fمقدار   استاندارد
سطح 

  معناداري
  70/13  35/68  84  سنتی
  81/15  17/57  108  مدرن
  86/15  52/63  208  ترکیبی

  20/15  74/62  400  کل

02/14  003/0  

  
شود که متوسط میزان هویـت فرهنگـی در          ظه می ، مالح 7براساس اطالعات جدول    

 بـا انحـراف   26/66جوانانی که سبک گذران اوقات فراغت آنها سـنتی اسـت برابـر بـا       
 بـا انحـراف   10/69) تلفیقی از سنتی و مـدرن    (، اوقات فراغت ترکیبی     98/13استاندارد  
 94/14د   بـا انحـراف اسـتاندار      16/60 و اوقات فراغت مدرن برابر بـا         96/12استاندارد  

 بـا سـطح     =08/10Fطرفه مقدار     دست آمده است که طبق آزمون تحلیل واریانس یک          به
 تفاوت میزان هویت فرهنگی براساس نوع گذران اوقـات فراغـت     =000/0sigمعناداري  

هویت فرهنگی در جوانانی که گذران اوقات فراغت        . جوانان مورد مطالعه معنادار است    
ر جوانانی که گذران اوقات فراغت آنها مدرن است، در         آنها سنتی است در حد باال و د       

و این نشانگر آن است که بـا گـرایش جوانـان بـه گـذران اوقـات        . حد پایین قرار دارد   
  .شود فراغت مدرن، هویت فرهنگی آنها تضعیف می
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  مقایسه میزان هویت فرهنگی جوانان براساس نوع گذران اوقات فراغت: 7جدول شمارة 
راساس نوع هویت فرهنگی ب

انحراف   میانگین  تعداد  گذران اوقات فراغت
 Fمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  98/13  26/66  54  سنتی
  94/14  16/60  248  مدرن
  96/12  10/69  98  ترکیبی

  30/15  85/63  400  کل

08/10  000/0  

  
براي آزمون فرضیه؛ بین مدیریت بدن، تصور بدن و هویت فرهنگـی رابطـه وجـود                

، مقـدار آمـار آزمـون و       8در جدول   . کنیم  رد، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می      دا
شـود بـین تـصور بـدن،      طور که مشاهده می همان. سطح معناداري نشان داده شده است  

یعنی هر چه . نظارت بر مدیریت بدن و هویت فرهنگی همبستکی معکوسی وجود دارد          
یابد، از تعلق جوانان بـه هویـت       فزایش می میزان تصور بدن و نظارت بر مدیریت بدن ا        

  .شود بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می. شود فرهنگی کاسته می
  

  بررسی رابطه میزان نظارت بر مدیریت بدن با هویت فرهنگی جوانان :8 شمارة جدول
  آزمون فرضیه  سطح معناداري  مقدار  متغیر

  یید فرضیهتأ  003/0  -34/0  مدیریت بدن و هویت فرهنگی
  تأیید فرضیه  000/0  -40/0  تصور بدن و هویت فرهنگی

  
هـاي خـارجی      چنین براي آزمون فرضیه؛ هر چه میـزان تعامـل افـراد بـا رسـانه                 هم

تر و در  بیشتر باشد، سبک زندگی مدرن  ) هاي اجتماعی مجازي    ماهواره، اینترنت، شبکه  (
ب همبـستگی اسـپیرمن     تر خواهـد بـود، از آزمـون ضـری           نتیجه هویت فرهنگی ضعیف   

، مقدار آماره آزمـون و سـطح معنـاداري نـشان داده شـده           9در جدول   . کنیم  استفاده می 
هـاي خـارجی و میـزان     شود بین میزان استفاده از رسانه طور که مالحظه می  همان. است

همبستگی  =004/0sig دست آمده  تعلق به هویت فرهنگی با توجه به سطح معناداري به      
هـاي خـارجی از    گویان از رسانه  یعنی هر چه میزان استفاده پاسخ     . داردمعکوسی وجود   

هاي اجتماعی بیشتر باشد میزان هویت فرهنگـی در آنـان    قبیل ماهواره، اینترنت و شبکه    
  .یابد کاهش می
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  هاي خارجی با هویت فرهنگی جوانان بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه :9 شمارة جدول
  آزمون فرضیه  ناداريسطح مع  مقدار  متغیر

هاي خارجی و  میزان استفاده از رسانه
  هویت فرهنگی

  تأیید فرضیه  004/0  -30/0

  
دهنده آن اسـت کـه متوسـط میـزان هویـت فرهنگـی در                ، نشان 10هاي جدول     آمار

 و در پاسـخگویان زن  91/15 با انحراف استاندارد 41/64جوانان مرد مورد مطالعه برابر      
 بـا  08/0 برابـر  tدست آمده اسـت و مقـدار          به 22/15راف استاندارد    با انح  30/63برابر  

توان گفت که میـزان هویـت فرهنگـی در     رو می   از این .  است =33/0sigسطح معناداري   
  .شود بنابراین فرضیه پژوهش رد می. جوانان زن و مرد متفاوت نیست

  
  ویانگ مقایسه میانگین میزان هویت فرهنگی با جنس پاسخ: 10جدول شمارة 

انحراف   میانگین  تعداد  مقایسه هویت فرهنگی با جنس
 tمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  91/15  41/65  200  مرد
  22/15  30/63  200  زن

08/0  33/0  

  
شود که متوسط میزان هویت فرهنگـی در       ، مشاهده می  11براساس اطالعات جدول    

 بـا انحـراف   71/66دارند، برابـر  جوانانی که از پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی پایین برخور 
 98/14 با انحراف استاندارد 10/62، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی متوسط 09/15استاندارد 

دست آمده     به 06/16 با انحراف استاندارد     18/56ـ اجتماعی باال برابر      و پایگاه اقتصادي  
اري  بـا سـطح معنـاد   =16/12Fطرفـه مقـدار      است که طبق آزمون تحلیل واریانس یـک       

003/0sig=     تفاوت میزان هویت فرهنگی براساس پایگاه اقتـصادي ـ اجتمـاعی جوانـان 
ـ اجتماعی  هویت فرهنگی در جوانانی که از پایگاه اقتصادي. مورد مطالعه معنادار است   

پایین برخوردار هستند بیشتر و در جوانانی کـه از پایگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعی بـاالي       
توان بیـان کـرد کـه هـر چـه جوانـان از پایگـاه              رو می   ز این ا. جامعه هستند کمتر است   

هاي زندگی  اقتصادي ـ اجتماعی باالیی در جامعه برخوردار باشند به همان میزان سبک  
کنند و در نتیجه با انتخاب سـبک زنـدگی مـدرن از میـزان هویـت                  نوین را انتخاب می   

  .شود ید واقع میبنابراین فرضیه پژوهش مورد تأی. شود شان کاسته می فرهنگی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز

  111

  مقایسه میزان هویت فرهنگی جوانان براساس پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی: 11جدول شمارة 
هویت فرهنگی براساس پایگاه 

انحراف   میانگین  تعداد  اقتصادي ـ اجتماعی
 Fمقدار   استاندارد

سطح 
  معناداري

  09/15  71/66  156  پایین
  98/14  10/62  160  متوسط

  06/16  18/56  84  باال
  42/15  40/62  400  کل

16/12  003/0  

  
مدل با اسـتفاده از  . در ادامه، مدل معادله ساختاري پژوهش حاضر ترسیم شده است  

شود که متغیر وابسته یعنی هویت فرهنگی از   رسم گردیده و مالحظه می Amosافزار    نرم
ی مـشاهده   چنین پنج ضریب همبستگ     هم. دو بعد هویت ملی و دینی تشکیل شده است        

شود که تأثیر متغیر مستقل یعنی سبک زندگی بر هویـت فرهنگـی جوانـان را نـشان           می
، مـصرف  21/0، اوقـات فراغـت   25/0، تـصور بـدن     23/0متغیر مدیریت بدن    . دهند  می

  .، بر هویت فرهنگی جوانان تأثیر دارند17/0 و مصرف مادي 19/0فرهنگی 
  

 مدل معادله ساختاري: 2شکل شمارة 

  
  

  گیري  و نتیجهبحث
هـاي زنـدگی جدیـد     دهندة آن است کـه گـسترش سـبک       هاي نوشتار حاضر نشان     یافته

چه مهم است و باید بدان پرداختـه   اما آن . هویت فرهنگی جوانان را کمرنگ کرده است      
گوید، خود و    که گیدنز در توضیح مفهوم سیاست زندگی می         چنان  شود این است که هم    

) هاي ملی و دینـی    هویت( فرهنگی    و بازتولید کرد، هویت   هویت شخصی را باید تولید      
ها به نوعی اصالت دارنـد و لزومـاً در       چون این هویت  . را نیز باید تولید و بازتولید کرد      

جا که هویت فرهنگی ایـران   در واقع، از آن. گیرند هاي جدید قرار نمی   تعارض با هویت  
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 زنـدگی سـنتی و مـذهبی در    هـاي  تحت تأثیر مذهب و گذشتۀ تاریخی آن است، سبک     
هاي زندگی مدرن به دلیل      کنند، اما سبک    جهت تقویت هویت فرهنگی ایرانیان عمل می      

خصوص غربی هستند، در جهت تـضعیف        که بیشتر تحت تأثیر الگوهاي جهانی و به         آن
  .ویژه جهانی هستند هاي فراملی و به هویت فرهنگی و ایجاد هویت

حاضر بیانگر این امـر بـود کـه بـا رشـد و گـسترش          هاي پژوهش     جا که یافته    از آن 
مدیریت بدن، تصور بدن، اوقات فراغت و هنجارهاي (هاي زندگی جدید و مدرن  سبک

ـ اجتماعی و تعامل هـر    چنین با افزایش میزان تحصیالت، پایگاه اقتصادي        ، هم )مصرف
رنـت و  هـاي نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی همچـون مـاهواره، اینت       چه بیشتر بـا فنـاوري   

کنـد، بنـابراین      هاي اجتماعی مجازي میزان هویت فرهنگی افراد کاهش پیـدا مـی             شبکه
عنوان متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بر میزان هویت  توان از هر کدام از این عوامل که به می

هویـت دینـی و   (هـا   اند در راه احیا و بازتولید این هویـت     فرهنگی جوانان شناخته شده   
گیـري فـضاهاي      ر واقع با پدیـد آمـدن عـصر اطالعـات و شـکل             د. کمک گرفت ) ملی

در این فضا، هر کـاربري  .  و سیالیتی بیش از پیش یافته است       گی مجازي، هویت پیچیده  
تواند فارغ از الزامات و خصایص طبیعی و وجودي خویشتن، ظاهر شود و خـود را           می

ایـن جریـان، سـبب    . خواهد، بنمایاند و در معـرض دیگـران قـرار دهـد      آن طور که می   
هاي گروهی و محلـی، رهـا شـود و فـارغ از تـاریخ و                  شود فرد از پیله تنگ هویت       می

ناگفته پیداست که هویت در این فـضا،  . فرهنگ خویشتن، در فضاهاي مجازي سیر کند     
از اینجاست که فرد تمامی مرزهاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را پشت     . مجازي است 

ر امتداد بردارهاي زمان و مکان، به سادگی این سو و آن سو گذارد و با حرکت د سر می
اي که بر دوش رسانه ملـی نهـاده شـده، بـسی حـساس،       با این توضیح، وظیفه .شود می

ترین رسالت رسانه ملی را  با کمی تسامح، اساسی   . اساسی، مهم و به غایت دشوار است      
  .تماعی برشمردتوان ایجاد همبستگی جمعی و مقابله با شکاف و شقاق اج می

عبـارتی    اتکاي وحدت نمادي، یـا بـه   رسانه ملی باید بتواند به کمک زبان ملی نقطه        
طوري کـه ایـن چـارچوب فراگفتمـانی      چارچوب فراگفتمانی جامعه را تشکیل دهد، به      

  .هاي محلی باشد فرهنگ بتواند دربرگیرنده انواع خرده
پرشـتاب در مقیـاس جهـانی و    رسد که رسانۀ ملی باید تحوالت عظـیم و       نظر می   به

ویژه در عرصۀ فناوري اطالعاتی و ارتباطی را با دیده باز، موشکافانه و لحظه به لحظه  به
پژوهانـه و بـا وقـوف بـه ذات و ماهیـت ایـن نـوع         رصد کند و با اخذ رویکردي آینده     
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بینـی   تحوالت، اتفاقات و رویدادهاي آینده را الاقل در کوتاه مدت و میـان مـدت پـیش    
هـا،   هـا، ارزش  هاي سـنگین فنـاوري جدیـد، مظـاهر سـنت      که چرخ ماید و پیش از آن   ن

هاي زندگی سنتی و مذهبی و فرهنگ ما را از بین ببـرد، در اسـتفاده از آن بـراي                     سبک
براي تحقق این هـدف حـداقل تـالش،    . تصویب فرهنگ خودي و وحدت ملی بکوشد  

سـازي آنهـا از     جوانـان و آگـاه   اي و شـناخت نوجوانـان و        افزایش دانش، سواد رسـانه    
هـا و هنجارهـاي فرهنـگ ایرانـی و            هاي ابعاد مختلف هویـت، منطبـق بـا ارزش           مؤلفه

هـاي    هـاي تلویزیـونی از قهرمانـان ملـی در عرصـه             اسالمی، از طریق سـاخت سـریال      
  .هاي مستند است هاي تاریخی و برنامه هاي سینمایی و سریال گوناگون، فیلم

بایـد،   رسد مسئوالن سیاسی و فرهنگـی   نظر می هاي باال، به   یافتهچنین با توجه به       هم
هاي مذهبی، بـر فرهنـگ بـومی و سـایر        ضمن تقویت روابط جوانان با فضاها و ارزش       

عناصر مربوط به تاریخ و تمدن ایران اسالمی تأکید بیشتري گذاشته تا ضمن جلوگیري              
هاي فرهنگی سایر   به اخذ ویژگی از خودبیگانگی جوانان، آنها را هشیار سازند تا نسبت        

هـاي موجـود در جامعـۀ خودشـان      تر و مبتنی بر سنت جوامع، دست به انتخابی آگاهانه  
بزنند و از این طریق به بالندگی بیشتر فرهنـگ بـومی کمـک کـرده و هویـت فرهنگـی        

  .جامعه خویش را نیز حفظ نمایند
  
  
  منابع

  ش 4، س شناسی ایران مجله جامعه، »به مثابه رسانه هویتبدن «؛ )1381(آزادارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن ،
  .57-75، صص 4

 4، ش 3، س تحقیقات فرهنگی، »هویت فرهنگی ایرانیان«؛ )1389(الدین و روحانی، محمدرضا  آشنا، حسام ،
  .157-185صص 

  بک زندگی ها، هویت و س مقایسه جنسیتی رابطه رسانه«؛ )1390(بحرانی، شعله؛ سروش، مریم؛ حسینی، مریم
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