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 چکیده
داده های . صورت گرفته است آبادانساله شهر  81-53بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان پژوهش حاضر با هدف      

-35نفر به وسیله ی فرمول کوکران که از جواناان   12 این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه خودسنجی از نمونه ای با حجم 

روایی آن به شیوه ی صوری و پایایی باا  . گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردید، جمع آوری شدبه شیوه ی نمونه  آبادانساله شهر  81

ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و فرضیات از طریق ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تااوبی کندال، ضریب همبستگی رتباه  

ری این تحقیق در مبحث سبک زندگی از نظریاه پردازانای چاون وبلان، زیمال،      چارچوب نظ .ای اسپیرمن و تحلیل رگرسیون آزمون گردیدند

نتاای  نشاان داد کاه باین     . بوردیو و گیدنز و در مبحث هویت اجتماعی و ابعاد آن از جنکینز، تاجفل، گیادنز و کاساتلز اساتخراد شاده اسات     

زندگی از بین ابعاد پنجگانه ی هویت اجتماعی، با هویات   سبک. متغیرهای سبک زندگی و هویت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

هم چنین بین سبک زندگی با هویت های قومی، جنسایتی و دینای رابطاه ی معنااداری     . ملی و هویت گروهی رابطه مستقیم و معناداری دارد

بین ابعاد متغیر وابسته باا هویات ملای دارد     عالوه بر این، آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر مستقل بیشترین همبستگی را از. یافت نشد

 .تغییرات هویت ملی را تبیین کند 85/2که می تواند 

 
 .سبک زندگی، هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت قومی، هویت ملی: واژگان کلیدی
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The Survey of Relation among Lifestyle & Social Identity of 
Adolescences of 18-35 Years Old in Abadan City 

 

Abstract 
 
     The present study examined the relationship between lifestyle and social identity of young people 
aged 81-53 Abadan city. The data of this research was collected with survey method by the use of self-
evaluation questionnaire of a sample with volume of 280 persons by means of Cochran's formula 
selected from young people aged 18-35 Abadan city with multi-stage cluster sampling method, and 
hypotheses were analyzed by Pearson correlation coefficient, Kendall's tau b correlation coefficient, 
Spearman's rank order correlation coefficient and regression analysis. The Research Hypotheses were 
extracted in the lifestyle discussion from theorists such as Veblen, Simmel, Bourdieu and Giddens and in 
the social identity and its dimensions discussion from Jenkins, Tajfel, Giddens and Castells. Results 
showed a significant positive relationship between lifestyle and social identity variables. Lifestyle among 
the five dimensions of social identity has a significant positive relationship with national identity and 
group identity. Also there had no significant relationship between lifestyle with ethnic, gender and 
religious identities. Moreover, Regression analysis test showed that independent variable has most 
correlation among independent variable dimensions with national identity that can to explain 0/13 
national identity changes. 

 
Keywords: Lifestyle, Social Identity, Religious Identity, Ethnic Identity, National Identity. 
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 مقدمه

جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دوره ای گام برمی دارد که در آن پیامدهای مدرنیته، ریشه ای تر و جهانی تار از  

و تردیدی نیست که دنیای متجدد کناونی باه میازان گساترده ای فراساوی محایا و فعالیات هاای         ( 8531گیدنز،)اند پیش شده 

انفرادی امتداد می یابد و هیچ کس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش تجدد مصاون بماناد یاا خاالف آن گزینشای باه عمال        

ه های ممکن خارد از بخش پیشرفته جهان به سر می برند، تحت تاثییر  حتی مدرنیته، مردمی را که در سنتی ترین سکونتگا. بیاورد

از باین رفتاه   ( نظاام تولیاد  )در دهه های اخیر، سازه های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می کنند مثل طبقه . قرار می دهد

در  5یات فزایناده ی سابک زنادگی    جهت گیری نظریه های اجتماعی در این دوره به پذیرش اهم(. 8518اباذری و چاوشیان،)است 

 .شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است  شکل دادن به هویت

زندگی نوین با افزایش آگاهی و ایجاد فرصت برای ساختن و دوباره ساختن تاریخ زندگی شخصی یعنی هویت سبک زندگی،      

گسترش سبک زندگی با موضوعات . که سنت، انسان را به سوی مسیرهای خاص هدایت می کند نمود پیدا می کند؛ درحالی

در دهه ی اخیر (Rosengren,1996). بنیادینی چون ساختن و دوباره ساختن خود، شخصیت و تاریخ زندگی انسان ارتباط دارد 

و تفاوت ها را آشکار می سازد، افراد یک  بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، یعنی بدون چارچوب های مشخصی که شباهت ها

 (.8511،کفاشی، پهلوان، عربی نژاد)ار میان خود نخواهند داشت جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پاید

 از جواناان  خصاوص  باه  جامعاه  افراد زندگی سبک نتیجه است، در مدرنیته به سنت از گذار شرایا در ایران اینکه به توجه با     

 باا  مای شاود   ایاران  وارد غرب جهان از زندگی سبک های از نوع این چون جهات برخی در حتی و می گیرند تثییر مدرن نگفره

 اهمیت از زندگی سبک کند، می روبه رویت هو انتخاب در بحران و دوراهی سر بر را جوانان و است مغایر دینی و زمینه ی فرهنگی

همان گونه که هویت افراد سابب تماایز و تشاخن آناان نسابت باه       (.  851ریاحی، مساوات،،خواجه نوری)است  برخوردار بسزایی

باه کماک سابک زنادگی مای      . همدیگر می شود، سبک زندگی نیز الگویی است برای متمایزشدن و متفاوت شدن مردم از یکدیگر

 .توانیم معنای هویت یابی افراد را بازشناسیم و آن را تحلیل کنیم

 

 بیان مسأله

قرن بیست و یکم به دلیل گسترش وسایل ارتباط جمعی و پیشرفت های تکنولوژی، از نظر تحلیلگران مساالل اجتمااعی عصار         

 توجه به عوامل و 

 

 

تمام جوامع چه به صورت ناگهانی و چاه باه صاورت آرام و نامحساور، هار روز      . شرایا دگرگونی های اجتماعی محسوب می شود

یش با گذشته شان هماهنگی داشته و طرح و مسیر کم و بیش مشخصی را تعقیب مای کنناد، باه خاود مای      تغییراتی را که کم و ب

تحت تثییر انقالب فناوری اطالعاتی و ارتباطی، افراد با شیوه های ناو از زنادگی آشانا مای شاوند و باا مناابع        (. 8532روشه،)بینند 

                                                 
 Lifestyle 
 Identity  
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ندگاناه، دگرگاونی   چدر ابعاد سنتی، پیدایش هویت هاای فرهنگای    هویتی بی شماری مواجه می شوند که به دگرگونی هویت افراد

 (.8513ادیبی سده،یزدخواستی، فرهمند )است  سامانه های ارزشی، تغییر شیوه ی مصرف و سبک زندگی منجر شده

وع و شیوه ی دوره ی جوانی به عنوان مهم ترین و سرنوشت سازترین دوره ی زندگی انسان، شاهد تغییر و تحوالت شگرفی در ن     

 زندگی وی خواهد بود و این سبک های مختلف، مسیر آینده ی فرد و هویت وی را در جامعه مشخن خواهد کرد و وی بدین شیوه 

ساخته شدن سابک زنادگی مساتلزم     .ارتباط مناسب برقرار کند می خواهد بداند که چگونه می تواند بین خود و سایر افراد جامعه،

  .به عنوان عامالن خالق در نظم اجتماعی است مشارکت فعال افراد سبک

 

پیشرفت تکنولوژی ارتباطی نظیر گسترش مااهواره و  .از همین روست که جوانان، پیشگامان این ارتباط و هویت سازی فعال هستند

اینترنت، این امکان را در اختیار جوانان قرار داده است تا خود را به قشری جهانی با عالیق مشابه و ادبیاات مشاترت تبادیل کنناد     

 غییر و تحاوالت در ت. می توان گفت ویژگی اصلی فرهنگ جوانان، دیده شدن و جلوه کردن و تماشاشدن است(. 8513کاظمی پور،)

، مسیر آینده ی فرد و هویت وی را در جامعه مشخن خواهد کرد و وی بدین شیوه می خواهد بداند کاه  زندگی سبک های مختلف

 .چگونه می تواند بین خود و سایر افراد جامعه، ارتباط مناسب برقرار کند

در مفهاوم  . فهوم پردازی متفااوت باه عمال آماده اسات     در بدنه ی دانش و پیشینه جامعه شناسی از مقوله سبک زندگی دو نوع م

رف یاروت و موقعیات اجتمااعی افاراد و غالباا       باز می گردد و سابک زنادگی معا    2 81 پردازی نخست که سابقه ی آن به دهه ی

کاه  اما در فرمول بندی دوم، سبک زندگی نه راهی بارای شناساایی طبقاه اجتمااعی، بل    . شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی است

می یاباد   صورت بندی اجتماعی نویی دانسته می شود که فقا در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا

مفهوم سبک زندگی در معنای دوم در سال هاای پاس از جناگ جهاانی دوم، جاایگزین تحلیال هاای        (. 8518اباذری و چاوشیان،)

سابک زنادگی مجموعاه    . ی عمل افراد بر اسار جایگاهشان در نظام تولید شده استمارکسیستی مبتنی بر تبیین اندیشه و شیوه 

ای از ارزش ها، باورها، شیوه های رفتار، سلیقه ها و روش های انجام امور روزمره ی زندگی است کاه بیاان کنناده ی هویات هاا و      

بیشتری گرداگرد انتخاب هاای سابک زنادگی     هویت های فردی در عصر کنونی به میزان بیشتر و. ارزش های مورد قبول فرد باشد

ساخت می یابد و هویت افراد در هر جامعه از طریق سبک زندگی انتخابی آن ها و درونی کردن رفتارها و باورها در زنادگی روزماره   

 همان گونه که سبک زندگی الگویی برای تمایز و تفاوت قالل شدن مردم از . تولید و بازتولید می شود

 

 

 

پس سبک زندگی از آن جهات اهمیات دارد   . ست، هویت افراد نیز سبب تمایز و تشخن آن ها نسبت به همدیگر می شودیکدیگر ا

از این رو، سابک زنادگی   . که شیوه های ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از فرآیندهای فرهنگی و اقتصادی مدرن را آشکار می سازد

 .وردن هویت در اجتماع و تحلیل هویت افراد استالگوهایی برای روش زیستن و در نتیجه به دست آ

به طور عام و جوانان این شهر به طور خاص، به رغم آنکه در زمره ی شهرهای بازر  و صانعتی ایاران نیسات و باا       آبادانشهر      

اجتمااعی   - فرهنگ سنتی و گره خورده در اعتقادات و باورهای مذهبی است، لیکن در دهه ی اخیر شاهد وقوع تحاوالت فرهنگای  

قاعدتا  این تحوالت به حوزه های سبک زندگی و فرآیندهای هویات ساازی جواناان نیاز بساا داده شاده       . نسبتا  بنیادین بوده است

در واقع، . این عامل، سببی شده تا ما در این تحقیق به دنبال یافتن رابطه ای میان سبک زندگی و هویت اجتماعی آنان باشیم. است

در تمامی مراحل تحقیق خود به دنبال آن هستیم این است که چه رابطه ای بین سبک زندگی و ابعاد پن  گانه  پرسش اصلی که ما

 برقرار است؟آبادان ساله شهر  81-53ی هویت اجتماعی جوانان 

 

 ادبیات تحقیق
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 تعریف سبک زندگی

سبک زندگی روش الگومند مصرف، درت و ارزش گذاری محصوالت فرهنگی مادی است کاه اساتقرار معیارهاای هاویتی را در          

سبک زندگی اساسا  به معانی نمادین محصاوالت توجاه دارد؛ یعنای آنداه در ورای هویات      . چارچوب زمان و مکان ممکن می سازد

. رفته از جایگاه اجتماعی، نظام ارزشی و هنجارهای درونای شاده ی فارد اسات    سبک زندگی برگ. آشکار این محصوالت نهفته است

دسته ی نخست، مجموعه تعاریفی هستند که سبک زنادگی را  . تعاریف موجود از سبک زندگی را می توان به دو دسته تقسیم نمود

اماا   .ایان مفهاوم بیارون مای گذارناد     ی  از جنس رفتار می دانند و ارزش ها، نگرش ها و جهت گیری های ذهنی افراد را از  دایاره 

 (. 851فاضلی،)رویکرد دوم، ارزش ها و نگرش ها را نیز بخشی از سبک زندگی می داند 

 

 

 

 

 

 :مؤلفه های سبک زندگی

مجموعه ای از اشتغاالت که افراد آن را پس از آزادشدن از الزامات شاغلی، خاانوادگی و اجتمااعی باه منظاور      : 3اوقات فراغت -     

 (.8518فکوهی،) .استراحت و تفریح به کار می برند

 (.8518چاوشیان،)های ظاهری بدن است به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی :  مدیریت بدن -

 

 

فعالیتی غیراقتصادی و غیرسیاسی را شامل می شود که در آن، فرد با مصرف و استفاده از آنده پدید : 3مصرف محصوالت فرهنگی -

 .است، با امر فرهنگی آشنا می شود و به رشد و شکوفایی وجود خود کمک می کندآمده 

 .شیوه خریدکردن و انتخاب نوع کاالهایی که خریده می شوند: 1الگوی خرید -

  .انتخاب نوع غذاها و محل و چگونگی مصرف غذاها: 1الگوی تغذیه -
      تعریف هویت اجتماعی

گی ها و اندیشه هایی اشاره می کند که فرد، آن ها را از طریق اشترات اجتماعی و عضویت در هویت اجتماعی اساسا  به ویژ     

می شود ... جنسیت و این گروه ها و مقوله ها شامل نژاد، مذهب، قومیت، ملیت، . گروه ها و مقوالت اجتماعی کسب می کند

 (. 8518جنکینز،)

 ابعاد هویت اجتماعی

 هویت جنسیتی 

از آنکه اصلی مربوط به شکل بندی گروه باشد، یک هویت جمعی مربوط باه رده بنادی اسات؛ یعنای هماواره از      جنسیت پیش      

هویت جنسیتی از همان بدو تولد آغاز مای شاود و زیربناایی بارای شاکل گیاری       (. 8518جنکینز،)بیرونی تعریف شده است  منظر

                                                 
3
Leisure Time  
 
Body Management  
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1
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

جنسیتی یعنی تصورات، معانی، ارزش ها و انتظارات مربوط به یک  هویت. هویت فردی و اجتماعی و سایر ابعاد زندگی نیز می باشد

 .در عرصه های مختلف به انسان منتقل می شود و ساختار روانی و شخصیتی او را می سازداجتماعی  جنس که از طریق تعامل

 هویت گروهی

ها موجود است؟ شیوه هاای   هایی میان آن، تعیین نسبت میان جوان و خانواده اوست و اینکه چه پیوندگروهی منظور از هویت     

هویات   .دنا ، مشاورت و درت و تفااهم مای دان   ی، تکریم منزلت، تباادل عااطف  (پذیرش)تکوین این نوع هویت را عبارت از مقبولیت 

سات مای آیاد    گروهی از طریق سنجش خصوصیات، ویژگی ها و تفکرات شخن درباره ی گاروه هاایی کاه عضاو آن هاسات باه د      

 (.8518اوغلی، عیسی نژاد، رهبرقاضی،هرسی ، محمود)

 هویت دینی

 یکی از مهم ترین عناصر هویت ساز است که می تواند مقاومت ایجاد کند و هویت دینی یکی از معنابخش تارین هویات   82دین     

بتاوان   شااید  (.8512کاساتلز، )شدن پیوند می خورد  هایی است که به احتمال خیلی زیاد در رویارویی و تضاد با ارزش های جهانی

 گفت هویت دینی از مهم ترین عناصر ایجادکننده ی همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرآیندی با ایجاد

 .عی داردتعلق خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جم

 

 

 

 

      

 هویت قومی

در این نوع هویات، رواباا عااطفی اعضاا     . برخالف هویت ملی که زاده ی عصر جدید است، سابقه ای تاریخی داردهویت قومی      

 88تاجفال (.  851،رضایی، ریاحی، سخاوتی فر)ن حاکم است بیشتر بوده و همگنی و یکدستی بیشتری نسبت به جامعه ی کلی بر آ

هویت قومی را بخشی از مفهوم فرد می داند که از آگاهی اش نسبت به عضویتش در یک گروه قومی با ارزش ها و احساسات مربوط 

 . به آن ناشی می شود

 هویت ملی

همبستگی یا اجتماع بزر  ملی، آگاهی از آن و احساار وفااداری باه آن و همدناین فاداکاری در راه آن       هویت ملی احسار     

تعلق و تعهد اعضای یک جامعه به رموز و نمادهای فرهنگی شامل هنجارها، ارزش ها، زباان  معنای احسار این نوع هویت به  .است

هویت ملی به مشخصات و ویژگی هایی گفته  .است که در نتیجه موجب تمایز آن جامعه از دیگر جوامع و انسجام ملی می شود... و 

از نظر علاوم اجتمااعی، زباان    . مایدنر متمایز کرده و در جامعه نوعی انسجام کلی ایجاد می می شود که یک جامعه را از جوامع دیگ

  (.8531رزازی فر،)مشترت، دین مشترت و آداب و سنن مشترت، عناصر اصلی هویت ملی را شکل می دهند 
 

 چارچوب نظری

                                                 
8 

Religion  
88

H.Tajfel  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 نظریات مربوط به سبک زندگی

  8وبلن

مای  ایلی هساتند کاه انساان هاا     به نظر وبلن مصرف چشمگیر، تن آسایی چشمگیر و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، وس     

به نظر وی، یروت مهم . کوشند تا در چشم همسایگان شان بهتر جلوه کنند و در ضمن برای خودشان نیز ارزش بیشتری قالل شوند

کاردی و  )ایشای اسات   خارجی داشته باشد و بهترین نمود آن، مصارف متظااهری و نم   ترین عامل کسب منزلت است که باید نمود

آنان که درآماد بیشاتری از   . از دیدگاه وی، جایگاه شغلی افراد توجیه کننده ی سبک زندگی متفاوت آن هاست(. 8518هادی زاده،

ن آرایش و گذران اوقات فراغت بارای خاود   شغل خود به دست می آورند، شیوه ی زندگی افتخارآمیزی را با روش های مختلفی چو

وبلن اعتقاد دارد الگوی مصرف که استراتژی اصلی سبک زنادگی محساوب مای شاود، از ساوی ماردم باه مثاباه ی         . برمی گزینند

      (. 8515وبلن،. )ن تر به شمار می رودمشخصی برای تمایز آنان از اقشار پایی

 زیمل

بازسازی هویت ازدست رفته ی خویش و برای فرار از گمنامی در کالن شهرها به شیوه ای از از نظر زیمل، انسان شهری برای      

وی الگوی مصرف و مد را جست و جوی تمایز و فردیتی می داند که .زندگی روی می آورد که با مدگرایی و مصرف همراه است

 به نظر او در . هویت شخن را می سازد

 

اما در جوامع مدرن، فرآیند هویت فردی شده . از این رو بسیار همگن بودند. ز گروه می گرفتندجوامع اولیه، افراد هویت خود را ا

سبک (. 8518باکات،)ارد، برای خود بسازد به نظر او، در شهرهای بزر ، شخن مصرف می کند تا هویتی را که دوست د. است

عه ی مدرن می باشد ی زندگی روزمره در جامزندگی از نظر زیمل، استراتژی هایی برای تحقق یافتن فرهنگ عینی برا
(Cockerham,1997). 

 بوردیو

 می داند که بر اسار توزیع سرمایه طبقه بندی می شود و افراد در آن برای 85بوردیو نظام اجتماعی را مجموعه ای از میدان ها

 طبقه  درونی کردن این میدان ها، نظام هایهر فرد بر اسار موقعیت خود با  .و قدرت به رقابت می پردازندکسب بیشتر سرمایه 

 

 

 

 

هریک از این نظام ها می تواند از یک سو، ظرفیت تولیاد الگوهاای رفتاار و از ساوی     . بندی شده ای را در ذهن خود پدید می آورد

فارد بار اساار     .دیگر، ظرفیت طبقه بندی و درت اهمیت فعالیت ها و محصوالت یعنی تمایالت و ترجیحات را در فرد ایجااد کناد  

ایان الگوهاا و جلاوه    . ارزیابی یا همان سلیقه، الگوی رفتاری خاصی را برای دستیابی به سرمایه ی بیشتر در هر میدان برمی گزیناد 

 :در هر میدانی میان بازیگران اجتماعی چهار نوع سرمایه رد و بدل می شود (.8512بوردیو،)گی هستند های عینی آن ها، سبک زند

 -5قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی توسا افاراد  : سرمایه فرهنگی - یروت و دارایی مالی : تصادیسرمایه اق -8

مجموعه ابزارهای نمادین پرستیژ، حیثیت، احتارام و قابلیات   : سرمایه نمادین - شبکه ی روابا فردی و گروهی  : سرمایه اجتماعی

 (. 851فکوهی،)های فردی در رفتارها 
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در مجموع می توان گفت مطابق مدلی که بوردیو از سبک زندگی اراله کرده اسات، شارایا عینای زنادگی و موقعیات فارد در            

نظامی برای طبقه بنادی اعماال و نظاامی بارای     . ساختار اجتماعی به تولید منش خاص منجر می شود و منشث دو دسته نظام است

تجسم یافته ی ترجیحات افراد اسات کاه باه صاورت عمال درآماده اسات و قابال         سبک زندگی (. قریحه ها)ادراکات و شناخت ها 

 . مشاهده هستند؛ الگویی غیرتصادفی که اهمیت طبقاتی دارد

 گیدنز

به نظر گیدنز جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افازایش حاوزه مصارف و فعالیات هاای سابک            

وی از اشکال خودانتخابی از مصرف (. 51 : 8513رحمت آبادی و آقابخشی،)زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است 

می کند و متضمن انتخاب انواع خاصی از غذا، پوشاات، مساکن، اتومبیال،    گرایی سخن می گوید که سبک زندگی افراد را مشخن 

عادات کاری، اشکال مختلف تفریح،  فراغت و انواع دیگری از رفتار منزلت جویانه است که در عین حال توساا موقعیات اجتمااعی    

 افراد و 

 

 

واقاع آن هاا عبارتناد از اعماال اجتمااعی فایاده       در . امکان و میزان دسترسی آن ها به منابع اقتصادی و فرهنگی مشروط می شود

انگارانه و شیوه های زندگی پذیرفته شده در جامعه ی جدید که منعکس کننده ی هویات هاای شخصای، گروهای و هویات هاای       

ر خصلت بازتابندگی سبک های زندگی باعث می شوند تا آن را در حوزه ای فراتر از فاردی شادن و د  . اقتصادی اجتماعی افراد است

یک فرایند تعاملی زیست جهان های متمایز مالحظه کنیم که استفاده از مواد و مصالح نماادین مصارف انباوه، باه اشایاع و اعماال       

ملمور تبدیل می شوند که دارای استعاره هایی برای خودشان می باشند و بازتابی از موقعیت اجتماعی و هویات شخصای هساتند    

 (.   851شکوری،)

است که شخن با داشتن سبک زندگی، عالوه بر رفع نیازهای خود مای خواهاد هویات مشخصای بارای خاویش        گیدنز معتقد     

فرد می خواهد با نوعی مصرف تظاهری، یک هویات پایگااهی را باه نماایش     . انتخاب کند و آن را در برابر دیگران به نمایش بگذارد

ی کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آن ها را به کار مای  به باور گیدنز، سبک زندگی را می توان به مجموعه ا. بگذارد

گیرد؛ چون نه فقا نیازهای جاری او را برمی آورند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصای خاود برگزیاده اسات در     

ی می کند پساسانتی تار باشاد، باه     به نظر گیدنز، هرچه محیطی که فرد در آن زندگ(. 8531گیدنز،)دیگران مجسم می سازد برابر 

دنیای مدرن گزینه های انتخاب را بارای افاراد افازایش    . همان میزان دغدغه های سبک زندگی در مرکز تشخن فرد قرار می گیرد

 (.8512گیدنز،)خاص بود  می دهد؛ درحالی که در فرهنگ های ماقبل مدرن معموال  فرد پیرو یک سبک و یک شیوه ی زندگی

جموعه نظریات اندیشمندان نامبرده در خصوص سبک زندگی می توان گفت که زیمل سبک زندگی را نماد فردیت برتر، با بررسی م

مهادوی  )وبلن آن را نماد ساز و کار روحی و عادات فکری و بوردیو و گیدنز سبک زندگی را نماد هویت فردی و اجتماعی می دانناد  

 (.  851 کنی،

 

 نظریات مربوط به هویت 

 تاجفل

 تاجفل هویت اجتماعی را درت فرد مبنی بر اینکه او متعلق به کدام گروه اجتماعی معین است و اینکه این تعلق با اهمیت     

عنوان عضو  به( خود)به عبارت دیگر، هویت اجتماعی مفهوم  .دادن احساسی و ارزشی به این عضویت همراه است، تعریف می کند

آگاهی از اینکه فرد به یک گروه )عنصر شناختی : گروهی را متشکل از سه عنصر می داندعضویت  او (.8515عالمی،)گروه است 

احساسات )و عنصر احساسی ( فرض هایی درباره ی پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی)  ، عنصر ارزشی(تعلق دارد

 که است کرده استدالل تاجفل (. 851حمدی،گل م( )افراد دیگر که رابطه ی خاص با آن گروه دارند نسبت به گروه و نسبت به
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 و از نظر احساسی، این عضویت برای او مهم یابد می دست اجتماعی هویت به گروه، در عضویتش به خودآگاهی طریق از شخن

 .Bagozzi, Dholakia, 2002)) شود می ارزیابی

پس در مجموع، از نظر تاجفل هویت اجتماعی عبارت است از یک خودمفهومی ناشی از عضاویت درون گروهای در یاک گاروه          

 اجتماعی همراه با 

 

 

احساسات، ارزش ها و تمار های عاطفی با دیگر اعضا که این احسار باعث تعلق فرد به گروه شده و باعث می شود که خاود را در  

 . وابسته به گروه خود معرفی کنددسته بندی های اجتماعی 

 جنکینز

او معتقد است که با تمایز قالل شدن . ، نظریه هویت اجتماعی خود را بیان کرده است 8جنکینز با تثییر از آرای مید و گافمن     

فرهنگی، چنین فرض می شود که یکی از دیگری مهم تر است یا امر کالن تر بر امر  –شخصی با امر اجتماعی  -بین امر فردی 

الگوی اصلی . در صورتی که اگر هویت شرط ضروری برای حیات اجتماعی است، عکس آن نیز صادق است. خردتر تعین می بخشد

اسطه ی آن، همه ی هویت ها اعم از فردی و برونی شناسایی به عنوان فرآیندی که به و -دیالکتیک درونی : جنکینز عبارت است از

 از خود اجتماعی روابا در جماعت ها و افراد آن ها واسطه به که هایی شیوههویت به (. 8518جنکینز،)معی ترکیب می یابند ج

 میان تفاوت و شباهت نظام مند نسبت های ساختن متمایز و برقراری و دارد اشاره شوند، می متمایز دیگر جماعت های و افراد

 زندگی پایه و هویت پایای این، اصول جز نه و هم با تفاوت و شباهت. هاست جماعت و افراد میان و ها،ت جماع میان افراد،

 . اند اجتماعی

 گیدنز

گیدنز بین هویت شخصی و اجتماعی تمایزی قالل نشده و معتقد است که هویت شخصی، چون در جریان اجتماعی ساخته می      

هویت شخصی شکل دهنده ی مسیری است که آدمی باید آن را طی مدتی کاه طاول عمار    . شود، خود نوعی هویت اجتماعی است

در جریان زنادگی، هارکس دارای زندگیناماه ای اسات کاه بازتااب       . جدد بپیمایدنامیده می شود و از البالی قرارگاه های نمادین ت

گینامه زندگی می کند و مثال  ایان  اطالعات اجتماعی و روان شناختی موجود درباره ی شیوه ی زندگی اوست؛ فرد برحسب این زند

یم؟ جواب می دهد و نهایتا  این پاساخ هاا را   سؤال که چگونه باید زندگی کنم؟ یا این سؤاالت که چه بپوشیم؟ چه بخوریم؟ کجا برو

باه نظار وی کثارت محایا اجتمااعی، تناوع       (. 8531گیدنز،)عرض عام قرار می دهد از صافی هویت شخصی خودش گذرانده، در م

راجع و ایفای نقش های گوناگون به صورت هم عرض، بر میزان انگیازه بارای کانش بعادی فارد ماؤیر باوده و در نتیجاه هویات          م

 .عی فرد را تحت تثییر قرار می دهنداجتما

 83کاستلز 

های  از نظر کاستلز، هویت عبارت است از فرآیند معناسازی بر اسار یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه ی به هم پیوسته ای از ویژگی

وسایله ی   شده بهاو معتقد است هویت، ساخته ی خود کنشگران و درونی . فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود

باا ایان حاال    . هویت منبع معنا برای کنشگران است و به دست آن ها از رهگذر فرآیند فردیت بخشیدن ساخته می شود. آنان است

 ها از نهادهای مسلا نیز ناشی شوند، اما حتی در این صورت نیز فقا هنگامی هویت خواهند ممکن است هویت
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 .(8512کاستلز،) ا درونی کنند و معنای آن را حول این درونی سازی بیافرینندها رآن ،بود که کنشگران اجتماعی

 

 مدل مفهومی پژوهش 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش  -8شکل 

 

 پرسش های پژوهش

 وجود دارد؟ آبادانساله شهر  81-53چه رابطه ای بین سبک زندگی و هویت دینی جوانان  -     

 وجود دارد؟ آبادانساله شهر  81-53آیا رابطه ای بین سبک زندگی و هویت جنسیتی جوانان  -     

 ؟وجود دارد آبادانساله شهر  81-53چه رابطه ای بین سبک زندگی و هویت قومی جوانان  -     

 وجود دارد؟ آبادانساله شهر  81-53آیا رابطه ای بین سبک زندگی و هویت گروهی جوانان  -     

 وجود دارد؟ آبادانساله شهر  81-53آیا رابطه ای بین سبک زندگی و هویت ملی جوانان  -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضیات پژوهش
 فرضیات پژوهش  -8جدول 

 سبک زندگی هویت اجتماعی

 هویت دینی

 هویت جنسیتی

 هویت گروهی 

 هویت قومی 

 هویت ملی
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 نظریه پردازان فرضیه ردیف فرضیه

به نظر می رسد بین سبک زندگی و هویت اجتماعی  فرضیه اصلی

رابطه معناداری وجود  آبادانساله شهر  81-53جوانان 

 .دارد

 وبلن، بوردیو، گیدنز: سبک زندگی

 جنکینز، تاجفل: هویت اجتماعی

 فرضیه فرعی

 8 

به نظر می رسد بین سبک زندگی و هویت ملی جوانان 

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  53-81

 وبلن، بوردیو، گیدنز: سبک زندگی

 گیدنز، کاستلز: هویت ملی

 فرضیه فرعی

  

جوانان بین سبک زندگی و هویت قومی به نظر می رسد 

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  53-81

 وبلن، زیمل، بوردیو، گیدنز: سبک زندگی

 تاجفل، جنکینز: هویت قومی

 فرضیه فرعی

5 

بین سبک زندگی و هویت جنسیتی به نظر می رسد 

رابطه معناداری وجود  آبادانساله شهر  81-53جوانان 

 .دارد

 زیمل، وبلن، بوردیو: سبک زندگی

 جنکینز، تاجفل: هویت جنسیتی

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه پژوهش

با عنوان بررسای تاثییرات مصارف رساانه ای بار هویات اجتمااعی دانشاجویان         ، (8518)یافته های تحقیق هرسی  و همکاران      

دانشگاه اصفهان نشان داد که همبستگی های معناداری میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه هاای جمعای باا ابعااد هویات اجتمااعی       

 . پاسخگویان وجود دارد

هویت ملی؛ مطالعه موردی شاهروندان شاهر کاشاان در ساال     در تحقیقی با عنوان رابطه سبک زندگی و میزان  ،(8512)نیازی      

 ، نتیجه 8511

 

گرفتند که میان سبک فراغتی پاسخگویان و نحوه گذران اوقات فراغت به عنوان مؤلفه اصلی سبک زنادگی باا میازان هویات ملای      

 .شهروندان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 فرضیه فرعی

  

جوانان بین سبک زندگی و هویت گروهی به نظر می رسد 

 .رابطه معناداری وجود دارد  آبادان ساله شهر  53-81

 بوردیو، زیمل، گیدنز: سبک زندگی

 گیدنز، جنکینز، تاجفل: هویت گروهی

 فرضیه فرعی

3 

جوانان بین سبک زندگی و هویت دینی به نظر می رسد 

 .رابطه معناداری وجود دارد  آبادان ساله شهر  53-81

 زیمل، وبلن، بوردیو: سبک زندگی

 گیدنز، کاستلز: هویت دینی
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: مطالعاه ماوردی  )بررسای رابطاه سابک زنادگی باا هویات قاومی جواناان         با عنوان  در تحقیقی ،(8511)ذوالفقاری و سلطانی      

باه نحاوی کاه هار چاه       ؛که بین سبک زندگی افراد با هویت قومی آنان رابطه معنی داری وجود دارد نشان دادند (شهرستان مهاباد

 .می شوداز میزان هویت قومی افراد کاسته  ،سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن تر باشد

 83-53در تحقیقی با عنوان بررسی تثییر سبک زندگی بر هویت اجتماعی؛ مطالعه موردی جواناان   ،(8511)کفاشی و همکاران      

باا  ... ساله شهر بابل، طبق نتای  خود بیان می کنند که میان مؤلفه های سبک زندگی مانند مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغتی و 

جمع بندی این تحقیق نشانگر نقش . همبستگی وجود دارد ... یت اجتماعی یعنی هویت مذهبی، ملی، گروهی و مؤلفه ها و ابعاد هو

 .تعیین کننده ی سبک زندگی در بروز هویت اجتماعی است

 در تحقیقی که با عنوان سبک زندگی و هویت ملی؛ مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز توسا خواجه نوری    

درصاد   81و همکارانش انجام شد، نتای  تحقیق نشان داد که متغیرهای سبک زندگی و مدیریت بادن روی هام رفتاه نزدیاک باه      

 (.8511،خواجه نوری، هاشمی، روحانی)ن می کنند تغییرات هویت ملی را تبیی

سااله طبقاه متوساا     3 تاا   83در تحقیقی که رحمت آبادی و آقابخشی تحت عنوان سبک زندگی و هویت اجتماعی جواناان       

آنان به جای دنبالاه  . شهری در شهرهای بزر  و با روش دلفی انجام دادند، نتای  نشان دهنده ی میزان باالی مصرف فرهنگی است

ایان در  . روی صرف از سبک های زندگی از پیش تعیین شده، تا حدودی خود دست به تعیین انتخاب ها و موقعیات هاا مای زنناد    

رحمات آباادی و   . )ه خاستگاه اجتماعی و خانوادگی عاملی مهم در شکل گیری سلیقه و ترجیحات جوانان باوده اسات  حالی است ک

 (.8513آقابخشی،

     (Kahle, Kau, Tambyan, Tan, Jung, 2005 )، در مصرف کنندگان رفتار در ارزش ها و مذهبی تعصب مذهب، بررسی به 

نگرش  بر معنی داری تثییر مذهبی تعصب و مذهب که رسیده اند نتیجه این به آن ها .اند پرداخته سنگاپور مردم از نفر 8322 بین

 .دارد افراد مصرفی رفتار و ها

     (Pluss, 2005)، هنگ کنگ  هویت قومی مهاجرانی که از هند بهساخت قومیت جهانی شده،  در مقاله ای تحت عنوان

انعطاف پذیر می کند؛ زیرا فرآیند  به نظر پلور، جهانی شدن، هویت قومی را .مهاجرت کرده اند، را مورد بررسی قرار می دهد

  .مردم درباره خودشان را تغییر می دهد جهانی شدن نظرات
 

 

 

 

     (Minkler, Cosgel, 2005)،  در تحقیقی با عنوان مذهب و مصرف به بررسی رابطه بین هویت مذهبی و مصرف به عنوان

 یکی از مؤلفه های سبک زندگی 

 

 اول را حرف مختلف کاالهای از استفاده و خرید برای افراد انگیزه ی مصرف، فقا در که به این نتیجه رسیده اندآنان . پرداختند

 .می کنند دخالت که هستند هم دیگری نیروهای آن به رسیدن وب انتخا فرهنگی، کاالهای مصرف و نیازها ورای بلکه نمی زند،

 (Fernandez, 2003)     ،  در تحقیقی با عنوان ایرات رسانه و فرهنگ پست مدرن بر هویت های قومی و اجتماعی دانش آموزان

 آمریکایی به بررسی ارزیابی تثییرات خاص فرهنگ جهانی و پست مدرنیسم بر هویت اجتماعی جوانان دانش -دبیرستانی مکزیکی 

ن بود که عناصر رسانه و فرهنگ پست مدرن، هویت قومی و از نتای  این پژوهش ای. مکزیکی پرداخته است -آموز آمریکایی 

مکزیکی را منسجم می کند و از طرف دیگر، تولیدات مصرفی متعددی که دانش آموزان در  -اجتماعی دانش آموزان آمریکایی 

 .زلت و پایگاهیظاهر برای نمایش سبک زندگی خود به کار می گیرند، صرفا  برای استفاده و تفریح و سرگرمی است نه برای من
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 روش پژوهش

متغیر مستقل یعنی سبک زندگی باا  . ها از پرسشنامه استفاده شده استبرای گردآوری داده. باشدروش این مطالعه پیمایش می     

به صاورت  ( گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، مصرف محصوالت فرهنگی، الگوی خرید و الگوی تغذیه)شاخن ها و مؤلفه های آن 

هویت دینای، هویات جنسایتی، هویات     )متغیر وابسته در این تحقیق، هویت اجتماعی شامل پن  بعد . گویه هایی عملیاتی شده اند

برای بررسی روایی پرسشانامه ماورد نظار در ایان     . استبه صورت گویه هایی عملیاتی شده  نیز (هویت گروهی و هویت ملیقومی، 

تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است و از نظرات چند تن از اسااتید جامعاه شناسای دانشاگاه آزاد شوشاتر و دانشاگاه شاهید        

پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب زیر برای هر مقیار بدسات  برای برآورد . چمران اهواز استفاده شده است

باشد، قابل قبول  32/2ضریب آلفای کرونباخ برای هویت جنسیتی باالی چنانده از آن جا که پرسشنامه محقق ساخته است و . آمد

 . باشدتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر میاست، می
 مقادیر آلفای کرونباخ - جدول 

 مقدار آلفا  تعداد گویه متغیر

 15/2 1  سبک زندگی

 13/2 82 هویت ملی 

 2/   82 هویت قومی 

 2/   82 هویت جنسیتی

 3/2  82 هویت گروهی

 12/2 82 هویت دینی 

 

تشکیل می دهناد کاه بار اساار ساالنامه آمااری ساال         آبادانساله شهر  81-53جمعیت آماری در این تحقیق را کلیه ی جوانان 

گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده اسات و بارای تعیاین     در این تحقیق، از نمونه. نفر بوده است  5 82، این رقم 8518

طاور تصاادفی   باه   آباادان سااله شاهر    81-53نفر از جوانان  12 حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که در نهایت تعداد 

 .برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. انتخاب شدند

 

 (تعاریف نظری و عملیاتی)شیوه سنجش متغیرها 

 سبک زندگی: متغیر مستقل

 را او جااری  نیازهاای  تنهاا  ناه  زیرا گیرد؛ می کار به را آن ها فرد که کرد تعبیر رفتارها از ای مجموعه به توان می را سبک زندگی     
مای ساازد    مجسام  دیگاران  برابار  در اسات  برگزیاده  خاود  فاردی  هویات  بارای  وی کاه  هام  را خاصی روایت بلکه کنند، می برآورده

شاخن های سبک زندگی و شیوه سنجش آن ها در اداماه آماده   . گویه برای سنجش این متغیر استفاده شد 52از (. 8531گیدنز،)

  : است

شرکت در جشن ها و میهمانی ها، شرکت در مساجد و مکان های مذهبی، رفتن به گردش و تفریح، : حوه گذران اوقات فراغتن     

 .استراحت و قدم زدن، رفتن به سینما و تئاتر و تماشای کنسرت، مطالعه کتب و مجالت

زمان و هزینه مواد آرایشی مصرف شده، انجام جراحی زیبایی، انواع رژیم ها و مکمل های غذایی، حضور در : مدیریت بدن     

 .باشگاه های بدنسازی و ورزشی

زمان اختصاصی جهت خرید و مطالعه جدیدترین کتاب ها، روزنامه ها و مجالت، زمان صرف شده : مصرف محصوالت فرهنگی     

 .وبگردی، هزینه مصرفی برای حضور در سینما و یا دیدن کنسرت، بازدید از نمایشگاه های هنریدر اینترنت و 
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، مارت کاال، راحتی و ساده بودن لبار، خرید از (ارزان بودن)دوام و کیفیت کاال، مد روز بودن، قیمت مناسب : الگوی خرید     

 .مراکز بزر  خرید و فروشگاه های معروف و معتبر

صرف مواد غذایی در رستوران یا در منزل، مصرف غذاهای فست فودی، اهمیت ظاهر غذا، ترجیحات تغذیه ای : ی تغذیهالگو     

 .مثل سبزیجات یا غذاهای گوشتی

 هویت اجتماعی: متغیر وابسته

های گوناگون  روهها و گ کند و بر اسار عضویت در رده هویت اجتماعی تعریفی است که فرد از خود در رابطه با دیگران می     

 های های فردی دیگران در قالب نگرش هر فرد هویت یا خویشتن خود را از طریق سازماندهی نگرش. گیرد اجتماعی شکل می

گویه و در مجموع  82هرکدام از ابعاد با . هویت اجتماعی شامل پن  بعد است. اجتماعی یا گروهی شکل می دهد ه یازمان یافتس

  .دگویه سنجیده شده ان 32
 هویت ملی

هویت ملی فرآیند پاسخگویی آگاهانه ی یک ملت به پرسش های پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصالی و       

این متغیر نیاز  (. 8515گودرزی، )یم تاریخی خود است دالمی، حوزه ی تمدنی، جایگاه سیاسی اقتصادی، فرهنگی و ارزش های سه

 به وسیله پرسش ها و 

 

 .سرزمین، زبان، موسیقی، عالقه به تاریخ و اعیاد و سنت: گویه هایی شاخن سازی شده است

 هویت قومی

پرسش های سنجش . (Jacobsen, 2003)روه قومی خاص است هویت قومی، احسار تعلق فرد نسبت به عضویتش در یک گ     

قومی، داشتن احساسات مثبت قومی، ترجیح مشارکت تعلق خاطر به روابا  :نگرش پاسخگویان به صورت ذیل طراحی شده اند

 .گروه قومی

 هویت جنسیتی

برای عملیاتی کاردن ایان مفهاوم از    . برداشت یا تعریفی که فرد از خود به عنوان یک زن یا یک مرد داردهویت جنسیتی یعنی      

نسبت به تقسایم وظاایف در جامعاه و در    دلبستگی نسبت به جنسیت فرد، گرایش  :پرسش هایی با مضامین زیر استفاده شده است

 .تلقی از روابا بین زن و مرد، منزل بین زن و مرد

 

 هویت گروهی

 هاا موجاود اسات؟    اوست و اینکه چه پیوندهایی میاان آن  و دوستان خانواده، ، تعیین نسبت میان جوانگروهی منظور از هویت     

داشاتن  ، تعلاق خااطر باه رواباا باا دوساتان       :های زیر استفاده گردیاد  برای عملیاتی کردن این بعد هویت اجتماعی نیز از پرسش

 .احساسات مثبت نسبت به دوستان و خانواده، ترجیح مشارکت با گروه دوستان

 هویت دینی

میزان شناخت عقیدتی فرد از تعلق و ارتباط نسبت به دینی خاص و پیامدهای احساسی مثبتی اسات کاه فارد از ایان تعلاق و           

عباسای  )قالال اسات   تجربه می کند و میزان ارزشی که فرد باه انجاام عملای مناساک فاردی و جمعای ایان دیان خااص          ارتباط 

 (  851قادی،

، دلبستگی به ایفای شاعالر و مناساک دینای   ، برای شاخن سازی این بعد از پرسش هایی با مضمون پایبندی به ارزش های دین(. 

 .بی استفاده شدتمایل عملی به آیین ها و ظواهر دینی و مذه
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 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی

سال  53تا  81درصد زن بوده اند که دامنه ی سنی این افراد از    درصد مرد و   3نفری پژوهش، حدود  12 از کل نمونه ی      

درصد مجرد  1 تثهل،  از نظر وضعیت. بوده است 23/5سال و انحراف استاندارد آن حدود    /  ها  سن بوده و میانگین سنی آن

درصد افراد دارای    / متغیر تحصیالت، متغیر سنجیده شده ی دیگر در این پژوهش بوده است که . درصد متثهل بوده اند  5و 

متغیرهای زمینه ای شامل همین چهار مورد . از پاسخگویان دارای تحصیالت آکادمیک بوده اند 1/33تحصیالت غیردانشگاهی و 

درصد سبک زندگی افراد پاسخگو سنتی، 33/81 ،رهای دیگر تحقیق شامل متغیر مستقل که سبک زندگی می باشدمتغی. بوده است

دارای پن  بعد بوده است که این ابعاد متغیر وابسته، هویت اجتماعی . درصد مدرن می باشد  / 1درصد نیمه سنتی و  33/31

 هویت دینی می باشد که جدول توزیع فراوانی شامل هویت ملی، هویت قومی، هویت جنسیتی، هویت گروهی و 

 

درصد  13/33درصد متوسا و  3 /13درصد هویت ملی افراد پایین،  1/8 : کدام از متغیرها به این شرح بودره افراد نمونه برای

 .باال می باشد

جنسیتی افراد پایین،  درصد هویت 13/3. درصد باال بود 1/31 درصد متوسا و  33/5درصد هویت قومی افراد پایین،  53/ 8

  21/5درصد متوسا و  8 /31درصد هویت گروهی افراد پایین،   / 8نمره . درصد باال می باشد 5/1 درصد متوسا و  15/ 1

 .درصد باال می باشد   /38درصد متوسا و   23/5درصد هویت دینی افراد پایین،  8 /  درصد باال بود و در نهایت نمره 

 یافته های تبیینی

 یه اصلیفرض

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان 

برای آزمون این فرضیه، گوبه های سبک زندگی را با همدیگر و گویه های هویت اجتماعی را نیز باا یکادیگر ترکیاب نماودیم و          

چون شاخن های به دست آمده در سطح سنجش فاصله ای می باشند، لذا برای آزماون  . شاخن های موردنظر را به دست آوردیم

 .تفاده شده استاین فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون اس
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی -5جدول

 نوع آزمون مقدار تعداد سطح معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون 3/2   12  222/2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال 2/ 83 12  222/2

 ضریب همبستگی اسپیرمن 52/2  12  222/2

 

اسات، مای تاوان گفات     ( 23/2)با توجه به مقدار ضریب همبستگی و همدنین سطح معناداری که بسیار کوچکتر از حد مجااز       

باه عباارت دیگار، باین دو متغیار سابک زنادگی و هویات         . شواهد کافی برای رد فرضیه صفر و تثیید فرضیه تحقیق موجود اسات 

رای اطمینان بیشتر و با توجه به اینکه شاخن ها از ترکیب سؤاالت ترتیبی به دست ب. اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

آمده اند، از ضرایب همبستگی تااو بی کندال و همدنین ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نیاز اساتفاده شاده اسات کاه مقادار       

مقدار ضریب همبستگی رتباه ای اساپیرمن   و همدنین  222/2و سطح معنی داری  2/ 83ضریب همبستگی تااو بی کندال برابر با 

به دست آمد که نشان می دهد بین دو متغیار رابطاه معناادار و مساتقیمی برقارار       222/2در سطح معنی داری  52/2 نیز برابر با 

 . پس فرضیه اصلی تحقیق تثیید می شود. است
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 فرضیات فرعی

 فرضیه اول

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت ملی جوانان 

 :قبلی عمل شده است یهنیز مطابق فرض برای آزمون این فرضیه

 

 
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت ملی -4لجدو

سطح 

 معناداری

 نوع آزمون مقدار تعداد

 ضریب همبستگی پیرسون 2/ 53 12  222/2

 کندالضریب همبستگی تااوبی  83/2  12  222/2

 ضریب همبستگی اسپیرمن 523/2 12  222/2

و ضریب همبستگی ( 83/2 )، ضریب همبستگی تااوبی کندال (2/ 53)با توجه به مقادیر آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

در هر سه آزمون، می توان گفت که رابطه ی بین دو متغیر سبک زندگی و هویت   222/2در سطح معناداری ( 523/2)اسپیرمن 

 .ملی مثبت و معنادار است؛ به عبارت دیگر شواهد کافی برای رد فرضیه صفر و تثیید فرضیه تحقیق موجود می باشد

 فرضیه دوم

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت قومی جوانان 
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت قومی -3جدول

 نوع آزمون مقدار تعداد عناداریسطح م

 ضریب همبستگی پیرسون -231/2 12  818/2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال -253/2 12  2/ 53

 ضریب همبستگی اسپیرمن -233/2 12  2/2 5

به  23/2با توجه به مقادیر ضرایب همبستگی پیرسون، تااوبی کندال و اسپیرمن که ضرایبی منفی در سطوح معناداری بیش از      

یعنی بین دو متغیر سبک . دست آمد، می توان گفت که شواهد کافی برای رد فرضیه تحقیق و تثیید فرض صفر موجود است

 . ار نیستزندگی و هویت قومی رابطه معناداری برقر

 

 فرضیه سوم   

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت جنسیتی جوانان 

   
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت جنسیتی -6جدول

 نوع آزمون مقدار تعداد سطح معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون -881/2 12  1/2 2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال -231/2 12  2/2 8

 ضریب همبستگی اسپیرمن -213/2 12  831/2
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 فرضیه سوم

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت جنسیتی جوانان 
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت جنسیتی -6جدول

 آزموننوع  مقدار تعداد سطح معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون -881/2 12  1/2 2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال -231/2 12  2/2 8

 ضریب همبستگی اسپیرمن -213/2 12  831/2

ضریب )و تثملی در مقادیر ستون مقدار و همدنین ستون سطح معناداری  ( )با توجه به نتای  بدست آمده از جدول      

،  2/2 8و سطح معنی داری  -231/2، ضریب همبستگی تااوبی کندال  1/2 2در سطح معناداری  -881/2همبستگی پیرسون 

صفر و رد فرض  می توان گفت شواهد کافی برای تثیید فرضیه( 831/2و سطح معنی داری  -213/2ضریب همبستگی اسپیرمن 

 .به عبارتی بین دو متغیر سبک زندگی و هویت جنسیتی رابطه ی معناداری وجود ندارد. تحقیق وجود دارد

 فرضیه چهارم

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت گروهی جوانان 

 .ی کندال و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده استبرای آزمون این فرضیه نیز از ضرایب همبستگی پیرسون، تااوب

 

 

 

 

 

 
 ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و هویت گروهی -7جدول

 نوع آزمون مقدار تعداد سطح معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون 11/2  12  222/2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال 815/2 12  222/2

 ضریب همبستگی اسپیرمن 1/2   12  222/2

 

می باشد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین دو  11/2 ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده بین دو متغیر معادل      

تثیید  23/2با توجه به سطح معناداری به دست آمده، این فرضیه در سطح معناداری  .متغیر سبک زندگی و هویت گروهی می باشد

 13/2یعنی فرضیه مورد نظر با . به عبارت دیگر، شواهد کافی برای رد فرضیه صفر و تثیید فرضیه تحقیق موجود است. می گردد

 . معناداری برقرار استاطمینان قابل قبول می باشد و بین سبک زندگی و هویت گروهی رابطه مستقیم و 

 فرضیه پنجم

 .رابطه معناداری وجود دارد آبادانساله شهر  81-53بین سبک زندگی و هویت دینی جوانان 
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 .برای آزمون این فرضیه نیز از سه ضریب همبستگی پیرسون، تااوبی کندال و اسپیرمن استفاده می کنیم
 هویت دینی ضرایب همبستگی مربوط به رابطه سبک زندگی و -1جدول

 نوع آزمون مقدار تعداد سطح معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون 231/2 12  818/2

 ضریب همبستگی تااوبی کندال 2/2 2 12  2/  8

 ضریب همبستگی اسپیرمن 211/2 12  2/  8

می باشد، شواهد کافی  818/2در سطح معنی داری  231/2می توان گفت به دلیل مقدار ضریب همبستگی پیرسون که برابر با      

به عبارتی، بین دو متغیر سبک زندگی و هویت دینی در سطح معنی داری . برای تثیید فرضیه صفر و رد فرضیه تحقیق موجود است

 .رابطه معناداری وجود ندارد 23/2

 

 

 

 

 
 

 تحلیل رگرسیون 

برای پی بردن به ایر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتای  آن به شرح جدول ذیل می      

 .باشد
 جدول خالصه -9جدول

Adjusted R Square R Square  (R) 

231/2 2 8/2   3/2 

تغییرات متغیر وابسته یعنی هویت اجتماعی توسا متغیر مستقل  8/2 2با توجه به مندرجات جدول فوق می توان گفت مقدار      

با توجه به اینکه متغیر وابسته پن  بعد دارد، به صورت جداگانه ایار متغیار مساتقل بار آن هاا      . یعنی سبک زندگی تبیین می شود

 .رسی در اینجا آمده استبررسی شده است که نتای  این بر
 اثر متغیر مستقل بر ابعاد متغیر وابسته -82جدول

Adjusted R Square R Square  (R) ابعاد هویت اجتماعی 

 هویت ملی 2/ 53 851/2 853/2

 هویت قومی 231/2 2/ 22 225/2

 هویت جنسیتی 881/2 2/ 28 282/2

 هویت گروهی 11/2  215/2 212/2

 هویت دینی 231/2 2/ 22 225/2

 851/2می توان گفت که متغیر مستقل یعنی سبک زندگی باه میازان   ( R Square)با توجه به ستون ضریب تعیین چندگانه      

 .هویت دینی را تبیین می کند 2/ 22هویت گروهی و  215/2هویت جنسیتی،  2/ 28هویت قومی،  2/ 22هویت ملی، 
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 بحث و نتیجه گیری

یا دست اندر کاران امور جوانان از بحرانی نام می برند که جوانان هادهای فرهنگی و دانشگاهی بسیاری از متولیان نروزها  این     

 با ورود .ترین انحرافات جوانان می دانند را ریشه مهم بحران هویت که برخی آن؛ با آن دست به گریبانند ،در مواجهه با اجتماع

فرهنگ غرب با . ر روابا و ساختارهای اجتماعی و در طرز تفکر جامعه ی ایرانی حادث شداخوانده ی مدرنیته، تحوالت ژرفی دن

سبک زندگی خاص خود، به همراه ورود و گسترش روزافزون کاالهای مصرفی در جامعه ی ایران بیش از پیش فزونی یافت و 

گسترش فرهنگ مدرن، عامل بسیار مؤیری . ادمرزهای هویت به طور عام و هویت اجتماعی به طور خاص را تحت تثییر خود قرار د

هویت هر فرد، روایتی است که او از خود در ذهن داشته و هر روز از گذر انتخاب . در تغییر هویت اجتماعی جوانان ما بوده است

که بعد سبک های زندگی نیز مجموعه عملکردهایی هستند . هایی که صورت می دهد، آن را جرح و تعدیل کرده و تثبیت می کند

 .از گذشتن از صافی انتخاب ها انجام شده و رفتارها و انتخاب هایی را نشان می دهد که مؤید هویت فرد هستند

 

 

بنابراین از آنجایی که تحلیل سبک زندگی به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمی شود و پژوهشی است درباره زندگی      

 اجتماعی؛ آن چنان که در عمل تحقق می یابد، سبک زندگی عناصری بیش از مصرف کردن را نیز در بردارد و این به بهترین وجه 

بر اسار مطالبی که در فوق بیان شد می توان . ی اجتماعی به سمت سبک زندگی می باشد شان دهنده ی تغییر از رویکرد طبقهن

گفت که از طرفی عوامل متعددی در شکل گیری آن می توانند نقش اساسی ایفا کنند و از طرف دیگر سبک زندگی می تواند بر 

ی که در مدرنیته متثخر اتفاق افتاده است، سؤال مربوط به با تثمل در تغییرات .هویت اجتماعی و ابعاد پنجگانه ی آن تثییر گذار باشد

با این . رابطه ی بین سبک زندگی و هویت اجتماعی به یک پرسش اساسی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است

 . خته استپردا آبادانساله شهر  81-53رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان  بررسی به حاضر توضیحات، مطالعه

رابطاه معنااداری برقارار     آباادان سااله شاهر    81-53باین سابک زنادگی و هویات اجتمااعی جواناان       : ))تثیید فرضایه اصالی       

لذا هر چه در جامعه ماورد نظار، افاراد از سابک زنادگی مادرن تاری برخاوردار باشاند، هویات اجتمااعی آن هاا نیاز در              ((. است

در تبیاین نتیجاه بااه    .تمااعی مای تواناد تثییرگرفتاه از سابک زنادگی افاراد باشاد        باه عباارتی، هویات اج   . ساطح بااالتری اسات   

ساابک زناادگی اصااطالحی اساات کااه در فرهنااگ ساانتی چناادان کاااربردی دساات آمااده ماای تااوان اینگونااه اظهااار داشاات کااه 

کاه باه درت    ایان رویکارد راهای اسات    . ندارد، چون مالزم با نوعی انتخاب از میاان تعاداد کثیاری از امکاان هاای موجاود اسات       

ماادرن بااودن ساابک هااای زناادگی و تقاباال آن هااا بااا شااکل بناادی هااای پیشااین ماای انجامااد و ایاان معااانی نمااادین، امااوری   

از معماول تارین شااخن هاای سابک زنادگی،       (. 8531گیادنز، )توافقی هستند که پیوساته در حاال از ناو اباداع شادن هساتند       

تاالش فارد بارای انتخااب محصاوالت فرهنگای و وساایل و        . ت اسات الگوی خرید، الگوی تغذیاه و نحاوه ی گاذران اوقاات فراغا     

پوشات خریاداری شاده در اجتمااع مای تواناد الگوهاای سابک زنادگی را باه کلای تغییار دهاد و سابک زنادگی در ایان معناا،                 

، کفاشاای و (8512)نتااای  آزمااون ایاان فرضاایه بااا نتااای  تحقیااق نیااازی  .شاایوه ای باارای هویاات یااابی فاارد در اجتماااع باشااد 

و (  22 )، مینکلاار و کسااگل  (8513)، رحماات آبااادی و آقابخشاای   (8511)، خواجااه نااوری و همکاااران   (8511)کااارانهم

 .همخوانی دارد( 8112)اکسلی و همکاران 

هرچاه   ((.رابطه معناداری برقرار است آبادانساله شهرستان  81-53بین سبک زندگی و هویت ملی جوانان : )) تثیید فرضیه فرعی اول

این گونه بیاان کارد    بر اسار نتیجه به دست آمده می توان. سبک زندگی افراد مدرن تر باشد، هویت ملی در بین آنان نیز باالتر است

نیمه سنتی و مدرن،  در جامعه ی آماری مورد مطالعه، با توجه به تغییرات زندگی اجتماعی از سبک زندگی سنتی به سبک زندگیکه 

 ن هویت ملی و به عبارتی، کاهش هویت های محلی و قومی و افزایش احسار تعلاق افاراد باه جامعاه ی ملای و     شاهد تحول در میزا

، خواجاه ناوری و همکااران    (8511)، کفاشای و همکااران   (8512)نتای  آزمون این فرضیه با تحقیقات نیاازی  . هویت ملی می باشیم

 .همخوانی دارد( 8513)و رحمت آبادی و آقابخشی ( 8511)
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وجود رابطه معناداری  آبادانساله شهرستان  81-53بین سبک زندگی و هویت قومی جوانان )): ، یعنیفرضیه فرعی دومرد  

نتیجه  به دست آمد، 23/2که در سطح معناداری بیش از ( -233/2)با توجه به مقدار ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن  ((.ندارد

جوامع  ورود در تبیین این نتیجه می توان گفت .ر سبک زندگی و هویت قومی وجود نداردمی گیریم رابطه معناداری بین متغی

به دنیای متجدد و نیمه سنتی، سبب گسیخته شدن و کاهش هویت های محلی و قومی و کاهش  آبادانسنتی همدون شهر 

 ، (8512)، نیازی (8518)نتای  آزمون این فرضیه با نتای  هرسی  و همکاران . احسار تعلق و دلبستگی به این دو شده است

و فرناندز ( 8511)تحقیق ذوالفقاری و سلطانی  همخوانی دارد، ولی با نتای ( 223 )و پلور ( 8511)خواجه نوری و همکاران

 .منافات دارد( 225 )

رابطه معناداری  آبادانساله شهرستان  81-53بین سبک زندگی و هویت جنسیتی جوانان : ))رد فرضیه فرعی سوم یعنی      

انه های ورود مدرنیته و از آن جا که خانواده مهم ترین عامل شکل گیری هویت جنسیتی فرزند است و نش((.. برقرار نیست

به صورت بسیار جزلی و نامحسور مشاهده شد، بین سبک زندگی  آبادانهماهنگی با جهانی شدن در نهاد خانواده در شهر کوچک 

نتای  آزمون این فرضیه با تحقیق کفاشی و . تغییریافته ی جوانان و هویت جنسیتی جوانان هیچ گونه رابطه معناداری یافت نشد

    .تناقض دارد( 8511)همکاران 

رابطاه معنااداری برقارار     آباادان سااله شهرساتان    81-53بین سبک زندگی و هویت گروهی جوانان : ))ثیید فرضیه فرعی چهارمت     

وجود تقسیم کاار در جامعاه ی مادرن باعاث     . یعنی هرچه سبک زندگی افراد مدرن باشد، هویت گروهی آنان نیز باالتر است((.. است

در قالب و صورتی دیگر به راه خود ادامه دهند و حتی فردگرایی و انزوایی انساان مادرن و پساامدرن    ( گمینشافت)تماعات شده که اج

نیز نتوانسته وجود و تضمین اجتماعی بودن و نیاز به عواطف و برخورد با گروه های همنوع را به کلی از بین ببرد و فارد ساعی کارده    

نتای  آزمون این فرضیه با نتاای  تحقیاق کفاشای و    . به طور نسبی هویت گروهی خود را حفظ کند است اگرچه نه به طور الزامی،ولی

 .همخوانی دارد( 8513)و رحمت آبادی و آقابخشی ( 8511)همکاران 

 رابطه معناداری وجود آبادانساله شهرستان  81-53بین سبک زندگی و هویت دینی جوانان : )) رد فرضیه فرعی پنجم، یعنی     

تقریبا   آبادانبه عبارتی سبک زندگی افرادی که دیندار هستند با سبک زندگی افراد غیر دیندار در شهر سنتی و کوچک ((. ندارد

از لحاظ انسان شناسی، شهری با قومیت های محدود و متشکل از سه قومیت لر، کرد و عرب  آباداناز آنجا که شهر . مشابه است

می باشد که به دلیل پیوندهای خانوادگی، قومی و محلی با یکدیگر در ارتباط چهره به چهره می باشند، فرد در درجه ی اول سبک 

عی بر این است که امورات خود را تا حد امکان با عرف معمول زندگی خود را با اجتماعی که در آن قرار دارد، هماهنگ می کند و س

از طرفی، نتای  تحقیقات کالن شهرها را به دلیل جو انزواگرایی و فردگرایی در این جوامع نمی توان . جامعه ی خویش به پیش ببرد

 با این تفاسیر پیداست که . تعمیم داد آبادانبه شهرهای کوچکی همدون 

، رحمت آبادی و آقابخشی (8511)، کفاشی و همکاران (8518)رضیه با نتای  تحقیق خواجه نوری و همکاران نتای  آزمون این ف

 .همخوانی نداشته باشد(  22 )و مینکلر و کسگل ( 221 )، کاهله و همکاران (8511)

  پیشنهادات 

بوط به سطوح دبیرستان و دانشگاه گنجانده مقوله های مربوط به سبک زندگی به گونه ای در متون و محتواهای آموزشی مر -     

شود تا نوع رفتار متناسب با هنجارها و ارزش های فرهنگی جامعه تجلی یابد و از این طریق، تثییرات رسانه ها و الگوهای بیگانه را در 

 .  حد ممکن محدود نمود

 و توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی و امکان حفظ و انسجام هویت گروهیبرگزاری جلسات بحث و کارشناسی در رابطه با  -     

از  به عبارت دیگر، سعی کنیم. رسانه ها و تکنولوژی هایی که امروزه جوانان کشورمان را به دامان خود برده انداستفاده ی مؤیر از 

 .تهدیدات فرهنگی برای شکوفایی ظرفیت های عظیم فرهنگی ایران و ایرانی استفاده کنیم
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زمینه های بروز و حضور جوانان در عرصه های مشارکت و تصمیم گیری اجتماعی با هدف تحکیم هویت اجتماعی تقویت  -     

 .آنان

این امر زمینه را برای . ایجاد و تقویت زمینه هایی که به مدد آن، جوانان قادر به تفکر منتقدانه نسبت به فرهنگ بیگانه باشند -     

 .ورد مؤیر با هجوم فرهنگی مهیا می نمایدتکوین هویت فرهنگی پایدار و برخ

     

تقویت زمینه های تبادل فکری و هم اندیشی با نسل جوان به منظور درت مشکالت و معضالت درونی آنان و پاسخ به پرسش  -

 های بنیادین
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 منابع فارسی

تحلیل جامعه شناختی هویت از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی؛ رویکردهای نوین در  (.8518. )، حسنچاوشیاناباذری، یوسف،  -

 .5-1 ، 2 ، نامه علوم اجتماعی .اجتماعی

هویت اجتماعی جوانان  جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر (.8517. )ادیبی سده، مهدی، یزدخواستی، بهجت، فرهمند، مهناز -

 .99-881، 5، فصلنامه مطالعات ملی .شهر اصفهان

 .شیرازه: تهران(. ترجمه خسرو صبوری)مصرف،  (.8518. )باکاک، روبرت -
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 .شیرازه: تهران (.ترجمه تورج یاراحمدی)هویت اجتماعی،  (.8518. )جنکینز، ریچارد -

سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب کاالهای ذوقی به عنوان شالوده ی تمایز و تشابه  (.8518. )حسن چاوشیان، - 

 .رساله دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران .درنیتهاجتماعی در دوره اخیر م

 جوانان مطالعه مورد: جوانان دینداری میزان با زندگی سبک رابطه (. 859)خواجه نوری، بیژن، ریاحی، زهرا، مساوات، ابراهیم  -

 .825-852، 2  ،شوشتر اسالمی واحد آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی فصلنامه .شیراز
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 .ایرانگرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن های  (.8516. )رضایی، احمد، ریاحی، محمداسماعیل، سخاوتی فر، نورمحمد -

 .889-842، 4، فصلنامه مطالعات ملی

 .دانشگاه فردوسی: مشهد (.ترجمه هما زنجانی زاده)کنش اجتماعی،  (.8572. )روشه، گی -

برجستگی هویت های فرهنگی جمعی و پیش بینی آینده ی آن، پایان نامه کارشناسی ، مطالعه میزان (8515)عالمی، مسعود  -

 .ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران

نشر دفتر مطالعات و توسعه : ، بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران، تهران( 851)عباسی قادی، مجتبی  -

 .رسانه ها

 .صبح صادق انتشارات: قم .سبک زندگیمصرف و (.  851. )فاضلی، محمد -

 .7 8-868، 4، فصلنامه جامعه شناسی ایران. تی و الگوهای محلی، ملی و جهانیشکل گیری هوی (.8518. )فکوهی، ناصر -
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بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی؛ مطالعه موردی  (.8519) .، عباسعربی نژادکفاشی، مجید، پهلوان، منوچهر،  -
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