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بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی در 
ساله شهر بوکان و 18-30شهر و روستا (مورد مطالعه: جوانان 

کانی و گلوالن سفلی))سه روستا (سالمت، کوره
3و خالد جاذبی2، دکتر حسین میرزائی1آباديدکتر سید احمد فیروز

27/11/94تاریخ پذیرش: 5/9/94:وصولتاریخ 

چکیده:
هاي دوران جدید این است که برخالف گذشته حق یکی از ویژگی

ها واگذار شده است. آنان نیز تالش تعیین و انتخاب هویت افراد به خود آن
شود ه سبک زندگی نامیده میکنند تا از طریق رفتارهاي مصرفی و آنچمی

در پژوهش کنونی با استفاده از خود را به نمایش بگذارند.يهویت ویژه
سبک ي میان مفاهیم چارچوب نظري متفکرانی چون گیدنز و زیمل رابطه

الگوي تغذیه، مدیریت بدن، الگوي خرید پوشاك و اوقات فراغت)(زندگی 
کانی سالمت، کورهروستاي 3شهر بوکان و 18- 30و هویت مذهبی جوانان 

نامه مورد سنجش با استفاده از روش کمی و ابزاري پرسشو گلوالن سفلی
نفر 194ي روستایی و جامعه382ي شهري قرار گرفت. حجم نمونه جامعه

ي شهري نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در هر دو جامعهتعیین شد. 
ي ري وجود دارد. در جامعهي معناداو روستایی بین دو مفهوم رابطه

ي میان این دو رابطهي شهري روستایی جهت رابطه مستقیم و در جامعه
بین دو متغیر جنسیت و جامعهمفهوم معکوس بود. عالوه بر این در هر دو

ي معناداري وجود داشت؛ اما در هر دو تحصیالت با هویت مذهبی رابطه
پاسخگویان پیدا نکرد. ي معناداري با هویت مذهبیجامعه سن رابطه
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مسألهیانبمقدمه و 
روي دیدگان که پیش1در دنیاي امروزي افراد از میان عناصر متعدد سبک زندگی

در جوامع سنتی که تنوع و ها قرار دارد، حق گزینش و انتخاب دارند. این امر آن
همه به ها چندان زیاد نبود و ها و انتخابگزینشی براي افراد وجود نداشت و تعداد بدیل

گذران اوقات فراغت و غیره ينحوه، تغذیه، الگوي نوع پوشاك، لحاظ افکار و عقاید
توانست مطرح باشد.نمیهمانند هم بودند

مرزهاي سنتی و يها از محدودهانسانکه در دنیاي جدید تعامالت میانحال آن
هاي آن خارج شده و به همگونی رفتارهاي اجتماعی جوامع انجامیده است. در بستپاي

هاي نوینی از کوچک و محلی خود خارج شده و با شیوهيهاي نوین از دایرهنتیجه انسان
دا کرده و بدون ها وجود دارد آشنایی پیمن آنأوا و مأها دورتر از مزندگی که فرسنگ

شوند. هاي جمعی وارد تعامالت جدید میکه خود بدانند از طریق اموري چون رسانهاین
و بعد از شدههاي جدیدي از زندگی آشنا تعامالت فوق با سبکيها در نتیجهاین انسان

پذیرند. بنابراین هاي نوین را میخود این سبکيمدتی با انکار سبک زندگی اولیه
).4: 2،1996هاي کارکردي به نوگرایی دانست (چانیهاي زندگی را باید پاسخکسب

مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که همراه با پیدایش این تغییرات و 
شده است. این مفهوم در آغاز 3شناسیصد سال اخیر وارد ادبیات جامعهتنوعات در یک

معنایی اقتصادي داشت و بر اساس جایگاه بار) 1920يدوران مدرنیته (تقریباً در دهه
بکار 4اجتماعیيشد و بعنوان شاخصی براي تعیین طبقهفرد در نظام تولید تعریف می

سبک 6و پیر بوردیو5هاي اخیرتر و بخصوص با کارهاي آنتونی گیدنزاما در سال؛رفتمی
است که فقط در متن اجتماعی، بلکه مفهومی يزندگی نه راهی براي تعیین طبقه

گرایی معنا پیدا کرده است. در این تغییرات فرهنگی عصر مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف
ها و رفتارهاي افراد است که ها، نگرشمعنا تعریف سبک زندگی راهی براي تعیین ارزش

یابد. با هویت آنان ارتباط می

1 life style
2 Chaney
3 sociology
4 social class
5 Anthony Giddens
6 Pierre Bourdieu
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دهاي نوین به مفهوم ي مصرفی در رویکرگیدنز در رابطه با همین توجه به مقوله
هاي روزانه مربوط بوده و به سبک زندگی به فعالیتکند کهسبک زندگی بیان می

، خوردن، پیروي از مد و محیط و توجه براي روبرو شدن و ظاهر بدنهاي پوشیدنعادت
).321: 1،1997(کوکرهام و همکارانشودبا دیگران اطالق می

مصرفی در تعریف سبک زندگی معتقد يمقولهبوردیو نیز در مورد اهمیت همین
ها، چیزهایی که انسان را احاطه کرده مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتابياست که همه

).2،2002باشد (پالومتسها و غیره بخشی از سبک زندگی او میسیگارها، عطرها، لباس
عمري به هویتی که يمورد دغدغهاز دیگرسوي جدا از مفهوم سبک زندگی در

سنتی يدرازاي تاریخ انسان دارد نیز باید گفت که این مفهوم به هیچ وجه در جامعه
شود. چرا که له میي مدرنیته است که هویت مسأله نبود و تنها با وارد شدن به دورهأمس

است که مرزهاي زمانی و مکانی 3شدنهاي جهانیتنها با ورود به دوران مدرنیته و بحث
شوند و در اثر آشنایی با زمانی و مکانی خود خارج میيها از دایرهو انسانپاشدفرو می

ساز شوند.کنند تا براي خود هویتهاي دیگر اختیار پیدا میها و مکانزمان
چون سیالبی، تنوع فرهنگی شدن همباره معتقد است که جهانیدر این4تاملینسون

چنین ها را پس زده و همنابود کرده، انسانسراسر جهان را از بین برده، ثبات محلی را
دهند را هاي ما را تشکیل میهاي محلی را که هویتفرهنگيتمایزات بین محدوده

این امر از ذوب شدن بیشتر فرد در ينتیجه).114: 5،2007محو کرده است (مندیتا
کند.هاي فراگیرتر فرامحلی، فراملی و حتی جهانی حکایت میها و هویتفرهنگ

هویت درك ما از این مطلب است که ما چه کسی هستیم و دیگران کیسـتند؟ و از  
). در واقـع  7: 1381آن طرف، درك دیگران از خودشان و افراد دیگر چیست؟ (جنکینـز،  

شود گفت که هویت به معناي نیـاز بـه احسـاس جـدا و متمـایز بـودن از دیگـران و        می
کنـد تـا   ن اسـت. در ایـن مفهـوم فـرد سـعی مـی      مرزکشی میان گروه خـودي از دیگـرا  

گروه جدا کند.  گروه را از بروندرون

1 Cockeraham and et al
2 Palumets
3 globalization
4 Tomlinson
5 Mendieta
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هاي سو پایبندي افراد به جوهر دین و ارزشدر یک جامعه از یک1هویت مذهبی
دینی است و از سوي دیگر بیانگر دلبستگی جمعی و عمومی افراد یک جامعه به شعائر، 

باشد چنین داراي بعد عملی نیز میین نوع هویت همباشد. امناسک و نهادهاي دینی می
ها و مراسم مذهبی و دینی را ها به ظواهر و آئینکه همانا مشارکت و تمایل عملی انسان

).7: 1386گیرد (موالیی،دربر می
فرایند خروج و گذار از حالت سنتی و قدیمی و ورود به ياي در نتیجههر جامعه

ي ایران نیز بعنوان یک جامعه در حال برو خواهد شد. جامعهدوران جدید با مسائلی رو
توان به ل مختلفی روبرو بوده است. از جمله این مسائل میئگذار در این زمینه با مسا

هاي دینی و قومی، آداب هاي مختلف و نیز تغییر در ارزشایجاد شکاف نسلی میان نسل
هاي تاري و مصرفی در جوانان و خانوادهها، ایجاد تغییرات مهم رفو رسوم، عقاید و ارزش

چون تغییر در وسایل خانگی، تزئینات منزل، الگوي فراغتی، الگوي آنان در مواردي هم
ها را ي آنتوان همهتغذیه، الگوي خرید مواد بهداشتی و ... اشاره کرد. مواردي که می

بندي کرد.ي ایرانی جمعتحت عنوان تغییر در سبک زندگی جامعه
شهري، با ورود مظاهر ين تغییرات حادث شده در الگوي مصرفی جدا از جامعهای

نتیجه استفاده از لوازم خانگی برقی، ورود وسایل ارتباطی چون برق و درمدرنیته هم
هاي ارتباطی بین شهر و شدن راهنوین همچون ماهواره و اینترنت و اتومبیل و هموار

بسیاري از روستاها نیز ایجاد شده و اکنون عناصر روستا و راحتی تعامل با شهریان در
زندگی شهري در کنار زندگی روستایی قرار گرفته و زندگی روستایی ترکیبی از گذشته 

). 12: 1389و حال شده است (خدابخش، 
اخیر از يکردستان نیز همانند دیگر جوامع ایران زمین در چند دههيجامعه

شده و در این مسیر تغییر با مسائل مذکور روبرو خود خارجيحالت سنتی و گذشته
بوده است که نمود این امر را در شکاف بین نسلی میان جوانان با میانساالن و کهنساالن 

توان دید.می
با توجه به مجموع مطالب مطرح شده هدف اساسی پژوهش کنونی بررسی این 

کان با تغییرات حادث ساله شهرستان بو18- 30موضوع است که هویت مذهبی جوانان 
هاي اخیرتر، چه ي مصرفی در تعریفشده در مفهوم سبک زندگی و اهمیت مقوله

شدن الگوهاي سبک زندگی و زمان با مدرنجایگاهی پیدا کرده است؟ و آیا هم
هاي مورد بررسی در مفهوم هویت گرایی شدید بخصوص در بین جوانان، شاخصمصرف

1 religious identity
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اي نیز میان عالوه مقایسهبخود گرفته است یا خیر؟ تر به مذهبی نیز شکل مدرن
روستاي دورافتاده آن که بصورت تصادفی از مجموع 3شهري بوکان و يجامعه

اند انجام خواهد شد.روستاهاي شهرستان انتخاب شده

چارچوب نظري پژوهش
پردازي از بین متفکرانی که راجع به مفاهیم سبک زندگی و نیز هویت نظریه

استفاده خواهد 1اند، در تحقیق در دست از نظریات آنتونی گیدنز و جورج زیملهکرد
شد.

سنتی در تعیین هویتساز غیربازاندیشانه بودن مدرنیته جدید و نقش منابع هویت
مقابل کسانی قرار دارد که مدعی هستند جهان وارد عصر مابعد يگیدنز در نقطه

کماکان در عصر نوگرایی قرار داریم ولی این نوین شده است. وي معتقد است که ما
شناسان جامعهينوگرایی همانی نیست که در قرن نوزدهم شکل گرفت و مورد اشاره

يیا مدرنیته2شدیديکالسیک قرار گرفته بود. بلکه ما در اوج عصر نوگرایی یا مدرنیته
همه چیز است که در در4هاي این دوران فرض بازاندیشیقرار داریم. از ویژگی3خرأمت

رفتار روزمره را ،آن هیچ امر اجتماعی دوام ندارد. در حالی که در جوامع پیشامدرن سنت
رفتار بود، در جوامع جدید يکنندهکرد و مرجعیت اعمال پیشین تعیینهدایت می

گیرند (سیدمن، اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات جدید مورد بازبینی قرار می
1386 :193.(

آدمی » خود«چنان گسترده و شدید است که تا ژرفاي بازاندیشی دوران تجدد آن
به صورت نوعی تصویر » خود«نیز امتداد یافته و در تار و پود این نظم مابعد سنتی، 

). یکی از پیامدهاي بازاندیشی در خویشتن، 56: 1378بازاندیشانه درآمده است (گیدنز، 
برخورداري افراد عصر کنونی از توانایی يدر نتیجهپیدایش سبک زندگی است که 

هایی هاي پیشامدرن هم شاهد وجود انتخابانتخاب پدید آمده است. البته در فرهنگ
چنان با هم شباهت دارند و هاي گوناگون این دوران آنایم؛ اما گزینهبراي افراد بوده

خصی براي زندگی در شود تنها سبک مشدامنه و تعدادشان محدود است که سبب می

1 Georg simmel
2 high modernity
3 late modernization
4 reflection
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هاي یکسان به سبک ي افراد متعلق به فرهنگهر فرهنگی تعریف شده باشد و همه
). 69: 1386به نقل از حمیدي و فرجی، ؛ 1378تقریباً مشابهی زندگی کنند (گیدنز، 

حاصل این انتخاب سبک زندگی در دوران جدید توسط هر فرد چه به صورت اختیاري و 
هاي اجتماعی، یعنی ین است که فرد به یکی از قشرها و گروهچه به صورت اجباري ا

یابد. بنابراین انتخاب جمع کسانی که داراي سبک زندگی مشابه او هستند تعلق می
).70هاي اجتماعی متفاوت است (همان: بندياي بر گروههاي زندگی مقدمهسبک

دید افراد دنبال این گیدنز در رابطه با مفهوم هویت نیز معتقد است که در دوران ج
هاي خود براي خود کسب هویت کنند. در حالی که در هستند تا از طریق کاوش

امور اجتماعی از نسلی به نسل دیگر تقریباً يچارچوب جوامع سنتی که در آن همه
ماند، تغییر هویت اجتماعی عمالً بصورت مهر و نشانی یکسان و دست نخورده باقی می

).57: 1378شد (گیدنز، اد کوبیده میآشکار بر شخصیت افر
ي جامعهحفاظتیچارچوبتوان گفت که تجددهاي گیدنز میبر اساس دیدگاه

سنّتی (نژاد، سن، سازهویتمنابعتضعیفوکردندگرگونسنتی را تضعیف کرده و با
هاي زندگی) سنتی (مصرف، ذائقه و سبکساز غیراجتماعی) این منابع هویتيطبقه
کوشند اند. افراد نیز میبخشی به هویت افراد پیدا کردهد که نقش مهمی در شکلهستن

خود، هویت خاص و منحصر به يها و تعریف سبک زندگی ویژهتا از طریق این انتخاب
ثیر أفردي را براي خود شکل دهند. بنابراین در این دنیاي جدید هویت نیز تحت ت

کند. در واقع رار گرفته و آن نیز دائماً تغییر میهاي افراد قهاي زندگی و انتخابسبک
هاي اجتماعی فرد به او تفویض تداوم کنشيهویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه

شده باشد، بلکه چیزي است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در 
).81: 1378یدنز، هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد (گفعالیت

شهرها و استفاده از مد براي متمایز کردن خود از دیگرانزندگی در کالن
شهرها برخالف از نظر زیمل افراد بشري با زندگی در عصر اجتماعات بزرگ و کالن

ی که در برابر اجتماعات همسایه و غریبه و یا حتی رقیب با یاجتماعات کوچک و روستا
ها فضاي بسیار اندکی را در اختیار اعضایشان شدند و در آنانسجام زیادي تشکیل می

با ؛دادند تا در آن کیفیات یگانه و اعمال آزادانه مسئوالنه خویش را بسط دهندقرار می
خارج شدن از این اجتماعات کوچک و گسترش پیداکردن آن (از نظر تعداد و فضا) این 

شوند و فرد آزادي آن را سست و نرم میهاي اولیهوحدت و انسجام اولیه و نیز مرزبندي



13بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و ...

: 1372هاي سخت اولیه بسیار فراتر رود (زیمل، آورد که از حد محدودیتمیبدست
59.(

کند که در بیان همین تحوالت مطرح شده در نظریات زیمل بیان می1کوزرلوییس 
شدید فرد را از بندهاي وابستگی ينظر زیمل روند تاریخ جدید، آزادي فزایندهاز 

ها نوعاً کرد که در جوامع پیشین، انساندهد. او استدالل میاجتماعی و شخصی نشان می
کردند. هاي اجتماعی به نسبت کوچک زندگی میمحدودي از حلقهيدر یک رشته

ي خودشان بستند و او را بشدت در قبضههاي گریز فرد را میهایی راهحلقهچنین 
شخصیت فرد در این زندگی گروهی تحلیل رفته بود و افراد گرفتند. در آن زمان کل می

: 1372هاي متمرکز و به هم گره خورده سازمان گرفته بودند (کوزر، در یک رشته حلقه
این جهان روي کالن شهرها يعنوان شاخصهاما زیمل در تحلیل جهان مدرن و ب). 263

رعکس جهان کوچک و سنتی کند و معتقد است که روابط در این جهان تماماً ببحث می
است و به صورت روابط خشک و رسمی غیرشخصی در آمده است که در آن مردمان 

خصوصیات بهشناختی از خصوصیات رفتاري درونی همدیگر ندارند و صرفاً با توجه
کنند. زیمل در بیند از همدیگر شناخت کسب میهایشان میظاهري همدیگر که چشم

دهیم و نیز، اینکه ما چگونه خود را به دیگران نمایش و نشان میباره معتقد است که: این
ما » حیات ذهنی«شهر دریابیم ارتباطی را نه فقط با توانیم دیگران را در کالنچگونه می

چه براي حضور سازد. آني آن فاش میشهر و عرضهبلکه با حیات جسمانی ما در کالن
بیر ما از او و واکنش ما به او است. و به ي دیگري و تعچهرهکننده است خود تعیین
هاي حمل و نقل عمومی چشم است که به اي در جمعیت، و در سیستممثابه چهره

). 39: 1386دهد (فریزنی، سرعت تمام نیات ما را از تعامل بروز می
يهاي سنتی و بستهزیمل بعد از بحث از این آزاد شدن انسان نوین از بند قالب

مورد بروز فردیت انسان نوین است به بحث درينوعی نوید دهندهقدیمی که به
در چنین پردازد که هایی همچون مد میمدرن در قالب مقولهيگرایی جامعهمصرف

خاص مصرف کردن و سبک زندگی، راهی براي بیان خود در رابطه با يوضعیتی، شیوه
مد عالوه بر آنکه ).24: 1382ی، شهر است (فاضلدیگران و انبوه جمعیت حاضر در کالن

شهر است، نماد تمایز طبقاتی نیز هست. در واقع وي منبعث از فشارهاي ساختاري کالن
معتقد است که مد کارکردي دوگانه دارد: مد در یک وجه خود اعالم تمایل فرد براي 

که متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردي و خواست فردیت است؛ اما وجه دیگر آن 

1 Lewis Coser
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طبقاتی دارد، سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است يجنبه
هایی براي فرد ایجاد کرده است، به نحوي که افراد براي اما خود محدودیت؛)25(همان: 

آن هویت خود را يبرند تا به واسطههایی همچون مد پناه میحفظ آزادي خود به پدیده
). 69: 1386جی، تعریف کنند (حمیدي و فر

دالیل تعدد تغییر مد (همچون پوشاك، آشپزي، هنر، » مد«يمقالهدرزیمل
گیرد که مردم کند و نتیجه میمعماري و موسیقی) در فرهنگ مدرن را بررسی می

خواهند به هویت شخصی شوند؛ زیرا میتر به مدهاي جدید و متفاوت جذب میسریع
مل، در جوامع اولیه، افراد هویت خود را از گروه متمایز خود شکل دهند. به نظر زی

یابی فردي رو، بسیار همگن بودند، اما در جوامع مدرن فرایند هویتگرفتند. از اینمی
کند تا هویتی را که دوست دارد براي شده است و در شهرهاي بزرگ، شخص مصرف می

.)26: 1381خود بسازد (باکاك، 

مدل پژوهش
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پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
ي میان مفاهیم سبک زندگی وبررسی رابطهيهاي مهم در زمینهیکی از پژوهش

سبک زندگی و هویت اجتماعی "با عنوان ،)1381چاوشیان (هویت اجتماعی تز دکتري
اخیر يي تمایز و تشابه اجتماعی در دورههاي ذوقی بعنوان شالوده(مصرف و انتخاب

در دانشگاه تهران انجام شده است. چاوشیان در پژوهش خود با که است "مدرنیته)
تمایز و یا تشابه يهاي ذوقی بعنوان شالودهمصرف و انتخابيکید بر اهمیت مقولهأت

دو متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی پرداخته است. وي ياجتماعی به بررسی رابطه
اي ساختاري مانند شغل، جنسیت، ههاي سنتی ناظر بر هویتبا ناکافی دانستن مقوله
هاي تولید هاي مصرف به جاي روشهاي اجتماعی ناشی از روشقومیت و نژاد به تفاوت

هاي سبک زندگی در مصرف و فعالیتيکند. محقق در این پژوهش حوزهمیکید أت
را جزو صور نوین هویت اجتماعی مبتنی بر 2و جمعی1هاي شخصیشکل دادن به هویت

اي کار و فراغت، پیدایش آورد. وي عواملی مانند دگرگونی رابطهشمار میمصرف به
ي فرهنگ مصرف را از عواملی به گرایی و توسعهي متوسط جدید و نیز رشد مصرفطبقه

آورد که در شکل دادن به صور نوین هویت اجتماعی در مدرنیته اخیر نقش شمار می
کید بر سبک أایی به شمار آیند که با تهتوانند شاخصاساسی به عهده دارند که می

هاي تعیین هویت را دگرگون سازند.زندگی افراد، ساختار طبقاتی و به تبع آن مالك
ي اجتماعی در صدد تحلیل چگونگی تغییر شالودهچاوشیان در پژوهش خود در

ي میان کار و تحول در رابطه-1جوامع امروزین است. وي تحلیلش را با سه استدالل 
پیدایش فرهنگ مصرف؛ - 3چند پارگی ساختار طبقاتی در جوامع مدرن؛ و -2راغت؛ ف

هاي وي پذیرش اولویت فرهنگ بر ساختار اجتماعی ي استداللدهد. نتیجهانجام می
هاي ساختاري ها در برابر جبرگرایی تبیینگیري هویتشکل3تولید و پذیرش بازتابندگی

است.
بیشتر نشان دادن این مطلب است که در جوامع هدف چاوشیان در این مطالعه 

سبک يامروزین فرایندهاي اقتصادي و جایگاه فرد در نظام تولید براي تعریف دو مقوله

1 personal identity
2 collective identity
3 reflectivity
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زندگی و هویت اجتماعی تا حد زیادي تضعیف شده است و بیشتر الگوهاي مصرفی فرد 
).1381ها شده است (چاوشیان، جایگزین آن
سبک زندگی "کارشناسی ارشد خود با عنوان ينامهیاندر پا،)1381آبادي (رحمت

سبک زندگی با هویت اجتماعی پرداخته يبه بررسی رابطه"و هویت اجتماعی جوانان
به دنبال دریافت نظرهاي 1است. وي در پژوهش خود با استفاده از روش دلفی

حسب موضوع پژوهش به سراغ متخصصان در این حوزه است. در روش دلفی بر
موضوع مورد مطالعه دارند) يتخصصان مربوط (افرادي که دانش و آگاهی کافی دربارهم

رو در این برند. از اینخواهند رفت و همین افراد هستند که پژوهش را به پیش می
هاي علوم بهزیستی، عالمه طباطبائی، دانشگاه آزاد نفر از اساتید دانشگاه12پژوهش از 

هاي مختلف استفاده شده است. شناسی با گرایشجامعهواحد رودهن با تخصص اصلی 
ترین مصارف جوانان هاي پژوهش حاکی از آن است که تولیدات فرهنگی کاربرديیافته

مورد بررسی بودند و بسیاري از تولیدات فرهنگی در زمان فراغت مورد استفاده قرار 
چه در زمان د و الزاماً آندهنها را تشکیل نمیآنگیرند. اما تمام مصارف فراغتی می

گیرد، تولیدات فرهنگی نیستند. با این اوصاف مفهوم سبک فراغت مورد استفاده قرار می
آبادي، از همیشه متوجه اهمیت فرهنگ سازد (رحمتتواند محققان را بیش زندگی می

1381.(
ی شناختبررسی جامعه"در مقاله اي با عنوان ،)1387بهنوئی گدنه (ابراهیمی و

هاي مختلف هویتی در در پی بررسی و سنجش گونه"هاي هویتی در بین جوانانگونه
ها در کارشان با مستقل قرار دادن بابلسري بودند. آنيساله15-25بین جوانان 

متغیرهاي اقتصادي ـ اجتماعی و نیز میزان تحصیالت جوانان درصدد نشان دادن آثار و 
هاي هویتی (مذهبی، ملی، گروهی، خانوادگی و گونهمیزان همبستگی این متغیرها با 

متغیرهاي پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و شخصی) بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
هاي هویتی (مذهبی، ملی، گروهی، خانوادگی و شخصی) میزان تحصیالت جوانان با گونه

جمعی در کل بیش هايهمچنین، میزان گرایش دختران به هویت؛ آنان همبستگی دارد
).127-152: 1387از پسران است (ابراهیمی و بهنوئی گدنه، 

ثیر سبک زندگی أبررسی ت"ي خود با عنوان در مقاله،)1388(و همکارانکفاشی
بین سبک زندگی و يجوانان براي توصیف و تبیین بررسی رابطه"بر هویت اجتماعی

ساله شهر بابل استفاده 15-29ان جوانينفره250يهویت اجتماعی از یک نمونه

1 Delphi method
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هاي موردنظر شان را با استفاده از روش پیمایشی انجام داده و دادهها تحقیقکردند. آن
ها در آنيآوري و استخراج و تحلیل نمودند. مطالعهجمعينامهخود را از طریق پرسش

2شناسانمردمو1شناسانشناسان، روانقالب چارچوب نظري برگرفته از نظریات جامعه

سبک يهویت و نظریات زیمل، بوردیو، گیدنز، وبر، وبلن و مارکس در زمینهيدر زمینه
هاي مختلف هویت اجتماعی باشد. در این مقاله مفهوم سبک زندگی با گونهزندگی می

هاي این تحقیق آزمون شد. یافتهشامل هویت مذهبی، ملی، گروهی، خانوادگی و فردي
هاي هویت لفهتک مؤهاي متغیر سبک زندگی با تکلفهه بین مؤدهد کنشان می

قوي و معناداري وجود دارد (کفاشی و همکاران، ياجتماعی در بین جوانان بابل رابطه
1388 :139-117.(

ب) تحقیقات خارجی
از پیر بوردیو کاري بزرگ در رابطه با پیوند میان نظریه و ،)1390کتاب تمایز (
سبک زندگی کار ي. بسیاري این کتاب را انجیل محققانی که در حوزهجهان واقعی است

نامه دانند. تحلیل بیان شده در تمایز، بر اساس پیمایشی است که با پرسشکنند میمی
نفر انجام گرفته است.1217اي مرکب از روي نمونه1967- 1968و 1963در 

هاي اصله و تمایز با سایر گروهاز دیدگاه بوردیو تمایز فرایندي است که با ایجاد ف
گیرد و مصرف فرهنگی نقش مهمی اجتماعی و با استفاده از کاالهاي نمادین شکل می

که احساس کنند در ایجاد این تمایز دارد. در این فرایند طبقات فرادست به مجرد این
و ها را رها کرده شود، آنشان توسط طبقات دیگر به کار گرفته میکاالهاي نمادین

کنند. کاالهاي نمادین جدید اختیار می
توان میان کند که چگونه میدهد و ثابت مینشان میدر کتاب تمایز بوردیو

سو و ادبیات از یکوعکاسی،هایی چون ورزش، غذا، لباس، سالیق هنري، موسیقیحوزه
دهد که او نشان میوضعیت اجتماعی افراد از سوي دیگر روابط منطقی ایجاد کرد.

هایی که براي زل، از موضعنچگونه از نوع خودروهاي انتخاب شده تا دکوراسیون م
نوشند، الزامات اجتماعی افراد را جهت نچه افراد خورده و میآتا ،شودعکاسی انتخاب می

نظر داشت تا مشخص کند افراد چگونه از میان سایر چیزها، انواع وي در.دهندمی

1 psychology
2 anthropology
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هاي اولیه خوراك و غذا خوردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل روشکاالهاي مصرفی، 
گیرند تا روش زندگی خود را مجزا و خود را از دیگران متمایز سازند. را به کار می

در کتابش با عنوان سبک زندگی و ساختار اجتماعی، به ،)1981(1مایکل سوبل
مفهوم يو در زمینهتوان گفت کار ابررسی مفهوم سبک زندگی پرداخته است و می

آید. کتاب با مروري گسترده به ادبیات سبک سبک زندگی، یک اثر بدیع به حساب می
شود. وي معتقد است که در ادبیات مذکور زندگی در آثار مارکس، وبر و وبلن آغاز می

بطور کافی به مفهوم سبک زندگی پرداخته نشده است.
که هیچ توافق تجربی ک زندگی و اینتعریف سبيسوبل بعد از بحث مفصلی درباره

نویسد سبک زندگی است وجود ندارد میيکه چه چیز سازندهاینيیا مفهومی درباره
کامالً معقول است که بپذیریم سبک زندگی کامالً قابل مشاهده یا قابل استنتاج از «که 

و بهترین ترینکند که الگوي مصرف قابل مشاهدهکید میأمشاهده است. وي در ادامه ت
شاخص سبک زندگی است. به عالوه الگوي مصرف قادر است بیشترین ارتباط میان افراد 

».و موقعیت اجتماعی وي برقرار سازد و از این منظر اهمیت تحلیلی بیشتري دارد
دهد که هاي زندگی آمریکائیان نشان میسوبل در این کار با بررسی تاریخی سبک

یابد. وي در بحثی دیگر معتقد است که رف نمود میها در مصدار آنرفتار معنی
شوند. وي در یک تحلیل تجربی هاي مرجع آموخته میهاي زندگی از طریق گروهسبک

18کنندگان ملی آمریکا، هاي موجود در رابطه با مصرفو با استفاده از تحلیل ثانویه داده
قتصادي/ جعرافیایی متغیر اجتماعی ـ ا15کنندگان را با شاخص مصرفی مصرف

توان براي مثال هاي این پژوهش میدهد. از جمله یافتهاي) مورد بررسی قرار می(منطقه
که حجم خانواده بهتر از پایگاه ازدواج تفاوت در به مواردي چند اشاره کرد. یکی این

دهد. همچنین پایگاه اجتماعی شخص بهتر از تحصیالت الگوهاي مصرف را نشان می
کند.میر الگوهاي مصرف را تبیین تفاوت د

تجربی بیان شده این است که دريهاي مطالعه در دست با پیشینهیکی از تفاوت
تحقیق کنونی تالش خواهد شد تا ضمن پذیرش نتایج مطالعات بوردیو، سوبل، چاوشیان 

آبادي (اهمیت یافتن رفتارهاي فرهنگی و مصرفی بعنوان شاخص جدید سبک و رحمت
شاخص الگوي خرید پوشاك، 4میان مفهوم سبک زندگی (به کمک ي)، رابطهزندگی

گذراندن اوقات فراغت و مدیریت بدن) با مفهوم هویت مذهبی به يالگوي تغذیه، نحوه
ساله شهر بوکان و سه روستاي 18ـ30صورت پژوهشی در نمونه مورد مطالعه (جوانان 

1 Michael Sobel
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ابراهیمی يدر دست برخالف مطالعهيعهآن) مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در مطال
کفاشی و همکاران که تنها متغیرهایی نظیر تحصیالت و برخی يو نیز مطالعه

هاي هویتی مورد سنجش قرار هاي اجتماعی ـ فرهنگی دیگر را روي گونهشاخص
اند؛ جدا از اینکه به سنجش تحصیالت بر هویت مذهبی پاسخگویان پرداخته داده
میان دو مفهوم سبک زندگی و هویت مذهبی نیز مورد سنجش قرار يشود، رابطهمی
گیرد.می

هاي پژوهشفرضیه
بر اساس نظریات گیدنز و زیمل که نشان دادند در دوران جدید و زندگی در 
اجتماعات بزرگ شهري امروزین افراد از طریق رفتارهاي مصرفی و آنچه سبک زندگی 

کردن خود از دیگران و بازتعریف هویت خود هستند؛ در ال متمایزشود به دنبنامیده می
هاي مصرفی الگوي خرید پوشاك، الگوي تحقیق در دست تالش شد به کمک شاخص

میان يتغذیه، اوقات فراغت و مدیریت بدن که معرف مفهوم سبک زندگی هستند رابطه
اساس همین مفاهیم این مفهوم با هویت مذهبی مورد سنجش قرار گیرد. همچنین بر 

شهرها سعی شد خر و کالنأمورد بحث گیدنز و زیمل در رابطه با زندگی در دوران مت
اي تحصیالت، سن و جنسیت نیز با هویت مذهبی پاسخگویان ثیر متغیرهاي زمینهأت

مورد سنجش قرار گیرد. بر این اساس فرضیات زیر طراحی و مورد سنجش قرار گرفت. 
معناداري وجود دارد.يویت مذهبی رابطهبین سبک زندگی و ه)1
ياي سن، جنس و تحصیالت با هویت مذهبی رابطهبین متغیرهاي زمینه)2

معناداري وجود دارد. 

پژوهششناسی روش
در تحقیق در دست از روش کمی براي انجام مطالعه استفاده شده است. روش 

یرد و در آن محقق گها از جانب محقق صورت میگیريکمی روشی است که تصمیم
کند؛ اطالعات کمی را از نمونه اي را مشخص میاالت مشخص و کامالً تعریف شدهؤس

پردازد.هاي آماري به تجزیه و تحلیل این اطالعات میآوري و با روشجمع
هاي کمی از تحقیق پیمایشی استفاده شده است. تحقیق آوري دادهبراي جمع

ی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب پیمایشی بعنوان روشی کمی، توصیف
ال (بیکر، ؤها به یک رشته ساي تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آننمونه
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الواقع مردم قادر هایی است که فیپرسشي). این روش محدود به مطالعه20: 1386
اي اطالعات ، پارهها، عقایدرو این مطالعات بر نگرشپاسخ دهند. از اینهستند بدان

گردانند متمرکز است شرایط زندگی و مقوالتی که افراد را معین و متمایز میيدرباره
يهاي بستهپاسخ براي پرسشيهاي تهیه). یکی از پرکاربردترین شیوه24(همان: 

اي ارائه گویان گزارهعمومی به پاسخياست. در این شیوه1طیف لیکرت یا مقیاس مدرج
شود بیان کنند که تا چه حد با آن گزاره موافق یا مخالف ها خواسته میاز آنشده و

).94: 1386هستند (دواس، 

جامعه آماري
شهر بوکان يساله18-30جوانان يآماري پژوهش در دست را کلیهيجامعه

و (واقع در جنوب استان آذربایجان غربی) و نیز روستاهاي گلوالن سفلی، سالمت
دهند. بر اساس نتایج سرشماري عمومی نی از توابع شهرستان بوکان تشکیل میکاکوره

) در شهر بوکان 18-30تعداد افرادي که در این سنین (1390نفوس و مسکن سال 
نفر آن زن هستند (مرکز 25369نفر آن مرد و 24694نفر است که 50063وجود دارد 
بهداشت روستاهاي مذکور جمعیت ي). همچنین بر اساس آمار خانه1390آمار ایران،

438نفر زن)، روستاي سالمت 228نفر مرد و 213نفر (441روستاي گلوالن سفلی 
نفر 81نفر مرد و 95نفر (176کانی نفر زن) و روستاي کوره209نفر مرد و 229نفر (

و نفر181نفر روستاي سالمت 438نفر، از 165نفر روستاي گلوالن، 441زن) است. از 
بنابراین جمعیت د؛قرار دارن18-30نفر بین سنین 48کانی نفر روستاي کوره176از 

50063آماري شهري نیز ينفر و جامعه394سال روستاهاي مذکور 18- 30جوانان 
نفر بود.

نمونه آماري و حجم آن
ايگیري خوشهگیري از نمونههاي نمونهدر پژوهش حاضر از بین انواع مختلف شیوه

گیري عموماً براي مناطق وسیع بکار استفاده شده است. این طرز نمونه2ايچند مرحله
شود. مثالً وقتی بخواهیم از بین روستاهاي یک منطقه، چند روستا را انتخاب برده می

1 rating scales
2 multistage cluster sample
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هاي مختلف تقسیم کرده و از کنیم در آن صورت آن منطقه را بر روي نقشه به قسمت
). 388: 1384پور، کنیم (رفیعرا به حکم قرعه انتخاب میها چند قسمت بین این قسمت

ي شهري و روستایی انجام شده است؛ در دست در دو جامعهيجا که مطالعهاز آن
قسمت 3ي شهري به اي، جامعهاي چند مرحلهگیري خوشهبا استفاده از روش نمونه

محله 3ر یک از این ي بعد هنشین، فقیرنشین و حد وسط تقسیم شد و در مرحلهمرفه
هایی براي انجام مطالعه دوباره به محالتی دیگر تقسیم شدند. به صورت تصادفی محله

گیري تصادفی افرادي از هر یک از این انتخاب شدند و سپس بر اساس روش نمونه
محالت انتخاب شده، براي انجام مطالعه انتخاب گردیدند. 

گیري کوکران دو نوع نمونه جدا رمول نمونهبراي تعیین حجم نمونه با استفاده از ف
ی در نظر گرفته شد که با توجه به حجم یي شهري و روستااز هم براي هر دو جامعه

394ی (یي روستانفر و جامعه382آن ينفر) حجم نمونه50063ي شهري (جامعه
نفر شد. 194نفر) 

N آماري)ي(جامعه = 50063
t درصد)95(ضریب اطمینان = 96/1
d (میزان خطا) = 05/0
P آماري) ي(وجود صفت در نمونه=5/0
q آماري)ي(عدم وجود صفت در نمونه = 5/0

382

N آماري)ي(جامعه = 394
t درصد)95(ضریب اطمینان = 96/1
d (میزان خطا) = 05/0
P آماري) ي(وجود صفت در نمونه= 5/0
q آماري)ي(عدم وجود صفت در نمونه = 5/0
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194

تعاریف مفهومی و عملیاتی
سبک زندگی

زندگی و دال بر الگوهاي فردي مطلوب از يسبک زندگی به بیان ساده، شیوه
ها، عادات، وسایل زندگی و همچنین ها و ارزشبینی، نگرشزندگی است که جهان

گیرد. سبک زندگی اغلب وقات فراغت و مصرف را در بر میالگوهاي روابط اجتماعی، ا
است و شخص خود را از طریق سبک زندگی به جهان پیرامون خود معرفی » بیانگرایانه«

ها و ها (انتخاب لباسکند. این بدان معنا است که سبک زندگی از طریق چهرهمی
انتخاب وسایل زندگی و حتی هاي فراغتی)، یا رفتارها)، اعمال و کردارها (انتخاب فعالیت

).104: 1381شود (گیبینز و بوریمر، میانتخاب دوستان بیان 
براي سنجش این متغیر از چهار شاخص الگوي تغذیه، مدیریت بدن، این تحقیقدر 

الگوي خرید لباس و اوقات فراغت استفاده شده است که در ادامه به تعریف هر یک از 
.شوداین موارد پرداخته می

الگوي تغذیه
آن را ابزاري براي اند و حتیدانستهاین مفهوم را شاخصی براي سبک زندگی

خورند اما براي انتخاب نوع غذا، همگان غذا میدانند.بررسی تغییر اجتماعی می
و افراد از طریق )129: 1382،فاضلی(تشریفات خوردن و محل غذا حق گزینش دارند

بخشند.ا خود را از دیگران تمایز میهها و انتخابهمین گزینش
هایی است که افراد مصرف منظور از الگوي تغذیه مجموعه غذاها و نوشیدنی

فوودي و تواند طیفی از غذاهاي ایرانی و محلی تا غذاهاي فرنگی و فستکنند که میمی
واده و اینکه خوردن خانهاي غذاچنین شیوهها را در بر گیرد. همآنينیز ترکیبی از همه

خورند و یا اینکه از سطح زمین و یا میز نهارخوري و بطور جمعی یا فردي غذا می
کنند نیز مهم است. بطور مثال استفاده پیشخوان آشپزخانه براي غذا خوردن استفاده می

سبک يدهندهاز غذاهاي ایرانی و استفاده از سطح زمین و سفره براي غذا خوردن نشان
استفاده از غذاهاي فرنگی و پیشخوان آشپزخانه براي غذا خوردنزندگی سنتی و

سبک زندگی مدرن و مثالً استفاده از غذاهاي فرنگی روي سطح زمین و يدهندهنشان
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براي سنجش این (سنتی ـ مدرن) در نظر گرفته شد. سفره سبک زندگی ترکیبی
گویه با کمک طیف لیکرت استفاده شده است. 6شاخص از 

ریت بدنمدی
از نظر چاوشیان مدیریت بدن به معناي نظارت و مراقبت و دستکاري مستمر 

هاي کنترلی وزن از هاي ظاهري و مرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرفویژگی
هاي پزشکی مثل جراحی بینی و جراحی طریق ورزش، رژیم غذایی و یا دارو؛ دستکاري

یشی (استحمام روزانه، اصالح و آرایش مو، اصالح هاي بهداشتی و آراپالستیک و مراقبت
و آرایش صورت، استفاده از عطر و ادکلن و دئودورانت یا زیربغل)، آرایش ناخن ـ 

شود ها ـ و استفاده از لنزهاي رنگی به یک شاخص تجمعی تبدیل میمخصوص خانم
تصرف فرد کاري و دخل و). بنابراین مدیریت بدن به معناي دست88: 1381(چاوشیان، 

گویه 11در تحقیق در دست براي سنجش این شاخص از در ظواهر جسمانی خود است.
استفاده شده است.

الگوي خرید لباس
هاي مد روز معمولی مثل سبک زندگی، لباسيدهندههاي نمایشمنظور از پوشاك

ات هاي اسپورت یا شلوارهاي جین و یا پوشاکی است که به نوع خاصی از تفریحکفش
هاي ورزشی و هاي توریستی یا باشگاهمثل سوارکاري، کوهنوردي، گلف و تنیس، شرکت

ها بعنوان شود. این نوع لباسهاي معروف ورزشی و هنري مربوط میهمچنین چهره
عملی خود دارند و يکنند که معنایی فراتر از فایدهاي از عالئم عمل میمجموعه

ها ساخته کنند که تصاویر بخصوصی از آنف میاي تعریپوشندگان خود را به گونه
ان، یگذارد (چاوشهاي بخصوصی میان این پوشندگان را به نمایش میشود یا ارتباطمی

گویه مورد استفاده قرار گرفت.10براي سنجش این شاخص ).146: 1381

اوقات فراغت
د آن را پس از شود که افراها گفته میاي از مشغولیتاوقات فراغت به مجموعه

انجام وظایف کاري، خانوادگی و اجتماعی به اختیار خود براي استراحت، تفریح، افزودن 
هایی از ). نمونه110: 1382برند (تورکیلدسن، هاي خود به کار میبه دانش و یا مهارت

ها و ها عبارتند از: استراحت، دراز کشیدن، رفتن به سینما، بازدید از موزهاین فعالیت
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ها، گوش دادن به نوار موسیقی، تماشاي تلویزیون، حضور در مساجد و مایشگاهن
هاي قرآنی، تماشاي مسابقات ورزشی، مطالعه، رفتن به پارك و مراکز تفریحی، کالس

در پژوهش در دست براي هاي کامپیوتري و محلی و موارد متعدد دیگر.مسافرت، بازي
از طیف لیکرت استفاده شده است.گویه با استفاده8سنجش این شاخص از 

هویت مذهبی
گیرد که نسبت به یک دین مجموعه باورها و اعمالی را در بر می«1از نظر بولی

آید؛ واقعیتی که انسان خود را وابسته بدان واقعیت، یکتا یا جمعی، اما متعالی پدید می
). 321: 1375(بیرو، » صدد تماس و ارتباط با آن استداند و درمی

بینی کوشند تا با پاسخگوئی آگاهانه و هوشمندانه به یک جهانهاي انسانی میگروه
سري مناسک و اعمال رفتاري که همراه با و ایدئولوژي و مکتب خاص و انجام یک

اول به يبینی و مکتب است، در درجهتشریفات و مراسمات خاص مربوط به آن جهان
دي خود را از دیگران متمایز کنند و هویتی جدا و زندگی خود جهت بدهند و در نوبت بع

گویه استفاده شده است.9براي سنجش این شاخص از مستقل براي خود شکل دهند.

اعتبار و پایایی
ي در دست همان چیزي را      آیا مطالعهدر اعتبار هدف این است که فهمیده شود

هاي ) و آیا معرف138: 1386ر، ایم؟ (بیککه از ابتدا در پی سنجش آن بودهسنجدمی
).1384:282(ببی، تجربی ما با مفهوم مورد بررسی تطابق دارند؟ 

استفاده شده در تحقیق در دست از اعتبار ينامهگیري اعتبار پرسشبراي اندازه
محتوایی و تحلیل عاملی استفاده شد. در اعتبار محتوا به محتواي ظاهري و صوري ابزار 

شود. اعتبار محتوایی یک زان تطابق آن با مفهوم مورد نظر توجه میمورد سنجش و می
شود (سرمد، آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

1384 :171 .(
هایی که ها، گویههاي معرفنامه و گویهدر پژوهش کنونی پس از طراحی پرسش

نظر حذف گردیدند.صاحبها نبودند با نظر اساتید مطابق با معرف
آید. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می

یک عامل، یک متغیر فرضی است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت 

1 Boulage
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گاه تحلیل عاملی روي یک ماتریس همبستگی صورت گیرد دهد. هرثیر قرار میأت
اند داراي بار عاملی باال در آن عامل ثیر عوامل خاصی قرار گرفتهأحت تهایی که تآزمون

). در پژوهش حاضر، براي تعیین ابعاد مختلف پژوهش، تحلیل عاملی 173است (همان: 
1ها یا متغیرها از طریق بار عاملی مشخص شدند. در جدول لفهؤي مگرفته شد و همه
ها آورده شده است.لفهؤنتایج هر یک از م

هاتحلیل عامل شاخص: 1جدول
سطح معناداريآزادييدرجهKMOمقدار هاتحلیل عامل شاخص

70/015000/0الگوي تغذیه
80/055000/0مدیریت بدن

74/045000/0الگوي خرید پوشاك
65/028000/0اوقات فراغت
81/036000/0هویت مذهبی

کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفاي کرونباخ بین براي انجام پایایی از آزمون آلفاي 
تر باشد بیانگر همسانی درونی بین چه این مقدار به یک نزدیکباشد. هرصفر تا یک می

به باال بیانگر مناسب بودن )7/0باشد و بالعکس. میزان آلفاي کرونباخ (ها با هم میگویه
نامه را به صورت پرسشها براي شاخص تعریف شده است. در پژوهش در دست گویه

توانستند در نمونه باشند قرار داده شد که بعد از نفر از کسانی که می40تصادفی به 
هایی که میزان انجام تحلیل عاملی، آلفاي کرونباخ نیز محاسبه گردید. بعد از آن گویه

اصلی يها براي انجام مطالعهگویهيپایایی را پائین آورده بودند حذف گردیدند و بقیه
ی نیز دوباره آزمون آلفاي کرونباخ ینهاينامهپرسشينگه داشته شدند. بعد از تهیه

آمده است.2محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 

آزمون آلفاي کرونباخ:2جدول 
آلفاي کرونباخمقدارهاشاخص

62/0الگوي تغذیه
73/0مدیریت بدن

62/0الگوي خرید پوشاك
60تاوقات فراغ

76/0هویت مذهبی
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هاي پژوهشیافته
هاي فردي پاسخگویان مانند جنسیت، وضعیت در این بخش ابتدا به بررسی ویژگی

ها از دو جا که در پژوهش حاضر این ویژگیشود. از آنهل و تحصیالت پرداخته میأت
ت ی بدست آمده است، این توصیفات براي هر دو جامعه بصوریشهري و روستايجامعه

شوند.ي بعدي فرضیات تحقیق آزمون میجداگانه بررسی شده و در مرحله
187نفر)، 382شهري (ياز کل پاسخگویان جامعه3هاي جدولبر اساس داده

اند. از میان کل پاسخگویان درصد) زن بوده51نفر (195درصد) مرد و 49نفر (
درصد) زن 1/37نفر (72د و درصد) مر9/62نفر (122نفر)، 194روستایی (يجامعه

شهري از مجموع يهل پاسخگویان در جامعهأاند. همچنین در رابطه با وضعیت تبوده
اند. همین هل بودهأدرصد) مت2/21نفر (81درصد) مجرد و 8/78نفر (301پاسخگویان 

9/64نفر (126ی مورد مطالعه نیز حاکی از آن است که یروستايآمار براي جامعه
اند. در رابطه با تحصیالت پاسخگویان هل بودهأدرصد) مت1/35نفر (68) مجرد و درصد
درصد) داراي 5/56نفر (216درصد) تحصیالت زیر دانشگاهی و 5/43نفر (166

ی نیز حاکی از آن است یروستايهاي جامعهاند. همچنین دادهتحصیالت دانشگاهی بوده
درصد) داراي 32نفر (62زیر دانشگاهی و درصد) داراي تحصیالت 68نفر (132که 

تحصیالت دانشگاهی بوده است.

توزیع مطلق و نسبی جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیالت پاسخگویان:3جدول 
)n= 194روستا (جنسیت)n= 382شهر ( 

درصد معتبرفراوانی مطلقدرصد معتبردرصد معتبر
491871221229/62
5119572721/37

ضعیت تأهلو
1269/64مجرد8/78301
681/35متأهل2/2181

تحصیالت پاسخگو
13268دانشگاه نرفته5/43166
6232دانشگاهی5/56216

194100جمع100382
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یاتآزمون فرض
هاي مختلفی استفاده شده است که در با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون

شود.پرداخته میادامه به بررسی آن 

سبک زندگی و هویت مذهبی
براي سنجش این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج 

آمده است، باید گفت که بین سبک زندگی و هویت 4حاصل از این آزمون که در جدول
). با توجه بهSig=000/0معناداري وجود دارد (يشهري رابطهيمذهبی در جامعه

بین این دو يباید گفت که رابطه)-274/0(میزان ضریب همبستگی پیرسون این رابطه
باشد. به متغیر به لحاظ شدت در سطح ضعیف و به لحاظ جهت به صورت معکوس می

ها تر باشد، هویت مذهبی آنچه سبک زندگی پاسخگویان مدرناین معنا که هر
دهد که گرایش قع این اعداد نشان میشود و بالعکس. در واتر میمحدودتر و بسته

مورد مطالعه نتوانسته است باور گروهی و مذهبی آنان را کم کند.يجوانان جامعه
دهد که گرایش سبک زندگی جوانان به بیانی دیگر اعداد بدست آمده نشان می

شهري مورد مطالعه به سمت مدرنیت (غذاهاي جهانی، الگوهاي پوششی يجامعه
ت فراغت جهانی و رسیدگی به ظواهر بدنی بر اساس الگوهاي جهانی) جهانی، اوقا

نتوانسته است شدت و تعصب مذهبی آنان را کم کند. در حالی که بر اساس چارچوب 
رفت که میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی نظري مورد مطالعه انتظار می

تر ندگی افراد مدرنچه سبک زچنان که هرمستقمی وجود داشته باشد. آنيرابطه
شد و ماي هویتی که این افراد براي خود تر میشد، میزان تعصب مذهبی آنان کممی

مورد يشد. دلیل این امر در جامعهکردند از چارچوب محلی آن خارج میتعریف می
ي مورد اي که جوانان جامعهمطالعه را شاید بتوان به این موضوع برگرداند که مدرنیته

در قالب خوراك و پوشاك و اوقات فراغت و رسیدگی به ظواهر بدنی از خود مطالعه 
هاي جهانی (همچون ماهواره که در دهند، صرفاً تقلیدي و برگرفته از رسانهنشان می

ما يکه جوان جامعهباشد، آنچنانمورد مطالعه مخاطبان زیادي دارد) میيمنطقه
رود. امري که نشان هاي جهانی میمدلو آن رناخودآگاهانه و بدون هیچ تفکري دنباله

را گرفته است.دهد جوان ما از مدرنیته تنها ظواهر آنمی
در رابطه با همبستگی میان دو متغیر سبک زندگی و هویت مذهبی در جامعه 

000/0معناداري میان این دو مفهوم وجود دارد (يتوان گفت که رابطهروستایی می
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=Sigبین این دو متغیر يرابطه)284/0(یزان ضریب همبستگی پیرسون). با توجه به م
به لحاظ شدت در سطح ضعیف و به لحاظ جهت بصورت مستقیم است. به این معنا که 

شود تر میها نیز سنتیتر باشد، هویت مذهبی آنچه سبک زندگی پاسخگویان سنتیهر
دست آمده دهد که نتایج بیروستایی نشان مي دست آمده از جامعهو بالعکس. اعداد ب

منطبق با چارچوب نظري مورد استفاده است.
طور که قبالً نیز اشاره شد براي انتخاب چند روستا از مجموع روستاهاي همان

اي داشتند موجود در منطقه، روستاهایی انتخاب شدند که هنوز خاصیت ایلی و عشیره
شدند. روستا از شهر بوکان محسوب میترین (ایل گورك) و از لحاظ جغرافیایی دورافتاده

روستایی مورد مطالعه، کامالً منطبق بر چارچوب نظري ياعداد بدست آمده از جامعه
اي و این است که دوري از مظاهر مدرنیتهيدهندهمورد استفاده بود. این نتایج نشان

را ی سبک مصرفی سنتی خود یبرخورداري از بافت سنتی باعث شده که جوان روستا
يچنان از دایرهحفظ کرده باشد و از لحاظ هویتی مذهبی نیز ماي هویتی آنان هم

سنتی و محلی خود خارج نشده باشد. 

بین سبک زندگی و هویت مذهبی به تفکیک شهر و روستايآزمون معناداري رابطه:4جدول 
ی پیرسونضریب همبستگسطح معناداريمکان مورد مطالعهمتغیر وابستهمتغیر مستقل

- 000/0274/0شهرهویت مذهبیسبک زندگی
000/0284/0روستا

جنسیت و هویت مذهبی
استفاده شده است. سطح Tمیانگینيبراي سنجش این فرضیه از آزمون مقایسه

باشد می05/0شهري کمتر از يمعناداري بدست آمده براي این آزمون در منطقه
)000/0 =Sig(گفت که میزان هویت مذهبی بر حسب جنسیت متفاوت توان لذا می؛

ارائه شده است میانگین نمره 5است. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون که در جدول 
اي که زنان از هویت مذهبی باشد. در نتیجه نمرهمی37/28و زنان 07/26مردان 
باشد.تر از مردان میاند به مقدار کمی مدرنگرفته

) Sig= 000/0باشد (می05/0ی نیز سطح معناداري کمتر از یستاي رودر جامعه
دهد در آن جامعه نیز جنسیت توانسته است تفاوتی در میزان هویت که نشان می

ی مورد یي روستامردان در جامعهيمذهبی پاسخگویان به وجود آورد. میانگین نمره
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هد در این جامعه نیز دباشد. اعدادي که نشان میمی56/28و زنان 45/26مطالعه 
تعصب مذهبی زنان به مقدار کمی از مردان کمتر است.

میانگین میزان هویت مذهبی بر حسب جنسیتيآزمون مقایسه:5جدول 
سطح معناداري tشاخص  انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر مستقل متغیر وابسته مکان

00/0 66/0 35/2 07/26 187 مرد جنسیت هویت 
مذهبی 27/2شهر 37/26 195 زن

00/0 22/0 - 33/2 45/26 122 مرد جنسیت هویت 
مذهبی 32/2روستا 56/28 71 زن

سن و هویت مذهبی
براي سنجش این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج 

و هویت توان گفت که بین سنبیان شده است، می6حاصل از این آزمون که در جدول 
)؛ همچنین در Sig= 133/0معناداري وجود ندارد (يي شهري رابطهمذهبی در جامعه

اي میان این دو متغیر وجود ندارد و سطح معناداري بیشتر ی نیز رابطهیي روستاجامعه
ي شهري ). اعدادي که نشان از این دارند که در هر دو جامعهSig= 84/0است (05/0از 

ر سن پاسخگویان نتوانسته است تغییري در میزان گرایش و پایبندي و روستائی تغییر د
ي محدود مذهبی پاسخگویان بوجود آورد. شاید بشود دلیل این امر را به دامنه

ساله مورد مطالعه 18- 30پاسخگویان برگرداند چرا که در تحقیق در دست تنها جوانان 
شد این رابطه نیز معنادار تر میحدودي گستردهقرار گرفتند. شاید اگر این دامنه تا

شد.می

بین سن و هویت مذهبی به تفکیک شهر و روستايآزمون معناداري رابطه: 6جدول 
ضریب همبستگی پیرسونسطح معناداريمکان مورد مطالعهمتغیر وابستهمتغیر مستقل

هویت سن
مذهبی

133/007/0شهر
- 84/0014/0روستا

ذهبیتحصیالت و هویت م
استفاده شده است. سطح Tمیانگین يبراي سنجش این فرضیه از آزمون مقایسه

باشد می05/0شهري کمتر از يمعناداري بدست آمده براي این آزمون در منطقه
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)042/0 =Sig(توان گفت که هویت مذهبی بر حسب تحصیالت پاسخگویان لذا می؛
ارائه شده است 7ون که در جدول متفاوت است. بر اساس نتایج حاصل از این آزم

و کسانی که دانشگاهی بودند 86/27کسانی که به دانشگاه نرفته بودند يمیانگین نمره
اند بیشتر از ها از هویت مذهبی گرفتهاي که دانشگاه رفتهباشد. در نتیجه نمرهمی49/29
مذهبی کمتري از باشد؛ به این معنا که افراد دانشگاه رفته تعصب دانشگاهیان میغیر
دانشگاهیان دارند. غیر

باشد می05/0ی مورد مطالعه نیز سطح معناداري کمتر از یي روستادر جامعه
)025/0 =Sigدهد در آن جامعه نیز هویت مذهبی پاسخگویان بر حسب )؛ که نشان می

ارائه شده 7تحصیالت متفاوت است. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون که در جدول 
و کسانی که دانشگاهی 94/26کسانی که به دانشگاه نرفته بودند يست میانگین نمرها

اند ها از هویت مذهبی گرفتهاي که دانشگاه رفتهباشد. در نتیجه نمرهمی93/28بودند 
باشد. به این معنا که افراد دانشگاه رفته تعصب مذهبی دانشگاهیان میبیشتر از غیر
ان دارند.دانشگاهیکمتري از غیر

حسب ی بریمیانگین هویت مذهبی پاسخگویان شهري و روستايآزمون مقایسه:7جدول
تحصیالت

سطح 
معناداري tشاخص 

انحراف 
معیار میانگین فراوانی متغیر مستقل متغیر 

وابسته مکان

042/0 39/1 - 33/2 86/27 165 دانشگاه نرفته تحصیالت هویت 
مذهبی 29/2شهر 49/29 217 انشگاهید

025/0 06/2 34/2 94/26 98 دانشگاه نرفته تحصیالت هویت 
مذهبی روستا

35/2 93/28 96 دانشگاهی

گیري بحث و نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان دو مفهوم سبک زندگی و هویت مذهبی 

ود دارد. در معناداري وجيروستایی رابطهيشهري و هم در جامعهيهم در جامعه
يي روستایی جهت رابطهمنفی (معکوس) و در جامعهيي شهري جهت رابطهجامعه

ي شهري فردي با میان دو متغیر فوق مثبت (مستقیم) بود. به این معنا که در جامعه
رفتار مصرفی سنتی از گرایش هویتی باز مذهبی برخوردار بود و بالعکس فردي با رفتار 
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ی یي روستاهبی محدود و بسته داشت. اما در جامعهمصرفی مدرن، هویت مذ
برخورداران از رفتار مصرفی و سبک زندگی سنتی نسبت به برخورداران رفتار مصرفی و 

سبک زندگی مدرن تعصب بیشتري در هویت مذهبی خود داشتند.
ي روستایی در مورد هویت مذهبی نشان از همخوانی نتایج بدست آمده از جامعه

ا چارچوب نظري مورد استفاده (گیدنز و زیمل) دارد. در چارچوب نظري نتایج فوق ب
تر چه سبک زندگی و رفتار مصرفی پاسخگویان سنتیمورد مطالعه بیان شد که هر

سنتی و محلی خواهد داشت و يسان دایرههاي هویتی آنها نیز به همانباشد، گونه
ومی و تبلیغی خارجی داشته بچه رفتارهاي مصرفی پاسخگویان وجه غیربالعکس هر

طور شد. همانتر میگویان کمبایست تعصب بر ابعاد هویتی محلی و بومی پاسخباشد می
مورد از 3تر اشاره شد براي انتخاب روستاهاي مورد مطالعه تالش شد تا که پیش
ترین روستاهاي محلی انتخاب شوند که کمترین ارتباط را با جهان خارج داشتهدورافتاده

هاي استباطی و ي شهري انجام داد. آمارهاي با جامعهباشند تا بر آن اساس بتوان مقایسه
ي سبک زندگی غالب رفتارهاي دهد که در مقولهی نشان میاینیز توصیفی جامعه روست

مصرفی روستائیان در چهار شاخص مورد مطالعه (الگوي تغذیه، الگوي پوشاك، مدیریت 
و سوي محلی و بومی داشت و بر آن اساس هویت مذهبی بدن و اوقات فراغت) سمت

روستائیان مورد مطالعه نیز از ویژگی بومی و سنتی برخوردار بود. 
میان يي شهري در مورد رابطهي روستایی، نتایج حاصل از جامعهبرخالف جامعه

مفاهیم سبک زندگی و هویتی مذهبی نشان از ناهمخوانی نتایج بدست آمده با چارچوب
نظري مورد مطالعه (گیدنز و زیمل) دارد. 

ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر سبک زندگی و هویت مذهبی در این جامعه 
نشان از منفی و معکوس بودن این رابطه دارد. به این معنا که فرد ممکن است سبک 

ماي هویتی که براي خود تعریف يزندگی مدرنی داشته باشد ولی همچنان دایره
کند بر اساس تعصب سنتی و بومی و محلی خود باشد. در بیان چرایی بوجود آمدن می

گونه تحلیل کرد که نظریات متفکران مورد مطالعه (گیدنز و حالت فوق شاید بشود این
ي غربی شکل گرفته است. زیمل) در جامعه

ي اي که بعد از طی کردن نظم سنتی و نیز دوران گذار خود وارد نظم جدیدجامعه
به نام دوران مدرن شده که در آن فرد آگاهانه و بر اساس یک تفکر عقلی و منطقی 

کند تا بر آن اساس نوع هویت خاص نوعی رفتار مصرفی خاص را براي خود انتخاب می



94زمستان ، 2، شمارهدهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 32

خود را به دیگران نشان دهد. این درحالی است که بر اساس شناختی که محقق از 
فوق از يزیسته در آن دارد، جامعهيربهي شهري مورد مطالعه بر اساس تججامعه

سو نظم سنتی خود را از دست داده است و از سوي دیگر همانند دیگر جوامع شهري یک
کشور هنوز نتوانسته است وارد نظم نوینی شود و رفتارهاي آنان ترکیبی از رفتار 

غرب زمین هاي دیداري از زندگی مردمان مسنتی خود و آنچه از طریق رسانهيجامعه
ترین آگاهی، نوعی رفتار مصرفی کنند است. مردمان چنین جوامعی با کمدریافت می

که معنی رفتار خود را بدانند، مو و سر و صورت خود کنند. بدون اینخاص را انتخاب می
کنند، از آورند، مدل خاصی را براي آرایش خود انتخاب میرا به شکل خاصی در می

شان از نمادها (عالمت شرتکنند. روي تیرنگ خاص استفاده میهایی با جنس و لباس
هاي پنچ پر پروانه) و کلمات عجیب و غریب استفاده گرز جمجمه، عدد خاص، ستاره

کنند، از کاله فرنگی استفاده بندهاي خاصی استفاده میکنند. از انگشترها و دستمی
بندند، از حیوانات ن میدهند، صلیب به گردکنند، موسیقی خاصی را گوش میمی

ها از جانب مردمان مغرب زمین ي آنکنند و ... رفتارهایی که همهخانگی نگهداري می
ها به دیگران شوند و افراد هویت خود را در این قالببا هدف و قصد خاصی انجام می

شوند و فرد مربوط به بندي میهاي مختلف تقسیمدهند و بر آن اساس در گروهنشان می
اش و انجام رفتارهاي جدید از گروه قبلی گروهی خاص به محض ترك رفتارهاي قبلی

ي شهري اما در جوامع در حال گذار (همچون جامعه؛پیونددخارج و به گروه جدیدي می
دهد که افراد با مصارف مادي و مورد مطالعه) نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می

ویت خاص جانبداري کنند.تظاهري مختلف ممکن است از یک ه
اصلی تحقیق، فرضیات دیگري نیز مورد سنجش قرار گرفتند يجدا از این فرضیه

اي جنسیت، سن و تحصیالت با هویت مذهبی متغیر زمینه3يکه در آن رابطه
ي شهري و پاسخگویان مورد آزمون قرار گرفت. در این بین متغیر سن در هر دو جامعه

نی با مفهوم هویت مذهبی نداشت. شاید بشود دلیل این امر را به ی ارتباط چنداایروست
ساله مورد مطالعه 18-30ي محدود سنی پاسخگویان برگرداند که تنها جوانان دامنه

ساله بود 12ي تر ار این بازدهقرار گرفت. چه بسا اگر این دامنه تا حدي بازتر و گسترده
شد. میمیان این دو متغیر نیز معنادار يرابطه

در رابطه با متغیر جنسیت پاسخگویان و ارتباط آن با مفهوم هویت مذهبی نتایج 
میان جنسیت و يی نشان از معناداري رابطهیي شهري و روستامطالعه در هر دو جامعه
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ها از متغیر هویت اي که خانمهویت مذهبی پاسخگویان دارد. در هر دو جامعه نمره
دهد در هر دو بسیار کمی بیشتر از مردان بود که نشان میاند به مقدارمذهبی گرفته

ی زنان تعصب مذهبی کمتري نسبت به مردان دارند. همچنین ایي شهري و روستجامعه
ی تحصیالت بر هویت یي شهري و روستانتایج آزمون نشان داد که در هر دو جامعه

ند پایبندي مذهبی اثیر داشته است و کسانی که دانشگاه رفتهأمذهبی پاسخگویان ت
ها دارند.کمتري از دانشگاه نرفته

باالخره در رابطه با مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیق کنونی با نتایجی که در 
طور که در ابتداي توان گفت که همانتجربی مورد بحث قرار گرفت نیز میيپیشینه

کرانی چون پیر بوردیو و هاي اخیر و بخصوص با مطالعات متفمقاله بیان شد تنها در سال
آنتونی گیدنز الگوهاي رفتارهاي مصرفی بعنوان شاخص و معرف مفهوم سبک زندگی 
انتخاب شدند و تا قبل از انجام مطالعات فوق رفتارهاي اقتصادي و آنچه در قالب مفهوم 

کرد معرف مفهوم سبک زندگی بودند. طبقه (در معناي مارکسیستی آن) نمود پیدا می
بوردیو در کتاب تمایز و پژوهش سوبل) يهم در مطالعات خارجی (نظیر مطالعهبنابراین

يآبادي) که در پیشینهچاوشیان و رحمتيو نیز در مقاالت داخلی (نظیر مطالعه
تحقیقات مورد بحث قرار گرفتند، تالش متفکران نامبرده بیشتر در جهت نشان دادن و 

ریف هویت افراد بود. اثبات اهمیت رفتارهاي مصرفی در بازتع
هاي هویتی در بین شناختی گونهمطالعات ابراهمی و بهنوئی گدنه (بررسی جامعه

ثیر سبک زندگی بر هویت أکفاشی و همکارانش (بررسی تيجوانان بابلسر) و مطالعه
کنونی داشتند. ياجتماعی) دو نوع از مطالعاتی بود که نزدیکی زیادي با مطالعه

هاي مختلف هویتی در گونهیمی و بهنوئی گدنه در پی بررسی و سنجش ابراهيمطالعه
متغیرهاي بابلسري بود. نتایج این پژوهش نشان داد که يساله15-25بین جوانان 

هاي هویتی (مذهبی، ملی، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و میزان تحصیالت جوانان با گونه
در تحقیق کنونی نیز نشان داده شد .گروهی، خانوادگی و شخصی) آنان همبستگی دارد

که هویت مذهبی با پایگاه اجتماعی و تحصیلی پاسخگویان ارتباط دارد و افراد دانشگاه 
دیگر يدارند. مطالعه،اندرفته تعصب مذهبی کمتري نسبت به کسانی که دانشگاه نرفته

با هویت تحقیق مجید کفاشی و همکاران وي بود که نشان دادند مفهوم سبک زندگی 
شهري و هم در يمعناداري دارد. تحقیق در دست نیز هم در جامعهيمذهبی رابطه
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يروستایی نشان از معناداري این رابطه داشت. جهت این رابطه در جامعهيجامعه
روستایی مثبت و مستقیم بود.يشهري منفی و معکوس و در جامعه
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