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 چکیده

شهرر ایاهار را مهور   سبک زندگی و هویت اجتماعی زنان ي بيني حاضر رابطهمطالعه

اي مبتنهی بهر ارا  ساس نظریهمطالعات انجار شده، بر اپس از مرور  بررسی قرار  ا ه است.

نفر از زنان شرر ایاهار بهه شهيوه  044فرضيه ارائه شد. جرت ازمون فرضيه ها گيدنز شش 

اي انتخاب شدند. روش تحقيق این مطالعه پيمایشی و بها چند مرحاه ايخوشهگيري نمونه

ای حايل عهامق حاضر با استفا ه از ت ر تحقي بو ه است. محقق ساخته  استفا ه از پرسشنامه

انهد ههه بهين هاي تحقيهق نشهان  ا هیافته سبک زندگی  ربين زنان ایاامی مشخص شد. 6

و مشارهت ورزشی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و  اییزندگی مذهبی، موسيقي يهاسبک

 ار وجهو   ار .  ار و سبک زندگی مجازي با هویت اجتماعی ارتبهاط منفهی و معنهیمعنی

متغير به ترتيه  طببقهه اجتمهاعی، سهبک  6با حضور سيون چند متغيره همچنين نتایج رگر

زندگی مذهبی، سبک زندگی موسيقيایی، شهغل، منطقهه محهل سه ونت زنهدگی، و سهبک 

 اند. رصد از تغييرات متغير هویت اجتماعی را تبيين هر ه 40 ر مجموع زندگی ورزشی( 

 ایاار. زندگی، زنان، هاي هویت اجتماعی، سبک ها:کلیدواژه  
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 مقدمه. 1

ار  ههه  ر ان  مهیاي گهار بهر جران به جاي ورو  به  نياي پست مدرن بهه سهوي  وره

( و تر یدي 74، ص. 1731، 1اند طگيدنزتر از پيش شدهتر و جرانیايپيامدهاي مدرنيته ریشه

تهدا  هاي انفرا ي اماي فراسوي محيط فعاليتنيست هه  نياي متجد  هنونی به ميزان گستر ه

یابد و هيچ هس قا ر نيست از تحولات ناشی از گسترش تجد  مصون بماند یا خاها  ان می

، حتهی مدرنيتهه، (1، ص. 4410، 0و هریسهون 7، اسهميت4طفاروجيها گزینش به عمل بيهاور 

بر ، ر میهاي مم ن خارج از بخش پيشرفته جران به سترین س ونتگاهمر می را هه  ر سنتی

شهدن جوانه  جرهانی فراینهدامهروزه (. 5، ص. 1711طچاوشهيان،   ههدیمتحت تأثير قرار 

، اموزش، هویت و سبک زنهدگی را تحهت تیگوناگون زندگی انسان را اعم از نگرش جنسي

 (.4414، 6چيو؛ 4411، 5تئوفانوسط  هدمیتاثير قرار 

مدرن  ، اما جوامعباشدمی مبناي هویت اجتماعی افرا ویژگيراي انتسابی  ر جوامع سنتی 

اي مبتنی است  و پاسخ متفاوت هه هر یک بر روی ر هاي نظري جداگانه  ر این باره عمدتاً

روی هر  او  و .  هدمیو به لحاظ زمانی نيز تا حدي نسبت به هم تقدر و تأخير  ارند، ارائه 

ر  روی هتأهيد گذاشته  ر حالي هه  د و جایگاه فر   ر نظار توليدمولّ هايفعاليت تر برقدیمی

. روی ر  او  مهرتبط اند میگيري هویت اجتماعی  ور رفتارهاي مصرفی فر  را مبناي ش ل

طرحمهت  و شهمیبا مفرور ببقه اجتماعی و روی ر   ور  ر مفرور سهبک زنهدگی خااصهه 

 (.475، ص. 1715ابا ي و اقا بخشی، 

انرها را بهه ههار  ها،انسهاناي از رفتارها تعبير هر  هه توان به مجموعهسبک زندگی را می

با ه روایهت خاصهی را ههه بهراي  ه سازندرا براور  خو د تا نه فقط نيازهاي جاري نيرگمی

                                                           
1. Giddens. 

2. Smyth. 

3. Harrison. 

4. Farrugia . 

5. Theophanous. 

6  . Chiu. 
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(. امهروزه 111: 1731طگيدنز، د ن ر برابر  یگران مجسم ساز ند،ابرگزیده شانهویت شخصی

ي فزونی هالاهاي ما ي از یک سو و  موهراتيزه شدن مصر  ظرور جامعه مصرفی به واسطه

انجامد و همهين امهر و عموميت یافتن ان از سوي  یگر، به انتخابی شدن زندگی روزمره می

سبک زندگی نتيجه همه  است.نشان  هنده اهميت روز افزون سبک زندگی  ر جامعه معاصر 

ها، ترجيحات و رفتارهایی است هه فر   ر ارتباط با هالاهاي ما ي و فرهنگ مصرفی گزینش

شناسهی معاصهر گيري جامعه ر واقع جرت (.00، ص. 1713ی و رستگار، طربان  هدمیانجار 

هاي سبک زنهدگی  ر شه ل به سمت پذیرش اهميت رو به افزایش حوزه مصر  و فعاليت

 (.111، ص. 1731 ا ن به هویت شخصی و جمعی است طگيدنز، 

امهروزه گسهترش امهوزش رسهمی، تغييهر  هسهتند.نيمی از جمعيت جامعه  سازنده زنان 

هایی براي تحرک اجتمهاعی هاي جمعی و تغييرات متأثر از انرا، زمينهساختار خانوا ه، رسانه

هاي اجتماعی، سياسی و فرهنگی فراهم امهده اسهت و  ر ي فعاليتو حضور  ر عرصه انان

انهد ههه بهيش از ههر چيهزي منهابع  ر زنان  ر فضاهاي نسبتا متفاوتی قرار گرفته ،ي انسایه

، ص. 1714را  ستخوش  گرگونی ساخته است طقها رزا ه،  هایشانلت و نقشو منز  سترس

(. ی ی از مرمترین این تغييرات  گرگونی  ر فرایند توليهد و بازتوليهد هویهت اجتمهاعی 73

 .(3، ص. 1710نوري، است طمقدس و خواجهزنان شده 

است. ایاار  هپر اخته شدهویت اجتماعی زنان  ر شرر ایاار حضار به بررسی  ر پژوهش  

شرري است هه از نظر عناصر فرهنگهی،  ر زمهره شهررهاي سهنتی و ایايهاتی ایهران قامهدا  

پيش روي مر ر قهرار  ا ه ایی تازهندازي چشم  ر این شرر صنعتفزاینده و . گسترش شمی

گسهترش و نفهوذ مدرنيتهه  ر مدرنيته  ر حا  نفوذ به بافت سنتی این شهرر اسهت. فرایند و 

را بوجهو  اور ه ههه  گونهاگونی ي زنهدگی هاسبک ر شرر ایاار،  مختاف اجتماعی هايلایه

هاي قبل و یا حتی بها برخهی احساس تمایز  ر بخشی از زنان ایاامی امروزین با نسلموج  

هاي زنان، عاهایق از معاصرین خو شان شده است. این تمایز  ر سبک زندگی  ر نوع فعاليت

شرر این سوا  این هاي سنتی  ر  یدن است. اما با وجو  ریشهو نگرش انرا به وضوح قابل 
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زنهدگی  ر ایاهار موجه  تغييهر  ر هویهت  يهاسهبکهداميک از هه  هندمیبه ذهن خطور 

؟  ر واقع با توجه به این هه شرر ایاار هم مرز با هشور عراق اسهت و ندااجتماعی زنان شده

ي هاسبکهه تا چه اندازه متاثر از مدرنيته و  ر عين حا  یک شرر ایاياتی و سنتی است، این 

 .هندمیزندگی متفاوت است اهميت این پژوهش را  و چندان 

 مبانی نظری تحقیق. 2

زندگی و هویهت اجتمهاعی ههر یهک بهه تنرهایی مطالعهات ههم و بهيش  ر حوزه سهبک

ن  و مفرور ارزشمندي  ر ایران و خارج از ان انجار شده اما مطالعاتی هه به بررسی رابطه ای

پر اخته باشند،  ر ایران بسيار محدو  بو ه و  ر ارتباط با زنان هرمانشاه انجار نشهده اسهت. 

ترین و مرمترین مطالعات انجار شده  ر رابطه با سبک زندگی و هویهت  ر قسمت ابتداً تازه

هاي مرتبط با موضهوع و نرایتهاً مهد  مفرهومی مطهرح مهی اجتماعی مرور و سپس به نظریه

 .گر ند

ههاي فرهنگهی و ههه بهين سهرمایه ه اسهت ا نشهان  ر مطالعهه خهو  قا رزا ه هاي یافته

هاي مای و قومی به ترتي  همبستگی مثبت و منفی وجو   ار  اجتماعی و برجستگی هویت

تهرین همبسهتگی سهرمایه و سرمایه اقتصا ي همبستگی مثبتهی بها انهواع هویهت  ار  و بيش

 رصهد  54هاي اجتماعی و فرهنگهی ت.  ر مجموع اش ا  سرمایهاقتصا ي با هویت مای اس

 (.1714طقا رزا ه،  هنندمیهاي مای و قومی زنان مور  بررسی را تبيين از تغييرات هویت

( تأیيد هننده ایهن موضهوع اسهت ههه 1711ط نژا  عربعباس ، پراوان وهاي هفاشییافته

اجتماعی طمای، قومی، گروهی و مهذهبی(  بين سبک زندگی با تمامی ابعا  هویتقوي  رابطه

اند هه بر مبنهاي هاي جدیدي از هویت اجتماعی پدیدار شدهاي هه ش لوجو   ار ، به گونه

هها ها، نگرشوند.  ر واقع سبک زندگی راهی براي تعریف ارزششمیمصر  هالاها فرموله 

فهار و ففهاري  ر عاهی(. همچنهين زلف1711،  یگهرانو رفتار طهویت( افرا  است طهفاشی و 

مطالعه هویت اجتماعی  ختران  انشجوي  انشگاه گياان  ریافتند هه  ختران جامعه ما سهعی 
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 ،هسه  اسهتقاا  مهالیو  ارند با ات ا  به مراجع هویت ساز فير سنتی مانند تحصيل، شهغل 

فهار و ففهاري، هویت اجتماعی فير سنتی را براي خویش  ر جامعه تعریهف هننهد طزلفعاهی

1711.) 

تأیيد هننده تأثير فرایند جرانی شهدن بهر هویهت  نوريخواجههاي تحقيق مقدس و یافته

ازا  پهژوهش ن يچنمو ه(. 1710، نوريخواجهاجتماعی زنان و تغييرات ان است طمقدس و 

 ر مقایسه بها ها و تفسيرهاي هنشگران ( نشان  ا  هه نقش انتخاب1711ارم ی و چاوشيان ط

. گيري هویت جمعی و فر ي از اهميت بيشتري برخور ارنهد ر ش لاري هاي ساختموقعيت

 ا ن بهه حهوزه گيري هویت فر ي و اجتماعی هنشگران بيشتر از بریق اهميت ر واقع ش ل

 (. 1711ارم ی و چاوشيان، ازا  ير  طگمیمصر ، اهميت بدن و هنتر  ان ش ل 

ا ه از اینترنت و هویت اجتمهاعی (  ر تحقيق خو  نشان  ا  هه بين استف4411ط 1ديرمش

، اوقهات فرافهت و تیههاي جنسهيرابطه وجو   ار ، همچنين این رابطه با متغييرهاي هايشهه

و  4همچنهين نتهایج پهژوهش   اویهل (. 4411دي، راسهت طمشه مدیریت بهدن تأیيهد شهده

اي نههاي رساتوان محيطرا نمیمجازي هاي اجتماعی شب ه  هدمی( نشان 4411ط 7استونداي

و یافتهه هاي گفتمانی هستند هه افهرا  فعالانهه  ر ان حضهور سا ه  ر نظر گرفت، انرا محيط

 (.4411ط  اویل و استونداي،  هنندمیساخته ویا بازتوليد ها هویت خو  را  ر ان

هاي ( تأیيد هننده رابطه هویت شخصی و اجتماعی با شيوه4443ط 0نتایج تحقيق همپ بل

 ر واقع هویت شخص متأثر از تجربه اوقهات فرافهت اسهت و هویهت  اوقات فرافت است.

به معنهی  اجتماعی وابسته به انگيزه اوقات فرافت است و تغيير  ر ی ی از ابعا  هویت لزوماً

 (. 4443پل، تغيير هل هویت اجتماعی نيست طهام 

                                                           
1. Mashhadi. 

2. Dedeoyle.  

3. Ustunday. 

4. Campbell. 
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هاي خارجی و به ویژه  اخای  ر حهوزه عاهور اجتمهاعی نشهان  هنهده اهميهت پژوهش

سهبک  اید حاهی از اهميت تاثيرحقيقات بر میانچه هه از مرور این تموضوع پژوهش است. 

و هویت اجتماعی تحهت انتخاب سبک زندگی نوع  زندگی بر هویت اجتماعی است  ر واقع

هاي ان همچهون فضهاي مجهازي، شدن و رسهانهفرایند جرانی است.شدن جرانی تاثير فرایند

ههه ههر یهک بهه فراخهور   هدمیابر چشمان مخاببين خو  قرار هاي متعد ي را  ر برگزینه

ها گزینه پيش رویشان اقدار هننهد. افهرا  از ام اناتشان به انتخاب یک یا چند گزینه از بين  ه

هاي پيش رویشان انتخاب هر ه تا روایت خهاص خو شهان را از هویهت شخصهی بين گزینه

ي زندگی و هویت اجتماعی زنهان، هاسبکين حا  این سوا  مطرح است هه ایا بارائه  هند. 

نيز رابطه وجهو   ار ؟ متاسهفانه مطالعهات  ر خصهوص  (شرر ایاارط ر جامعه مور  مطالعه 

هاي فرهنگی و اجتماعی  ر این شرر نا ر است، بدین جرت مطالعهه ایهن شهرر از  گرگونی

 اهميت بسياري برخور ار است.

پر ازان هاي ارزشمندي توسط نظریههی نظریههاي زندگ ر حوزه هویت اجتماعی و سبک

است.  ر ایهن بخهش بها اسهتفا ه از ارا  گيهدنز و شناسی ارائه گر یده شناسی و روانجامعه

بور یو سعی  ر ارائه چارچوبی نظري و منتج از ان مد  مفرومی  ر جرت تبيشن رابطه بين 

عقاید، ارزشرا، رفتارها و  اجتماعی، ویژگيراي گر  .هاي زندگی و هویت اجتماعی میسبک

ترین انراست. هویت اجتماعی، به سا ه "هویت اجتماعی" هنندهبيان افرا هاي متمایز نگرش

 هنهدمیههاي اجتمهاعی، از خهویش بيان، تعریفی است هه فر ، بر مبناي عضهویت  ر گهروه

اتهی و تف ر ههاویژگی(؛ و همچنين هویت اجتماعی یهک فهر  بهه 331، ص. 1115، 1طبراون

ههاي هها و مقولهههه فر  انرا را از بریق اشتراهات اجتماعی، عضویت  ر گروه هندمیاشاره 

. با  رونی نمو ن این خصوصيات، فر  نسبت بهه ان گهروه احسهاس هندمیاجتماعی هس  

و  شهمی "انرها" ر برابهر  "مها". هویت اجتماعی یهک فهر  باعهی ایجها  هندمیتعاق پيدا 

هها بهه نهوعی (.  ر واقع همه هویت15، ص. 1711، نژا  و ماندگاریزيمررمند، احمدي، عزط

                                                           
1. Brown. 
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ی ای(، زیرا هيچ هویت جدا از فضاي اجتماعی معنه1711، 1طجن ينز باشندمیهویت اجتماعی 

توجهه  اشهت ههه ، امها بایهد استاجتماعی شدن  گيري هویت  ر فرایندریشه ش ل .ندار  

هویهت  ندگی هر فر   ر حا   گرگونی است.هویت اجتماعی یک فرایند است هه  ر بو  ز

امري اهتسابی است هه  ر جریان تعاماات فهر  و  ر  رون فضهاي زنهدگی شخصهی شه ل 

از جایگاهش  ر جامعه است، شهناختی  فر شناخت و  انش نوعی ير . هویت اجتماعی گمی

و  4اگطهه اور بدسهت مهیهاي اجتمهاعی تعاق به مقولات اجتماعی یا گروه به  ليلهه وي 

 (.1111، 7ابرامز

. وي معتقد اي  ار مباحی گستر ه هویت  ر مور  ههاست پر ازانی نظریهگيدنز از عمده 

تحههت تههأثير شههرایط و همچنههين اسههاس خو اگههاهی و  اسههت هویههت اجتمههاعی افههرا  بههر

 احسهاس هویهتوي معتقد است ههه  ير .گمیزمان و م ان ش ل هاي اجتماعی  ر موقعيت

هها و ير . هویت معمولاً  ر نگرشگمیسطه  یال تيک ميان فر  و جامعه ش ل وابهاجتماعی 

 ر عصهر جدیهد  .گيري ان زندگی جمعهی اسهتیابد؛ و بستر ش لاحساسات افرا  نمو  می

وي، هر چيهزي  ر زنهدگی  نظر خالت  ارند. به گيري هویت نيز  ر ش لنرا هاي امروزین 

و ،  ر یهک شهمیا انچه وضعيت ف ري فر  محسهوب هاي جرانی گرفته تاجتماعی، از نظار

ایهد. از ایهن رو گيهدنز معتقهد اسهت ههه هویهت وجهو  میهر ار و راه و رسم اجتماعی به

هها، شهرایط و یابی و با توجه به موقعيهتاجتماعی هم مانند هویت شخصی  ر روند ساخت

گهاهی بهه هویهت يهر . اگمیاحوا  و اوضاع اجتماعی، اقتصا ي و نيز خهو  اگهاهی شه ل 

شخصی و اعتما ، ابمينان و هنش متقابل اشخاص نقش مرمی  ر هویت اجتماعی بهر عرهده 

اند طگيدنز،  ارند. البته  ر هویت اجتماعی و باز توليد ان قرار ا ها و رسور اجتماعی نيز مرم

بهه (.  ر واقع وي معتقد است هویت را باید خاق نمو  و به بور مداور ان را با توجه 1731

ههاي هاي زندگیطسبک زندگی( و همچنهين گهرایشتجربيات متناقص زندگی روزمره، شيوه

                                                           
1. Jenkins. 

2. Hogg.  

3. Abrama. 
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. (461، ص. 1731 تطميع هننده نرا هاي امروزین مهور  تنظهيم و تجربهه قهرار  ا  طگيهدنز،

 "ي تهأمای خهو پهروهه "ههاي ترین نمونهگيدنز مفرور سبک زندگی را ی ی از جال  توجه

.  ر نظهر او هنهدمیتر مدرنيته و فهر ي شهدن بهرح ي وسيعن زمينهاند و ان را  ر  رو می

به هاي از پيش تعيين شده  ر هانا و زندگی را محدو  هاي انتخابها و رسور گذشته، سنت

ههاي مم هن قهرار تجد  فر  را رو  ر روي تنوع فامضهی از انتخهاباما ، انداختجریان می

، 1731طگيهدنز، هميت یافتن سهبک زنهدگی اسهت و ی ی از پيامدهاي این شرایط، ا  هدمی

اند  میسبک زندگی را روایتگر هویت شخصی افرا   ر  وره مدرنيته متأخر  . وي(111ص. 

ههاي هویهت سهاز و همچنهين یهافتن خهو   ر ها و سنتهه این امر نيز ناشی از افو  ارزش

 بهاجتماعی  هویتاحساس  گيدنز معتقد است .(116، 4444، 1طویاس ا زندگی روزمره است

هها و احساسهات ير . هویت معمولاً  ر نگرشگمیواسطه  یال تيک ميان فر  و جامعه ش ل 

نرا ههاي گونهاگون . گيهري ان زنهدگی جمعهی اسهت؛ و بستر شه لهندمیپيدا افرا  نمو  

اجتماعی اعم از سياسی، فرهنگی و اقتصا ي،  ولتی و یا فير ولتی و باورها و سنترا و حتهی 

وه احساس تعاق و پيوندهاي گروهی همه و همه  ر ایجا  و  گرگونی هویهت اجتمهاعی نح

هاي از پيش تعيهين .  ر جوامع سنتی هویت، مبين تجای و تحقق هار ویژه و نقشنقش  ارند

سهازي، هها، منهابع هویهتبا  گرگهون شهدن شهرایط و چهارچوب ی ر جران هنونشده بو . 

زندگی مدرن با فضهامند ههر ن زنهدگی فهر ي و بوجهو  متفاوت از قبل شده است. چرا هه 

ي ساختار سهنتی را سهب  شهده فضاها و نرا هاي مختاف ام ان رهایی فر  از احابه ور نا

هاي ههنش و به  ليل باز بو ن زندگی اجتماعی امروز، هثرت یافتن زمينه به اعتقا  وي است.

ویهت و  ر پهيش گهرفتن تعدا  مراجهع مقتهدرتر، انتخهاب سهبک زنهدگی بهراي سهاختن ه

گيهدنز  به عبارت  یگر(. 1731طگيدنز،  یابداي اهميت میهاي روزانه، به بور فزایندهفعاليت

ي زندگی هر ارهایی هستند هه به جریان عا ي زندگی روزمره تبدیل هاسبکمعتقد است هه 

لخهواه ههاي ههنش و محهيط  هایی هه  ر لباس پوشيدن، فذا خور ن، شهيوهجریان اند. شده

                                                           
1. Wilska. 
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و  هه چنين رفتارهایی بازتاب هننهده شمیو یا اور  هنندمی یگران جاوه  نبراي مااقات هر 

هویهت اجتمهاعی  ر واقهع (. 1714هستند طفاضای،  هاي شخصی، گروهی و اجتماعیهویت

هاي جنسی، گروههی، قهومی و ماهی ي هویتو  ربر گيرنده هاي فر يئی از هویتمجموعه

شهدن و اجهزاي ان قهرار  ار . فراینهد مروزه تحت تهاثير فراینهد جرهانیاست. این هویت، ا

هایی نو پيش فاوت و ایدههاي زندگی متاوري خو  شيوهي ابزارهاي فنواسطهشدن بهجرانی

هاي گوناگون انتخهاب است هه از ميان گزینهها  ا هگذار ه و این فرصت را به ان روي افرا 

 .(17، ص. 1710، نوريخواجهطمقدس و  هنند

 وي اسهت. 1بور یهوجامعه شناسانی هه به فناي مفرور سبک زنهدگی افهزو ه  ی ی  یگر

اسهت. بور یهو  ر ایهن هتهاب ( مطهرح ههر ه 1110ط 4را  ر هتاب تمایزسبک زندگی  مفرور

گيهري ها و عوامل اجتماعی  ر شه لو بر نقش زمينه  هدمیشناسی سايقه ارائه نوعی جامعه

همچنين به نقش هویت بخش سبک زندگی اشاره  او. هندمیبایی شناختی تأهيد هاي زیذائقه

(. چهرا ههه 1715انهد طاسهتوري،  میو ان را ابزاري براي نشان  ا ن تمایز اجتماعی  هندمی

هاي متفاوتی هاي اقتصا ي و فرهنگی  ر موقعيتافرا  بر حس  ترهي  نوع و حجم سرمایه

ي زندگی مختافی  ارند. به عبارتی هر ببقه لباس خاصهی هاکسبيرند و  ر نتيجه گمیقرار 

پوشند، نوشيدنی خاص خو  را  ار ، اوقات فرافت و ورزش متفهاوتی  ار  و  ر نرایهت می

یعنی نوع مصر  فيزی ی طفذا، تزئين وسایل  .زندسبک زندگی خاص همان ببقه را رقم می

ين هننده سهبک زنهدگی انرها اسهت ههه زندگی، ارایش و مبامان منز ( و سمبايک افرا  تعي

 (. 1110طبور یو،   هدمیهویت افرا  را نشان  ،خو 

او توان  ریافت هه وي  ریهافتی ههارهر ي از سهبک زنهدگی  ار . از تعریف بور یو می

هاي هنشهگران تفسهير ها و رفتارهاي برامده از انتخابزمانی سبک زندگی را مجموعه هنش

هها  ر قاله  نمو ههاي عينهی تاقهی جه قابهل رویتهی از ابهراز عا ت، زمانی ان را نتيهندمی

                                                           
1. Bourdieu. 

2. Distinction. 
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اش، یعنهی ببهایع و قهرایا یها ذوق و نماید و  ر مواضعی نيز ان را بهه خاسهتگاه اصهایمی

. لهذا فرهم هویهت (06، ص. 1715الدین، طنجفهی و شهر   ههدمیهاي فر ي اسهنا  سايقه

روه، از جرتهی نشهان  هنهده و نشهات اجتماعی افرا  با توجه به سبک زندگی متمایز ههر گه

گرفته از جایگاه خاص افرا   ر فضاي اجتماعی است چرا هه بر اسهاس  یهدگاه وي توزیهع 

ههاي  ر ميان مر ر  ر موقعيت« هاسرمایه»نابرابر منابع اجتماعی، اقتصا ي، فرهنگی یا همان 

ها، سهاختمان سرمایه این 1(. مطابق نظر هوهرهار0111متفاوت ببقه اجتماعی است طبور یو، 

. به عنوان بخشی از نظریهه سهبک (55، ص. 4445طهوهرهار،   هدمیسبک زندگی را ش ل 

هاي هاي  اوبابانه زندگی از ميهان گزینههالگوهاي جمعی از رفتار بر اساس انتخاب ،زندگی

شهان اسهت شهان یها موقعيهت ببقاتیهاي زندگی ر  سترس براي مر ر مطهابق بها فرصهت

هایی ي زندگی را مشخصههاسبکهمچنين چانی  .(14، ص. 4410 ،7و هارپيانو 4سنطهریستن

از مفرور سهبک  هنندمیاند. از نظر او افرا ي هه  ر جوامع مدرن زندگی  میاز  نياي مدرن 

ي زندگی الگوههایی از هاسبک، هنندمیزندگی جرت توصيف اعما  خو  و سایرین استفا ه 

بهه ههارهر   وي . (0، ص. 1116، 0چانیط هنندمیز ی دیگر متمایز هنش هستند هه افرا  را ا

بررسهی  ارا  (.03، ص. 1713طربانی، رسهتگار،  هندمیبخشی سبک زندگی نيز اشاره هویت

زنان بها بهه امروزه  .هندمیي سبک زندگی و هویت افرا  را تأیيد شده  ر این پژوهش رابطه

ههایی نهو از ،  بها شهيوه، اینترنت و فضاي مجازيهاي مدرن هم چون ماهوارههارگيري ابزار

. حضهور زنهان هنندمیهاي سنتی مرسور خو  مقایسه وند و انرا را با شيوهشمیزندگی اشنا 

ي صنعتی، موج  رفتهویژه  ر هشورهاي پيش هاي مختاف  ر همه جاي  نيا و به ر عرصه

 شان  ر جامعهه،  رنگهی  وهايشده تا سایر زنان  ر بازتعریف هویت اجتماعی خو  و نقش

هها پدیهد اور ه ههاي فراوانهی  ر ایهن بهاره  ر ذههن انباره هنند، ههه ایهن، خهو  پرسهش

                                                           
1. Cockerham. 

2. Christensen.  

3. Carpiano. 

4. Chaney. 
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هاي زنهان اما با توجه به ارا  بور یو، انتخاب (.17، ص. 1710، نوريخواجهاستطمقدس و 

هایی یهشان است. ببقات اجتماعی سهرماشان و موقعيت ببقاتیهاي زندگیمطابق با فرصت

هایشهان بها ازا ي  بيشهتر یها تواننهد  ر انتخابهه می  هدمیرا  ر اختيار اعضاي خو  قرار 

هایشهان توانهد بهه زنهان  ر انتخابهایی ههه میهمتر عمل هنند.  ر این ميان ی ی از سرمایه

نهی یاري رساند،  اشتن شغل است هه از قِبَل ان توان اقتصا یشان را براي انتخاب و عمل مبت

به هر حا  ببقه اجتماعی و اشتغا  ههم بهه جرهت تأثيرگهذاري بهر  .بر انتخاب افزایش  هد

سبک زندگی و هم بجه تأثيرگذاري مستقيم بر هویت اجتماعی زنان، از اهميت بهر خهور ار 

زنهدگی بها  بر اساس انچه هه مطرح شد، فرض های تحقيق ایهن اسهت ههه سهبکباشند. می

اار  اراي رابطه است. اما از انجها ههه بها یهک سهبک زنهدگی  ر هویت اجتماعی زنان  ر ای

جامعه شرري رو به توسعه و  ر حا  نو شدن روبرو نيستيم،  ر این تحقيق از تحايل عهامای 

هاي حاصهل از تحايهل ي مختاف زندگی استفا ه شد. یافتههاسبکاهتشافی براي پی بر ن به 

، تافن همهراههاي مجازي، دگی مذهبی، شب هعامای نشان  ا  هه  ر شرر ایاار شش سبک زن

( وجو   ار . با توجهه بهه چهارچوب نظهري 1موسيقيایی، فرهنگی، ورزشی طجدو  شماره 

 توان مد  تحقيق را  ر ش ل زیر ارائه نمو :ارائه شده، می
 

 
 مدل نظری تحقیق -1شکل 
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هها رابطهه ی انزندگی افرا  و هویت اجتماع فرضيه اصای تحقيق این است هه بين سبک

هاي فرعهی نهاظر بهر رابطهه بهين انهواع تهوان فرضهيهوجو   ار . بر اساس این فرضهيه، می

هاي زندگی و هویت اجتماعی و همچنين بين متغيرهاي ببقه اجتماعی و شغل با متغير سبک

 هویت اجتماعی مطابق با مد  نظري تحقيق، مور  بررسی قرار  ا .

 روش تحقیق. 3

ایهن ي امهاري جامعهاز روش تحقيق همی و پيمایشی استفا ه شده است.  ر این تحقيق، 

 1هند. حجم نمونهه تحقيهق بها اسهتفا ه از جهدو  لهين میایاار تش يل شرر را زنان  تحقيق

شرر ایاار بدست امد. افرا  نمونهه بها  نفر از زنان 044،  رصد 15ضری  ابمينان  و( 1131ط

مهور  انتخهاب قهرار گرفتنهد.  ر ایهن اي چند مرحاه ايخوشهگيري ي نمونهشيوهاستفا ه از

حهوزه انتخهاب شهد.  11هر منطقهه و سپس  ر ایاار مشخص ابتدا تمامی منابق شرر  روش

تر به عنهوان یهک خوشهه هاي هوچکها، باوکنسبت خانوا ه ا توجه به ر هر حوزه، ب نرایتا

بدسهت محقهق سهاخته سشهنامه ابااعات مور  نياز از بریق پر بطور تصا فی انتخاب شدند.

پيشهين محقهق هاي پرسشهنامه عمهدتاً از تحقيقهات گویههبراي ساخت و تنظهيم . امده است

؛ 1715، نوريخواجه؛ 1714، روحانی و هاشمی، نوريخواجه؛ 1710و پرنيان،  نوريخواجهط

هاي مربهوط بهه پایایی گویه سنجشبراي  ( استفا ه شده است.1710، نوريخواجهمقدس و 

است هه نتایج ان  ر جدو   تغير هویت اجتماعی از ضری  الفاي هرونباخ برره گرفته شدهم

نيز از  و روش اعتبار محتوا سبک زندگی  يهاامده است. براي ارزیابی اعتبار گویه 1شماره 

است هه براي مشخص هر ن اعتبار سازه، از ت نيک تحايل عهامای و اعتبار سازه استفا ه شده

-شهدهبيان  4. نتایج تحايل عامای مربوط به متغير سبک زندگی  ر جدو  شماره استفا ه شد

 است.

                                                           
1. Lin. 
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  ههدمی( نشانگر نتایج حاصل از ازمون الفاي هرونباخ است ههه نشهان 1جدو  شماره ط

ههه ضهرای  الفهاي هرونبهاخ بهوريهاي مور  استفا ه از پایایی خوبی برخور ارند، بهبيف

عد هویهت جنسهی تها مربوط به بُ 34/4متغيرها از حداقل  هاي هایشاخص حاصل از ازمون

 هنده پایایی بالها باشند، هه این ضرای  نيز نشان ر نوسان می مربوط به هویت گروهی 13/4

 باشد ر ابعا  متغيرها می
 

ههای متغیرهای مستقل و وابستپایایی طیفسنجش ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از  -1جدول   

 

هویت از نظر لغوي به معنی ی ی شدن با خو  و  یگران مطرح گر یهده  :هویت اجتماعی

ي از معانی است ا(. همچنين مجموعه1711طعامای،  و  اراي  و بُعد فر ي و اجتماعی است

گوید ههه هند و به فر  میهاي اجتماعی به فر  القا  میهه چگونه بو ن را  ر خصوص نقش

سهخن  (.1711عهامای، ط  ههداو هيست و مرجعی براي بيان هيستی و چيستی او تش يل می

ههاي ههاي متمهایز گهروهگفتن از خصوصيات اجتماعی، عقاید، ارزشهرا، رفتارهها و نگهرش

ترین انراست. هویت اجتماعی، به سا  "هویت اجتماعی"ه معناي سخن گفتن از اجتماعی، ب

هاي اجتماعی، از خویش  ار طبهراون، بيان، تعریفی است هه فر ، بر مبناي عضویت  ر گروه

 ر  (. هویت اجتماعی شامل هویت جنسی، مای، قومی و گروههی.... اسهت.331، ص. 1115

 باشد.می 37/4باشد و پایایی ان برابر با ویه میگ 40هویت اجتماعی شامل این تحقيق 

گيري هویت، مربوط به هویهت جنسهيتی اسهت. هاي ش لاز اولين جنبه :تیهویت جنسی

ها، الگوهاي رفتاري و صفات جسمی تعيين شده توسط اي از نگرشهویت جنسيتی مجموعه

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 37/4 40 هویت اجتماعی

 34/4 6 هویت جنسی

 17/4 6 هویت مای

 31/4 6 هویت قومی

 13/4 6 هویت گروهی
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ه فهر  همی(. مفرو4444، 1نفرهنگ است هه معمولا تداعی هننده مر انگی و زنانگی است طهُ

ههاي از خو  به عنوان یک زن و مهر   ار . بهر اسهاس وضهعيت زیسهت شهناختی و مقولهه

(. متغير هویت جنسهی  ر 1710، 3وشو فی 2ير  طگولومبوکگمیفرهنگی ش ل  -اجتماعی 

ههاي زنهان مهور  بعد رضایتمندي از جنس خو ، ارتباط با همجنسان و رضهایت از ویژگهی

 ت.سنجش قرار گرف

هاي تاریخی و  ارانه نسبت به ریشههویت مای به معنی نگرش مثبت و جان :هویت ملی

 ، ص.1715سرزمين مشترک،  فاع از سرزمين، و سنن فرهنگی مشترک است طلطهف ابها ي، 

هاي هویت مای شامل افتخار به مايت، زبان و فرهنگ ایرانی  ر مقابل سهایر ماهل . گویه(11

 باشد.می

تصوري هه فر  از خو  بر اساس تعاق و وابستگی بهه یهک قوميهت  ار  و : هویت قومی

هویهت قهومی  خو  را براساس موازین فرهنگ قومی خو  شناخته و پذیرفته است. بعبارتی،

ها و تصورات فر   رباره اعضاي قوميت خو  است هه فر ، خو  را با اسهتفا ه مجموعه ایده

يف هویت قومی شامل افتخار بهه قوميهت، زبهان، . بهندمیهاي قومی بازشناسی از برچس 

 هاي قومی خو  است.لرجه و تااش براي حفظ رسور و سنت

اي از افهرا   هنده هویهت گروههی،  سهتهگروه به عنوان هسته اصای ش ل:هویت گروهی

 اراي هد  مشترک است هه با ی دیگر هنش متقابل  ارند و خو  را از افهرا   یگهر جامعهه 

هند. هویت گروهی به تف ر،  میو همچنين یک جمع انسانی ویژه را تش يل  ندهنمیمتمایز 

ا راک، احساس و رفتار فر  از تعاق به گروه و اگاهی از تمایز و تفاوت گروه خویش مربوط 

ههاي مربهوط (. بيف متغير هویت گروهی از بریق گویه56، ص.1761و طخضرنجات، شمی

                                                           
1. Coon. 

2. Golombok 

3. Fivush. 
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هاي  وستان، خویشاوندي، زنهدگی و از واج  رون گروهبه احساس رضایتمندي از ارتباط با 

 گروهی مور  سنجش قرار گرفت.  

 انهدشمر ههاي فذایی برها و الگوبرخی از تحقيقات سبک زندگی را عا ت :سبک زندگی

، 5و هروتر4لولين ،3واگولوک، 2، هيرجوشو1؛ هالت4447تاماينسون،  ؛1717طاقایی و  یگران، 

 ر بعضی از (. 4441، 9زیابرمنو  8ویايامز، مک7؛ هيمن4441،  یگرانو  6؛ سرافزا گان4445

هاي فعاليت اوقات فرافت و مصر  هالاههاي فرهنگهی تحقيقات سبک زندگی به عنوان الگو

ههاي با مروري بهر نظریهه. (4441، 10روس ؛1714و ما ي  ر نظر گرفته شده است طفاضای، 

ي زندگی توسط پژوهشگران مختاهف، هابکسسبک زندگی، فاضای معتقد است  ر سنجش 

-بنهدي ههر هها را به شرح زیر ببقههاي متنوعی به هار رفته است. وي این شاخصشاخص

پراهنهده ههه شهامل ههاي ( شهاخص7ههاي فرافهت، ( فعاليهت4( مصر  فرهنگهی، 1است: 

اضهای، و  طفشمیوي مصر  فذا گذاري هو هان، رفتار خانوا گی، و الگوهاي خرید، نارالگ

 (.143 -141، صص. 1714

ي زندگی از ت نيک تحايل عامای استفا ه شده هاسبکبراي بررسی و یافتن عوامل بيف 

 ست امد هه به ترتيه  رفتارههاي (. بر پایه نتایج این ت نيک، شش عامل به4طجدو  شماره 

 ر  ، مشهارهت فرهنگهی و4، استفا ه از موسيقی مدرن، شب ه مجازي1مذهبی، شب ه مجازي

و بها توجهه بهه  1نرایت مشارهت ورزشی نار گذاري شدند. بر اساس نتيجه جهدو  شهماره 

ها براي تحايل عامای مناس  بو ه و توان نتيجه گرفت  ا ه ر تمار ابعا ، می  K.M.Oاماره 

                                                           
1. Holt. 

2. Haire Joshu. 

3. Lukwago. 

4. Lewellyn. 

5. Kreuter. 

6. Sarrafzadegan. 

7. Heiman. 

8. Mcwilliams. 

9. Zilberman. 

10. Roos. 
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 اراي سهطا  Sig 444/4 ار اسهت.  ر واقهع، ميهزان خطها نتيجه ازمون بارتاهت نيهز معنهی

 رصد است. به عبارت  یگر، هايه عناصهر بهه ههار  11سطا ابمينان بيش از معنا اري بالا و 

 اند.رفته براي هر بعد، قدرت تبيين هنندگی مور  نظر را براي متغير وابسته  اشته

 

 نتایج تحلیل عاملی -2جدول

 اجزای سبک زندگی

ابعاد  عامل های سبک زندگی

سبک 

 زندگی

ی نتیجه

کلی 

آزمون 

KMO 

عامل 

1 
 2عامل

عامل 

3 

عامل 

4 
 5عامل 

عامل 

6 

      311/4 شرهت  ر جاسات مذهبی

بی
ده
ی م

دگ
 زن
ک
سب

 

K
.M

.O
=

8
5

/0
 

S
ig

=
 0

0
0

 

      333/4 هاي  ینیهم اري با هيئت

      347/4 حضور  ر نيروي بسيج

      664/4 هاي مذهبی تاویزیونتماشاي برنامه

      644/4 شرهت  ر نمازهاي جماعت

      511/4 ور  ر مساجد، هايسا یا هنيسه،حض

      545/4 هاي مذهبی  ر خانهانجار فعاليت

      030/4 هاي مذهبی تاویزیونتماشاي برنامه

     141/4  چت هر ن با اینترنت

ي
جاز

ه م
ب 
 ش
گی

ند
ک ز

سب
1 

     317/4  وبگر ي

     346/4  استفا ه از فيس بوک ، تویتر

     644/4   ه از پست ال تروني یاستفا

استفا ه از اینترنت جرت بدست 

 اورن خبر، ابااعات مور  نياز
 011/4     

گوش  ا ن به موسيقی جاز، رپ، 

 راک
  117/4    

يقي
وس
ی م

دگ
 زن
ک
سب

یی
ا

 

گوش  ا ن به موسيقی خارجی 

 هااسيک
  344/4    

موسيقی،  DVD ،CDاستفا ه از 
MP3 player ،Mp4 

  551/4    
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 2ادامه جدول 

 

 اجزای سبک زندگی

ابعاد  عامل های سبک زندگی

سبک 

 زندگی

ی نتیجه

کلی 

آزمون 

KMO 

 4عامل  3عامل  2عامل 1عامل 
عامل 

5 

عامل 

6 

گوش  ا ن به موسيقی پاپ 

 ایرانی لوسانجاسی
  501/4    

 

 

هاي گوش  ا ن به برنامه

 هاي خارجیرا یو
  013/4    

م المه با  یگران ط از بریق 

 موبایل(
   376/4   

ی 
دگ
 زن
ک
سب

ای
بای
مو

 

   SMS)    666/4ارسا  پيامک ط

   611/4    استفا ه از باوتوس

   530/4    هاگاهها و تفرجحضور  ر پارک

مانند  فعاليت هنريانجار 

 نقاشی،
    371/4  

گی
رهن

ی ف
دگ
 زن
ک
سب

 

  513/4     تر، ...حضور  ر  سينماها، تئا

هاي عامی، هم اري با انجمن

 ا بی یا هنري
    014/4  

  011/4     نقاشی، خطابی، موسيقی هااس

هاي ي  تاویزیونمشاهده

 خارجی طماهواره(
    737/4  

هاي مختاف هار با  ستگاه

 هاورزشی  ر باشگاه یا پارک
     613/4 

شی
رز
 و
گی

ند
ک ز

سب
 

ليبا ، بس تبا ، ورزش وا

 …هوهنور ي، شنا هر ن 
     614/4 

هاي محای، شرهت  ر انجمن

 ورزشی
     011/4 
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 تحقیقی هایافته. 4

، و سها  بهو ه 54/76هد هه ميانگين سنی زنان مور  مطالعه نتایج امار توصيفی نشان می

ان تحصهياات  رصهد پاسهخگوی 01سها  هسهتند.  01 – 70ههاي سهنی بيشتر انرها  ر گروه

 5/77 ار و  رصد خهو  را خانهه 5/66سوا  بو ند.  رصد از انرا بی 5/7 انشگاهی  اشتند و 

 رصد شافل معرفی هر ند. همچنين ببقه متوسط بيشترین  رصد پاسخگویان را شامل شهده 

 است. 

هاي امار استنبابی اسهتفا ه شهده هاي تحقيق از ت نيک ر این قسمت براي ازمون فرضيه

ههاي مسهتقل و ابعها  متغيهر ي بين برخی از متغييري رابطه هندهنشان 7جدو  شمارهت. اس

و  همبسهتگی شهمیباشد. همانطور هه  ر جدو  مشهاهده با هویت اجتماعی زنان می وابسته

و سبک زندگی ورزشی با هویهت  اییطمثبت( بين سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسيقي

زنهدگی مهذهبی بها هویهت  کبيشترین ضری  همبستگی بين سب باشد، ههاجتماعی زنان می

اجتماعی زنان است. همچنين بيشترین همبستگی طمنفی( بين سبک زندگی مجازي  با هویت 

زندگی انرها مجهازي اسهت هویهت اجتمهاعی  کاجتماعی وجو   ار ،  ر واقع زنانی هه سب

 ههی بهه بک زندگی  ر ش لبنابراین نظریه گيدنز  ر این خصوص هه س.  ارند يترش ننده

زیرا افرا ي هه اقدار به بازاندیشهی  ر  ،هویت اجتماعی موثراست مور  تأیيد واقع شده است

گيري مدرنی  ارند، هویت اجتمهاعی ضهعيفی اند و سبک زندگی یا جرتسبک زندگی هر ه

  ارند. 
 

 انرابطه همبستگی بین انواع مختلف سبک زندگی با هویت اجتماعی زن -3جدول 
 هویت 

 سبک زندگی
 هویت اجتماعی هویت گروهی هویت قومی هویت ملی هویت جنسی

 **411/4 433/4 *114/4 **754/4 411/4 سبک زندگی مذهبی

 **-/101 434/4 *110/4 **-/171 -/447 1سبک زندگی شب ه مجازي

 **113/4 **105/4 **131/4 *140/4 414/4 اییسبک زندگی موسيقي

 -/431 -/414 -/473 -/415 -/443 4مجازيسبک زندگی شب ه 
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 3ادامه جدول 
 هویت 

 سبک زندگی
 هویت اجتماعی هویت گروهی هویت قومی هویت ملی هویت جنسی

 447/4 416/4 -/415 -/477 *147/4 سبک زندگی فرهنگی

 **173/4 *111/4 451/4 417/4 **171/4 سبک زندگی ورزشی

** p < 41/4 ; * p < 45/4  
 

ق روش چند متغيره، متغيرهاي مستقای هه  ر تبيهين واریهانس سهرم قابهل بر اساس منط

 5توجری  اشتند براي متغير وابسته بی هفت مرحاه وار  معا له شدند هه  ر جدو  شهماره 

و ، تمهامی متغيرههاي وار  شهده بها سهطا شمینشان  ا ه شده است. همانگونه هه مشاهده 

تهرین متغيهري توان نتيجه گرفت هه مرمس نتایج می رصد معنا ار هستند. براسا 11ابمينان 

 رصهد از  16این متغير به تنرایی است.  ببقه اجتماعی  ،هندمیاجتماعی را تبيين  تهه هوی

 رصهد  0ي زندگی مذهبی و موسهيقيایی هاسبکتغييرات متغيير وابسته را تبيين هر ه است. 

هاي بعدي اند. سایر متغييرها  ر ر ها هبعدي تغييرات  ر متغير وابسته را به خو  اختصاص  

 رصد تغييرات متغيير هویت اجتماعی  40متغيير،  3اند.  ر مجموع مد  تحقيق با قرار گرفته

 . (0طجدو  شماره  را توضيا  ا ه است
 

 بینی متغیر وابسته هویت اجتماعی زنانتحلیل چند متغیره گام به گام برای پیش -4جدول 

 R R2 B Beta T همتغیر وارد مرحله
سطح معنی 

 داری

 444/4 11/6 746/4 10/1 16/4 04/4 ببقه او 

 477/4 10/4 111/4 147/4 11/4 00/4 سبک زندگی مذهبی  ور

 410/4 03/4 110/4 401/4 44/4 05/4 اییسبک زندگی موسيقي سور

 446/4 -/47/4 -/147 -114/4 41/4 06/4 شغل چرارر

 411/4 -55/4 -113/4 -44/1 44/4 03/4 منطقه زندگی پنجم

 440/4 -14/4 -101/4 -153/4 47/4 01/4 سبک زندگی مجازي ششم

 414/4 57/4 101/4 413/4 40/4 01/4 سبک زندگی ورزشی هفتم
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 . نتیجه گیری5

ي بين سبک زندگی با ابعا  هویت اجتمهاعی زنهان شهرر پژوهش حاضر به بررسی رابطه

ي مبتنی بر ارا  گيدنز استفا ه شد. بر تبيين این رابطه از نظریهایاار پر اخته شده است. براي 

هها از روش اساس چارچوب نظریه تحقيق شش فرضيه براحی شهد. جرهت ازمهون فرضهيه

 استفا ه شد. "محقق ساخته"ها از پرسشنامه اوري  ا هپيمایشی استفا ه شد. براي جمع

تواند  هویت زنان را  متهأثر ی میي حاضر نشان  ا  هه انتخاب سبک زندگی خاصمطالعه

واسطه  یال تيک ميان فر  و جامعه شه ل بهاجتماعی  احساس هویت هند.گيدنز معتقد است

گيهري ان یابد؛ و بستر شه لها و احساسات افرا  نمو  میير . هویت معمولاً  ر نگرشگمی

قتصا ي،  ولتهی نرا هاي گوناگون اجتماعی اعم از سياسی، فرهنگی و ا. زندگی جمعی است

ها و حتی نحوه احساس تعاق و پيونهدهاي گروههی همهه و و یا فير ولتی و باورها و سنت

.  ر جوامع سنتی هویت، مبين تجای و همه  ر ایجا  و  گرگونی هویت اجتماعی نقش  ارند

با  گرگون شدن شهرایط  ی ر جران هنونهاي از پيش تعيين شده بو . ویژه و نقشارتحقق ه

چرا هه زندگی مدرن با فضامند  ؛سازي، متفاوت از قبل شده استها، منابع هویتوچارچوب

ي هر ن زندگی فر ي و بوجو  امدن فضاها و نرا هاي مختاف ام ان رهایی فهر  از احابهه

هاي .چند  هه است هه زنان و  ختران  ر سراسر جران هویت اندساختار سنتی را سب  شده

اند و با ان به رویارویی برخاسته و براي بنيهان ور  سؤا  قرار  ا هجا افتا ه و سنتی خو  را م

خواهند هویتی بهيش از زنهدگی هنند و میمبارزه می ترتر و ازا انهنرا ن راهراي برابرجویانه

شهوند،  ر واقهع بهه  ی ور مه سهنتخانگی و خانوا گی  اشته باشند. انان با هر گامی هه از 

به اعتقا  گيدنز به  ليل بهاز بهو ن زنهدگی اجتمهاعی ورند. انوعی سياست مشخص روي می

هاي هنش و تعدا  مراجع مقتدرتر، انتخهاب سهبک زنهدگی بهراي سهاختن زمينه ت ثرامروز، 

یابهد.نتایج تحقيهق اي اهميت میهاي روزانه، به بور فزایندههویت و  ر پيش گرفتن فعاليت

ه هویت زنان است. بر اسهاس نتهایج نشان  هنده اهميت نقش سبک زندگی  ر جرت  هی ب

ازمون همبستگی صورت گرفته، از ميان متغيرههاي مسهتقل تحقيهق، ارتبهاط سهبک زنهدگی 
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و سبک زندگی ورزشی با متغير هویت اجتماعی زنان مثبت  اییمذهبی، سبک زندگی موسيقي

ين و مستقيم و ارتباط سبک زندگی مجازي با هویت اجتماعی مستقيم اما منفهی بهو . همچنه

روابط بين متغيرهاي موجو  با هویت اجتماعی با استفا ه از ت نيک امهاري رگرسهيون چنهد 

متغيري نيز مور  بررسی قرار گرفته و نتایج بدسهت امهده نشهان  ا  ههه از ميهان متغيرههاي 

، اییموجو   ر معا له به ترتي  هفت متغير ببقه، سبک زندگی مذهبی، سبک زندگی موسيقي

ی، سبک زندگی مجازي و سبک زندگی ورزشی توانستند  ر معا لهه بهاقی شغل، منطقه زندگ

 رصد از تغييرات متغيهر هویهت اجتمهاعی را  ر ميهان نمونهه مهور   40مانده و بر روي هم 

ارم هی و ازا  ههاي بررسهی شهده ماننهد نتایج پژوهش مطالعه از زنان شرر ایاار تبيين هنند.

( و 4411ط 1(، مشهردي4443(، هام  پهل ط1710نوري ط(، مقدس و خواجه1711چاوشيان ط

-( با نتایج این تحقيق هم سو و هم جرهت هسهتند و جرهت4411ط 3اگایدو استون 2  اوگاو

 . هنندمی هی سبک زندگی به هویت افرا  را تأیيد 

تواند با انتخاب شيوه و سبک زنهدگی انهان ارتبهاط  اشهته باشهد. باورهاي  ینی افرا  می

-ها و نيازهاي فر ، او فرصت میور یو معتقد است با براور ه شدن ضرورتگونه هه بنهما

شهناختی خهو  لهذت هاي زیبهاییهایش سبک ببخشد و از انتخابها و  ارایییابد به فعاليت

 هی بهه زنهدگی تواند بر نوع و ميزان نيازمندي فر  اثر گذار  و  ر فرایند سبکببر . این می

 هی به زنهدگی افهرا  جامعه ایران هه یک جامعه اساامی است سبکموثر واقع شو . بنابراین 

 ر موقعيت اجتماعی و شغای تحت تأثير باورهاي  ینی قرار  ارند.  ر واقهع سهبک زنهدگی 

توان از سبک زندگی مهذهبی انان با باورهایشان ارتباط  ار  شاید به همين عات است هه می

ه نقش فرهنگی و اجتماعی مرمهی شمی  ه(. مذه41 ، ص.1711طتنرایی و خرمی حر  ز 

را  ر جامعه ایران بازي هر ه است،  ر واقع زنانی هه سبک زندگی مذهبی را بهراي زنهدگی 

 اند هویت اجتماعی تثبيت شده  ارند.خو  برگزیده

                                                           
1. Mashhadi. 

2. Dedeoglu. 

3. Ustundagli 
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توان تعيهين تا حد زیا ي میو رو  نظار فرهنگ به شمار می از عناصر اساسی  رموسيقی 

باشد. گرایش به یهک رفتهار  و تغييرات فرهنگی های فرهنگ هايگيريتجراز هننده برخی 

خاص، نظير شنيدن موسهيقی  ر شهناخت فرهنهگ عمهومی یهک جامعهه و همچنهين خهر ه 

نماید. امروزه موسيقی مهدرن ی هی هاي موجو   ر ان مانند خانوا ه همک شایانی میفرهنگ

زترین شه ل مم هن  ر زنهدگی مهر ر گيرترین هالاهاي فرهنگ عامه است هه به بهاراز همه

گيهر (. شاید امروزه همهه106 ، ص.1714 ،اهبریان و هار وانیسا اتی،  حضور  ار طميرزایی،

هه از تأثير ان بر هویت اجتماعی صهحبت هنهيم. بهه بيهان   هدمیشدن موسيقی به ما اجازه 

از ثبات هویهت  نندهمی یگر زنانی هه از موسيقی به عنوان ی ی از عناصر مرم زندگی توجه 

 مندند.برره

هاي جمعی و گروهی بهه و همچنين حضور زنان  ر فعاليت ورزشی و شرهت  ر ورزش

شهوند. نتا این ه انرا به عرصه خصوصی و حاشيه جامعهه رانهده   هدمیانرا هویت بيشتري 

 ایند و به زنان انسهجار وهاي سبک زندگی بوجو  میهاي جمعی زنان  ر اثر ویژگیورزش

.  ر نتيجه زنانی هه سبک زندگی ورزشی  ارند به هویت جنسی، مای، قهومی،  هدمیهویت 

 اند.گروهی و  ر هل به  هویت اجتماعی  ست یافته

گير استفا ه از اینترنهت  ر هشهورمان هسهتيم. ایهن هاي اخير ما شاهد رشد چشم ر سا 

اسهت. از جماه زنان تأثير  اشهته ي ایران وارتبابات و تعاماات  ر فضاي اینترنت، بر جامعه

گيري هویت فر ي و ي زندگی  یجيتالی  ر ایران، تغيير نظار ش لترین تأثير ان، توسعهمرم

جمعی فر   ر  نياي واقعی است. نتایج تحقيق این پژوهش هم نشهان  هنهده اهميهت نقهش 

ي طهسبک زندگی  ر جرت  هی به هویت زنان است. اینترنهت و فضهاي مجهازي بهه واسه

-اي  ر سهازمانتواند تا اندازهتعامل اجتماعی حاهم بر ان قا ر به ایجا  شرایطی است هه می

هاي جدید موثر باشد  ر حالی هه  ر مجموع بهه گيري هویت هی مسير عاایق افرا  و ش ل

 ر فضاي مجازي  گرگون شهده اي افرابی گونهرسد هه بنيا هاي اجتماعی هویت به نظر می

هه سبک  (.  ر واقع زنانی114 ، ص.1711،  زا ه، هرمی و پرهيزانصاريفر، پيشگاهیط باشند
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هویت جنسی، قومی، ماهی و اجتمهاعی  هنندمیزندگی مجازي را براي زندگی خو  انتخاب 

 اي  ارند.هش نند

توان گفت هه بين سبک زندگی و هویت اجتماعی زنهان  ر مجموع و به بور خااصه می

 ار .  ر  نياي مدرن امهروزي هویهت اجتمهاعی افهرا  بهر اسهاس   اري وجو ي معنا رابطه

و  و همچنهين برحسه  نهوع سهبک زنهدگی شهمیعضویت و فر یت او ساخته و پر اخته  

 و .شمیساخته و باز ساخته 

 کتابنامه
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