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  شیراز

  

  چکیده

در ابتدا . مورد بررسی قرار داده استرا جوانان شهر شیراز هویت مذهبی و سبک زندگی   ي بیني حاضر رابطهمطالعه

جهت . فرضیه ارائه شد هفت گیدنزیی مبتنی بر آراء هاي انجام شده در این حوزه مرور گردیدند، سپس بر اساس نظریهمطالعه

روش . اي انتخاب شدندشهر شیراز به شیوه نمونه گیري تصادفی چند مرحله 29تا  15جوان بین سنین  560 ها آزمون فرضیه

هاي دهد که بین  برخی متغییرنتایج در سطح همبستگی نشان می. است  تحقیق این مطالعه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه

 رگرسیونی نتایج بدست آمده در سطح تحلیل .ار وجود داردي معنادسبک زندگی و میزان دینداري با هویت مذهبی رابطه

هاي نوشتاري  رسانه ،درآمد پاسخگو ،هاي خارجی رسانه ،سبک دینی ،2هاي مجازي  شبکه متغیرهاي بترتیب  اند که نشان داده

درصداز تغییرات متغییر وابسته را تبیین  52برروي هم  فراغت جدید هاي نوین و سبک فرهنگی فناوري بودن، مجرد ،داخلی

و سبک زندگی دینی بر هویت مذهبی تاثیر مثبت و ها ، دهد که تقویت عوامل مذهبی، باوراین تحقیق نشان می. کنندمی

  .بسزایی دارد

   . ، جوانانهویت، مصرف سبک زندگی،دینداري،  :واژگان کلیدي

  مقدمه

 و باشـند صورت ذاتی و انگیزشی به دنبال معنی و مفهوم زنـدگی مـی  هاي خود به ها براي رفع نیازانسان

زندگی یک  هاي ذهنی درهدف( 4هدف -1 :اند ازکه عبارتدارند  نیاز چیز چندن به آوردن آبراي به دست 

(  6سودمندي یا اثرمندي -3) هاي انسان براي دستیابی به حق یا رضایتمنديکنشیافتن  ( 5ارزشی -2،)انسان

زندگی کردن مثبت و (  7ارزش قائل شدن براي خود -4) یک مفهوم یا درك در کنترل وقایع پیرامون داشتن

د و نشـو هاي اجتماعی میوارد گروه ـهاها انسانوردن این نیازآبراي به دست . )Salzman, 2008 ( )با ارزش

و بـه ایـن ترتیـب داراي     کننـد پیدا مـی ایز کرده و اعتماد به نفس مها خود را از دیگران متبا عضویت در آن

  ایـن  . شـود منجـر مـی  "خـود  "هویت ظرفیت و گنجایشی اسـت کـه بـه شناسـایی دقیـق      . دنشوهویت می

ها انسان ،8تعبیر گیدنزبه  .Ysseldyk, et al., 2005)( دنباش می.... و ها شامل جنسیت، ملیت، مذهب گنجایش
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تا بتوانند در متن زنـدگی اجتمـاعی بـه راه خـود ادامـه      دادن به چند پرسش بنیادین هستند ها به دنبال پاسخ

تضاد وجـودي  (، فناناپذیري و زندگی انسانی...)ماهیت وجودي، هویت اشیا و(دهندکه شامل وجود و هستی

هویت شخصی . ، تداوم هویت شخصی)تعبیر افعال و ویژگیـهاي دیگران(ي دیگران، تجربه)انسان و طبیعت

 .)85-1378:82گیـدنز،  (پـذیرد اش مـی ن را به طـور بازتـابی از زندگینامـه   است که شخص آ)) خود((همان 

هویت اجتمـاعی، نـوعی خـود شناسـی در ارتبـاط بـا       . شودهویت به دو سطح فردي و اجتماعی تقسیم می

؛ 1382ایمـان و کیـذقان،   ; Peek, 2005( باشـد دینی مـی  اجتماعی، هویتیکی از ابعاد هویت . دیگران است

ي انسان با دین و نسـبتی  دینی، به رابطههویت). 1389عاملی، ؛ 1381؛  ذکایی،1383جاه، رفعتساروخانی و 

جـاه و  رفعـت (سـنگ بنـاي هویـت دینـی پایبنـدي و تعهـد اسـت        . شـود اطـالق مـی   ،کندکه با آن پیدا می

ه جوهر توان گفت هویت دینی در یک جامعه از یک سو شامل پایبندي افراد بدر نتیجه می). 1387شکوري،

هاي دینی و از سوي دیگر، بیانگر وابستگی جمعـی و عمـومی افـراد یـک جامعـه بـه شـعائر،        دین و ارزش

باشد کـه همانـا مشـارکت و تمایـل عملـی      عد عملی نیز میهمچنین داراي ب. هاي دینی استمناسک و نهاد

شـهر،  اختـر : بـه نقـل از   1384ور، پسلمان( گیردها و مراسم مذهبی و دینی را در بر میها، ظواهر آیینانسان

دهد که با آن فرد و یـا   بخشی از هویت اجتماعی هر فرد و گروه را تشکیل می دینیهویت در واقع  ).1386

 ;Salzman, 2008; Ysseldyk, 2011(  سـازد  گـروه، خـود را مشـابه هـم دینـان و متمـایز از دیگـران مـی        

Peek,2005 (.  

هایی مانند کاهش اهمیت مکان و زمان در روابط اجتماعی و فضامند شدن در دنیاي مدرن امروز با پدیده 

روبـرو  امکان کنش و برقراي ارتباط در سطحی فراتر از مکان و جغرافیاي خـاص   مناسبات اجتماعی، عمدتاً

در این میان هویت نیز به عنوان . ي یک کل گردیده استمنجر به پیدایش آگاهی از جهان به مثابه هستیم که

دهد، با چـالش جـدي   منحصر به فردي می ها و تمایزات که به موجود انسانی ویژگیسانیاي از هم مجموعه

ي زمان و مکان در امر هویت سـازي و تـداوم   کنندهبه دلیل نقش تعیین چنین امري عمدتاً. مواجه شده است

شـدن ارتباطـات در   ریان جهانیباشد، که در جي معاصر میآن، و همچنین رشد فرایند بازاندیشی در جامعه

هـاي در  تنوع کاالعالوه بر. )1385گرگی، :به نقل از 383 :1383کاستلز، ( معرض دگرگونی قرار گرفته است

ها از ، و فراغت نسبی بسیاري از انسان)گراییکثرت(هاي مصرفی، باال رفتن تسامح و تساهل دسترس و الگو

این ). 17: 1387مهدوي کنی، ( است این مفهوم کمک بسیاري کردههایشان به گسترش هاي تامین نیازدغدغه

و  ي مصـرف به سمت پذیرش اهمیت رو بـه افـزایش حـوزه   را  شناسی معاصرهاي جامعهگیريجهتروند 

هویـت   در واقـع، . سـوق داده اسـت  دادن به هویـت شخصـی و جمعـی    هاي سبک زندگی در شکلفعالیت

هاي اجتماعی به فرد تفویض شده باشد، بلکه چیزي اسـت   تداوم کنشي شخصی چیزي نیست که در نتیجه
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مـورد حمایـت و    دخـو  ي انههاي بازاندیش که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت

  ).1385 بخشی،آبادي و آقارحمت( پشتیبانی قرار دهد

مهمترین تأثیري که این شرایط مدرن بـر  اي به نام مدرنیسیم روبرو هستیم و ما در دنیاي جدید با پدیده 

. آوردگذارد، الزاماً دگرگونی ژرفی را در زندگی افراد به وجود مییا به تعبیري دیگر هویت می "خود"روي 

بـه   هایی است که بطور عـادي هاي روزمره، همان انتخاب هاي اساسی فعالیت یکی از مولفه "خود"در سطح 

ي زندگی و اجتناب ناپذیر یکی از موضوعات مهم در شرایط مابعد سنت، اهمیت یافتن شیوه. آوریمعمل می

هـاي مطلـوب   کـار و محـیط  ، طـرز ، خـوراك هایی که در نوع پوشش عملکرد. بودن آن براي فرد عامل است

  ).122-119: 1378گیدنز، ( یابند تجسم می

هـا را بـه کـار     اي کم و بیش جامع از عملکردهاسـت کـه فـرد آن    موعهي زندگی مج به باور گیدنز شیوه

سازند، بلکه روایت خاصی را هم که وي براي هویت  گیرد چون، نه فقط نیازهاي جاري او را برآورده می می

-در نتیجه یکی از پیامـد  . )120: 1378گیدنز، (سازد  شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم می

هـاي مجـازي و وسـایل    جهانی شدن و استفاده از رسانه هايپیامد یکی از .شدن استسم جهانیهاي مدرنی

که این مسئله بـر تمـایزات هـویتی ماننـد      ستهافرایند همانندسازي و یکی شدن فرهنگ  ،ارتباطات جمعی

-مـی  مذهب  تاثیر بسیاري دارد و هویت مذهبی را دستخوش تغییر و تحـول  ◌ٔ ملیت، قومیت و  مخصوصا

توان مشاهده نمود که دیـن و هویـت دینـی در     با توجه به تاریخ حیات بشري می. (Salzman, 2008)  سازد

هاي مختلفی را در زندگی بشر بر عهـده   و مسئولیت هاي فراوان و نقشاي داشته  گذشته کارکردهاي گسترده

اما با ظهور نهادهاي مدرن در زندگی جوامع بشري، برخی از ایـن کارکردهـا بـه سـایر نهادهـا      . گرفته است

  .  را دستخوش تغییر کرده است هویت مذهبیواگذار شده است و 

  :ي تحقیقات داخلی و خارجیپیشینه

کـه آنچـه در جهـان معاصـر      کندبیان می با استفاده از نظریات گیدنز  گرگی در بررسی اینترنت و هویت

فراینـد بازاندیشـی    ،ن را دستخوش تحـول کـرده اسـت   آثیر خود قرار داده و أبیش از همه هویت را تحت ت

کنـد  گـونی کمـک مـی   رو یکی از عواملی که به ایـن دگ  باشدثیر جهانی شدن ارتباطات میأاست که تحت ت

زدایی، تنوع، مجازي بـودن، کـاهش   اینترنت به دلیل قدرت باالي تمرکزکند که بیان میوي  .ندسته ها رسانه

 و تـاثیر بسـزایی بـر    هـا دارد اهمیت زمان و مکان، تعاملی بودن تمایز و توفق برتري نسبت به دیگـر رسـانه  

  .)1385گرگی، ( ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد

نقـش  آن اسـت کـه   هویت اجتماعی بیانگر اوقات فراغت و  ي ي رابطهبر روربانی و شیري نتایج تحقیق 

-تفاوت الگـو  ي اجتماعی در خطوط تمایز وي اجتماعی و ترکیب همزمان جنسیت با طبقهطبقه کننده تعیین
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ي محـدود  در دایـره  زي فراغت در تهران به عنوان انتخاب فردي هنوحوزه. هاي گذران اوقات فراغت است

 .)1388ربانی و شیري، ( اجتماعی و جنسیت استي طبقه

-ي معناداري بـا متغییـر  که سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطه نشان داد زاد ارمکی و چاووشیانآمطالعه 

ي ها عبارت اند از جـنس، سـن، تحصـیالت، سـرمایه    هایی دارد که آشکارا داللت فرهنگی دارند، این متغییر

هاي ساختاري مثل پایگاه اقتصـادي  ریت بدن و متغییریاما بین مد. خانواده فرهنگی، دیانت و نگرش سنتی به

   .)1381ارمکی و چاووشیان، ( ي معنی داري دیده نشده استي اقتصادي و شغل رابطهاجتماعی، سرمایه

 درصد 88که نشان داد نوجوانان شهر شیراز گروهی از هویت دینی  بر روي زاهد و همکارانش ي  مطالعه

درصد پاسخگویان در این حوزه دچار مشکل یا بحران  4آموزان داراي هویت دینی قوي هستند و تنها دانش

  ).1388زاهد و دیگران، ( هستند

که مذهب چه به صـورت خصوصـی    نشان می دهدشرکت در قمار  برثیر دینداري أت دربارهالم پژوهش 

مانند نماز خواندن، اعتقاد به خدا و چه به صورت عمومی مانند رفتن به کلیسا و شرکت در مراسـم مـذهبی   

و کسانی که مذهبی هستند اخالقیات را بیشـتر  گذارد  میاثر  افرادبر اعتقادات، نگرش و عادات و تصمیمات 

  .)Lam, 2006( رندکنند و از زندگی رضایت بیشتري دارعایت می

اینترنـت و اعتقـادات مـذهبی نتیجـه      اسـتفاده از رابطـه بـین    پیرامونآرمفیلد و دیگران در تحقیق خود  

هـایی  ي منفی بین استفاده از اینترنت و مذهب وجود دارد ولی وقتی این رابطه بـا متغییـر   د که رابطهنگیر می

  ).Armfild et al, 2002( باشدنمی دارمعنیمانند سن و جنس و درآمد سنجیده شود رابطه 

در بررسی رابطه بین هویت مذهبی و تیپ شخصیتی افراد بر اساس رهیافت اریکسون و مارسیا وراسمی 

بین  افرادي که داراي یکپارچگی در اعتقـادات هسـتند و تیـپ شخصـیتی افـراد      ) 1نتیجه گیري می کند که 

بین کسانی کـه معتقدنـد بایـد در      )2منفی وجود دارد؛ ، همبستگی گراپریشان حال و مضطرب و افراد جزم

توان با عقل و منطق توجیه کرد، رد کرد مذهب هرچه موافق با عقل و منطق بود را پذیرفت و بقیه را که نمی

بین افراد  )3همبستگی منفی وجود دارد؛ و افرادي که داراي تیپ شخصیتی پریشان حال و مضطرب هستند، 

گیر و افرادي که اعتقادات مذهبیشان همسو با دوستان و خانواده شـکل  خودمدار و سخت که در اعتقاداتشان

کننـد، بـا تیـپ شخصـیت      گرفته است و کسانی که در اعتقادات مذهبی فقط به عقل و منطق خود تکیه مـی 

ي تیـپ  بین کسانی که داراي اعتقاد مذهبی مردد هستند و افرادي کـه دارا  )4گرا همبستگی مثبتی دارد؛ جزم

  .)Veerasamy, 2002( وجود دارد ي مثبتی، رابطهشخصیتی مضطرب هستند

اند که در مصرف فقط انگیزه هویت مذهبی و مصرف به این نتیجه رسیده در مطالعهمینکلر و همکارانش 

ها و مصـرف کاالهـاي   زند، بلکه وراي نیازافراد براي خرید و استفاده از کاالهاي مختلف حرف اول را نمی
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 ها هویت مذهبی اسـت آنترین  هاي دیگري هم هستند که یکی از مهمفرهنگی، انتخاب و رسیدن به آن نیرو

)Minkler et al, 2004.(  

 1500در بینکنندگان ها در رفتار مصرفمذهب، تعصب مذهبی و ارزش مطالعه درکاهله و همکارانش 

ها و رفتار داري بر نگرشتعصب مذهبی تأثیر معنیاند که مذهب و به این نتیجه رسیدهنفر از مردم سنگاپور 

پذیر  گذار بودن مذهب این است که افراد را به طور بالقوه از کودکی جامعهاز دالیل تأثیر. مصرفی افراد دارد

و همچنین . گذارد ها اثر میپذیري بر هویت افراد و نحوه زندگی و رفتار مصرفی آنکند و این جامعهمی

  ).Kahle et al, 2008( شود که افراد سعی کنند به اعتقادات خود پایبند باشندباعث میتعصب مذهبی 

گاسگل و مینکلر در پژوهش خود در مورد عقالنیت و رفتار مصرفی به این نتیجه رسیدند آنچه باعث 

راد است و ها و اعتقادات افدهد باورشود و هویت افراد را شکل میهاي اجتماعی مردم میالتزام در رفتار

 ثیر مهمی داردافراد تأي دهد که در مصرف، تولید و مبادلهمذهب یک چارچوب هویتی را شکل می

)Co¸sgel & Minkler, 2004.(  

 بیان  براساس مطالعاتی که در مورد مذهب انجام شده است، پنج عامل مذهبی را و همکارانش محمد

مذهبی، ) تعصب(این پنج عامل شامل التزام. گذاردثیر میأکند که بر روي بازار و رفتار مصرفی افراد تمی

ي دانش و رهیافت انگیزشی درونی نسبت به مذهب، وابستگی وپیوستگی در اعتقادات مذهبی، گستره

   .) Muhamad et al, 2010( هاي اجتماعی در دنبال کردن رفتار مذهبیمعرفت فرد از مذهب، آگاهی از پیامد

  :چارچوب نظري

تر هویت اجتماعی ابتدا باید به این ي هویت مذهبی یا به طور کلیهرگونه مفهوم سازي دربارهپیش از 

ترین پاسخی که گیرد؟ زیرا کلییا عواملی شکل می پرسش پاسخ داد که هویت اجتماعی برمبناي چه عاملی

. استوار است ي سنتی و مدرنشود، براساس تمایز میان جامعهشناسی به این پرسش داده می در جامعه

 .هاي انتسابی آنهاستي جوامع سنتی همین اشاره کافی است که مبناي هویت اجتماعی افراد، ویژگیدرباره

دو پاسخ متفاوت که هر یک بر رویکردهاي نظري متفاوت مبتنی هستند،  تاًي جوامع مدرن عمداما درباره

در رویکرد . خر دارندأبت به یکدیگر تقدم و تاین دو رویکرد، به لحاظ زمانی نیز تا حدي نس. شودداده می

افرادي مانند  ي هویت اجتماعی اوست،تر فعالیت مولد و جایگاه فرد در نظام تولید شالودهاول و قدیمی

هاي مصرفی فرد، مبناي و در رویکرد دوم و جدیدتر، رفتار مارکس، دورکیم و زیمل در این دسته هستند

ي اجتماعی و رویکرد دوم در رویکرد اول در مفهوم طبقه. شوندسوب میگیري هویت اجتماعی او محشکل

شناسی، از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و در ادبیات جامعه .شودمفهوم سبک زندگی فرمول بندي می

 1920ي ي آن به دههنخست که سابقهمفهوم سازي در . مده استآدوگونه مفهوم سازي متفاوت به عمل 

گردد، سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت افراد و غالبا به عنوان شاخصی براي تعیین باز میمیالدي 
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ین در دوم در این دسته هستند و 10و چاپمن 9افرادي مانند چامپین .رفته استي اجتماعی به کار میطبقه

متن تغییرات شود که تنها در ي اجتماعی، بلکه شکل نوینی دانسته مینه راهی براي تعیین طبقه مفهوم سازي

، لش و 12، فدرستون11افرادي مانند گیدنز، بوردیو. یابد گرایی معنا میفرهنگی مدرنیته و رشد مصرف

؛  Tomlison, 2003؛ 1388؛ ربانی و شیري، 1381اباذري و چاووشیان،(  دسته قرار دارند ندر ای 13یوري

هاي زندگی امروز بر الگو سبک). 1381؛ آزاد ارمکی و چاووشیان، 1385رحمت آبادي و آقا بخشی، 

از آنجا که سبک زندگی . اندها شکل گرفتهها و رسانهها، بازنماییکند که براساس نشانهاي تاکید میفرهنگی

بی ثبات است و  شود این مفهوم ذاتاًي زندگی منجر میکننده در انتخاب شیوهبه گسترش اختیار مصرف

توان منابع در مجموع سبک زندگی را می). 1384ظمی و اباذري، کاوریج( قطعیت مفاهیم گذشته را ندارد 

      تفسیري تلقی کرد که به جوانان امکان به دست دادن تعریفی از خود و برقراري ارتباط در جهان، را 

ي مدرن با ي جامعهزندگی بخشی از زندگی اجتماعی روزمره سبک. کندبخشد که به سرعت تغییر میمی

. هاي اجتماعی هستندسبک زندگی جزء جدایی ناپذیر نظام. آیندت و تناقضات آن به شمار میي ابهاماهمه

ها اهمیت خود را بیش از پیش از دست روایتها و فراهاي کالن نظري و ایدئولوژيدر دنیایی که اولویت

دگی افراد و ارتباط سیاست زن ،است، سبک زندگیگرایی رواج بیشتري یافتهگرایی و تکثراند و مصلحتداده

در مورد  پردازانی کهیکی از نظریه). 1381ذکایی، ( شان را بر عهده داردها از خویشتن و جامعهو تفسیر آن

او . پردازدگیدنز ابتدا به بررسی مدرنیته می. باشدمی گیدنزاي دارد هویت وسبک زندگی مباحث گسترده

  :معتقد است

هاي خود به این براي رفع نیاز هاانسان .شري را متعدد کرده استدر زمان حال، تجدد مراجع زندگی ب

که همه  هاي علمی، آموزش و پروش نوین و غیرهها و سازمانمانند نهادي مراجعی .کنندها رجوع مینهاد

، اهمیت کردهمدعی صالحیت هستند و سنت که مهمترین مرجع و ماخذي بوده که بشر به آن رجوع می

با توجه . ي مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده استاز دست داده است و در عرض بقیهکلی خود را 

، تحول در قواعد را در پی کند، تحول در منابعي گیدنز که ساخت و عاملیت را با هم ترکیب میبه نظریه

 کنند، سبکمی بیرونی ساخت را باز تولید - داشته است و چون این مردم هستند که در یک دیالکتیک درونی

یابی تابع امروزي با انسان ماقبل مدرن تفاوت زیادي دارد و فرایند هویتو هویت اجتماعی انسان  زندگی

برد بیشتر به دنیاي هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن بسر می.  استشده خصوصیات تجدد 
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-و ساخت و همچنین تجدید ساخت آن سر ر با هسته اي زندگی او بیشتداشته باشد، شیوهما بعد سنتی تعلق 

  ).120: 1378گیدنز،(داشت کار خواهد

. شودي جهانی شدن، بیشتر نمودار میگیري هویت، با توضیح پدیدهي زندگی در شکلاهمیت شیوه

ري یابی تأثیي باواسطه در فرایند هویت ارتباطی به عنوان مهمترین منبع تجربه هايپیشرفت در تکنولوژی

ي وسایل با توسعه. اندهاي روابط اجتماعی به جاي گذاشتهعظیم بر هویت شخصی و همچنین ساختار

هاي اجتماعی تا حد ي هویت شخصی و نظامارتباط جمعی، بخصوص ارتباطات الکترونی، تداخل توسعه

نز بحث خود را گید). 20: 1378گیدنز، ( هاي عام و جهانی بیش از پیش محسوس شده استموازین و معیار

به نظر وي مدرنیته . کندمدرن آغاز میپردازان پسا از جهانی شدن در ابتدا با مبحث مدرنیته و نقد نظریه

هاي مدرن به ویژه از هاي نهادترین ویژگی اي به گونه ذاتی، جهانی است و این امر در برخی از بنیاديپدیده

ي باره طور که گیدنز در بحث خود درهمان). 76: 1377دنز،گی( ها، آشکار استجا کندگی و بازاندیشی نهاد

- هاي رخ داده را باید ناشی از خود روشنگري اندیشهگسست"کند شدن بیان میمدرنیته و پیوند آن با جهانی

  ).62: 1377گیدنز،( "، دانستهاي سنتی و معیشتیداشتن بقایاي دیدگاهي از میان بر ي مدرن در نتیجه

هاي هاي اجتماعی و روابط اجتماعی سرزمینر واقع به معناي در هم گره خوردن رویدادشدن دجهانی 

کند که می ءاین مفهوم را القا جهانی شدن عمالً. دوردست با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر است

 هیچکس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش تجدد، مصون بماند یا برخالف آن گزینشی به عمل

کنند، حتی هاي کوچک عمل میبسیاري از وجوه نهادین امروزین، از جمله آنهایی که با مقیاس. بیاورد

کنند، تحت تأثیر ي جهان زندگی میهاي ممکن خارج از بخش پیشرفتهترین سکونتگاهمردمی را که در سنتی

گستر و ، تأثیر جهانیاییوي معتقد است که ویژگی خاص مدرنیته، پو). 42: 1378گیدنز، (دهد  قرار می

هایی که سنت به شود که افراد هر چه بیشتر از قید انتخاب مدرنیته سبب می. دادن رسوم سنتی است تغییر

، رها شوند و بدین ترتیب فرد را رودروي تنوع غامضی از دادهها قرار می طور معمول در اختیار آن

، چندان کمکی به فرد اي استداراي کیفیتی غیر شالودهدهد و به دلیل آن که  هاي ممکن قرار می انتخاب

در این میان ). 119: 1378گیدنز، (دهد هایی که باید به عمل آورد، یاريدهد تا وي را در گزینشارائه نمی

هاي  خود از میان انتخاب شناختی ي امنیت هستیفرد براي اعاده. بیندشناختی فرد آسیب می امنیت هستی

آورند که ها تصادفی نبوده و الگویی را پدید می، این انتخابگیدنزيبه عقیده. گزیندرا بر می موجود برخی

  .فقط بخشی از آن مربوط به مصرف است

اما عالوه بر این . اندازدهاي از پیش تعیین شده به جریان میي کانالدر واقع تجدد فرد را در محدوده

ي چندانی به فرد در نحوهکمک دهد و هاي ممکن قرار میانتخابتجدد فرد را رودروي تنوع زیادي از 

ارز دیگري براي تفسیر کنش در دلیل این مطلب این است که در دنیاي مدرن، منابع هم. کندگزینش، نمی
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هاي چنین امري یکی از این پیامد. استها را زیاد کردهدسترس افراد قرار دارد و همین امر تنوع گزینه

هاي شیوه. است ي زندگی و اجتناب ناپذیر بودن آن براي فرد عاملشود به اهمیت یافتن شیوهمربوط می

هاي یی که در نوع پوشش، خوراك، طرز کار و محیطها عملکرد. آیندمیزندگی بصورت عملکرد روزمره در

ازتابی در ولی این امور روزمره در پرتو ماهیت متحرك هویت شخصی، بطرزي ب. یابند مطلوب تجسم می

داند، ي زندگی معین متعهد میشخصی که خود را به یک شیوه. برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند

هاي بعالوه گزینش یا ایجاد شیوه. بیندهاي خویش میماَ خارج از موازین و معیاروهاي دیگر را لزانتخاب

و همچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی و  هاهاي رفتاري آن هاي گروه و الگوزندگی تحت تأثیر فشار

  ).122- 119: 1378گیدنز، (گیرد اقتصادي صورت می

دهد که سبک شود نشان می با توجه به تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور انجام شده است مشاهده می

آورد به به وجود می زندگی با فرصت انتخابی که براي افرادسبک. زندگی بر هویت افراد تأثیر بسزایی دارد

هاي  در نتیجه افراد هویت. دهد که بتوانند که در زندگی دست به انتخاب بزنندافراد تا حدي آزادي عمل می

ي ي سبکی از زندگی است که اساساً دربارهدر واقع هویت توسعه. گزینندمیمختلفی را براي خود بر

در اکثر مقاالتی  ).Evance et al, 2007( با دیگران است ها، بازشناسی خود و ارتباطتعلقات، بیانات، نمایش

بندي که در باب هویت دینی صورت گرفته است از نظریات اریکسون و باالخص نظریات مارسیا براي دسته

ي قابل توجه از مفهوم هویت اریکسون مذهب را به عنوان یک سازه. انواع هویت جوانان استفاده شده است

 ارتقاء پیچیده  ي جوانان را در پاسخ به موضوعات بسیارمعتقد است که مذهب تجربهاریکسون . داندمی

 ,Marcos-Adams & Smith( کند ي اجتماعی وصل میي زندگی افراد را به تاریخچهدهد و تاریخچهمی

ي گیدنز نیز ساختار نظریه. داند اریکسون ساختار اجتماعی را در ایجاد هویت مذهبی موثر می). 1996

ن را به سطح کالن پیوند زده آاریکسون را در سطح خرد در تئوري هویت اجتماعی خویش استفاده کرده و 

در واقع گیدنز معتقد است که دنیاي مدرن و سبک زندگی مصرفی افراد را دچار  ).30: 1385سروش، (است 

داند که ناشی  بهاي تجدد را احساس گناه می گیدنز .کندل میزها را دچار تزلسردرگمی و اعتماد بنیادین آن

میان  خر کمرنگ شده و تبعیت افسار گسیخته  درأمتاز ضوابط اخالقی است که البته در مدرنیته  از عدول

هاي سبک زندگی را در سه عناصر و مولفه 14فرن  ). 1381جاه، رفعت(ها جاي آن را گرفته است انسان

موضوعات سیاسی و (و عقاید ) خانواده و مدرسه(ها ، عالقمندي)مانند سرگرمی و کار(گروه فعالیت 

با توجه به  ).63: 1387 به نقل از مهدوي کنی، Feren, 2001:175( قسیم بندي کرده است) اجتماعی

  :   که رسد به نظر میو نتایج تحقیقات پیشین مباحثی که ذکر شد 
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و هویـت  ) جنسیت، سن، درآمد، تحصیالت، وضعیت تأهل، محل سـکونت (بین متغیرهاي زمینه اي  )1

  .وجود داردداري  ي معنی رابطهدینی 

  .وجود داردداري  معنیبین اوقات فراغت و هویت دینی رابطه  )2

  . وجود داردداري  معنیو هویت دینی رابطه هاي فرهنگی  هاي نوین و سبک فناوريبین  )3

  . وجود داردداري  معنیو هویت دینی رابطه  استفاده از شبکه هاي مجازيبین  )4

  .وجود داردداري  معنیبین مدیریت بدن و هویت دینی رابطه  )5

  .وجود داردداري  معنیبین میزان دینداري و هویت دینی رابطه  )6

  ش تحقیقرو

ها پرسشنامه خود اظهـاري   آوري داده ابزار جمع. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است

حجم نمونه . ساله مناطق هشتگانه شهر شیراز بوده است 29تا  15ي آماري تحقیق جوانان  جامعه. بوده است

، 4ي گزینشـی بـا ضـریب پایـایی      نمونـه ). Lin,1978: 446-447( محاسبه شد 15با استفاده از فرمول لین

) فرض بـاالترین حـد واریـانس در جمعیـت    (درصد  50-50درصد و واریانس جمعیت  95ضریب اطمینان 

گیـري   ي نمونـه  شـیوه . نفر بود که سعی شد به طور مساوي بین دخترها و پسرها توزیـع شـوند   600برابر با 

معنی که در ابتدا تمـامی منـاطق شـهر شـیراز انتخـاب و سـپس در درون         دینب. اي بود تصادفی چند مرحله

سپس در هر حوزه، به نسـبت وجـود   . حوزه انتخاب شدند 24ها با توجه به حجم جمعیت بطور کلی  منطقه

ها  خانوارهاي درون خوشه. تر به عنوان یک خوشه بطور تصادفی انتخاب شدند هاي کوچک ها، بلوك خانواده

براي تعیـین  . ي سنی باال در خانواده با او مصاحبه شد سی و در صورت وجود یک جوانان در دامنهمورد برر

  .اعتبار سؤاالت پرسشنامه از اعتبار صوري براي تعیین پایایی آنها از تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده شد

) 2بعـد تجربـی دیـن؛    ) 1: چارلز براي دینداري پنج بعد متمایز را مشخص می نماید: میزان مذهبی بودن

ویلم، (کند  را مطرح می "بعد پیامدي یا استنتاجی) 5بعد عقالنی؛ ) 4بعد مناسکی؛ ) 3بعد ایدئولوژیک دین؛ 

ي دینی و  تر، تجربه کسانی که باورهاي دینی قوي. ق سه بعد اول بررسی شده استدر این تحقی). 81: 1998

اي مـورد آزمـون قـرار     این متغیر در سطح فاصله. اند االتري گرفتهي ب یا رفتارهاي دینی بیشتري داشتند نمره

  .گرفته است

هاي یومیه،  قرائت قـران در طـول هفتـه، حضـور در مجـالس      صدقه جهت رفع بال، نماز :دینی مناسک 

هـا،  روزه گـرفتن، گـوش دادن بـه     اساس قوانین مذهبی، رفتن به زیارتگـاه هاي روزانه برمذهبی، انجام کار

ي ، رجـوع بـه رسـاله   )به غیر کتب درسـی و قـران  (ي کتب دینیهاي مذهبی رادیو یا تلوزیون، مطالعهبرنامه

هـاي مسـتحبی ماننـد نمـاز     عملیه جهت امور روزمره زندگی خود، استخاره کردن، کمک به نیاز مندان، نماز

                                           
15 - Lin. 
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ه را در بین جوانان شهر شیراز صدقه دادن بیشترین استفاد. شب،غفیله، نماز واجب و موردي مانند نماز آیات

ي دوم بیشـترین تجربـه ي    رفتن به زیارتگـاه در مرحلـه  . داشته است 25/1و انحراف معیار  2,48با میانگین 

  ) .40/1انحراف معیار  45/2=میانگین (دینی  را در بین جوانان به خود اختصاص داده است 

گناه و ثواب و . طان،  معجزه،  گناه ،ثواب،توبهقیامت،  بهشت و جهنم،  فرشتگان و شی :ایدئولوژي دینی

فرشـته  . داشته است 04/1و انحراف معیار  87/2توبه بیشترین اعتقاد را در بین جوانان شهر شیراز با میانگین 

 05/2= میـانگین  (ي دوم بیشترین اعتقاد را در بین جوانان به خود اختصاص داده اسـت   و شیطان در مرحله

  ) .51/1انحراف معیار 

خـدا و  احساس نزدیکی به خداوند، حل مشکالت جامعه توسط امدادهاي غیبی، تأثیر یاد: ي دینیتجربه

تنبیـه توسـط خداوندبـه    ها حل مشکالت از طریق صدقه،  حضور در محضر الهی،  احساسآخرت بر رفتار

احسـاس  . (داده استخاطر کارهاي بدي که کردید،  احساس اینکه خداوند در جایی یا کاري شما را نجات 

و  87/2جوانان با میـانگین  بیشترین اعتقاد را در بین)استاینکه خداوند در جایی یا کاري شما را نجات داده

ي دوم بیشترین اعتقاد را در بین جوانان  مرحله)احساس نزدیکی به خداوند. (داشته است 09/1انحراف معیار 

  ) .22/1نحراف معیار و ا 54/2= میانگین (به خود اختصاص داده است 

هویت از نظر لغوي به معنی یکی شدن با خود و دیگران مطـرح گردیـده و داراي دو بعـد     :دینیهویت 

اي از معانی است کـه چگونـه بـودن را در     همچنین هویت مجموعه). 1389عاملی، (فردي و اجتماعی است 

که او کیست و مرجعی براي بیان کیسـتی  گوید  کند و به فرد می هاي اجتماعی به فرد القاء می خصوص نقش

توانـد در   به عنوان نظامی از معـانی مـی   در تحقیقات انجام شده دین ).همانجا(دهد  و چیستی او تشکیل می

در این تحقیق از ابعاد هویـت  . ساختن هویت افراد مشارکت نماید و نظام معانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد

  ,Verassamy( اسـت اخـذ شـده   رفته از دیدگاه اریکسون و مارسیا اسـت مذهبی که از تز وراسمی که بر گ

مارسـیا چهـار   . هاي سیاسی، مذهبی و شغلی گسـترش داد مارسیا دیدگاه هویت اریکسون را به جنبه .)2002

. شخصیت پیش مدرن که در مسائل مذهبی وابسته به خانواده و اطرافیـان اسـت   -1کند شخصیت را بیان می

ي متاخر شخصیتی که در مدرنیته -3. خواهد هویت خود را کشف کندمدرن اولیه که خود میشخصیت  -2

ي متـاخر  شخصـیتی کـه در مدرنیتـه    -4. زنـد هایی که دارد دست به گزینش مـی باشد و از میان انتخابمی

-Haji, et al., 2011;  Hardy, et al., 2010;   Solomontos)  باشـد و دچـار ابهـام نقـش شـده اسـت       مـی 

Kountouri, et al., 2008).  

  :شده است بعد تقسیم 6باشد و به می 93/0باشد و پایایی آن برابر با می گویه 58شامل هویت مذهبی 
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هـاي  این افراد تصمیماتشان به شدت به اطرافیانشـان وابسـته هسـتند و تحـت تـأثیر دیـدگاه       :16اي رابطه

به نظر می رسد اگر دینی براي والدینم خوب است بـراي مـن هـم     :باشند شاملخانوادگی و دوستانشان می

مذهبی بودن بخشی از شهروند خوب بودن است، به نظر من یک سیاستمدار خوب بایـد مـذهبی    ، خوبست

باشد، به نظر من همسر خوب همسري است که مذهبی باشد، سیاستمدار حتی اگر مذهبی باشد نباید اجـازه  

مذهبی از نظـرات والـدین و دوسـتانم    ان تأثیر بگذارد، من در مورد موضوعات دهد تا مذهب بر تصمیماتش

. استفاده میکنم، افراد مذهبی شهروندان خوبی هستند، به نظر من فرزند خوب فرزندي است که مذهبی باشد

  .است 79/0پایایی آن برابر با 

ي قبل منطقی در مرحلهو توجیه کشف دالیلاین مرحله به یکپارچگی در اعتقادات وافراد در :17پذیرش  

دهند و در مورد احساساتشان دچار شک و دست یافتند در این مرحله افراد انتخاب خود را آزادانه انجام می

  .تردید نیستند

شناسـم اسـتفاده میکـنم، پـذیرش ادیـان مختلـف بـا        که میي ادیانیام از دستورات همهساختن زندگیبراي

شود، هر مذهبی می تواند در من ایجاد آرامش کند، دستورات ن سالمت روان میخوردهم،موجب بهیکدیگر

دینی ادیان مختلف تفاوتی با یکدیگر ندارد، اگر روزي فرصتی پیشآید درمکان هاي سـایر ادیـان نمـاز مـی     

  .باشدمی 52/0پایایی برابر . خوانم

افرادي هستند که به دنبال یک معناي شخصی از مذهب هستند که ممکن است بـا تفسـیر و    :18اکتشافی

جهـت یـادگیري    :لوژي دست یابنـد خواهند به یک جهان بینی و ایدئوهاي دیگران مخالف باشد و می دیکته

ساس تاسف کنم، از اینکه شناختی نسبت به سایر ادیان ندارم احهاي دینی ثبت نام میمسایل دینی در کالس

کـنم تـا   مـی کنم، از هر مکتـب دینـی اسـتفاده   م استفاده میهاکنم، از هر دینی که بتوانم براي ساختن باورمی

  . باشدمی 38/0یایایی آن برابر با . جهان بهترکنم شناخت خود را نسبت به

غلـط هسـتند و فقـط    اند که تمام مذاهب هاي خود مدار دارند و معتقداین دسته از افراد دیدگاه :19عینی 

بهتر اینست که به اعمال دینی که بـه  : دانند و بر روي دیدگاهشان مصر هستندمذهب خودشان را درست می

پذیرند، به باور من آن بزرگ شدم وفادار بمانم، اگر پیروان دیگر ادیان با دین من روبرو شوند، قطعا آن را می

است، تنها کتاب دینی من از دست کاري شدن در امان شدهتعریف خداوند تنها در کتاب دینی من به درستی

دینی ادیان مختلف سالمت هاي چند دین را با هم انجام دهد، شرکت در مراسمبوده است، نباید انسان آموزه

                                           
16  - Relational 
17  - Acceptance 
18  - Exploration 
19  - concerete 
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کنم،  به باور من آیات واقعی خداوند تنهـا در  ندازد، از دستورات دینیم به شدت پیروي میامیخطرفرد را به

دینی من وجود دارد، به باور من انجام دستورات بیش از یک دین توسط مردم سبب بـه هـم خـوردن    کتاب 

، دچار تزلـزل عقیـده   کنندشود،  افرادي که در مراسم دینی بیش از یک دین شرکت می سالمت روان آنها می

راي افراد دیگر ادیان هـم  کنم که مذهب من بهاي دینی تربیت کرد، فکر میشوند، باید بچه ها را با آموزهمی

، سـایر  گاه موقعیتی پیدا کـنم ي کافی خوب است، باید سیاست و مذهب از یکدیگر جدا باشد،  هربه اندازه

چـه  کنم، اگـر هاي خودم را برطرف می، نیازکنم،  با عمل به دستورات مذهبیادیان را نیز به دینم دعوت می

هـاي رادیـو و تلوزیـون بـر مبنـاي      تاثیر گذارد، باید برنامهی روزمرهکه در زندگدهمام اجازه نمیفرد مذهبی

دینی تهیه شود،  باید کتب در سی مدارس را  برمبناي دینی تهیه شـود، روحانیـت نبایـد در مسـایل     فرهنگ

کنم که نیایـد قـوانین کشـوري را بـر مبنـاي اصـول       چه فرد معتقد هستم اما فکر میاقتصادي وارد شود، اگر

کنـد، بایـد اقتصـاد و مـذهب از     تنظیم کرد، عمل به دستورات دینی در من آرامش روحی ایجاد مـی مذهبی 

  . باشدمی 92/0پایایی آن برابر با . یکدیگر جدا باشد

پذیرند و هرچه را که نتوانند افرادي هستند که هرچه موافق عقل و منطق باشد می :20 عقالنی _شناختی  

این افراد وقتی با وقایع شدید مثل مـرگ و میـر یـا جـدایی روبـرو      . کنندمیکنند، رد با عقل و منطق استنباط

من مذهبم را با مقایسه با تمام مذاهب شناختم، عمل به دسـتورات مـذهبی    :روندي بعد میشوند، به مرحله

خوب است،تعجب کنند که مذاهب براي مردم کند، از کسانی که فکر میکند تا مرا حمایتمیمرا بیشتر اذیت

فهمـم کـه   کنم، مذهب چیز زیادي براي ارائه به من ندارد، افراد روشنفکر نیازبه مذهب ندارند،  من نمـی می

  .باشدمی 69/0پایایی آن برابر با . دهندشان را با دستورات دینی تطبیق میچرا برخی از افراد زندگی

یـا بـه سـمت     رسندهویت دلخواه خود مییا به  در دینشان مردد هستند که افرادي هستند که :21ابهام    

کنم، مطمـئن نیسـتم کـه    رسم، احساس سرگشتگی میوقتی که به دین می :روندمی پایگاه شناختی ـ عقالنی 

کنم، ام را پیدا میفرد مذهبی هستم، من اعتقاد راسخی به علماي دین دارم، با انجام اعمال دینی هدف زندگی

کـنم  کند، فکر نمیدهم، انجام دستورات دینی در من ایجاد ابهام میمذهبم بها نمیکنم به آنچنانکه فرض می

  .باشدمی 54/0آن برابر با پایایی . هاي دینیم شک دارمکه مذهب مرا حمایت کند، نسبت به باور

آقـایی و  (انـد شـمرده هـاي غـذایی بـر   هاي و الگوبرخی از تحقیقات سبک زندگی را عادت: سبک زندگی  

 Holt, et al., 2005; Sarrafzadegan, et al., 2009;  Tomlison, 2003;  Heiman, et ؛1383گـران،  دی

al.,2009 .(هاي فعالیت اوقات فراغت و مصرف کاالهـاي  در بعضی از تحقیقات سبک زندگی به عنوان الگو

                                           
20  - Congitive –rationalization 
21 -Confusion 
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هـا در ایـن   گویه). Ross, 2009; Quelhas, 2004؛1382فاضلی، ( فرهنگی و مادي در نظر گرفته شده است 

  :شدبامده است که به صورت زیر میآدست اله با استفاده از تحلیل عامل بمق

حرکات آیروبیک، گشت و گذار در خیابان ها ، پاساژها، مدل مـو، پرسـه   : شامل هاي جدید فراغت )1

، )بوتیـک (زدن بی هدف در خیابان، آرایش صورت، جسـتجوي لبـاس جدیـد در فروشـگاه لبـاس      

  ها، استفاده از عطر، با دوستان بودن ها و تفرج گاه حضور در پارك

اي، استفاده از  استفاده از نرم افزارهاي رایانهاینترنت، : شامل هاي فرهنگی هاي نوین و سبک فناوري )2

هـاي آمـوزش فنـی،     هاي زبـان خارجـه، کـالس    اي، کالس ایمیل، کالس رایانه و یا نرم افزار رایانه

 اي هاي رایانه بازي

هاي داوطلبانه و  ها یا موسسه هاي دینی، بسیج و مانند آنها، انجمن ي کتاب مطالعه: شامل سبک دینی )3

انجمن (هاي داوطلبانه  ي مذهبی رادیو یا تلویزیون، مشارکت در فعالیت دن به برنامهخیریه، گوش دا

 ، حضور در کتابخانه .....)ها و

فودها، ساندویچ فروشی، حضور در رستوران، رفـتن   صرف غذا در فست: شامل هاي جدید مصرف )4

 ، پیاده روي به عنوان ورزش.....به سینما و تئاترو

باشگاه ورزشی، بدن سازي، ورزش تناسب اندام، حضـوردرمیادین بـه عنـوان    :  شامل مدیریت بدن )5

 تماشاگر

ي رادیـو   روزنامه و مجالت داخلی، گوش دادن به برنامه  مطالعه: شامل هاي نوشتاري داخلیرسانه )6

 کتاب داستان  هاي مربوط به نسل جوان، مطالعه ي مجالت و روزنامه داخلی، مطالعه

پیامک، بلوتوس بازي، استفاده از تلفـن همـراه بـه جهـت تمـاس بـا       : شامل )1(ي هاي مجاز شبکه )7

 DVD,CD,MP3،دیگران، استفاده از موسیقی

نقاشی وموسـیقی  (هاي هنري  ، انجام فعالیت....)موسیقی، نقاشی و(هاي هنري  کالس: هاي هنري شامل سبک

 ، تمرین یوگا...).و

ها و مجالت خارجی،  ي روزنامه گوش دادن به برنامه ي رادیو خارجی، مطالعه: شامل هاي خارجی رسانه )8

 )خارجی(هاي تلویزیون  ي برنامه مشاهده

  )پارتی(هاي دوستانه  حضور در کافی نت، چت کردن، مهمانی: شامل )2(هاي مجازي  شبکه )9

 ي هویت مذهبیمتغیر وابسته ابعاد و ي بین برخی از متغیرهاي مستقل ي رابطه دهندهنشان 1ي  جدول شماره

هـاي خـارجی و بعـد    بین رسانه )منفی (همبستگیشود بیشترین همانطور که در جدول مشاهده می. باشد می

   ي منفـی بـا اسـتفاده از    کسانی که اعتقـادات مـذهبی محکمـی دارنـد رابطـه      دهد،و نشان می باشدعینی می



١۴ 

 

ي دوم کسانی که خانواده و دوستان مذهبی دارنـد  در مرحله. رادیو دارندهاي خارجی مانند ماهواره یا رسانه

   .ها دارندهي منفی با استفاده از این رساننیز رابطه

  همبستگی بین برخی از متغیرهاي مستقل با ابعاد هویت دینی: 1 ي جدول شماره

  ابعادهویت       

  سبک زندگی

شناختی  بعدعینی  بعداکتشافی  بعدپذیرش  ايرابطهعدب-

  عقالنی

ابهام بعد 

  و گیجی

 هویت

  ذهبیم

  هاي جدید فراغت
**272/0-  043/0-  *088/0-  **217/0-  **170/0-  **226/0-  **196/0-  

هاي نوین و  فناوري

  هاي فرهنگی سبک

**299/0-  **125/0-  **152/0-  **214/0-  **162/0-  **160/0-  **225/0-  

  161/0**  102/0*  150/0**  176/0**  073/0  -021/0  082/0  سبک دینی

  هاي جدید مصرف
**186/0-  081/0-  029/0-  **152/0-  *091/0-  **117/0-  **120/0-  

  مدیریت بدن
**118/0-  007/0-  035/0-  **147/0-  **125/0-  *102/0  **127/0-  

هاي رسانه

  نوشتاري داخلی

018/0  047/0  002/0-  *104/0  **116/0  071/0  **124/0  

مجازي هاي  شبکه

)1(  

**185/0-  027/0  025/0-  *090/0-  049/0-  *090/0-  *086/0-  

  هاي هنري سبک
**140/0-  082/0-  057/0-  *103/0-  081/0-  **111/0-  *105/0-  

  - 274/0**  -206/0**  -241/0**  -319/0**  -181/0**  -156/0**  -310/0**  هاي خارجی رسانه

هاي مجازي  شبکه

)2(  

**258/0-  061/0-  **115/0-  **231/0-  **256/0-  
**241/0-  **263/0-  

** p < 01/0 ; * p < 05/0  

  

و متغیر وابسـته   ) میزان دینداري(ي بین برخی از متغیرهاي مستقل ي رابطه دهندهنشان 2ي  جدول شماره

-سبک دینی و مناسک مذهبی است که نشان می بیشترین میزان همبستگی مربوط به. باشد می هویت مذهبی

کنـد مناسـک   هاي خیریه و داوطلبانه بیشتر شـرکت مـی  هایی مانند بسیج و انجمندر فعالیت دهد کسانی که

ي دوم کسانی کـه از  و در مرحله. دهندمیي کتب دینی، انجام فرایض دینی را بیشتر انجاممذهبی مانند مطاله

  . رندکنند ارتباط مثبتی با مناسک دینی داهاي نوشتاري داخلی بیشتر استفاده میرسانه
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  )هویت دینی(همبستگی بین برخی از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته : 2ي جدول شماره

  باور دینی  ي دینیتجربه  مناسک دینی  

  هاي جدید فراغت
*087/0-  **133/0-  *097/0-  

هاي نوین و  فناوري

  هاي فرهنگی سبک

035/0-  **178/0-  041/0-  

  سبک دینی
**369/0  *095/0  **183/0  

  038/0  -095/0*  035/0  هاي جدید مصرف

  010/0  -115/0**  036/0  مدیریت بدن

  هاي نوشتاري داخلیرسانه
**360/0  *093/0  **119/0  

  062/0  -011/0  -028/0  )1(هاي مجازي  شبکه

  هاي هنري سبک
*102/0  052/0-  029/0  

  -028/0  -258/0**  -057/0  هاي خارجی رسانه

  )2(هاي مجازي  شبکه
**110/0-  **209/0-  **141/0-  

** p <01/0; * p <05/0 

ي مرحله به مرحله براي متغیر وابسته  نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره را به شیوه 3ي  جدول شماره

هشت ي آن هستند که از میان متغیرهاي مستقل،  دهنده نتایج آماري نشان. دهد جوانان نشان می هویت دینی

 50متغیر فوق توانسته است تا نزدیک به  8مدل رگرسیونی با . اند به ترتیب وارد معادله شده فوقمتغیر 

 و  هاي نوشتاري داخلی رسانهو   سبک دینیبه غیر از . درصد تغییرات متغیر کیفیت زندگی را تبیین کند

  . اند با متغیر وابسته بوده منفیي  تمامی متغیرها داراي رابطه مجرد

  هویت دینیي رگرسیون  براي تبیین واریانس  متغیرهاي وارد شده در معادله: 3جدول شماره 

مراحل 

ورود 

  متغییرها

 F  Sig F Beta  T  Sig T مقدار  R  2R  متغییر

  001/0  -4/3  -160/0  000/0  568/47  082/0  286/0  2هاي مجازي  شبکه  اول

  000/0  213/5  222/0  000/0  654/43  141/0  375/0  سبک دینی  دوم

  000/0  -551/4  -204/0  000/0  503/42  193/0  439/0  هاي خارجی رسانه  سوم

  000/0  -500/5  -224/0  000/0  317/38  224/0  473/0  درآمد پاسخگو  چهارم

هاي نوشتاري  رسانه  پنجم

  داخلی

493/0  244/0  314/34  000/0  176/0  142/4  000/0  

  007/0  727/2  110/0  000/0  623/30  257/0  507/0  مجرد  ششم
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هاي نوین و  فناوري  هفتم

  سبک فرهنگی

516/0  266/0  382/27  000/0  112/0-  347/2-  019/0  

  035/0  -115/2  093/0  000/0  676/24  277/0  522/0  فراغت جدید   هشتم

  

  :بحث و نتیجه گیري

هاي متفاوت زندگی بر هویت دینی در بین جوانان شهر شیراز  ي سبکپژوهش حاضر به بررسی رابطه

بر اساس چارچوب نظریه . ي مبتنی بر آراء گیدنز استفاده شدبراي تبیین این رابطه از نظریه. استپرداخته 

آوري داده براي جمع. ها از روش پیمایشی استفاده شدجهت آزمون فرضیه. فرضیه طراحی شدهفت تحقیق 

  .ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

دینداري . بر میزان دینداري و مذهب افراد تأثیر بسزایی داردزندگی ي حاضر نشان داد که سبکمطالعه

باشد از اهمیت دهد و در جامعه ما بنا به اینکه بافت جامعه مذهبی میبخشی از هویت افراد را تشکیل می

یابی اند به دنبال هویتنسل جوان که قشر زیادي را در جامعه به خود اختصاص داده. باالیی برخوردار است

- هاي گوناگون میزندگیطور که در این مقاله بحث شد هویت تحت تأثیر سبکهمان. باشندود میبراي خ

شود سهم طور که در جدول مالحظه میهمان). 1381فر، پور و خوش؛ شارع1384اباذري و کاظمی، (باشد 

هاي  خارجی، شبکههاي  هاي نوین ارتباطی مانند رسانهها و فناوريهاي زندگی را رسانهاي از سبکعمده

-که این رسانه. دهدتشکیل می هاي نوین و سبک فرهنگی و  فناوري هاي نوشتاري داخلی ، رسانه 2مجازي 

گیري ذهنیت و هویت متکثر و ناپایداري هستند که ضمن ایجاد تردید نسبت به اي در شکلها عامل عمده

ها به عنوان این رسانه. کندیدار را تقویت میپاره و ناپاهاي چندگیري هویتهاي گذشته، امکان شکلیقین

 ,Clark( دهندکننده ساختار  هویت مذهبی به خصوص در نوجوانان و جوانان را شکل میوسایل سرگرم

2002; Buckley, et al., 2007   .(هاي مردم از ها و رفتاري امور و تغییر دیدگاهدر هر کشوري براي اداره

در ایران نیز بیشترین سهم مربوط به تلوزیون است اما . شودتلوزیون استفاده میها به خصوص این رسانه

ي باال در این رسانه به خصوص ها و سبک زندگی طبقهدهد که الگومتاسفانه تحقیقات بسیاري نشان می

ی و میرزای( گرایی استي مصرفکنندهشود که نمایانگر و ترویجمیهاي تبلیغاتی نشان دادهتوسط پیام

با گسترش این وسایل ارتباطی همچون اینترنت و  ). 1378آزاد ارمکی، ؛ 1378؛ دهقان، 1384دیگران، 

یابد و نگرش افراد را در مورد مسائل مختلف از جمله مذهب تغییر ماهواره این تأثیر روز به روز فزونی می

  ).1385؛ دوران، 1385ذکایی وخطیبی، (دهند می

ي مثبتی با هاي نوشتاري دینی رابطهشود سبک دینی و رسانهمیول مشاهدهطور که در جداما همان

اما . کننددهد که این وسایل نقش بسزایی در ایجاد هویت دینی ایفا میمیهویت مذهبی دارند و این نشان
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غیر هاي ها از فرهنگهاي این سبکي مؤلفهعمده. هاي جدید در بهترین شرایط عمدتاً سکوالر هستندسبک

افرادي که هویت در پی باز تولید هویت خود هستند، از این عناصر غیر دینی استفاده می . باشنددینی می

توان پیش ها میبا توجه به یافته. شودشان کاسته میهاي دینیکنند و بتدریج و بعضاً ناخودآگاه از حساسیت

باشند، تمایل هاي خارجی میأثر از فرهنگهاي جدیدي که متبینی کرد که با گرایش بیشتر جوانان به سبک

  .یابدجوانان به تعریف هویت خود بر مبناي مذهب کاهش می

توان مانع از هاي دیگر را از بین برد، و  همچنین نمیي بین جوانان را با فرهنگتوان رابطهاز آنجا که نمی

یتـوان بـا آگـاهی بخشـی جوانـان از      هاي اطالعاتی و ارتباطی نوین در جامعه گردید، لـذا م گسترش فناوري

همچنین الزم است که دانشمندان دینی بـراي حـل   . ها تا حدود زیادي کاستتبعات سؤ استفاده این فناوري

هـاي جدیـدي را دنبـال کـرده و     حـل هـا و راه مشکالت جوانان در عصر اطالعات و فناوري هاي نوین، راه

  .دریابند

  

 منابع

ي  نامه، "از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی: هاي نظري خریدرویکرد"). 1384(کاظمی . و ع. اباذري، ي

 .  195 -167.، صص25 ، شمارهعلوم اجتماعی

 ي جامعه شناسی ایرانمجله، " ي هویتي رسانهبدن به مثابه").1381( چاووشیان و ح، .ارمکی، ت آزاد

 .75- 57.، صص4چهارم، شمارهي دوره

  ، 3 ، شماره11سال، دانشگاه آزاد اسالمی ، "اجتماعی دانشجو –ابعاد هویت دینی ". )1386( اختر شهر، ع

  .124-96.صص           

، "ي موردي شهر شیرازمطالعه: بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان"). 1382(کیذقان . و ط. ایمان، م

  .107-79. صص، 12-13، شماره 1382و بهار  1381زمستان  ،اانسانی الزهر علوم

ي مـوردي  اجتماعی مؤثر بر هویت مذهبی جوانـان ، مطالعـه   -بررسی عوامل فرهنگی"). 1380(سروش، م 

  .دانشگاه شیراز: ي کارشناسی ارشد، شیرازنامه دوره، پایان"جوانان شیراز  

در   رویکردهاي نوین: زندگیاز طبقه اجتماعی تا سبک"). 81پاییز و زمستان (و ي، اباذري . چاووشیان، ح

  .27-37. ، صص20، شماره علوم اجتماعی نامه ،"شناختی هویت اجتماعی تحلیل جامعه

نامه علوم ،  "شناختیها برافکار عمومی کاربرد یک الگوي جامعهبررسی تاثیر رسانه" .)1378(دهقان، ع 

  .25-3.، صص13شماره  اجتماعی
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 انجمن ایرانی مطالعـات فرهنگـی و   فصلنامه، "تأثیر اینترنت بر هماالن"). 1385بهار و تابستان(دوران، ب 

  .135 -109. ، صص5 سال دوم، شماره ،ارتباطات        

پژوهشـی در بـین   : ي حضور در فضاي مجازي و هویت مدرنرابطه"). 1385بهار (و ف، خطیبی . ذکایی، م

  .151ـ111.، صص33، شماره علوم اجتماعی فصل نامه، "کاربران اینترنتی جوان ایرانی  

  .21و  20، شمارهمجله رشد علوم اجتماعی، "زندگی و هویتفرهنگ ، سبکخرده"). 1381(ذکایی، م 

 ، دورهي تحقیقـات فرهنگـی  فصـلنامه ، "اوقات فراغت و هویت اجتماعی"). 1388( شیري، ح و .ربانی، ر

    .242-209، صص8 دوم، شماره

، 5  ، شـماره جهـانی رسـانه  ، مجلـه "اینترنـت و هویـت اجتمـاعی   "). 1387بهـار (شکوري . ، ع.جاه، م رفعت

  .69-53.صص

، 1 ، شمارهپژوهش زنان، "زنان و باز تعریف هویت اجتماعی"). 1383(ساروخانی . ، ب.رفعت جاه، م

  .91 -71.صص

، کتاب اجتماعیشناسی و علومجامعه مجله، "هویت زن در چالش آرایش و مد").1381(رفعت جاه، م 

  .179-135.، صص38 شمارهزنان، 

علوم  فصلنامه، "سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان ").1385(و ح، آقابخشی . رحمت آبادي، ا

  . 235. ، صص20 ، شماره5، سال رفاه اجتماعی پژوهش

ي موردي مطالعه(ي فرهنگی با هویت اجتماعی جواناني سرمایهرابطه").1381(فر و غ ،خوش. ور، مشارع پ

  . 147-133.، صص20، شمارهي علوم اجتماعینامه، )تهرانشهر 

ي  ، سال دوم، شمارهنبراس، "هاي همزمان ي هویت ها و آینده دو جهانی شدن"). 1389(عاملی، سعیدرضا 

  .134-119. چهارم، صصسوم و 

، )ي آماري جوانان شهر شیرازنمونه(هویت دینی و نوجوانان").1388(ي، ج ، عزیز.س، زاهد، .کالنتري، ع

 .125- 141.صص،  6شماره ، ي دومدوره ،ي تحقیقات فرهنگیفصلنامه

  .69- 53.صص 1، شماره 7سال ،ي مطالعات ملیفصلنامه، "اینترنت و هویت"، )1385.(گرگی، ع

  .نی، چاپ سومنشر :، ترجمه منوچهر صبوري، تهران"جامعه شناسی"، ) 1377.(گیدنز،آ

  .، چاپ اولنینشر: ي ناصر موفتیان، تهرانترجمه.  "تجدد و تشخص"، )1378. (گیدنز،آ

  .صبح صادق :، ناشر"مصرف و سبک زندگی").1382. (فاضلی، م

ي هاي بازرگانی تلوزیونی با تاکید بر طبقهامتحلیل محتواي پی"). 1384(و امینی، س . میرزایی، ح

  153- 135.صص ي انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،فصلنامه ،"اجتماعی و سبک زندگی



١٩ 

 

  .انتشارات دانشگاه امام صادق: ر، تهران، ناش"دین و سبک زندگی"). 1387(س  .مهدوي کنی، م
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