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 چکیده
 فراغت اوقات طریق از اجتماعی هویت بر زندگی سبک تأثیرهدف پژوهش حاضر، بررسی 

روش تحقیق پژوهش  سنندج است. واحد اسالمی آزاد نشگاهدا بدنیتربیت دانشجویان بین در

زمان، مقطی است. جامعه  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرحاضر از روش اجرا، پیمایشی، 

ی ارشد و دکتری( بدنی )مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناستربیتآماری کلیه دانشجویان 

بودند که از  1397-98ال تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج مشغول به تحصیل در س

و با استفاده از فرمول مورگان   شدهبندیطبقهتصادفی  گیرینمونهها با استفاده از روش بین آن

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت گردآوری ها بهنفر از آن 221تعداد 

 مصطفی پورت فراغت (، اوقا1996های سبک زندگی میلر و اسمیت )نامهاز پرسش اطالعات

های تحقیق داده وتحلیلتجزیه( استفاده شده است. جهت 1390نیاو روشن )( و صفاری1390)

 صورتبهنشان داد که سبک زندگی هم  هاهداد وتحلیلتجزیهافزار لیزرل استفاده شد. از نرم

بر هویت مثبت و معناداری  تأثیراز طریق اوقات فراغت  غیرمستقیم صورتبهمستقیم و هم 

مثبت و  تأثیرمستقیم  صورتبهگذارد. این در حالی بود که اوقات فراغت نیز اجتماعی می

 معناداری بر هویت داشت.
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The effect of lifestyle on social identity through leisure 
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University, Sanandaj Branch 
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The aim of this study was to investigate the effect of lifestyle on social 

identity through leisure among physical education students of Islamic 

Azad University, Sanandaj Branch. Research Method The present 

research is a survey method, applied in terms of purpose and cross-

sectional in terms of time. Statistical population: All physical education 

students (associate, bachelor, master and doctorate) of Islamic Azad 

University, Sanandaj branch were studying in the academic year 1397-

98, among which they were classified using random sampling method 

and using Morgan Formula 221 of them were selected as a statistical 

sample. Miller and Smith (1996), Mostafapour (2011) and Saffariniav 

Roshan (2011) leisure questionnaires were also used to collect 

information. LISREL software was used to analyze the research data. 

Data analysis showed that lifestyle has a direct and indirect positive and 

significant effect on social identity both directly and indirectly through 

leisure time. This was while leisure time also had a direct positive and 

significant effect on identity. 

Keywords: lifestyle, social identity, leisure, physical education students. 
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 مقدمه

 ورطبهفرهنگی است که  شدنجهانیش مهمی از بخ شورز شدنجهانیامروزه 

موجب تشدید  تنهانهورزشی  شدنجهانیناپذیری در حال گسترش است. اجتناب

المللی ورزشی را همراه با محصوالت های بینهای ورزشی شده است بلکه بازاررقابت

ب حاهای ورزشی تحت نفوذ قرار داده است. عالوه بر این اندیشمندان و صو ایده

های زندگی، الگوی مصرف، اوقات نظران شاهد افزایش تطابق و سازگاری سبک

ها و عالیق و سازگاری با شرایط کار ورزشی و آرامش و فراغت، جهت گیری ارزش

های رسد سبک(. برهمین اساس به نظر می2018، 1هستند )وینبرگ و کولدرفاه 

های جوانتر و ها بین نسلارزش زندگی، عالیق و تمایالت، الگوهای اوقات فراغت و

در کشورهای مختلف تغییر یافته است )گیل و  شدنجهانیبا دامنه  پیشین متناسب

 (.2017، 2همکاران

دارد که در آن ای گام بر میهت مدرن به سوی دورورود به دنیای پس جایبهجهان 

نیست (. تردیدی 1382اند )گیدنر، تر از پیش شدهتر و جهانیایپیامدهای مدرنیته ریشه

یابد و ای فراسوی محیط انفرادی امتداد میمیزان گستردهکه دنیای متجدد کنونی به 

ماند یا خالف آن هیچ کس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش تجدد مصون ب

ها ممکن ترین سکونتکه در سنتی گزینشی به عمل بیاورد؛ حتی مدرنیته، مردمی را

هد. در دهه اخیر، دقرار می تأثیربرند، تحت جهان به سر می «هخارج از بخش »پیشرفت

 
1- Weinberg & Gould 
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کنند مثل طبقه )نظام تولید( از بین های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا میسازه

های اجتماعی در دهه اخیر به گیری نظریه(. جهت1381)ابازی و چاوشیان،  رفته است

ف( در شکل دادن به هویت رصسمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی )حوزه م

و پژوهش اجتماعی مطرح  ت و به عنوان موضوعی برای نظریهشخصی و اجتماعی اس

 (.1385آبادی و آقابخشی، شده است )رحمت

که شان، بیش از آنرک افراد از هویتوان مالک اصلی دسبک زندگی به عن

هنگی است. رفهای قوی اجتماعی و ای با ریشهماهیتی ذاتی داشته باشد، مقوله

خود به دیگران و کسب اعتبار و منزلت و توفیق در ن اجتماعی برای شناساندن کنشگرا

ریزی هزه برنامسان امرودهند. بدینتعامالتشان، اهمیت زیادی به سبک زندگی می

طرحی مرکزی در  صورتبهرفته برای زندگی و داشتن سبک زندگی دلخواه، رفته

 (. 1386د است )ذکائی، مآباب هویت اجتماعی افراد در

های مطالعاتی ها و زمینهای دیرینه در رشتهزندگی سابقهاز طرفی مفهوم سبک 

ویژگی اصلی  (.2000، 1لمطالعات مربوط به اوقات فراغت دارد )و ازجملهگوناگون 

ت تبیین تغییرات رخ داده در الگوهای مشارکت در اوقات فراغت مطالعات اوقات فراغ

، برای تبیین 1960در دهۀ های اجتماعی بوده است. نخستین رویکرد گروه میان افراد و

به بررسی متغیرهای مانند سن، درآمد و طبقۀ اجتماعی در ارتباط با  صرفاًرفتار فراغتی 

پرداختند که چنین رویکردی منجر به الگوسازی کمی، مشارکت در اوقات فراغت می
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اوقات فراغت و متناظر با آن شد  درآمارگونه و مبتنی بر اقتصاد سنجی در مو

ها، الگوها (. در این حوزه است که افراد، نماگرها، کلیشه2017، 1و کلوین )چاالدوری

کنند )ربانی و ی خود را بازگو میو قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماع

نظران های اخیر، جامعه شناسان اوقات فراغت و صاحبدر دهه (.1388شیری، 

ات فراغت با هویت اجتماعی های تشکیل دهندۀ اوقد مولفههنگی« با پیونرف»مطالعات 

اند. تحلیل نقش اوقات فراغت در فضای افقی نوین در این عرصه پژوهشی گشوده

اصر است. از این منظر، طۀ آن با هویت نشانگر افزایش فراغت در جامعه معمدرن و راب

ریزهای فرهنگی ر مناسب برای برنامهتسمطالعه اوقات فراغت، افزون بر فراهم ساختن ب

اعی که این مهم به ویژه در جامعۀ ایرانی از اهمیتی مضاعف برخوردار است و اجتم

های مختلف و سنجش ارتباط آن با دیگر نظریه سازد تا در پرتواین امکان را فراهم می

 دمتغیرهای اجتماعی الگوی نظری مناسبی برای تحقیق در این عرصه ارائه گرد

 (.1390ابراهیمی و همکاران، )

اناری و همکاران در این زمینه شکل گرفته است. برای مثال خواجهتحقیقاتی هم 

ی قابلیت قعیت بود که سبک زندگآوردند گویای این وا به دستای که ( نتیجه1393)

( نیز در 2011ناز و همکاران )بینی هویت اجتماعی را دارد. در مقابل عربپیش

شناختی و ی، روانهای هویتموجب بحران شدنجهانییافتند که  رگپژوهش دی

 فرهنگی متنوعی شده است. 

 
1- Chelladurai & Kerwin 
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 طوربه بسیاری از مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای فوق، طورکلیبه

جداگانه هویت اجتماعی افراد را بررسی کردند. اما انچه که از مرور این تحقیقات 

 اتتأثیردر ابعاد مختلف خود  شدنجهانیفرایند  آید حاکی از آن است کهبرمی

قاطعی بر روی رفتارها و هویت اجتماعی مردم در اقصی نقاط جهان داشته است. در 

خیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، هه ادر دروند این تغییرات مشخص شد 

 داسازد، افرها را آشکار میها و تفاوتیعنی بدون چارچوبهای مشخصی که شباهت

پایدار میان خود را نخواهند داشت. از  عه امکان برقراری ارتباطی معنادر ویک جام

 طوربه تواند عوامل نهفته در دل اجتماع را کهطرفی یک رویکرد گل نگر و جامع می

واقعی قابلیت بررسی آن وجود ندارد بررسی کند. از این رو تحقیق حاضر با بررسی 

 فوق قصد دارد به این مهم دست یابد. ولیکن یایک کل منسجم از ترکیب متغیره

ها اشاره به آن طورکلیبهتر مسائل و مشکالتی هم در این زمینه وجود دارد که پیش

این سوال پاسخ  تفاده از کلیه این عوامل درصدد است بهشد از اینرو این تحقیق با اس

دگی و هویت نزدهد که اوقات فراغت به عنوان متغیر واسطه در ارتباط بین سبک 

 اجتماعی چه  نقشی دارد؟

 

 ت پژوهشادبیا

 سبک زندگی
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بار توسط وبر معرفی شد که آن را ابزار مفهومی در مدل سبک زندگی نخستین 

و چالشی با مدل تعیین اقتصادی مورد نظر  کردمید تماعی قلمداقشربندی اج چندبعدی

( 2منزلتی ارتباط دارد.  یهاگروه( با مفهوم 1زندگی:  سبکوبر  ازنظرمارکس بود. 

نمایش  وسیلهبه( سبک زندگی 3نه ترکیب آنان را  دهدمیشان الگوهای مصرف را ن

، که در این میان دگیرمیدیالکتیکی بین انتخاب زندگی و موقعیت زندگی شکل 

(. سبک زندگی یکی از 1388)قربان زاده،  کندمیرا بازی  تریپررنگانتخاب نقش 

جامعه شناسان قرار جدی و اقبال  موردتوجهنیمه دوم قرن بیست  ردمفاهیمی است که 

 هایانگیزهگرفت. با طرح مباحث مربوط به مدرنیته، هویت، مصرف و 

اسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات شناسان بستر مناز سوی جامعه  کنندگانمصرف

عه ماتجربی در این زمینه فراهم شد. این گسترش با محوریت نظریات و آرای ج

و ... انجام گرفت.   5، پیترسون4، بوردیو3، وبلن2، گیدنز1شناسانی همچون ماکس وبر

بقه سا که دهدمیسبک زندگی در ایران نشان  ٔ  درزمینهتجربی  هایپیشینهبررسی 

تاکنون اقبال  1380البته از سال  رسدمیپژوهش در این زمینه به کمتر از بیست سال 

ابعاد  ( گستردگی1382. به گفته فاضلی )تر شده استشیاین موضوع ب سویبهمحققان 

این موضوع لغزنده و  محدودکنندهو پیچیدگی موضوع موجب شده است که مرزهای 

تی از این موضوع و قلمرو آن به وجود آید که در فاومت هایبرداشتمبهم باشد و لذا 
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2- Giddings 
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-ها و جهتتدای از عااست. هر سبک زندگی مستلزم مجموعه مشاهدهقابل هابررسی

ز نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود هاست، بنابراین برخوردار اگیری

گوی های فرعی موجود در یک التداوم امنیت وجودی پیوند بین گزینش ازنظر

توان (. سبک زندگی را می1382)فاضلی، کندمی تأمینمنتظم را نیز  وبیشکم

راد جامعه است. سازمان جهانی بهداشت فاالگوهایی از کنش دانست که تمیز دهنده 

داند که از تعامل ندگی را بر اساس الگوهایی مشخص و قابل تعریف رفتار میزسبک 

های شرایط محیطی و موقعیتجتماعی، روابط ا کنشبرهمهای شخصی، بین ویژگی

 (.1384شود )محمدی و همکاران، اقتصادی حاصل می -اجتماعی

 اوقات فراغت

ما چند معنی و صورت »فراغت« در زبان محاوره و ادبیات عامه  یا «فراغ»کلمه 

که در  گونههمانعملکرد دارد. یک معنی فارغ بودن، فراغت داشتن و بیکاری است. 

است باید کار  تازندهفراغت بایدت راه را عدم گیر« یعنی انسان » اندگفتهمزیت آن 

 (. 1390به دست و پایی« )واحدی،  کند یا »فارق منشین به هیچ جایی، میزن به دروغ

تبدیل به اصطالحی شده که در قالب آن  رفتهرفته هاانسانت برای اوقات فراغ

 هاانسان. سعی و کوشش گرددیمد هرچه بیشتر به دنبال آزادی و استقالل در عملکر

یی خود از کارهای بارهادر طول تاریخ همواره با این امید همراه بوده و هست که 

ت پیدا کند و امروزه به نظر به زندگی توأم با آرامش و سعادتمند دس ارسفطاقت

 (.1387بخشنده، ) استشده  ترکینزدکه انسان یک گام به این هدف  دیآیم
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را  هاانسانروزه اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی ز جوامع، امدر بسیاری ا

 هاانسانپا در زندگی ورکارهای صنعتی در ا خصوصبه. البته کار و دهدیمتشکیل 

با امکانات زیادی که  رفتهرفتهاما  ؛داشته است کنندهنییتعش حرف اول را زده و نق

جای خود را به اوقات  در زندگی ، نقش کاردیآیم وجود بهی اوقات فراغت لهیوسبه

ی اصلی در زندگی دهیپدبه یک  شدنلیتبد. اوقات فراغت در حال دهدیمفراغت 

و بدون مسئولیت در زندگی  بیهوده کامالًشده است. اوقات فراغت، زمانی  هاانسان

هرچه بیشتر مسئولیت  هاانساننیست. بلکه درست برعکس در این زمان از  هاانسان

ی عهدهی به ریگمیتصم، واگذارشدهی که انسان به خودش درزمان. حتی رودیم انتظار

ی نسبت به خود، اطرافیان و ریپذتیلوئمسآزادانه عمل کند،  تواندیمخودش است و 

 شوندیمیی که در اوقات فراغت انجام هاتیفعالدارای اهمیت زیادی است. جامعه 

راین هر شخصی نسبت ه مفید باشند، بنابو برای شخص و جامع شدهحساب کامالًباید 

 (.1390جاللی فراهانی، ) استبه عملکرد خود دارای مسئولیت 

 

 هویت اجتماعی

تماعی افراد در دو گروه بندی اجدارد که صرف دسته( اظهار می1978) لتاجف

رفتار بین گروهی شود که افراد به نفع اعضای گروه  ایگونهبهتواند منجر مجزا، می

این موضوع آشکار ساخت که  درواقعو به ضرر افراد بیرون از گروه عمل کنند. خود 

ه دیگر، تحت شرایط خاص، برای ورصرف آگاهی از بودن در یک گروه در مقابل گ
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( این 1999) 1ن فرایندهای رقابت و تبعیض بین گروهی کافی است. ترنربه راه افتاد

در این نمونه حداقلی، هویتی  بندی اجتماعی افرادبحث را پیش کشید که دسته

اجتماعی ، آنان عضویت در دسته دیگرعبارتبهکند. اجتماعی برای آنان ایجاد می

 عنوانبهاساس، هویت اجتماعی تعریف »خود« پذیرفتند و بر همین  عنوانبه امشخص ر

سازی شد )ترنر، های گروهی مفهومشخص، مبتنی بر عضویت پنداره خودای از جنبه

آگاهی فرد از تعلق به  عنوانبه(، هویت اجتماعی 1978) 2فل(. بنا بر نظریه تاج1999

-طفی این عضویت برای فرد، مفهوماعیک گروه اجتماعی معین، ارزش و اهمیت 

ها به یک های متفاوت است که آنبنا بر تعلق افراد به گروه درنتیجهست. سازی شده ا

ند. اما تعلق به یک گروه معین فقط در یابهویت اجتماعی خاص در جامعه، دست می

انجامد که مشخصات آن گروه شارکت در یک هویت اجتماعی مثبت میصورتی به م

ایسه شود. در این مقایسه، افراد به ها مقبا دیگر گروه ایدارانهجانب طوربه دبتوان

(. خواست، 1998، 3داوری به نفع گروه خود گرایش دارند )دسچمپس و دووس

ها، مایز مثبت به نفع درون گروه در مقایسه با برون گروهنگهداری و یا افزایش ت ایجاد،

-هایشان معرفی مید خود را بر اساس عضویتاردر ابعاد مربوط و تحت شرایطی که اف

-(، این تحلیل روان1971نند، نشان از نیاز به هویت اجتماعی مثبت دارد. تاجفل )ک

برای درون جتماعی مثبت،  در مزیت قائل شدن شناختی را از انگیزش برای هویت ا

 
1- Turner 
2- Tajfel 
3- Deschamps & Devos 



 

 

 

 

۱۹۸  ۹۹ پاییز و زمستان، شانزدهم ، شمارهششم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 مدنظر (یبندی اجتماعی، هویت اجتماعی و مقایسه اجتماعتعالی دسته عنوانبهگروه )

بندی، وجود یک سه مفهوم اصلی و اساسی دسته (. بنابراین،1999قرار دارد )ترنر، 

 ن دسته( ویابی با آداخلی و خارجی پذیرفته باشد، هویت )هویت طوربهدسته که 

-مقایسه )فرایند مقایسه اجتماعی( عناصر مهم و مفید در نظریه تاجفل محسوب می

 و عنصر دوم متضمن پذیرش گروه برای »خود« با شوند. عنصر نخست برچسبی عینی

عنصر سوم معموالً حاوی  کهدرحالیتمام پیامدهای احساسی، شناختی و رفتاری است. 

(. 1998، 1است که البته همیشگی نیست )ساالزار یک ارزیابی مثبت از گروه »خود«

انگیزشی  وگردد که نظریه هویت اجتماعی بر دو پایه شناختی بدین ترتیب آشکار می

شد، بر مبنای شناخت است که شناساگر، طی  تر اشارهکه پیشاستوار است. چنان

ارزیابی  های بین گروهی و کمتربندی، به بیشتر ارزیابی کردن تفاوتفرایند دسته

موجب  هرچندشود. پایه انگیزشی نیز سوق داده می گروهیدرونهای کردن تفاوت

دارد )دسچمپس و  ضرورت خودیا مراعات  سنفعزتشود، اما برای تبعیض می

 (. 1998 دووس،

 پیشینه تجربی پژوهش

سبک زندگی بر  تأثیر( در تحقیقی با عنوان بررسی 1389کفاشی و همکاران )

ه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی در عی به توصیف و تبیین رابطهویت اجتما

های سبک زندگی که بین مؤلفه جوانان شهر بابل پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد

 
1- Salazar 
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فعالیت فراغتی، الگوی خرید لباس، مدیریت بدن و الگوی تغذیه( )مصرف فرهنگی، 

هی، خانوادگی و فردی( هویت اجتماعی )هویت مذهبی، ملی، گرو هایمؤلفهبا 

 ارد.همبستگی وجود د

بررسی رابطه بین شرکت در  باهدف( در تحقیقی 2005) 1پارک و همکاران

جه دست یافتند که بین این به این نتی سالبزرگزشی و سبک زندگی زنان روفراغت 

های فراغتی ورزشی قابلیت دو متغیر رابطه وجود دارد عالوه بر آن شرکت در فعالیت

 .رادارندبینی سبک زندگی پیش

های هویت، ( نیز در تحقیقی دیگری با عنوان بحران2011ناز و همکاران )عرب

ی نشان دادند که شناختفرهنگی و روان -بر هویت اجتماعیآن  تاو اثر شدنجهانی

، مذهبی و فرهنگی متنوعی شده شناختیروانهای هویتی، موجب بحران شدنجهانی

اعی سنتی، رایی و استعمار فرهنگی، تغییر در ساختارهای اجتماست. که شامل تکثرگ

بط اجتماعی اوتقویت سکوالریسم، کاهش هویت اجتماعی و خلق پیچیدگی در ر

 باشد.می

به بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی  (1390رضایی کرمانجی )

داد که جهت و  تحقیق او نشان هاییافتهساله شهر همدان پرداخت.  29-15جوانان 

های و نگرش هامندیعالقهها، شدت روابط هویت اجتماعی با ابعاد مختلف فعالیت

 مدرن متفاوت است.

 
1- Park et al 
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های زندگی و رابطه بین سبک ( تحقیقی را با هدف مطالعه بررسی1393زاده )زارع

نفر از  210ای استرس با هویت اجتماعی بررسی کرد. بدین منظور راهبردهای مقابله

نمونه آماری خود  عنوانبهشهرستان ابرکوه را  وپرورشآموزشن شاغل معلم در زنا

هویت اجتماعی و همچنین هویت  هایلفهؤمها نشان داد بین تمام لحاظ کرد. یافته

ی در حالت کلی با سبک زندگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان اجتماع

استرس با هویت اجتماعی رابطه وجود دارد اما  داد که بین تمام راهبردهای مقابله با

 میزان همبستگی بین راهبرد هیجان مدار و هویت اجتماعی بیشتر بود.

های شغلی دانشجویان ( در تحقیق هویت قومی و آرزو2012) 1ارانهمک چن و

اند تا بتوانند میزان هویت قومی دانش ، تالش کردهشدنجهانینخبۀ تایوانی در عصر 

ی کنند و همچنین آرزوهای به در مقاطع تحصیلی باال در دبیرستان را شناسایآموزان نخ

ی فرهنگی و سنتی جامعه را بسنجند. اهها در فعالیتشغلی و میزان درگیر شدن آن

هایی خاص ن تحقیق اطالعاتی را در این زمینه که چگونه اشتغال به فعالیتنتایج ای

 بگذارد ارائه کرده است.  تأثیراد قومی افر یابیهویتممکن است بر فرایند 

( به بررسی تغییر سبک زندگی و مداخله ورزش در 2014) 2کاسال و همکاران

ای این پژوهش نشان داد یافته وتحلیلتجزیهنی پرداختند. نتایج حاصل از اطبیماران سر

و ظرفیت عملکردی  تنهانهشان بیماران سرطانی با افزایش فعالیت بدنی و اوقات فراغت

 توجهیقابل طوربهها کند بلکه نمره افسردگی آنشان بهبود پیدا میکیفیت زندگی

 
1- Chen et al 
2 Casla et al 
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در گران این پژوهش این نتیجه حاصل از تغییر شهکند. به اعتقاد پژوکاهش پیدا می

 شیوه زندگی این افراد است. 

های متقابل و هویت ( به بررسی رابطه بین وابستگی2015) 1برونر و همکاران

 وتحلیلتجزیههای ورزشی مدارس دبیرستانی پرداختند. نتایج اجتماعی ورزشکاران تیم

های متقابل در سطح تر و وابستگیاالچند سطحی این پژوهش نشان داد که ادراک ب

 بینی کننده هویت اجتماعی بیشتر است. یمی پیشفردی و ت

 روش پژوهش

هدف کاربردی و  ازنظرروش اجرا، پیمایشی، روش تحقیق در پژوهش حاضر از 

بدنی )مقاطع کاردانی، زمان، مقطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت ازنظر

د اسالمی واحد سنندج مشغول به ارشد و دکتری( دانشگاه آزا کارشناسی، کارشناسی

ها با استفاده از روش بودند که از بین آن 1397-98تحصیل در سال تحصیلی 

-از آننفر مرد(  121نفر زن و  100)نفر  221تعداد  شدهبندیطبقهتصادفی  گیرینمونه

باشد که نامه میها پرسشهابزار گردآوری دادعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ها به

افزار لیزرل های تحقیق از نرمداده وتحلیلتجزیهجهت است.  شدهدادهدر ادامه توضیح 

 استفاده شد. 

 ف مفهومی و عملیاتی مفاهیمتعری

 
1 Bruner et al 
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هاست که جامع از عملکرد وبیشکمای سبک زندگی مجموعه سبک زندگی:

را هم ی جاری او بلکه روایت خاصی نیازها فقطنهچون گیرد ها را به کار میفرد آن

سازد که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگران مجسم می

نامه سبک زندگی میلر و اسمیت این مفهوم از پرسش (. برای سنجش1385)گیدنز، 

-شگذاری این پرسبود استفاده گردید. مقیاس ارزش گوی 30( که مشتمل بر 1996)

پس از ترجمه به  یادشدهپرسشنامه  ارزشی لیکرت بود. روایی 5ف طی بر اساسنامه 

 تأییدشدهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان  علمیهیئتاعضای  وسیلهبهروش باز ترجمه 

باالتر از  هاپرسش تکتکو آلفای کرونباخ  86/0و پایایی آن در یک مطالعه موردی 

 آمد. به دست 5/0

کند و میاز خود در رابطه با دیگران عریفی است که فرد تهویت اجتماعی: 

های عضویت گروهی او که در واژه گرددبرمیهایی از شخص ویژه به آن جنبه طوربه

نامه گیری این مفهوم نیز از پرسش(. برای اندازه2008)جنکیز،  است شدهتعریف

 دهندهنشانآن  گوی 3که  گوی 29( که مشتمل بر 1390) مصطفی پوراوقات فراغت 

 3های تفریحی و گردشگری، فعالیت دهندهشاننآن  گوی 4های ورزشی، الیتفع

 دهندهنشانآن دیگر  گوی 3های هنری و کاردستی، فعالیت دهندهنشانآن  گوی

دیگر  گوی 4های گروهی و فعالیت دهندهنشانآن  گوی 4های مذهبی و فعالیت

نامه این پرسش گذاریارزش فاده گردید. مقیاسبود است غیردرسیمطالعه  دهندهنشان
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با روش آلفای کرونباخ نامه ارزشی لیکرت بود. سازنده این پرسش 5طیف  بر اساس

 گزارش نمود. 84/0 را آن پایایی داده ورار ق موردبررسیرا پایایی آن 

فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و اوقات فراغت: 

بخشیده و شخصیت خود را ن استعدادهای خود را توسعه زندگی، از طریق آ الزامات

از گیری این مفهوم (. برای اندازه1390دهند )ابراهیمی و همکاران، گسترش می

 10که  گوی 20( که مشتمل بر 1390نامه هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن )شپرس

استفاده  بعد جمعی بود هندهدنشاندیگر  گوی 10بعد فردی و  دهندهنشانآن  گوی

ارزشی لیکرت بود.  5طیف  بر اساسنامه این پرسش گذاریارزشگردید. مقیاس 

مه با استفاده از روش ضریب آلفای ناسازندگان این ابزار گزارش کردند پایایی پرسش

به دست آمد  58/0تا  51/0بین  هاگویو برای  74/0کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر 

متخصصان  ازنظرتفاده . همچنین نتایج پژوهش با اسان رضایت بخشی استکه میز

 هایمؤلفهحاکی از روایی صوری پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل 

وجود یک عامل دارای ارزش ویژه  مؤید( از طریق چرخش واریماکس PCی)اصل

 بزرگتر از یک تحت عنوان هویت اجتماعی بوده است.

 

 ای پژوهشهیافته
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در ارتباط بین سبک زندگی و هویت اوقات فراغت  ایواسطهنقش  :1شکل 

 اجتماعی در حالت استاندارد

اجتماعی با نقش  هویت و زندگی بکس بین ارتباط 1در شکل  شدهدادهمدل نمایش 

 آمدهدستبهدهد. طبق نتایج اوقات فراغت را در حالت استاندارد نشان می ایواسطه

غت با ضرایب مسیر به ر هویت اجتماعی و اوقات فرامستقیم ب طوربهی سبک زندگ

 معناداری دارد. تأثیر 73/0و  23/0ترتیب 
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رتباط بین سبک زندگی و هویت اوقات فراغت در ا ایواسطه: نقش 2 شکل

 اجتماعی در حالت معناداری

با نقش اجتماعی  هویت و زندگی سبک بین ارتباط 2در شکل  شدهدادهمدل نمایش 

 آمدهدستبهدهد. طبق مقادیر داری نشان میوقات فراغت را در حالت معناا ایواسطه

توان گفت لذا می اندرفتهقرارگ( 96/1تا  -96/1ۀ )دربازتمامی مقادیر  کهاینبه خاطر 

 در مدل فوق کلیه مسیرها معنادار است.
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 برازش مدل تحقیق هایشاخص: 1 جدول

وبمقدار مطل مقدار شاخص   وضعیت 

فارسیمعادل  معادل  

 انگلیسی

ریشه میانگین مربعات  1

 باقیمانده

RMR 065/0 05/0کمتر از    مطلوب 

شاخص برازش هنجار  2

 شده

NFI 94/0 90/0یا بیشتر از  مساوی   مطلوب 

شاخص برازش  3

 افزایشی

IFI 95/0 90/0مساوی یا بیشتر از    مطلوب 

شاخص برازش  4

 تطبیقی

CFI 95/0 09/0اوی یا بیشتر از مس   مطلوب 

مربعات ریشه میانگین  5

 خطای برآورد

RMSEA 040/0 1/0کمتر از    مطلوب 

CMIN/DF 56/3 خی دو بهنجار شده 6 5تا  1بین   بمطلو   

 آزادی درجه به دو خی نسبت هایشاخص که است مطلب این گویای ،1 جدول نتایج

CMIN/DF مطلق برازش شاخص ،56/3 با برابر RMR شاخص و 06/0 برابر 

RMSEA تطبیقی برازش هایشاخصو  دارند قرار مطلوبی حد در 04/0 از بیشتر 

NFI، IFI و CFI  که معنی ار دارند. بدیندر حد مطلوبی قر روازاینبود  نزدیک 1به 

 برای شدهگرفته نظر در عاملی ساختار و است مطلوبی برازش دارای حاضر تحقیق مدل
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 را تحقیق نظری مدل تحقیق، از حاصل ایهداده عبارتی به و است قبولقابل آن

 کنند.می تأیید و حمایت

 درون زا بر متغیرو کل متغیرهای برون غیرمستقیممستقیم،  تأثیرات: 2جدول 

معرف در  متغیر

 مدل

 (HOVIT) هویت اجتماعی

اثر 

 مستقیم

غیرمستقیماثر  اثر  

 کل

سبک 

 زندگی

SZENDGI 23/0  219/0  449/

0 

اوقات 

 فراغت

OGHAT 30/0  - 30/0  

( 96/1تا  -96/1ۀ )درباز کهاین، به خاطر 2ه مقادیر معناداری در شکل با توجه ب 

در مدل فوق کلیه مسیرها معنادار است. بنابراین نتیجه توان گفت . لذا میاندقرارگرفته

گر سبک گردد. به سخن دیو فرض صفر رد می تأییدفرض تحقیق  95/0 اطمینانو با 

 تأثیراز طریق اوقات فراغت  غیرمستقیم صورتبهمستقیم و هم  صورتهبزندگی هم 

اوقات فراغت نیز  گذارد. این در حالی بود کهمثبت و معناداری بر هویت اجتماعی می

 مثبت و معناداری بر هویت داشت.  تأثیرمستقیم  صورتبه

 گیریبحث و نتیجه
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 طریق از اجتماعی هویت بر زندگی سبک تأثیرهدف از تحقیق حاضر بررسی 

سنندج بود.  واحد اسالمی آزاد دانشگاه بدنیتربیت دانشجویان بین در غتفرا اوقات

مثبت و معناداری بر هویت  تأثیرکه سبک زندگی ها نشان داد داده وتحلیلتجزیه

شود. این اجتماعی از طریق اوقات فراغت دارد و موجب بهبود هویت اجتماعی می

 کرمانرضایی ، (2015و همکاران )برونر ان با نتایج مطالعات همخو تا حدودیفته یا

ست. همخوان ا( 1389و کفاشی و همکاران ) (2014کاسال و همکاران )، (1390) جی

پدیده هویت اجتماعی بسیار پیچیده است. این پیچیدگی بیشتر ناشی از ماهیت 

معرفی خود از یک شناسی و  درباز اًصرفبودن آن است. افراد  چندبعدیو  ایچندالیه

های گوناگون منابع های مختلف و مکانکنند بلکه همواره در زمانده نمیمنبع استفا

و  اندمکان شدتبهیرند. لذا تبیین آن بایستی گمتعددی را به کار می بخشهویت

، های مختلف اقتصادی، اجتماعیزمانمند باشد. یعنی تابعی است از وضعیت ساختاری

ی متفاوت. از طرف دیگر روابط میان هادر زمان موردبررسیجامعه سیاسی و فرهنگی 

ممکن است باشد. ها یا همان ابعاد مختلف هویت اجتماعی نیز بسیار مهم میهویت

مثل مذهب، قومیت، ملیت، خانواده یا سبک زندگی همدیگر  بخشهویتمنابع متعدد 

های دیگر از آن تررنگپریکی دارای نقشی را تقویت یا تضعیف نمایند. ممکن است 

بر  .باشند قائل بخشهویتو یا شاید افراد اهمیتی یکسان برای دو یا چند منبع  باشد

اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در  با تغییر بافتهمین اساس 

هویت اجتماعی شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر  ،شدنجهانیاز  اثر تحوالت ناشی



 

 

 

 

  ۲۰۹ ...زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت سبک تأثیر
 

 زاییآسیبتمدن جدید صنعتی،  ی از آثار و عوارضامر ناش دی او هستیم که اینو فر

و  فردطلبانه ایهانگیزهاجتماعی و افزایش  هایهمبستگیشهرنشینی، زوال 

ای پدیده شدنجهانیاست. بوده  زادیی اجتماعی هویت درمجموعو  غیراجتماعی

 سیتی دانش، آموزشی، اعم از نگرش جنفرهنگ است که جوانب گوناگون زندگی

 جدید هایشیوه . رواجدهدقرار می تأثیر ت و سبک زندگی مردم را تحترسمی، هوی

فردی شدن، اهمیت یافتن سیاست  زندگی فضاهای کردن پر اجتماعی برای رفتار

ای اصلی هایزمینه ازجملهزندگی متفاوت،  هایسبک زندگی بر اساس ترجیحات

بدان معناست که این  اند. اینافراد قرار داده ییط جدیدی را پیشروهستند که شرا

بر ذوق، سلیقه،  تأثیربر  دهد عالوهمی فرهنگی رخ شدنجهانیتحوالت، که در قالب 

نگرش به خود و جامعه و میزان  سبک زندگی افراد، درنهایتذران اوقات فراغت و گ

مدرن،  جامعهدر  یگردعبارتبه. ه استقرار داد تأثیرها را نیز تحت هویت اجتماعی آن

های فردی است که هویت« های مصرفی« یا »سبک زندگیبک »رفتار و کنشنوع و س

 .دهدو اجتماعی را شکل می

متفاوت زندگی که  هایسبکبر  در چنین فضای اجتماعی، عالوه طورکلیبه

 بع هویتی و هویتموجب تغییر در منا شدنجهانی، فرآیند شودمیانتخاب  توسط افراد

 بدون بدانیم که شودمی مشخص زمانی امر این میت. اهاست زینی افراد نیز شدهگ

 و هاشباهت که مشخصی هایچارچوب بدون اجتماعی  یعنی هویت و زندگی سبک

 پایدار و معنادار ارتباطی برقراری امکان یک جامعه افراد ،سازدمی آشکار را هاتفاوت
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ر دیگری چیستی و چگونگی خود در برابهمچنین فهم داشت.  نخواهند را خود میان

 جامعهدر ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای  تنهانهاست،  که مشخصۀ هویت

که سیر  شودمیناشی  ازآنجا بودن این موضوع مسئله. زیادی داردانسانی نیز اهمیت 

تهدید  و جدید زندگی، موجب تغییر هایسبک زندگی و ورود هایسبکتغییر 

، گراییمصرفاجتماعی، رواج  هایشکاففردی شدن و افزایش فرهنگی، 

و اجتماعی افراد  بحران هویت فردی درنهایتسنتی و  هایشبکه پاشیدگیازهم

مصرف  منابع سنتی هویت، از خالل جایبه . در این وضع افراد هویت خود راشودیم

 .کنندمیگوناگون زندگی کسب  هایسبککاالها و 
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