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چكيده
مقاله حاضر با هدف،شناخت میزان رابطه مولفه های سبک زندگی با هویت اجتماعی و دستیابی به الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استفاده از
دیدگاه پیر بوردیو 1و هنری تاجفل 2مورد بررسی قرار گرفته است و با طرح این پرسشها که شاخصهای سبک زندگی به چه میزان بر هویت اجتماعی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی موثر است؟ ضریب تاثیر کدام یک از عوامل و شاخص ها بیشتر است؟تا چه اندازه مدل نظری پژوهشگر ساخته با واقعیت
تجربی همسویی دارد؟،به تحلیل و تبیین مو ضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار سنجش،پرسشنامه پنج گزینه ای
مبتنی بر مقیاس لیکرت است.اعتبار محتوایی ابزار سنجش با توجه به CVR3بدست آمده برای هویت اجتماعی  0/11و برای سبک زندگی 0/12است
وسنجش روایی سازه ای با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و آماره  4 KMOبرابر  0/11بدست آمده که در سطح باالیی بوده و نشان ازهمبستگی گویه
های مقیاس است.در بحث پایایی ابزار سنجش،گویه های منتخب در دو بررسی مقدماتی و نهایی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل نشان می
دهد مقیاسهای بکار رفته از قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردارند.بطوریکه ضرایب همبستگی در بررسی نهایی افزایش را نشان می دهد و آلفای مقیاسها
در بررسی مقدماتی0/11و در بررسی نهایی برابر با  0/18که هر دو در حد باالیی است.نمونه مورد مطالعه  188نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
رودهن می باشد که با روش نمون ه گیری خوشه ای و شیوه طبقه بندی شده متناسب با حجم انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار
لیزرل 5استفاده شده است.
نتایج این پژوهش در بخش توصیف نشان داد هر دو متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی حکایت از وضعیت مطلوب و نرمال این متغیر در دانشگاه آزاد
اسالمی است.همچنین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در مقام قیاس با سایر دانشجویان مورد مطالعه از میانگین بیشتری در زمینه هویت اجتماعی
برخوردارند.در بخش تبیین و مدلسازی نتایج بر وجود یک الگوی رابطه معنی داری و مستقیم بین شاخصهای متغیر های مستقل سبک زندگی با متغیر
وابسته هویت اجتماعی حکایت دارد.همچنین نتایج الگوسازی معادالت ساختاری حکایت از استخراج سه مدل از مدل نظری تحقیق است .با توجه به
شاخصهای الگو سازی می توان استدالل کرد که مدلهای ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با دادههای
تجربی فراهم گردیده است.جزئیات بیشتر در این مقاله اشاره شده است.
واژه های کليدی :هویت اجتماعی،6سبک زندگی،8دانشگاه آزاد اسالمی،1مدلسازی
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مقدمه

هويت اجتماعی،به ساده ترين بیان،تعريفی است که فرد،بر مبنای عضويت در گروههای اجتماعی،از خويش دارد.هويت اجتماعی
اساساً از طريق مقايسهُ اجتماعی شکل می گیرد،مقايسه ها ی که درون گروه وبرون گروه را از هم متمايز می کند.بنابراين،اگر برای
فرد جايگاه و ويژگی ها يی تعريف شود که تنها در مقايسه با ديگران و در ارتباط با ديگران معنا يابد،هويت اجتماعی او تعريف
شده است.تمامی ويژگی های رفتاری که به تمايز میان"ما"و"آنها"می انجامد،موُلفه های مفهوم هويت اجتماعی محسوب می
شوند ،مثل زبان،دين،قوم ونژاد،آداب و رسوم،طبقهُ اجتماعی،شغل،عضويت های گروهی وفرقه ای.مفهوم هويت اجتماعی بر وجود
مجموعه رفتار های سازمان يافته ی چند گروهی تاکید دارد که به لحاظ اجتماعی به صورت يکسان ومشابه انجام می گیرند و
شناسايی هويت های اجتماعی تالشی برای تحلیل الگو های تکرار پذير کنش ها و نگرش های گروهی است(.چاوشیان4134،
.) 0:هويت اجتماعی تعبیری است که فرد از خود در رابطه با ديگران دارد و بر اساس عضويت در رده ها و گروهای گوناگون
اجتماعی شکل می گیرد.هويت افراد وابسته به برداشت ديگران و شناسايی ديگران است و شناسايی ديگران الزمه تثبیت هويت
است،در معنای اصلی هويت،تشابه و تمايز مطلق است(جنکینز. )10 :4134،
هويت از اجزای واقعیت های ذهنی است؛که در رابطه ديالکتیکی فرد با جامعه قرار داشته و در فرآيندهای اجتماعیشدن شکل
میگیرد و پس از به ظهور رسیدن،به حال خود باقی مانده و يا در برخی موارد،تغییر میکند و بر اساس روابط جديد از نو شکل
میگیرد .فرآيندهای تشکیلدهنده هويت اجتماعی،براساس ساختار اجتماعی تعیین میشوند.هويت نیز،که متأثر از روابط اجتماعی
نسبت به ساختار اجتماعی،واکنش نشان می دهد،باعث تغییر آن شده يا موجب حفظ و بقای آن میگردد.ساختار اجتماعی می تواند
موجب پیدايش انواع هويت اجتماعی در افراد شده و به خوبی قابل تشخیص باشد؛لذا به وضوح می توان،هويت فرد آسیايی را از
فرد اروپايی تشخیص داد.تنوع هويتها فراورده های اجتماعیای هستند که عناصری نسبتاً ثابت و پايدار دارند.
در تعريف سبک زندگی بورديو بر اين باور است که سبک زندگی شامل اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده فرد در عرصه
هايی چون تقسیم ساعات شبانه روز،نوع تفريحات و ورزش،شیوه های معاشرت،آداب سخن گفتن،راه رفتن،نوع پوشش،نوع
خوراك و...محسوب می شود(شالچی .) 10: 4131،همچنین به نظر آنتونی گیدنز سبک زندگی به مجموعه ای نسبتاً هماهنگ از
همه رفتارها و فعالیت های يک فرد معین در جريان زندگی روزمره اطالق می شود .به عبارت ديگر سبگ زندگی مستلزم مجموعه
ای از عادتها و جهت گیری ها و بنابراين برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت
وجودی پیوند بین گزينش فرعی موجود در يک الگوی کم و بیش منظم را تامین می کند(گیدنز.)404 : 4133 ،سبک زندگی
بخشی از زندگی است که عمالً تحقق می يابد و در بردارنده طیف کامل فعالیت های است که افراد در زندگی روزمره خود انجام
می دهند .بنابراين طیف فعالیت های مختلف افراد در هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبک زندگی آنها در ان عرصه
باشد(رضوی زاده.)413 : 4131،
پرسش پژوهش اين است که در جامعه ی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی چه رابطه ای بین شاخصهای سبک
زندگی(شا مل:مصرف محصوالت فرهنگی،فعالیت فراغتی،مديريت بدن،الگوی خريد،الگوی تغذيه)و هويت اجتماعی(شامل:هويت
مذهبی،ملی،خانوادگی ،گروهی،فردی) وجود دارد؟ میزان رابطه در چه سطحی است؟آيا مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار
بوده و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با دادههای تجربی فراهم گرديده است؟چه مدلهايی از مدل نظری تحقیق استخراج
می شوند؟
چارچوب و مدل نظری

جامعه شناسی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزوده،پیر بورديو است.در نظريۀ بورديو سبک زندگی که شامل اعمال طبقه بندی
شده و طبقه بندی کنندۀ فرد در عرصه هايی چون تقسیم ساعات شبانه روز،نوع تفريحات و ورزش،شیوه های معاشرت،اثاثیه و
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خانه،آداب سخن گفتن و راه رفتن است،در واقع عینیت يافته و تجسم يافته ترجیحات افراد است.از يک سو،سبک های زندگی
شیوه های مصرف عامالن اجتماعی است که دارای رتبه بندی های مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی اند.اين شیوه های
مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛اما چنانچه بورديو در کتاب تمايز بر حسب منطق ديالکتیکی نشان می دهد
مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تمايزات نیست،بلکه خود راهی برای ايجاد تمايزات نیز است.بنابراين سبک زندگی محصول
نظام مند منش است که از خالل رابطۀ دو جانبۀ خود با رويه های منش درك می شود و تبديل به نظام نشانه هايی می گردد که به
گونه ای جامعه ای مورد ارزيابی قرار گیرد چنانچه بورديو در عبارت فوق نیز اشاره می کند مصرف به منزلۀ نظامی از نشانه ها و
نماد ها مطرح است که کار کردهايی چون تمايز گذاری اجتماعی دارد(شالچی .)422: 4131 ،بورديو در کتاب تمايز شیوه هايی را
تحلیل کرد که گروه های هم رده و هم طبقه خود را به وسیلۀ آن،از الگوهای مصرفی گروه ديگر متمايز می کنند.بورديو نشان می
دهد که چگونگی گروه های خاص،به ويژه طبقات اجتماعی– اقتصادی،از میان انواع کاالهای مصرفی،روش های لباس پوشیدن،
غذا خوردن،آرايش کردن،مبلمان و تزئین داخلی منزل و ...انتخاب هايی را انجام می دهند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص
و خود را از ديگران متمايز کنند.بورديو شیوه هايی را تحلیل کرد که گروه های مختلف خود را به وسیله آن از الگوهای مصرفی
که شیوه زندگی يک گروه را مشخص می سازد متمايز می کنند(فاضلی.)10 :4130،
پیر بورديو عقیده دارد که همیشه کشمکشی برای کسب قدرت و منزلت نه تنها در بین بلکه در درون طبقات گوناگون جامعه وجود
دارد.اين کشمکش ها در فضای اجتماعی رخ می دهد جايی که روابط بین طبقات مطابق با میزان و دسترسی به اشکال متفاوت
سرمايه(سرمايه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی)ساخته شده اند.بورديو به مبارزه و کشمکش برای قدرت اشاره می کند ،کشمکشی
که تنها به قدرت اقتصادی مربوط نمی شود بلکه سلطه فرهنگی را نیز در بر می گیرد.مبارزه و کشمکش برای سلطه،بین طبقات و
خرده طبقات به تداوم تغییرات سبک زندگی منجرمی شود .نبرد نمادين در زمینه های متفاوت ترجیحات فرهنگی است بنابراين
فضای اجتماعی سبک های زندگی مطابق با احکام و دستورات قدرت ساخته شده است.نتیجتاً،طبقات و خرده طبقات قدرتمندتر
سبک زندگی را برجسته و مسلط می کنند(رضوی زاده.)00 :4131 ،
بنا بر نظريه بورديو در سنجش رابطه سبک زندگی با هويت اجتماعی بايد در دو بعد ذهنی و عینی مورد توجه قرار داد زيرا همان
طور که گفته شد بنابر نظريه بورديو بین اين دو بعد رابطه ديالکتیکی برقرار است و اين دو بر هم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می
پذيرند.

ساختار عینی

ساختمان ذهنی

سبک زندگی

هویت اجتماعی

شکل :4ديدگاه بورديو

از نظر هانتیگتون جهانی شدن با توسعه امکانات ارتباطی و شبکه های اطالع رسانی و نفوذ پذيری مرزها ،در کنار اين گرايش کلی،
امکان پیشبرد اهداف و خواسته های خرده فرهنگها را در روابط فروملی و فراملی فراهم آورده و با به چالش کشیدن هويتهای
يکپارچه ،به طرح هويتهای اختالطی ،گزينشی و چند گانه رهنمون می شود«،در زمانی که تغییرات پرشتاب اجتماعی روی می دهد،
هويت های جاافتاده از هم فر و می پاشد ،خود دوباره تعريف می شود ،وهويت تازه ای شکل می گیرد ازهمین رو است که در
عرصه جهانی شدن شاهد برجسته سازی هويت های قومی ،و رشد خود آگاهی خرده فرهنگ ها ،تقويت و ظهور هويت های
جمعی فروملی وفراملی و ايجاد شکاف در ديوار فرهنگ ملی می باشیم(نوابخش.)44 :4132،
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انسانها به طور ذاتی تمايل به برقراری رابطه با ديگران دارند چرا که انسان موجودی اجتماعی است و فضاهای شهری می توانند
بستری مناسب در جهت شکل گیری و تقويت روابط اجتماعی میان گروههای مختلف اجتماعی در پی آن انسجام اجتماعی در
جامعه شهری باشند(نوابخش.)3 :4130،
به اعتقاد هابرماس در صورت گسترش تعداد افراد يا اشخاصی که حوزه عمومی يا اجتماعی (عموم) را تشکیل می دهند ،به عبارت
ديگر در صورت گسترش بودن حوزه عمومی ،ارتباط و مفاهمه میان آنان مستلزم ابزار معینی برای کنش و انتشار عقیده و تأثیر
گذاری است زيرا با توجه به گستردگی حوزه عمومی و افزايش تعداد افراد خصوصی که در کنار هم گرد آمده و با تشکیل
اجتماعی و عرصه فعا لیت های عمومی خود را گسترش داده و در صدد هستند تا منافق وعاليق عمومی را با جديت و کار آيی
بیشتری دنبال نمايند ،در آن صورت اصلی ترين و اساسی ترين چیزی که به آن نیاز دارند گسترش و پراکنش ارتباط و مفاهمه در
بیان آنان است ،به گونه ای که میزان تاثیر گذاری و نفوذ ارتباطات و مفاهمه در میان آنان به نحو احسن افزايش يافته و در تمامی
خلل و فرج يا بسترهای حوزه مذکور نفوذ نمايد(نوابخش.)441 :4134،
آنتونی گیدنز معتقد است که فعالیت های انسانی را کنشگران اجتماعی بوجود نمی آورند بلکه اين فعالیت ها از طريق همان راه
هايی که ان سان ها خودشان را بعنوان کنشگر مطرح می سازند ،پیوسته باز ايجاد می شوند .عوامل انسانی از طريق فعالیت هايشان
شرايطی را بوجود می آورند که اين فعالیت ها را امکان پذير می سازد.بدين سان فعالیت ها را نه آگاهی ايجاد می کند نه ساخت
اجتماعی واقعیت ونه ساختار اجتماعی ،بلکه انسان ها ضمن ابراز وجود به عنوان کنشگر در گیر فعالیت می شوند و از طريق همین
فعالیت است که هم آگاهی و هم ساختار ايجاد می شوند .در واقع کنشگران همیشه رفتار خود را بازنگری و باز انديشی می کنند.
(نوابخش.)441 :4134،
با توجه به ديدگاه تاجفل،هويت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعلق به گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عاطفی اين
عضويت برای فرد،مفهوم سازی شده است.در نتیجه بنا بر تعلق افراد به گروه های متفاوت است که آنان به يک هويت اجتماعی
معرف وضعیت به خصوص خود در جامعه،دست می يابند.اما تعلق به يک گروه معین فقط در صورتی به مشارکت در يک هويت
اجتماعی مثبت می انجامد که مشخصات آن گروه بتواند جانبدارانه با ديگر گروه ها مقايسه شود.در اين مقايسه،افراد به داوری به
نفع گروه خود گرايش دارند.خواست ايجاد نگهداری و يا افزايش تمايز مثبت به نفع درون گروه در مقايسه با برون گروه ها،در
ابعاد مربوط و تحت شرايطی که افراد خود را براساس عضويت های شان معرفی می کنند،نشان از نیاز به هويت اجتماعی مثبت
دارد.تاجفل،اين تحلیل روان شناختی را از انگیزش برای هويت اجتماعی مثبت،در مزيت قائل شدن برای درون گروه(به عنوان مثال
دسته بندی اجتماعی،هويت اجتماعی و مقايسه اجتماعی)مد نظر داشت.بدين ترتیب آشکار می شود که نظريه هويت اجتماعی بر
دو پايۀ شناختی و انگیزشی استوار است.بر مبنای پايه شناختی است که شناساگر طی فرآيند دسته بندی،به بیشترارزيابی کردن
تفاوت های بین گروهی و کمتر ارزيابی کردن تفاوت های درون گروهی سوق داده می شود.پايه انگیزشی نیز هر چند موجب
تبعیض می شود،اما برای عزت نفس ضرورت دارد.برخی قضاوتها ها از اين نظريه به همین تحلیل روان شناختی بسنده کرده اند.در
حالی که اين فقط آغاز راه بود.تا جفل به روشنی خاطرنشان کرد که نظريه هويت اجتماعی،سه وجه دارد که هر يک از آنها بخشی
مهم از اين نظريه شمرده می شود:الف:تحلیل روانشناختی فرايند های انگیزشی– شناختی که نیاز به هويت اجتماعی مثبت را بر می
انگیزند.ب:تشريح اينکه اين تحلیل را چگونه می توان در روابط بین گروهی به کار گرفت.ج:ارائه مدل پیوستار بین گروهی–بین
شخصی(.)Turner ،4333 ، p، 3
با رجوع به ديدگاههای مطرح شده در حوزه نظری تحقیق میتوان چنین استنباط کرد که مدل تحلیلی نشان میدهد متغیرهای
مستقل بر روی هويت اجتماعی تاثیر دارند.البته مدل ارائه شده بايد با استفاده از نرم افزار لیزرل برازش آن مورد بررسی قرار گیرد تا
مشخص شود تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد.بنابراين فرضیه تحقیق عبارت از :بین شاخصهای سبک زندگی(مصرف محصوالت
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فرهنگی،فعالیت فراغتی،مديريت بدن،الگوی خريد،الگوی تغذيه ،و هويت اجتماعی(هويت مذهبی،ملی،خانوادگی ،گروهی،
فردی) رابطه وجود دارد و و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با دادههای تجربی فراهم است.
برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته ابتدا متغیرها معرف سازی شدند وسپس در قالب گويه ها وسؤاالتی که براساس مقیاس
لیکرت تنظیم شده بودند به پاسخ گويان ارائه شد.خالصه اين شاخصها در مدل زير آمده است:
مصرف
محصوالت
تعلقات مذهبی ،اعتقاد به خدا
احساس تكلیف

جنس

رشته تحصیلی

فرهنگی

مصرف های هنری در قالب كتاب

هویت مذهبی
سن

درآمد

فعالیت های ورزشی
فعالیت فراغتی

احساسی
هویت ملی

فعالیت دینی
بودن با دوستان و گروه همساالن

ارزشی

نوع پوشش
مدیریت بدن

احساس افتخار
هویت اجتماعی
احساس وابستگی و تعلق

دانسته های هنری

گذراندن اوقات با خانواده

انجام عبادت و فرایض دینی

شناختی

مصرف موسیقی

هویت گروهی

استفاده از پیرایه ها
مكانیسم هایی كنترل و وزن بدن و تناسب اندام

سبک زندگی

مالك های مورد نظر برای خرید

احساس انزجار
الگوی خرید

احساس آرامش
هویت خانوادگی

نوع كاال های خریداری شده
به مدبودن و تاثیر والدین و جمع های دیگر برای خرید كردن

اهمیت دادن به خانواده
ذوق و سلیقه شخصی
اعتماد به نفس
داشتن استقالل

نوع غذا ها

هویت فردی

نوع نوشیدنی ها
احساس موفقیت
محل عذا خوری
الگوی تغذیه
استفاده از میز غذا خوری
نوع قیمت خوراكی ها
استفاده از میز غذا خوری

شکل :0مدل نظری تحقیق

در تحقیق حاضر برای سنجش هويت اجتماعی پنج معرف:هويت مذهبی،ملی،گروهی،خانوادگی و فردی و برای سنجش سبک
زندگی پنج معرف:مصرف محصوالت فرهنگی،فعالیت فراعتی،مديريت بدن،الگوی خريد،الگوی تغذيه مورد استفاده قرار گرفتند.
روش شناسی

روش های پژوهشی که در پژوهش حاضر استفاده شده عبارتند از:الف) روش اسنادی و کتابخانه ای برای دستیابی به ديدگاه های
نظری،شفاف شدن واقعیت اجتماعی و آگاهی از ادبیات پژوهش.ب)روش پیمايشی برای جمع آوری داده ها،طبقه بندی،توصیف و
تبیین سواالت و مدل نظری تحقیق .جامعه آماری،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال 4130می باشند.نمونه
آماری،دانشجويان دختر و پسر مقطع کارشناسی درگروه های تحصیلی علوم انسانی،فنی -مهندسی،علوم پايه،کشاورزی و هنر که
حد اقل دو ترم تحصیلی را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن سپری کرده اند می باشند.
اعضای نمونه از طريق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و شیوه طبقه بندی متناسب با حجم انتخاب شد در اين روش نمونه
گیری،ابتدا از میان گروههای تحصیلی(خوشه ها)نمونه ای انتخاب گرديد.سپس نمونه از هر دانشکده متناسب با حجم،رشته و
گرايش تحصیلی به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.تعداد نمونه مورد بررسی 333از دانشجويان می باشند.
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ابزار اندازه گیری اين پژوهش،پرسشنامه محقق ساخته  13ماده ای برای سنجش هويت اجتماعی و  01ماده ای برای سنجش سبک
زندگی مبتنی بر طیف لیکرت است که به صورت گويه هايی پنج گزينه ای ارائه شد.برای اين گزينه ها بر حسب اينکه میزان
موافقت به آنها از کامال موافق تا کامال مخالف يا بر عکس آن باشد،نمره های  0تا  4و  4تا  0تعلق گرفت.
در بحث اعتبار محتوايی هويت اجتماعی ،از مجموع 11گويه ارائه شده در ابزار برای سنجش هويت اجتماعی،تنها  13گويه مورد
توافق متخصصین قرار گرفت و  CVR42بدست آمده  2/34و از مجموع 03گويه ارائه شده در ابزار برای سنجش سبک
زندگی،تنها 01گويه مورد توافق متخصصین قرار گرفت و  CVRبدست آمده 2/30است که از مقدار قابل قبول برخوردار است.به
منظور سنجش روايی از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد و آماره 44 KMOکه برابر  2/33محاسبه شد ،نشان داد که همبستگی
گويه های مقیاس برای ايجاد يک تحلیل عاملی مناسب است.
در بحث پايايی ابزار سنجش ،گويه های منتخب در دو بررسی مقدماتی و نهايی مورد تحلیل قرار گرفتند.نتايج حاصل نشان داد
مقیاسهای بکار رفته از قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردارند.بطوريکه ضرايب همبستگی در بررسی نهايی افزايش را نشان می دهد
و آلفای مقیاسها در بررسی مقدماتی 2/33و در بررسی نهايی برابر با  2/33می باشد که هر دو در حد بااليی است.
تکنیک های آماری انجام شده بر روی ابزار سنجش عبارتند از تحلیل عاملی برای سنجش روايی و برای برازش مدل نظری تحقیق
از شاخصهای ريشه میانگین توان دوم خطای تقريب،شاخص نیکويی برازش،شاخص تاکر و لوئیس،شاخص هولتر ،شاخص برازش
نرمشده بونت -بنتلر استفاده شده است.
یافته ها

الف)توصیف آماری آزمودنیها و متغیر هويت اجتماعی و ابعاد آن
جدول :4توزيع فراوانی ودرصد آزمودنیها به تفکیک جنس ،تاهل،رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

فراوانی درصد

تاهل

فراوانی درصد جنس فراوانی درصد

علوم انسانی

101

13/1

مجرد

130

31/1

مرد

11/1

133

فنی مهندسی

413

41/0

متاهل

431

00/1

زن

01/3

130

علوم پايه

420

44/1

کشاورزی

410

40/4

هنر

00

0/3

در نمونه مو رد مطالعه بیشتر افراد نمونه زن هستند .بیشترين افراد در رشته علوم انسانی و به لحاظ وضعیت تاهل،مجرد هستند.
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جدول :0توزيع شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر هويت اجتماعی و ابعاد آن
هويت

هويت ملی

هويت

هويت

شاخصها

هويت اجتماعی

گروهی

خانوادگی

27.74

24.66

22.76

28.13

میانگین

145.35

42.08

25.00

23.00

28.00

میانه

146.00

43.00

28.00

26

28

نما

138

44

35

24

4.346

انحراف معیار

17.767

9.019

6.023

3.636

3.607

کجی

-.170

-.380

-.843

.030

-.357

-.292

کشیدگی

.077

.060

.618

.901

.220

-.570

حداقل نمره

110

48

28

28

23

22

حد اکثر نمره

81

12

7

7

7

13

نمره کل

191

60

35

35

30

35

مذهبی

هويت فردی

شاخصهای مرکزی نما،میانه،میانگین برای نمره هويت اجتماعی به دلیل نزديک بودن مقدار عددی آنها با يکديگر،حکايت از
توزيع نرمال دارد.همانطور که مالحظه می شود،پايین ترين نمره«هويت اجتماعی »متعلق به کسانی است که نمره  34را کسب کرده
اند و باالترين نمره متعلق به کسانی است که نمره  434را کسب کرده اند و نمره کل آن 441100می باشد.بنابراين،دامنه توزيع
نمرات برابر با  442نمره می باشد.نمره هويت اجتماعی بیشترين افراد برابر با  413می باشد.نمره هويت اجتماعی نیمی از پاسخگويان
مساوی يا کمتر از  411و نیمی ديگر بیش از آن نمره می باشد.متوسط نمره “هويت اجتماعی”نمونه آماری برابر با  410510می
باشد.با توجه به مقدار انحراف معیار توزيع متغیر نمره های “هويت اجتماعی” در حدود  43531در اطراف میانگین پراکنده شده
اند.بنابراين نمره های” هويت اجتماعی”  30درصد از افراد را می توان مساوی يا بزرگتر از  403503و کوچکتر يا مساوی 411544
برآورد کرد.در ارزيابی کلی از متغیر هويت اجتماعی و ابعاد پنچگانه هويت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی رودهن بايد اذعان
داشت که به دلیل نزديک بودن اين متغیر و ابعاد آن به توزيع نرمال حکايت از وضعیت مطلوب اين متغیر در دانشگاه آزاد اسالمی
است.
ب)الگوسازی معادالت ساختاری و برازش مدل
الگوسازی معادالت ساختاری) SEM(40تکنیکی برای تحلیل داده ها است که به منظور ارزيابی رابطه ی بین دونوع از متغیرها
طراحی شده است:الف)متغیرهای آشکار(متغیرهايی که مستقیماً اندازه گیری شده ومتغیرهای مشاهده شده اند.ب)متغیرهای مکنون
يا پنهان يا متغیرهايی که به عنوان سازه ی نظری مطرح هستند.الگوی معادالت ساختاری به نسبت ساير تکنیک های تحلیل داده اين
امکان را فراهم می آورد که محقق بتواند مدل های نظری پیچیده را دريک تحلیل آزمون کند.ويژگی بسیار ارزشمند الگوی
معادالت ساختاری،تحلیل وپردازش هم زمان روابط میان متغیرهای مدل سنجش است.الگوسازی معادالت ساختاری به پژوهشگر
اين اجازه را می دهد تابه تحلیل علی متغیرهای مکنون ومشاهده شده به طور همزمان بپردازد(مارياما.)4333،زمانی که از الگوی
معادالت ساختاری استفاده می شود،يک مؤلفه ی مهم تحلیل ارزيابی چگونگی برازش مدل فرضیه ای با داده های مشاهده شده
است.پژوهشگران معموالً به منظور ارزيابی اين برازش از شاخص های نیکويی برازش 41استفاده می کنند.
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رايج ترين اين شاخص ها،شاخص احتمالی آماره ی مجذور خی است که اهمیت اختالف بین مدل برازش شده وماتريس
کواريانس ناشی از نمونه ی مشاهده شده را بیان می دارد .بنابراين،آن مجذور خی که به لحاظ آماری معنی دار نیست (p-
) value>0/05نشان می دهد که مدل دقیقا معرف ونماينده ی داده های مشاهده شده نمی باشد.نکته ی مهم اين است که همانند
ساير آزمون های استنباطی،اختالف کايسکور 41متأثر از حجم نمونه است.بنابراين ،زمانی که حجم نمونه زياد باشد،احتماال
اختالف کمی بین مدل برازش شده وماتريس کواريانس ناشی از نمونه ی مشاهده شده خواهد بود که به طور نسبی برازش خوبی را
نشان می دهد(بنتلر وبونت4332،40؛گربینگ واندرسون4331 ،41؛ مارش ،باال ومکدونالد.)4333،43به همین منظور ،پژوهشگران
جهت ارزيابی نیکويی برازش از چندين شاخص ارزيابی استفاده می کنند که عبارتند از.4:شاخص نیکويی
برازش(.0،)GFIشاخص نیکويی برازش اصالح شده.1،)AGFI(43نسبت مجذور خی به درجه آزادی .1شاخص برازش
استاندارد.) NFI(43اساسا مقادير اين شاخص ها متأثر از عوامل بیرونی ونامعلوم(مانند حجم نمونه وتعداد گويه ها ومعرف ها)می
باشند تا اينکه ناشی از نقص در برازش مدل باشند .يعنی،اگر در تحلیل برازش مناسبی وجود ندارد،به علت عوامل بیرونی است
وماهیت مدل مسبب آن نیست(اندرسون وگربینگ4331،؛هو وبنتلر4333،؛مارش وديگران .)4333،در مقابل شاخص های برازش
مانند.4:شاخص توکر ولیوايس.0،)TLI(02شاخص برازش اين کری منتال  .1، )IFI(04شاخص تطبیقی برازش.1،)CFI( 00ريشه
ی میانگین مجذور برآورد خطای تقريب.0،)RMSEA(01ريشه ی میانگین مجذور پس مانده استاندارد)SRMR(01کمتر تحت
تأثیر عوامل مزاحم وبیرونی قرار می گیرند ونتیجه ی به دست آمده بیشتر مبین نقص در برازش مدل است؛يعنی،اگر در تحلیل
برازش مناسبی وجود ندارد،به علت ماهیت مدل آن است وکمتر تحت تأثیر عوامل مزاحم وبیرونی است.به عنوان جمع بندی کلی
از شاخص های برازندگی:مقدار ريشه ی میانگین مجذور برآورد خطای تقريب()RMSEAکه استیگر به عنوان خطای اندازه ی
متفاوت برای هر درجه آزادی ارايه کرده است،استفاده می شود.مقدار ريشه میانگین مجذور برآورد خطای تقريب که به واقع همان
آزمون انحراف هر درجه ی آزادی است برای مدل هايی که )4:برازندگی خوبی داشته باشند کمتر از2/20می باشد)0،.مقادير باالتر
از آن تا 2/23نشان دهنده ی خطاهای معقولی برای تقريب در جامعه است.1،مدل های که RMSEAآنها 2/42بیشتر باشد برازش
ضعیفی دارد.هیو وبنتلر به عنوان نقطه ی برش برازندگی خوب مدل،مقدار کوچکتر يا مساوی 2/21را پیشنهاد کرده اند(هومن
.) 010: 4131با استفاده از اين مزيت الگوسازی ساختاری،در پايان سعی شده است تا ارتباط علی متغیرهای مکنون با يکديگر
وروابط هر يک از آن ها با معرف های مربوط شان(متغیرهای آشکار)بررسی شود.در ابتدا متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به
تفکیک با معرفها بعنوان متغیرهای آشکار بررسی شده اند تا اطمینان حاصل شود که معرف های مناسبی برای متغیر مکنون مورد
نظر هستند.سپس در مرحله دوم ،شاخصهای متغیر های مستقل به صورت جداگانه با متغیر وابسته در قالب الگوی لیزرل آزمون شده
اند.در مرحله سوم شاخصهای چند متغیر مستقل با يکديگر با متغیر وابسته(میزان هويت اجتماعی) در قالب الگوی لیزرل آزمون
شده اند.در اين پژوهش سبک زندگی بعنوان متغیر مکنون برونزا و متغیر هويت اجتماعی به عنوان متغیر مکنون درونزا هستند.با
توجه با اينکه براساس استدالل های مطرح شده در الگوهای معادالت ساختاری مبنای تصمیم گیری در باره صحت و سقم فرضیه
های مطرح در اين شیوه تحلیل داده ها از طريق شاخص  RMSEAاستنتاج شده است،ياد آور می شوم طبق نظر هیو وبنتلر چنانچه
مقدار اين شاخص کمتر از  2/21باشد فرض برازش مدل نظری و چنانچه مقدار اين شاخص بزرگتر از  2/21باشد فرض عدم
برازش مدل نظری مورد تايید است.خروجی معادالت ساختاری متغیر ها در الگوی زير آمده است :الزم به يادآوری است از پنج
مدل قابل پیش بینی،تنها سه مدل استخراج شد که به آنها اشاره می شود.
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شکل :1مدل تحلیل مسیرشاخصهای سبک زندگی) (x1-x6با شاخصهای هويت اجتماعی)(y1-y5

شکل باال الگوی ارتباط شاخصهای سبک زندگی()xشامل « x1مصرف محصوالت فرهنگی»که توسط 3سوال« x2 ،اوقات
فراغت» که توسط 44سوال«x3 ،مديريت بدن خانمها»که توسط 3سوال«x4،مديريت بدن آقايان»که توسط  3سوال«x5،الگوی
خريد»که توسط 44سوال«x6 ،الگوی تغذيه»که توسط 3سوال وشاخصهای هويت اجتماعی()yشامل« y1هويت مذهبی»که توسط
40سوال«y2 ،هويت ملی»که توسط 3سوال«y3،هويت گروهی»توسط 3سال« y4،هويت خانوادگی»که توسط 1سوال «y5 ،هويت
فردی »که توسط 3سوال به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده که با الگوی حقیقی داده ها متفاوت نیست.
میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی شاخصهای سبک زندگی()xشامل « x1مصرف محصوالت فرهنگی»« x2 ،2/02اوقات فراغت»
«x3،2/10مديريت بدن خانمها»«x4،2/13مديريت بدن آقايان»«x5،2/13الگوی خريد»«x6،2/33الگوی تغذيه»2/01می باشد که از
تجمیع اين شاخصها متغیر سبک زندگی شکل گرفته است.میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی وشاخصهای هويت اجتماعی( )yشامل
«y1هويت مذهبی»«y2،2/03هويت ملی»«y3،2/01هويت گروهی»« y4،2/13هويت خانوادگی»«y5،2/03هويت فردی»2/11می
باشد که از تجمیع اين شاخصها متغیر هويت اجتماعی شکل گرفته است.
از آنجا که مقدار«شاخص نیکويی برازش»اين مدل برابر 2/30می باشد می توان بیان کرد که اين مدل برازش قابل قبولی با واقعیت
دارد .میزان ضريب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای سبک زندگی بر هويت اجتماعی به میزان()2/13است.مهمترين معرف
های شاخصهای سبک زندگی به ترتیب اهمیت ،الگوی خريد،مديريت بدن خانمها،مديريت بدن آقايان،اوقات فراغت ،الگوی
تغذيه ،مصرف محصوالت فرهنگی است.به عبارت دقیق تر  13درصد از تغییرات متغیر هويت اجتماعی توسط مجموعه ای از
شاخصهای سبک زندگی پوشش داده می شود.متغیر الگوی خريد بیشترين اثر گذاری در متغیر هويت اجتماعی را نشان می دهد.
شاخصهای سبک زندگی(( Y = )2/13هويت اجتماعی)
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جدول :1شاخصهای مرتبط با برازش مدل مسیرشاخصهای سبک زندگی با شاخصهای هويت اجتماعی
شاخص

ميزان

تفسير

مجذورکای (نسبت درستنمايی)

133500

برازش کامل در سطح

لوئیز -تاکر (شاخص برازش غیرنرم)

2/34

بونت -بنتلر (شاخص برازش

2/34

 =2/224
برازش عالی (مالك بیش
از)2/32
برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

نرمشده)
هولتر

2/30

ريشه خطای میانگین مجذورات

2/213

برازش عالی (مالك بیش از
)2/32
برازش عالی (مالك کمتر يا

تقريبRMSE
GFI

مساوی )2/20
2530

برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

بنابراين مدل پیشنهادی پژوهشگر،از برازش کاملی برخوردار بوده زيرا شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر( ،)2/34باالتر از 2/32
بوده است.عالوه بر آن ،شاخص هولتر( )2/30باالتر از  2/32بوده و برازش مطلوب را نشان میدهد.همچنین،ريشه خطای میانگین
مجذورات تقريب ( ،)2/213کمتر از  2/20بوده و معرف برازش مدل محقق است.

شکل:1مدل تحلیل مسیرشاخصهای سبک زندگی) (x1-x6با شاخصهای هويت مذهبی)(y1-y12
شکل باال الگوی ارتباط شاخصهای سبک زندگی()xشامل «x1مصرف محصوالت فرهنگی»که توسط 3سوال« x2 ،اوقات
فراغت» که توسط 44سوال«x3،مديريت بدن خانمها»که توسط 3سوال«x4،مديريت بدن آقايان»که توسط  3سوال«x5،الگوی
خريد» که توسط 44سوال«x6،الگوی تغذيه»که توسط 3سوال وشاخصهای هويت مذهبی()yشامل y1-y12که توسط 40سوال ،به
عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده که با الگوی حقیقی داده ها متفاوت نیست.
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میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی شاخصهای سبک زندگی()xشامل« x1مصرف محصوالت فرهنگی»«x2،2/13اوقات فراغت»
«x3،2/11مديريت بدن خانمها»«x4،2/13مديريت بدن آقايان»«x5،2/13الگوی خريد»«x6،2/33الگوی تغذيه»2/01می باشد که از
تجمیع اين شاخصها متغیر سبک زندگی شکل گرفته است.
میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی وشاخصهای هويت مذهبی( )yشامل y1-y12می باشد که از تجمیع اين شاخصها متغیر هويت
مذهبی شکل گرفته است.از آنجا که مقدار«شاخص نیکويی برازش»اين مدل برابر 2/34می باشد می توان بیان کرد که اين مدل
برازش قابل قبولی با واقعیت دارد .میزان ضريب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای سبک زندگی بر هويت مذهبی به میزان
()2/43است.مهمترين معرف های شاخصهای سبک زندگی به ترتیب اهمیت،الگوی خريد،مديريت بدن خانمها،مديريت بدن
آقايان،اوقات فراغت ،الگوی تغذيه ،مصرف محصوالت فرهنگی است.به عبارت دقیق تر  43درصد از تغییرات متغیر هويت امذهبی
توسط مجموعه ای از شاخصهای سبک زندگی پوشش داده می شود.متغیر الگوی خريد بیشترين اثر گذاری در متغیر هويت
مذهبی را نشان می دهد.
شاخصهای سبک زندگی(( Y = )2/43هويت مذهبی)
جدول:1شاخصهای مرتبط با برازش مدل سبک زندگی با هويت مذهبی
شاخص

ميزان

تفسير

مجذورکای (نسبت درستنمايی)

114501

برازش کامل در سطح

لوئیز -تاکر (شاخص برازش غیرنرم)

2/34

بونت -بنتلر (شاخص برازش

2/34

 =2/224
برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

نرمشده)

برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

هولتر

2/33

ريشه خطای میانگین مجذورات

2/20

برازش عالی (مالك بیش از
)2/32

تقريبRMSE
GFI

برازش عالی (مالك کمتر يا
مساوی )2/20

2534

برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

الگويابی معادالت ساختاری با تأکید بر سبک زندگی بر هويت مذهبی با توجه به شاخص برازش غیرنرم لوئیز -تاکر()2/34و
شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر()2/34که باالتر از  2/32بوده وشاخص هولتر( )2/33که باالتر از  2/32می باشد معرف برازش
مدل محقق است.
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شکل :0مدل تحلیل مسیرشاخصهای سبک زندگی) (x1-x6با هويت گروهی( )y1و هويت فردی()y2
شکل باال الگوی ارتباط شاخصهای سبک زندگی()xشامل « x1مصرف محصوالت فرهنگی»که توسط 3سوال« x2 ،اوقات
فراغت» که توسط 44سوال«x3،مديريت بدن خانمها»که توسط 3سوال«x4،مديريت بدن آقايان»که توسط  3سوال«x5،الگوی
خريد»که توسط 44سوال«x6،الگوی تغذيه»که توسط 3سوال وشاخصهای هويت گروهی()y1شامل y1-y7که توسط 3سوال ،و
وشاخصهای هويت فردی ()y2شامل y8-y14که توسط 3سوال به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده که با الگوی حقیقی داده
ها متفاوت نیست.
میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی شاخصهای سبک زندگی()xشامل« x1مصرف محصوالت فرهنگی»« x2 ،2/02اوقات فراغت»
«x3،2/10مديريت بدن خانمها»«x4،2/13مديريت بدن آقايان»«x5،2/13الگوی خريد»«x6،2/33الگوی تغذيه»2/01می باشد که از
تجمیع اين شاخصها متغیر سبک زندگی شکل گرفته است.
میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی وشاخصهای هويت گروهی( )yشامل y1-y7می باشد که از تجمیع اين شاخصها متغیر هويت
گروهی شکل گرفته است .میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی وشاخصهای هويت فردی ()y2شامل y8-y14می باشد که از تجمیع
اين شاخصها متغیر هويت فردی شکل گرفته است.
از آنجا که مقدار«شاخص نیکويی برازش»اين مدل برابر 2/30می باشد می توان بیان کرد که اين مدل برازش قابل قبولی با واقعیت
دارد .میزان ضريب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای سبک زندگی بر هويت گروهی به میزان( )2/03و بر هويت فردی به
میزان 2/13است.مهمترين معرف های شاخصهای سبک زندگی به ترتیب اهمیت،الگوی خريد،مديريت بدن خانمها،مديريت بدن
آقايان،اوقات فراغت ،الگوی تغذيه ،مصرف محصوالت فرهنگی است.به عبارت دقیق تر 03درصد از تغییرات متغیر هويت گروهی
و  13درصد از تغییرات متغیر هويت فردی توسط مجموعه ای از شاخصهای سبک زندگی پوشش داده می شود.متغیر الگوی خريد
بیشترين اثر گذاری در متغیر هويت فردی را نشان می دهد.
شاخصهای سبک زندگی(( Y = )2/03هويت گروهی)
شاخصهای سبک زندگی(( Y = )2/13هويت فردی)
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جدول :0شاخصهای مرتبط با برازش مدل شاخصهای سبک زندگی و هويت گروهی و فردی
شاخص

ميزان

تفسير

مجذورکای (نسبت درستنمايی)

103514

برازش کامل در سطح

لوئیز -تاکر (شاخص برازش غیرنرم)

2/31

بونت -بنتلر (شاخص برازش

2/31

 =2/224
برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

نرمشده)

برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

هولتر

2/31

ريشه خطای میانگین مجذورات

2/213

برازش عالی (مالك بیش از
)2/32

تقريبRMSE
GFI

برازش عالی (مالك کمتر يا
مساوی )2/20

2530

برازش عالی (مالك بیش
از)2/32

با تأکید بر شش شاخص نیکويی برازش میتوان به برازش مدل تدوين شده از يکسو و دادههای تجربی از سوی ديگر،تأکید
داشت .بنابراين انطباق مطلوبی بین مدل به تصوير درآمده و يا مدل ساختاری شده با دادههای تجربی فراهم گرديده و میتوان
الگوی مناسب را برای ساختار مرتبط با هويت فردی و گروهی عنوان نمود.از اين رو،با تأکید بر معادالت ساختاری ،الگويی مناسب
در زمینهی هويت فردی و گروهی طراحی گرديده و برازش مطلوب معرف الگويابی معادالت ساختاری با تأکید بر سبک زندگی
بر هويت فردی و گروهی است.در جمعبندی نهايی پژوهش حاضر ،مطرح میشود که مدل پیشنهادی پژوهشگر،از برازش کاملی
برخوردار بوده زيرا مجذورکای در نسبت درستنمايی باالتر از  122بوده ( )  2 =103514و در سطح   =2/224معنیدار است.

همچنین،شاخص برازش غیرنرم لوئیز -تاکر()2/31و شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر( ،)2/31باالتر از  2/32بوده است.عالوه بر
آن ،شاخص هولتر( )2/31باالتر از  2/32بوده و برازش مطلوب را نشان میدهد.همچنین،ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب
( ،)2/213کمتر از  2/21بوده و معرف برازش مدل محقق است.
بحث و نتيجه گيری

برای آزمون برازش مدل نظ ری تحقیق با تأکید بر شش شاخص نیکويی برازش به برازش مدل تدوين شده از يکسو و دادههای
تجربی از سوی ديگر،تأکید شد.بنابراين انطباق مطلوبی بین مدلهای به تصوير درآمده و يا مدل ساختاری شده با دادههای تجربی
فراهم شد و با تأکید بر معادالت ساختاری،الگويی مناسبی در زمینهی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته طراحی گرديد و برازش
مطلوب مدلهای استخراج شده معرف الگويابی معادالت ساختاری است.لذا از پنج مدل قابل پیش بینی،تنها سه مدل استخراج شد
که مدل پیشنهادی پژوهشگر،از برازش کاملی برخوردار بوده زيرا شاخص های برازش لوئیز -تاکر و بونت بنتلر،باالتر از2/32
،شاخص هولتر بزرگتر از 2/32و ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب،کمتر از  2/21بوده و معرف برازش مدل محقق است.
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عوامل پنجگانه ای که برای مقیاس سنجش هويت اجتماعی در اين پژوهش استخراج شد،عالوه بر آنکه با نتايج پژوهشهای قبلی
هم سو هستند،با ديدگاهها و پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور هماهنگ است.برای مثال در اين پژوهش از طريق
تحلیل عاملی برای روشن شدن فضای مفهومی هويت اجتماعی به تعريف مفهومی و عملیاتی ديدگاه ريچارد جنکیز(،)4331
تاجفل ،به رواسازی مقیاس نگرش ها و هويت اجتماعی اسکات براون(،)0244به تئوری هويت اجتماعی استوان
گرين(،)0221اندازه گیری هويت اجتماعی جوهان گويدر(،)0221مقیاس هويت گروههای مرجع چارلزگلسو()4333و هويت
اجتماعی و طبقه اجتماعی ديويد جورج( )0221نزديک شديم.شايان ذکر است نتايج اين پژوهش با پژوهشهای داخلی بهزاد
دوران(،)4131ابراهیم حاجیانی (،)4133محمد عبداللهی()4130و حسن چاوشیان( )4134همسويی دارد.
يافته های اين تحقیق نشان می دهد که در مدل کلی،رابطه مثبت و مستقیمی بین سبک زندگی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن و هويت اجتماعی وجود دارد.به عبارت دقیق تر  13درصد از تغییرات متغیر هويت اجتماعی دانشجويان توسط
مجموعه ای از شاخصهای سبک زندگی پوشش داده می شود.مهمترين معرف های سبک زندگی به ترتیب اهمیت،الگوی خريد،
مديريت بدن خانمها،مديريت بدن آقايان،اوقات فراغت ،الگوی تغذيه ،مصرف محصوالت فرهنگی است.در اين مدل با تقويت و
توجه بیشتر دانشجويان به مولفه های سبک زندگی،هويت اجتماعی آنها تقويت می شود.
مدل رابطه بین شاخصهای سبک زندگی و هويت مذهبی حکايت از رابطه مثبت و مستقیم بین شاخصهای سبک زندگی و هويت
مذهبی است.به عبارت دقیق تر  43درصد از تغییرات متغیر هويت مذهبی توسط مجموعه ای از شاخصهای سبک زندگی پوشش
داده می شود.متغیر الگوی خريد و مديريت بدن بیشترين اثر گذاری در متغیر هويت مذهبی را نشان می دهد.به تعبیر آزاد ارمکی و
چاوشیان:کنترل منظم بدن يکی از ابزارهای اساسی است که فرد به وسیله آن روايت معینی از هويت شخصی را محفوظ می دارد و
در عین حال خود وی نیز از ورای همین روايت در معرض ديد ديگران قرار می گیرد.بر اين مبنا می توان اسنتاج کرد که آگاه بودن
از اهمیت هنجاری و معناهای نمادی بدن آدمی،به مثابه تابعی از تغییرات فرهنگی دوران مدرن در میان گروهها و اقشاری که بیشتر
در متن اين تغییرات بوده اند باالتر و روشن تر از کسانی باشد که به فرهنگ سنتی نزديک ترند.شکل گیری هويت فردی اجتماعی
کنشگران در تهران بیشتر از طريق با اهمیت شدن حوزه مصرف،اهمیت بدن و کنترل آن شکل می گیرد(آزاد ارمکی و
چاوشیان.)03: 4134،
مدل رابطه بین شاخصهای سبک زندگی بر هويت گروهی حکايت از رابطه مثبت و مستقیم بین آنها است.به عبارت دقیق تر 03
درصد از تغییرات متغیر هويت گروهی و  13درصد از تغییرات متغیر هويت فردی توسط مجموعه ای از شاخصهای سبک زندگی
پوشش داده می شود.متغیر الگوی خريد و مديريت بدن بیشترين اثر گذاری در متغیر هويت فردی و گروهی را نشان می دهد.
با تکیه به ديدگاه پیر بورديو می توان دريافت انسانها از طريق فرايند چرخشی ساختارهای عینی و ساختارهای ذهنی در محیط
پیرامون خود،موجبات تقويت يا تضعیف اين ساختارها را فراهم می کنند..همانطور که در اين پژوهش مشخص شد،شاخصهای
سبک زندگی(در پرتو ساختارهای عینی)در زندگی بشر تاثیر بسزايی در شکل گیری هويت اجتماعی دانشجويان(در پرتو ساختار
ذهنی) دارد و اين دوساختار الزم و ملزوم يکديگرند.
پی نوشتها
13. Goodness of fit Index
14. Chi-square
15. Bentler&Bonett
16. Gerbing&Anderson
17. Marsh,Balla&Mcdonald
18. Adjusted Goodness of fit Index
19. Normed fit Index
20. Tacker lewis index
21. Incermental fit index

1. Pierre Bourdieu
2. Henri Tajfel
3. Content Validity Ratio
)4. Kaiser Meyer Olkin (KMO
5. Lisrel
6. Social Identity
7. Life Style
8. Islamic Azad University
9. Modeling
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10. Content Validity Ratio
11. Kaiser Meyer Olkin (KMO)
12. Structtural Equation Models

22. Comparative fit index
23. Root mean square error of approximation
24. Standardized root mean square residual
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