
 

 شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی مطالعه جامعه
 

 پیمان علی محمدی

 چكيده  

و و هرر یرا از ایرن اقروا  ررا  ره ر         استکشور ایران ازلحاظ قومی دارای وضعیت ناهمگن 

شرود  از یدرگیگر شر اخته     خوانرگه مری   «سبا زنرگیی »و هویتی خاص که امروزه  ورسو  آداب

هرای خراص آن قرو   معمو ره      ر قرو  ررا شررای  و وی یری    شونگ. ش اخت سبا زنگیی ه می

ک رگ. رره همرین     های کالن مگیریتی یاری می یران کالن کشوری را در تگوین سیاستی یمتصم

ی ه در دوره پس از و رهترین اقوا  ایرانی  یدی از کهن   وان رهدلیل سبا زنگیی قو  رلوچ ایرانی 

های مررد  رلروچ    است تا را ش اسایی دقیق یرایش وقوع انقالب اسالمی  موردمطالعه قراریر ته

درزمی ه انتخاب نوع سبا زنگیی خود نسبت ره  وامل مؤثر در آن آیاهی کرا ی کسرش شرود.    

نامه است و پس از انتخاب جامعه آمراری ررا    رو  پرسش ارزار یردآوری اطال ات در پ وهش پیش

ا زارهرای   و نتایج حاصله از آن ررا نرر   ده گیان توزیع  استفاده از روش تصاد ی ساده  رین پاسخ

تحلیل آماری مورد ارزیاری قراریر ته است. جامعره آمراری ایرن تحقیرق رره سره یرروه اصرلی         

شگه است که یروه اول از رین ا راد رلوچ دارای تحصیالت دانشرگاهی  یرروه دو  از ررین     تقسیم

رین نمای گیان رلوچ شوراهای ا راد دارای رلوچ تحصیالت حوزوی اهل تس ن و یروه سو  نیز از 

شگه از پ وهش حاضر  رین انواع احساس از  شگه است. رر اساس نتایج کسش شهر و روستا انتخاب

خود و نوع سبا زنگیی انتخاری ک شگران جامعه قومی رلوچ  رارطه وجرود دارد  زیررا ا رراد ررر     

و وجرودی رره ترتیرش     اساس میزان تعلق ره یدی از سه نوع احساس از خود آرمرانی  وانمرودی  

هرای پر وهش اثبرات     س تی و سر تی هسرت گ. یا تره    مگرن نیمه دارای سبا زنگیی مگرن  نیمه

ک گ نوع آرمانی احساس از خود در رین یروه ا راد دارای تحصیالت دانشگاهی  نوع وانمودی  می
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خود در  احساس از خود در رین یروه نمای گیان شوراهای شهر و روستا و نوع وجودی احساس از

شود هرچه ک شرگران   کردیان حوزوی و طیف مذهبی قوت دارد  لذا اثبات می رین یروه تحصیل

جامعه قومی رلوچ  دارای تحصیالت دانشگاهی راالتری راش گ  نسبت ره نهادهای  ره گی مگرن 

های قومی و مرذهبی   تر و یرایش یرایش ریشتری از خود نشان داده و دارای سبا زنگیی مگرن

های قرومی و   تری هست گ  لیدن هرچه تحصیالت ره سمت حوزوی ر ته و میزان یرایش ضعیف

ای  شرود البتره متریرهرای زمی ره     شود  سبا زنگیی س تی انتخراب مری   مذهبی ا راد تقویت می

دیگری نیز ازجمله ج سیت  سن  سطح تحصیالت  میزان درآمگ  شرل  نوع مسدن و جررا یرای  

 اری سبا زنگیی مؤثر است.محل زنگیی نیز در نوع انتخ

احساس از خود  خود آرمانی  خود وانمودی  خرود وجرودی  قرو  رلروچ       انواع واژگان کلیدي:

 نقش.  اصله سبا زنگیی  هویت ملی  هویت قومی 

 
 163-199 صص  97تابستان   وهفتم بیست شماره  هفتم سال  فرهنگي اجتماعي راهبرد فصلنامه

 

  21/3/97تاريخ پذيرش مقاله:     10/12/96تاريخ دريافت مقاله: 
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 مقدمه

هدای ممدو و ثیریرگد ار در     های اخیر، هویت و سبک زندگی به یکدی از اداراو    در سال
ی، اجتمدداعپددردازان علددوم  شددده اسددت و بیددیاری از ن ریدده  شددناختی ثبدددی  مباحددج جام دده

مدا درواعدع عالعده    اندد، ا  روانشناسی و حتی علوم سیاسی در خصوص آن مطالبی ارائه کدرده 
عمومی نیبت به میئله هویت و خروجی عیندی آن در سدبک زنددگی افدراد، ممکد  اسدت       

 های فرهنگی باشد. طور عمده، بازثابی از بالثکلیفی ناشی از دگرگونی سریع و ثماس به
در برابر دیگری که مشخصه اصلی هویدت  « خوداحیاس از »فمو اییتی و اگونگی 
  ثنمدا در سداختار رواندی فدرد، بلکده در ثکاپوهدای جام ده        نده  و انتخا  سبک زندگی است،

طدور   انیانی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. در جام ه امدروزی، عوامد  گونداگونی بده    
کده در جوامدع سدنتی، اندی  وید یتی       گ ارند. درحدالی  میتقیو بر ای  مفاهیو افراد ثیریر می

عنوان میئله و مویوعی  سبک زندگی، به وجود نداشت؛ درواعع در جوامع پیشی ، هویت و
ثواندد بدر اسداس     گرفت، اما امروزه انیان مدرن دیگر نمی ممو، موردبحج و ث مق عرار نمی

م یارهای گ شته نیبت به وعایع پیرامدونی خدود کنشدگری کدرده و هویدت خدود را همدان        
تو، درک و های ساختاری جوامع مدرن در پایان عدرن بیید   هویت گ شته بپندارد. دگرگونی

طور کده   برداشت افراد را از هویت خود ثحت ثیریر عرار داده و دگرگون ساخته است. همان
ندو  احیداس از خدود( بده     )در مت  ن و ماب دد سدنتی، یدمیر نفد      » :کند گیدنز نیز بیان می

(. درواعع نمادهای اجتماعی مدرن، ثدیریر  424:1384)کی ،« شود ای ثیملی ثبدی  می برنامه
که هیچ فردی هویدت یگانده و واحددی نددارد و اید        طوری ر هویت افراد دارند؛ بهعمیقی ب

همچنی  به ای  م ناست که عابلیت ان طاف هویت و سبک زندگی در ااراو  مدرنیته بده  
یافته که گویای ظمور بیترهای ثدازه جمدت ثکدوی  هویدت اسدت.       گیری افزایش نحو اشو

هدا و فرآینددهای    ی در جوامع به وجدود آورده، پایده  های بنیادین ازآنجاکه مدرنیته دگرگونی
های شدیدی کرده است، لد ا نمادهدای سدنتی ثکدوی       ثکوی  هویت را نیز داار دگرگونی

هدای جدیدد عصدر مددرن ازجملده مصدرف و        هویت و سدبک زنددگی بدا پیددایش سداخت     



 هفتم و بیست شماره ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     166

دسدت  گرایی، اوعات فراغت و ظمور ابزارها و شیوهای ثازه ث یی  سبک زندگی بده   مصرف
اند، امدا در   شدت ثمدید شده های بازثولید، به جم ی و دیگر فناوری ها و وسای  ارثباط رسانه

عنوان یکی از مباحج محوری سبک زنددگی، آشدکارثر از سدایر     ای  میان نقش مصرف، به
وسی ی برای بیط و ثوسد ه اندوا  جدیدد      موارد است. زیرا فرهنگ مصرف، امکانات بالقوه

وجود آورده است. فرهنگ مصرفی و اب داد آن از طدرگ گونداگون، سدبک     ث یی  هویت به 
هدای اجتمداعی و    هدای جنیدیت، ند اد و عومیدت، هویدت      زندگی را متکثر کرده و در حدوزه 

 (.150:1384فرهنگی نوی  را مطرح و از یکدیگر متمایز ساخته است )دان، 
گی خاصدی  گیدری هویدت و سدبک زندد     مطمح ن ر مقاله حایر، مطال ه عوام  شدک  

گرفتده اسدت. یکدی از     است که ثحت ثیریر ثنو  ن ادی، فرهنگدی، اعلیمدی و مد هبی شدک     
گرفتده سدبک زنددگی     های زندگی خاصی که درنتیجه ای  ثنو  و ث دد ن ادی شدک   سبک

شدناختی   عوم بلوچ میتقر در جنو  شرگ ایران است. مقالده حایدر درصددد مطال ده جام ده     
هدایی از هویدت مددرن در اید  سدبک       دنبال ث یی  مؤلفده  سبک زندگی عوم بلوچ است و به

هدای زنددگی جدیدد و     رسد گیدتر  سدبک   دیگر، به ن ر می عبارت زندگی عومی است؛ به
های هویت عدومی شدده    گیری بحران ثقاب  آن با سبک زندگی سنتی عوم بلوچ، باعج شک 

ایدر، در اداراو    های ث یی  هویدت افدراد در عصدر ح    ثری  مؤلفه است. زیرا یکی از ممو
مفموم سبک زندگی عرار دارد که شام  الگوهای مصرفی مادی و فرهنگدی، ثذ یده، میدزان    

 شود. اعتدار متون و رهبران م هبی، رفتار سیاسی و زبان می

 مروری بر تحقيقات پيشين

شده، رابطده میدان    باوجود ثحقیقات مت ددی که در خصوص سبک زندگی و اب اد آن انجام
حال موردثوجده عدرار نگرفتده و عدالوه      هویت اجتماعی، امری است که ثابه سبک زندگی و

هدای مطال دات اعدوام در     کدارثری  حدوزه   بر آن، میائ  مربوط به عوم بلوچ نیز یکدی از کدو  
صدورت جداگانده    سطح کشور است، البته در خصوص اندوا  هویدت و سدبک زنددگی، بده     

بی  هویت   ا پ وهشی که به بررسی رابطهثحقیقاثی صورت پ یرفته است که در ای  میان ثنم
ثوسدط حید    « سبک زندگی و هویدت اجتمداعی  » با سبک زندگی پرداخته است، با عنوان 

 ااووشیان به رشته ثحریر درآمده که مطالب آن به شرح زیر است.
سدبک زنددگی و هویدت    » ( در پ وهشدی بدا عندوان    1381حی  ااووشیان ثبریزی ) -

ی ذوعدی  هدا  و انتخدا  ثمران انجام داده است، با ثیکید بر مصرف  که در دانشگاه« اجتماعی
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عنوان شالوده و ثمایز و یا ثشدابه اجتمداعی، بده بررسدی رابطده دو متذیدر سدبک زنددگی و          به
های سدنتی نداظر    شده است؛ پ وهش م کور با ناکافی دانیت  مقوله هویت اجتماعی پرداخته

های اجتماعی ناشی از  ومیت و ن اد، به ثفاوتهای ساختاری مانند شذ ، جنییت، ع بر هویت
  کندد. محقدق در اید  پد وهش، حدوزه      های ثولید ثیکید مدی  جای رو  های مصرفی به رو 

های شخصی و جم ی را جدزو   های سبک زندگی در شک  دادن به هویت مصرف و ف الیت
رگدونی  آورد. وی عواملی اون دگ صور نوی  هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف به شمار می

گرایی و ثوس ه فرهنگ  رابطه کار و فراغت، پیدایش طبقه متوسط جدید و نیز رشد مصرف
آورد که در شک  دادن به صور نوی  هویدت اجتمداعی در    مصرف را از عواملی به شمار می

هایی به شمار آیند کده   ثواند به عنوان شاخص مدرنیته اخیر نقش اساسی به عمده داشته و می
هدای ث یدی  هویدت را     ثبدع آن، مدالک   بک زندگی افدراد، سداختار طبقداثی و بده    با ثیریر بر س

 دگرگون سازند.

 چارچوب نظری

شناسددی، بددیش از همدده آنتددونی گیدددنز، بددر کددارکرد  پددردازان م اصددر جام دده در میددان ن ریدده
کند. بده اعتقداد گیددنز، در زنددگی اجتمداعی مددرن،        بخش سبک زندگی ثیکید می هویت

دهد و زنددگی روزانده    خاصی دارد. سنت، م نای خود را از دست می سبک زندگی اهمیت
گیدرد و بیشدتر افدراد     بیشتر بر اساس بازی دیالکتیکی میان امر محلی و امر جمانی شدک  مدی  

ها، مفاهیمی را گزینش کنندد. در ث بیدری کده او از     شوند از میان مجموعه انتخا  مجبور می
های ممو روابط در حال ثذییدر فردیدت    ی از نشانههای زندگ دگرگونی اجتماعی دارد، سبک

های متمایز دنیای متجدد امدروزی،   رود. به ن ر گیدنز، یکی از وی گی و اجتما  به شمار می
هدای دروندی کنشدگر در انتخدا  سدبک       متقاب  و فزاینده بی  آردار جمدانی و گدرایش    ثیریر

گرفتده   عوام  بیروندی شدک    مفموم منف لی نییت که صرفاً ثحت ثیریر« خود»زندگی است. 
ن ر از کیفیت محلی و یا عوام  بیرونی، فرآیند ساخت و پرداخدت   باشد و کنشگران صرف

کنند. از سوی دیگر ثجدد، وی گی متمایز دیگدری دارد   هویت شخصی خویش را دنبال می
ثری  وجوه ثجربیدات مدا    کند که بر اختصاصی و ثذییراثی عمیق در کیفیت روزمره ایجاد می

طدور میدتقیو بدا زنددگی      مؤرر است. با ای  وصف، ثیریرات حاص  از نمادهدای امدروزی بده   
(. از ن در گیددنز،   1381:16آمیزد )ذکایی،  ما درهو می« خود»فردی و اجتماعی و بنابرای  با 

متمدایز یدا     ثری  مؤلفه مؤرر بر سدبک زنددگی، ندوعی خصیصده     عنوان ممو هویت شخصی به
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ییت که در اختیار فرد عرارگرفته باشد؛ در حقیقت احیاس هویدت  ای از آن ن حتی مجموعه
عنوان بازثابی از  است که شخص آن را به« خود»شخصی و یا سبک زندگی انتخابی، همان 

پ یرد. هویت در اینجدا بده م ندای ثدداوم فدرد در زمدان و مکدان اسدت؛ درواعدع           زندگی می
هدای   ثدداوم کدنش    تیجده احیاس هویت شخصی یدا سدبک زنددگی، ایدزی نییدت کده درن      

طور مدداوم و   اجتماعی فرد به او ثفویض شده باشد؛ بلکه مفمومی است که کنشگر آن را به
 دهدد  های بازثابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی عرار می روزمره ایجاد کرده و در ف الیت

ی اسدت؛  ای بازاندیشانه یا بازثداب  (. ازن ر گیدنز سبک زندگی، پروژه81-82: 1378گیدنز، )
دائماً سبک زنددگی خدود را خلدق و ثصدحیح      ها انیانمدرن،   من ور ای  است که در جام ه

نمایندد، البتده    را مددام مدرور مدی   « شددند گونده   اگونه اید  »و « هیتندکه »کنند و اینکه  می
ممدو،    راحتی ثذییر کرده و پیوسدتگی دارد، ولدی نکتده    ثواند به احیاس هویت شخصی، نمی

(. 1384:25زنددگی خدود اسدت )گیددنز،       فرد درباره  از باورهای بازاندیشانه پیوستگی ناشی
یدابی و بدا    مانند هویت شخصی در روند ساخت گیدنز م تقد است که هویت اجتماعی هو به

واحدوال اجتمداعی، اعتصدادی و نیدز خودآگداهی شدک         ها، شرایط، اویا  ثوجه به موع یت
بر ذهنیت فرد، شدرط الزم بدرای ظمدور خودآگداهی      و دیگر الفاظ دال« م »گیرد. بیان  می

شدوند. از   ها نیز در ای  میان موجدب بدروز هویدت و سدبک زنددگی مدی       است، ولی موع یت
بروز هویت و سدبک زنددگی اسدت.      و هویت شخصی، زمینه« خود»بر طرفی همی  آگاهی 

ود دارد. بدی  ثرثیب بی  خودآگاهی فردی و سبک زندگی، با هویت اجتماعی ارثباط وجد 
گیدرد. ابتددا ندوعی     های انفرادی سراشمه مدی  وی م تقد است اعتماد به دیگران، از اطمینان

رفتده   شدود و ب ددها رفتده    عنوان شخص حاصد  مدی   هایی )اطمینان( به آگاهی به وجود امره
 گیدرد  ثبدع آن هویدت اجتمداعی شدک  مدی      ذهنیتی سبک زندگی اجتماعی و بده  ماهیت میان

هدای اجتمداعی اسدت،     (. ازآنجاکه هویت عومی نیز یکی از اندوا  هویدت  80: 1378گیدنز، )
طدور   گیری هویت و سبک زندگی عومی نیز به همی  صدورت اسدت. همدان    پ  روند شک 

  هدای بازاندیشدانه   که بیان شد، ازن ر گیدنز دنیای ثجدد، دنیایی متفاوت است که وجود ن ام
رود. لد ا گیددنز    صلی آن بده شدمار مدی   های ا ثخصصی در زندگی روزمره، یکی از وی گی

دیگدر، آن   عبدارت  شدوند؛ بده   هدا نیدز بازاندیشدی مدی     م تقد است که در جمدان مددرن، سدنت   
آیند، نیز مدورد بازاندیشدی عرارگرفتده و     عناصری از زندگی انیان مدرن که سنتی به ن ر می

وند و یدا مدورد   شد  ها در جمان جدید یا مضدمح  مدی   اند؛ به بیانی سنت از ای  صافی رد شده
هدای   گیرندد. گیدتر  ن دام    بازاندیشی عرارگرفته و دوباره در جریان زندگی فدرد عدرار مدی   
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های سیال جمدانی   ها را از طریق رسانه ای  روند، بازاندیشی سنت فنّاورانهثخصصی، علمی و 
  ثددری  جام ده را بده جام ده     ونق  در ثمامی جوامع ثیدریع کدرده و بده    و وسای  سریع حم 

(. گیدنز در پاسخ به ای  سؤال کده مدردم اگونده    26: 1384کند )گیدنز،  سنتی ثبدی  میپیا
ی است کده  ا پروژه، «خود»مدرن کند که در عصر  کنند، بیان می وی یت مدرن را ثجربه می

دهندد. اید     هدا و عدادات آن را شدک  نمدی     باید طراحی شود و دیگر همچون گ شته، سنت
سدازد،   ثدر مدی   پوای و ایجاد شک و ثردیدهای جددی فدراهو   میئله، زمینه را برای احیاس

 (27کند )همان:  ریزی و انتخا  سبک زندگی را نیز ممیا می حال امکان برنامه ی درعولی 
 دروندی  ثیریرات طریق از فقط که نییت منف   امر یک ،«خود» که است م تقد گیدنز

 زنددگی  و سدبک شخصی  هویت پرداخت  و ساخت  به اعدام اینکه یم  افراد بگیرد؛ شک 
 مشدارکت  خدود نیدز   اطدراف  دنیدای  اجتمداعی  ثدیریرات  از ب ضی ایجاد کنند، در می خویش
 پدیش  در امدروزی  جوامدع  کده  شدوند  مدی  روبرو مت ددی های انتخا  با افراد درنتیجه دارند.
 خدود  هویدت  ثشدکی   در افدراد  کده  شود می سبب وی یت ای  و است داده عرارها  آن روی

 شدک   ثذییدر  کده  اسدت  بداور  ای  بر گیدنز. باشند ساز هویت مراجع گوناگونی و نو ث دارای
 را جمدانی  و محلی دیالکتیک عطب دو متیخر، دوران در شدن جمانی پدیده و سبک زندگی

 (.56 :1378 گیدنز،) دهند می ثشکی 
 ،«خدود »نمایدد:   بر گیدنز، جنکینز در کتا  هویت اجتمداعی خدود ثصدریح مدی     عالوه

 از دیگدران  که است ث اریفی و( درونی) خود ث ریف حاص  که پویا و جاری است بیثرکی
 گد ارد  مدی  ثیکیدد  خویشدتنی  از واحدی الگوی روی جنکینز(. بیرونی) کنند می عریه خود
 شدناخت  یدا  خودآگداهی  امدا ؛ اسدت  بیروندی  و درونی های ث ریف از دیالکتیکی ثرکیبی که

. بگد ارد  اجتمداعی  یافتده  یوث مد  دیگری یک جای رد را خود فرد که شود می حاص  زمانی
 عددرت  واجدد  کده  نشدیند  می کرسی بر( دیگرانی) کیانی ث ریف اجتماعی سپمر در م موالً

 بدر  زدن پد   در ثدال   اجتمداعی،  ن ریده  در مضدمون  مانددگارثری   جنکیندز  بیدان  باشند؛ بده 
نش ب از هویدت  سبک زندگی م و است( ساختار و کنش) جام ه و فرد میان ثحلیلی شکاف

جنکینددز، اسددت ) شددکاف ایدد  رفددع جمددت در راهبددردی مفمددومی دلیدد  انددد اجتمدداعی بدده
43:1381.) 

 ،(person) شدخص  و است خود  از فرد خصوصی ثجربه از دیدگاه جنکینز، «خود»
درآمدده و در حقیقدت همدان     جلدوه  بده  خدار   در جمان آن وجه از وجود کنشگر است که

 بینندد  می ما در دیگران آنچه با بینیو می خود در ما آنچه یشهسبک زندگی فرد است، ل ا هم
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 دلید  . اند دخی  یکدیگر در عمیقاً و کام  طور سبک زندگی به و خویشت  اما نییت، منطبق
 در مدا  اسدت، لد ا   بیروندی  امر و درونی امر درثنیدگی سبک زندگی، خود از ثمایز دشواری

 یدک  «خدود » درهرحدال  .گ اریو نمی گفر «شخص» و «خود» میان روزمره وگوهای گفت
هددا و  هویددت همدده فمددو بددرای الگددویی و بنیددادی و اولیدده احیدداس هویددت و سددبک زندددگی

هدا اسدت )همدان،     هویدت  آن زدن پیوندد  بدرای  ااراوبی مبنایی و های زندگی ب دی سبک
72:1381.) 

هدای گیددنز و جنکیندز و نیدبتی کده بدی  هویدت و سدبک          بندی دیدگاه بر اساس جمع
کنند، هر کنشگر اجتماعی دارای یک نو  احیاس و برداشت خاصدی از   گی ثرسیو میزند

گدردد: برداشدت آرمدانی از     خود است که ای  برداشت از خود به سه دسته کلی ثقیدیو مدی  
واع ی( ) یوجودخود یا خود آرمانی، برداشت وانمودی از خود یا خود وانمودی، برداشت 

اس از خود است که هر کنشگر اجتماعی واجد یکدی  از خود یا خود وجودی، سه نو  احی
 ها است. از آن

کنشگر واجد خود آرمانی، همواره خواهان دستیابی بده سدبک زنددگی بمتدر از ویدع      
هدای سدبک زنددگی خدود،      موجود است و س ی در ثذییر شرایط داشته و برای ناخوشایندی

سبک زندگی متفاوت بدا   شمرد. کنشگر واجد خود وانمودی به دالیلی صحیح و دعیق برمی
کوشد ثا دالیلدی نادرسدت بدرای اثفاعدات و      می های موجود ثمای  دارد، ل ا همواره واع یت

ی کمبودهای خدود را در پشدت اید  دالید  نادرسدت      نوع بهحوادث اطراف خود برشمرد و 
مخفی نماید و کنشگر دارای برداشت واع ی یا وجدودی از خدود نیدبت بده سدبک زنددگی       

دارای احیاس واع دی   کامالًبیند، ل ا  یایت کام  دارد و نیازی به ثذییر آن نمیف لی خود ر
هدای زنددگی ازن در     گد ارد. سدبک   از خود است و با ریایت کام  بر واع یدات صدحه مدی   

هایی که  اند؛ جریان شده گیدنز، کردارهایی هیتند که به جریان عادی زندگی روزمره ثبدی 
لگوهدای کدنش و محدیط دلخدواه بدرای مالعدات کدردن        در لباس پوشدیدن، غد ا خدوردن، ا   

هدای شخصدی، گروهدی و     هویدت   دهندده  بازثدا  کنندد. اندی  رفتارهدایی     دیگران جلوه می
شدود و   (. ازن ر گیدنز، هراه نفوذ و کشش سنت کمتر مدی 83: 1382اند )فایلی،  اجتماعی

شدود،   بازسازی میثیریر متقاب  عوام  محلی و جمانی  برحیبهر اه زندگی روزمره بیشتر 
هدای مختلدف انتخدا      شوند که سبک زنددگی خدود را از میدان گزینده     افراد بیشتر نااار می

یدابی  ثکثری و همچنی  به علت امروزکنند. با ای  وصف به دلی  باز بودن زندگی اجتماعی 
ازپدیش در سداخت هویدت     یشبد ، انتخدا  سدبک زنددگی    «مراجدع »ثندو   های عم  و  زمینه
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(. با ثوجده بده ن ریدات گیددنز،     21: 1378یابد )گیدنز،  یمروزمره اهمیت  شخصی و ف الیت
ثذییراثدی اسدت کده در درون جام ده و ثوسدط        ثوان گفت ثذییر در هویت افراد درنتیجده  یم

گرفتده اسدت و اید  امدر بیدتگی بده آن دارد کده افدراد ثدا اده حدد             ی شدک  امروزنمادهای 
هدا، مشداورها و... الگدوبرداری کنندد و از      ثکنیدی  ی، از فند یرغثوانند از اطالعات فندی و   می

ها و یا از طریق مطال ه و موارد دیگر، اطالعات مدوردن ر خدود را بده     طریق ثبلیذات سازمان
کارگیرندد و در هویدت شخصدی و سدبک      دست بیاورند و آن را در زندگی فردی خدود بده  

بک زنددگی مدا شدک     زندگی خویش ثذییر ایجاد کنند. درواعع هویت ما ثوسط شدیوه و سد  
کندد و یدا    گیرد و به همی  جمت هو همیشه هویت ما بر اساس سبک زندگی، ثذییدر مدی   می

دهدیو؛ درواعدع هویدت در جریدان      هویت شخصی خدود را در م درت ثجدیددن ر عدرار مدی     
 کند. زندگی، پیوسته ثذییر می

( 1دار )صدورت نمدو   ثوان بده  مدل مفمومی ای  پ وهش را با ثوجه به دیدگاه گیدنز می
 ثرسیو کرد.

 : مدل مفهومي تحقیق1نمودار 
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 فرضيات پژوهش

 فرضيه اصلی

زمینه که ساختار اجتمداعی فرهنگدی ایدران مبتندی بدر ثندو  اعدوام         پ وهش حایر با ای  پیش
گرفته، به مطال ه سدبک زنددگی عدوم بلدوچ خواهدد       ثحت هویت ملی و هویت ایرانی شک 
افراد عوم بلوچ ایراندی  « خوداحیاس »رسی نقش انوا  پرداخت. فرییه اصلی ای  ثحقیق، بر

و رابطه آن با سبک زندگی عوم بلوچ را مدن ر  " یوجودبا سه مؤلفه آرمانی، وانمودی و "
دهد. با ثوجه به سؤال اصلی پد وهش، محقدق م تقدد اسدت هراده سدطح ثحصدی ،         عرار می

ومی بلدوچ افدزایش یابدد،    آگاهی اجتماعی و نمادهای روشنفکری در بی  کنشگران جام ه ع
 یافتده  میزان گرایش به سبک زندگی ملی و یا به ث بیر دیگر، سبک زنددگی مددرن افدزایش   

خود آرمانی( و بال ک  آن، هراده نمادهدای مد هبی و سدنتی و عوامد  وابیدته بده آن در        )
هویت ملدی   دوراز بهیت شود، میزان گرایش به سبک زندگی عومی و سنتی ثقوجام ه بلوچ 

ثبدع آن، کنشدگران دارای احیداس آرمدانی از خدود       خود وجودی( و به) یابد  افزایش مینیز 
همواره گرایش به بمبود اویدا  و ارثقدا ویدع موجدود داشدته و کنشدگران دارای احیداس        

 وجودی از خود، از ویع موجود کامالً ریایت داشته و ثمایلی به ثذییر آن ندارند.

 فرضيات فرعی

 بلوچ و فاصله نقشی در بی  آنان، رابطه وجود دارد. میان سبک زندگی عوم -

 ای، رابطه وجود دارد. و متذیرهای زمینه بی  سبک زندگی عوم بلوچ  -

 شناسی تحقيق روش

ی ثحقیدق در  هدا  رو ی  ثدر  مناسدب پ وهش حایر از رو  ثحقیدق پیمایشدی کده یکدی از     
هدا و   زمندی به ثحلید  داده مطال ات کمی است، پیروی کرده است. در ای  پروژه به دلی  نیا

آرای ث داد زیادی از افراد، برای م نادار شدن فرییه، ناگزیر بده اسدتفاده از رو  پیمدایش    
در ای  ثحقیق، مجموعه ساختاری و من می  شده گرفتهعنوان رو  به کار  بودیو. پیمایش به

د؛ بدی  م نا که نامن می «های موردی داده برحیبماثری  متذیر »ها است که آن را  از داده
کندیو و بده یدک     ی مدی آور جمدع متذیرها یا خصوصیات یکیدان دو مدورد    دربارهاطالعاثی 

مورد، برای ثحلید  پیمدایش کده مبتندی بدر       برحیبرسیو. ماثری  متذیر  ها می ماثری  داده
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اندد از   های بارز پیمدایش، عبدارت   بنیادی دارد. در حقیقت وی گی جنبمقاییه موارد است، 
دیگر در ای  رو ، صفت یا وی گدی   عبارت ها؛ به ها و رو  ثحلی  آن دآوری دادهشیوه گر

کنیو. بدا کندار هدو گ اشدت  اید  اطالعدات بده         هر مورد را برحیب هر متذیر گردآوری می
ثدری  راه ثمیده    رسیو. ازآنجاکه پرسشنامه، سداده  ها می ساختاری یا میتطیلی از داده مجموعه

ثری  ثکنیدک مورداسدتفاده در ثحقیدق     اری است، ثبدی  به رای های ساخت ای  ماثری  داده
پیمایشی شده است و ما نیز در اینجا از همی  ثکنیک استفاده کدردیو. هراندد نقددهایی بدر     

ثدری  رو  گدردآوری    رو  پیمایش واردشده، لیک  در شرایط پ وهش پدیش رو مناسدب  
گونده کده دواس هدو م تقدد اسدت،       نامه است، البته باید در ن ر داشدت همدان   ها پرسش داده

یر نییت، ل ا در ای  پد وهش نیدز   پ  امکانپیمایش و مشاهده بدون ااراو  ن ری و ثبیی  
از بنیان ن ری و ااراو  ن ری مناسب استفاده کرده و آن را در پرسشنامه و مدل ثحلیلدی  
جای دادیو. در حقیقت س ی شده هدو مشداهدات بدر اسداس اداراو  ن دری باشدد وهدو         

زیدرا در اید  ثحقیدق روابدط علدت و م لدولی از       ؛ های مورداستفاده، عاب  آزمون باشند ریهن 
هدای وابیدته و میدتق  نیازمندد بدودیو. علدت مفدروت،         های پیمایش است، ل ا به متذیر بنیان

هدایی    شوند. متذیر، وی گی و خصیصده  خوانده می «متذیر وابیته»و م لول،  «متذیر میتق »
(. 60: 1376کندد )دواس،   طبقه دارد و افراد را از یکدیگر متمدایز مدی   است که بیش از یک

در ای  ثحقیق ثال  شده ثا میزان گرایش افراد نیبت به دو متذیر میتق  و وابیدته مفدروت   
ثمیه و سپ  رابطه میان آنان بررسی و کشف گردد. باید ثوجه داشدته باشدیو کده ثحقیقدات     

ها هیتند و در ای  ثحقیق که یک ثحقیدق ثبییندی بده     دهثبیینی در جیتجوی عل  یا نتای  پدی
انوا  احیاس از خود در بی  کنشگران عوم بلدوچ  »رود نیز ما به دنبال بررسی ثیریر  شمار می

هیتیو؛ ی ندی درصددد آگداهی    « یسنتو رابطه آن به سه نو  سبک زندگی مدرن، بینابینی و 
ی ثددعیق میدئله و مشدخص    در پد حدال   درعدی  از نتیجه ثیریر متذیر میتق  بر متذیدر وابیدته و   

 ایو. کردن الگوها و همچنی  مقاییه هیتیو؛ به ثحقیق ثوصیفی نیز پرداخته

نامده اسدت.    آوری اطالعات در ای  ثحقیدق، پرسشدنامه و سدپ  فدیش     ابزار اصلی جمع
از متذیرهدای میدتق  و وابیدته     هرکددام های مربدوط بده    برای ثمیۀ پرسشنامۀ حایر، شاخص

اند. جام ۀ آمداری   ای موردسنجش عرارگرفته های اسمی و فاصله ا  و در عالب مقیاساستخر
عندوان   پ وهش حایر از سه دسته کلدی افدراد بلدوچ دارای ثحصدیالت عدالی دانشدگاهی بده       

نمایندگان طبقات دارای سبک زندگی مدرن و نزدیک بده هویدت و سدبک زنددگی ملدی،      
عندوان نماینددگان طبقدات سدنتی و دارای      ت بهافراد بلوچ دارای ثحصیالت حوزوی اه  سن
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عندوان   گرایش به سبک زندگی عومی، افراد بلوچ عضو شوراهای اسالمی شدمر و روسدتا بده   
نفر  5000 حدوداًشده و  طبقه بینابینی و دارای سبک زندگی ثلفیقی از مدرن و سنتی ثشکی 

یدری  گ نمونده قیدق از شدیو    باشند. در ای  ثحقیق با ثوجه به جام ۀ آماری و نو  رو  ثح یم
است. حجو نمونۀ ثحقیق حایر با استفاده از فرمول کدوکران   شده استفادهای  ای سممیه طبقه

 .استنفر  500و طبق ای  فرمول، حجو نمونه برابر با  شده محاسبه

 تعریف مفاهيم

 متغير وابسته: هویت قومی

اجتمداعی، عقیددثی و   ای خداص از عوامد  عیندی، ذهندی، فرهنگدی،       هویت عومی، مجموعه
ها متمدایز   شود و آن را نیبت به سایر گروه نفیانی است که در یک گروه انیانی متجلی می

شددناختی  روان -ای اجتمدداعی ، هویددت را پدیددده1(. اییدداجو139: 1382سددازد )الطددایی،  مددی
و همکدارانش، هویدت    2خیدزد. ااثارامدان   داند که از عضویت در یک گروه عومی برمدی  می

عنوان هویت مشترک گروهی از مردم بر اسداس یدک زمیندۀ ثداریخی مشدترک،       ا بهعومی ر
دودمان و ثبار مشترک و آگاهی از عناصر نمادی  هویت از عبی  ملیت، وابیتگی مد هبی و  

و همکارانش، عومیدت را مشدتم  بدر     3(. ویدا520: 2008اند )ااثارامان،  زبانی ث ریف کرده
 -از من ر نگر  عینی، عومیت را شام  خصوصیات فرهنگیدانند.  ساختار عینی و ذهنی می

ورسدوم   هدای مد هبی، آدا    های ارثباطی اجتمداعی، وابیدتگی   اجتماعی از عبی  زبان، شبکه
دانند. در مقاب  در نگر  ذهنی، عومیدت    شناختی افراد می روزانه و حتی خصوصیات زییت

بر اساس آن، خود و دیگدران را   شام  یک فرایند شناسایی و ث ریف از خود است که افراد
: 2008کنندد )ویددا،    بندی مدی  های عومی طبقه های خاص با استفاده از برایب به خرد گروه

اندد کده    نیز سه وی گی را برای ثوس ۀ هویت عومی افراد بیان کدرده  4(. برثون و روزنتال332
ت و وی یت گدروه  ای از ثمامیت نمادی، ثراکمی از گروه عومی و عدر اند از: درجه عبارت

هدا و دیگدر نمادهدای موجدود      عومی. من ور از ثمامیت ای  است که کلییاها، مدارس، رسانه
شان، هویت عومی اعضای گروه عومی را ثقویدت   های فرهنگی در جام ه ثا اه اندازه در پیام

                                                                                                                                        
1. Isajiw 

2. Chattaraman 

3. Vida 

4. Rosenthal 
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کنند. من ور از ثراکو گروه عومی، ث دداد جم یدت گدروه عدومی در جام ده و       و حمایت می
ای  ث داد برای ثوس ۀ هویت عومی فرد است و درنمایدت عددرت و وید یت گدروه      اهمیت

رؤیدت   عومی عبارت از ای  است که آیا گروه عومی ازن ر سیاسی و نمدادی در جام ده عابد    
ای که گروه عومی برای ادار  سیاسی در دسدت دارد اده    است؟ برای نمونه، وس ت و اندازه

هدای   طورکلی هویت عومی از ثرکیب متندو  مؤلفده   به(. 546: 2006مقدار است؟ )جوانگ، 
آید و حتی در بیدیاری مدوارد، ثنمدا یدک مؤلفدۀ متفداوت باعدج ایجداد          عومیت به وجود می

هدایی سدنجیده شدده     شود. در ای  ثحقیق، مفمدوم عومیدت بدا شداخص     نوعی هویت عومی می
رایش بده  اسدت از: زبدان، وطد  )سدرزمی  مشدترک(، گد        ثدری  آن عبدارت   است کده عمدده  

هدایی   ورسوم و ثاریخ عومی و وابیتگی عومی. برای سدنجش شداخص زبدان از م درف     آدا 
اون میزان عشق به زبان مادری، لزوم ثقویت و حفظ زبان مادری، ثیکید بده آمدوز  زبدان    

ایدو. عملیداثی کدردن شداخص وطد  بدا        محلی و میزان عالعه به مطال ۀ آرار ادبی سود جیدته 
ی اون ثرجیح سدکونت در سدرزمی  )شدمر( خدود و عالعده بده داشدت         های استفاده از م رف

ورسدوم و ثداریخ ملدی بدا      زادگاهی دیگر صورت گرفتده اسدت. شداخص گدرایش بده آدا      
ورسدوم محلدی در ندزد شدخص، میدزان       هایی اون میزان پایبندی بده آدا   استفاده از م رف

صدورت گرفتده اسدت و     عالعه به شناخت ثاریخ محلی و ثرجیح لباس محلی به لباس رسمی
هایی اون ثیکیدد فدرد بده انتخدا       درنمایت برای سنجش شاخص وابیتگی عومی از م رف

دوست، همیایه و همکار از بی  هو عوم خود، اعتقاد به داشت  زندگی بمتر در کنار هو عدوم  
 شده است. گ اری فرزندان استفاده خود و ثرجیح اسامی عومی برای نام

 متغيرهای مستقل

ای نیددبتاً منیددجو از همددۀ رفتارهددا و   ندددگی: گیدددنز سددبک زندددگی را مجموعدده  سددبک ز
(. 325: 1378داندد )گیدددنز،   هدای یدک فدرد م دی  در جریددان زنددگی روزمدره مدی        ف الیدت 

گیدرد   ها را به کار می ای ث بیر کرد که فرد آن ثوان مجموعه طورکلی سبک زندگی را می به
، بلکه روایدت خاصدی را کده وی بدرای هویدت خدود       فقط نیازهای جاری او را برآورند ثا نه

گدری بده م ندای بداز بدودن کامد         برگزیده است، در برابر دیگران مجیو سازد. ای  انتخا 
گونده کده    کندد. همدان   های سبک زندگی را م نادار مدی  دست فرد نییت و همی  امر ثفاوت

ثی بددرای هددای سدداختاری مقدددما هددای متفدداوت زندددگی شددک  بوردیددو ثیکیددد دارد، سددبک
گیدری   (؛ درواعع، رشد و شدک  236: 1385آبادی،  های اجتماعی هیتند )رحمت بندی گروه
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عندوان مشخصدۀ جام دۀ مددرن رابطدۀ میدتقیمی        گرایی به های زندگی با روا  مصرف سبک
سدویه و منحصدراً وابیدته بده      دارند. در جام دۀ ندو سداخت  هویدت اجتمداعی، فراینددی یدک       

سداختی نییدت. فراینددهای مدوازی و مت دددی ادون: مصدرف        نمادهای اجتماعی و عوام  
ی فرهندگ، ثولیدد ثفایدلی فرهندگ و بازثولیدد ف الیدت       ثفایدل ثفایلی فرهنگ، ثخصیص 

(. 86: 1997کنندد )وید  و وایدت،     فرهنگی، مراح  ثکامد  هویدت اجتمداعی را ث یدی  مدی     
ا حدد زیدادی   ثد  های زندگی، ابزار و رسانۀ آن هیتند، گیری فرهنگی هویت که سبک شک 

ثابع الگوهای مصرف است. در جام ۀ جدید امروز مصرف همیشه نوعی مصدرف م طدوف   
جای اینکه از طریق روابط اعتصادی  شود ثا فرد به به هویت است. فرهنگی مصرفی باعج می

)طبقه( یا پیوندهای سیاسی )ملیت( هویت پیدا کند، بدا خدوردن، نوشدیدن، پوشدیدن، نحدو       
: 1994یا بده عبدارثی شدیوه و سدبک زنددگی هویدت یابدد )فریددم ،          گ ران اوعات فراغت

وی ه جوانان  (. در ای  میان مصرف کاالها، واجد م نایی فرهنگی و منزلتی برای افراد به107
هدا، عملکردهدا، سدالیق و     هدا، بیدنش   بنابرای  سبک زنددگی طیدف وسدی ی از نگدر     ؛ دارد

منزلدۀ یدک ندو      ی  پ وهش، سبک زنددگی بده  گیرد. در ا ها را در برمی ثرجیحات و ف الیت
منزلدۀ نمدادی در    ها به ای از انتخا  گیرد که با ثوجه به مجموعه رفتاری موردبررسی عرار می

اندد از: هنجارهدای    هدا عبدارت   کنندد؛ اید  شداخص    فرآیند کیب هویت نقش ف الی ایفا مدی 
 مصرف، اوعات فراغت و مدیریت بدن.

هددا،  رهدا و مددوازینی هیددتند کدده فدرد بددر مبنددای آن  من دور از هنجارهددای مصددرف، م یا 
دهدد. بدرای    های خود را درزمینۀ مصرف کاال، زمان و مکان سازمان مدی  ها و ثصمیو انتخا 

هدایی ادون ثرجیحدات انتخدا       عملیاثی کردن مفموم هنجارهای مصدرف مدادی از م درف   
کدردیو و بدرای   ای غیدر از مایحتدا  زنددگی اسدتفاده      هدای هزینده   پوشاک و غ ا و اولویدت 

هدایی ادون سدلیقۀ هندری )فدیلو، کتدا ،        عملیاثی کردن مفموم مصرف فرهنگدی از م درف  
های جم ی )رادیو، ثلویزیدون، مداهواره و اینترندت( سدود      موسیقی( و میزان استفاده از رسانه

شدود کده فدرد از     ایو. ازلحاظ زمانی و مکانی اوعات فراغت نیز بده فضدایی اطدالگ مدی     جیته
کندد   ای خود را در اید  فضدا ثجربده مدی     های غیرحرفه   کار جداشده و ف الیتمحیط و مح
اندد از: گدو  دادن بده     گیری ای  متذیدر عبدارت   های اندازه (. شاخص175: 1382)سازگارا، 

موسیقی، بیرون رفت  با دوستان، اسدتفاده از کدامپیوثر، رفدت  بده باشدگاه ورزشدی، رفدت  بده         
ای از اعمدال و   ارثی و ثفریحدی. مددیریت بددن نیدز مجموعده     های زی سینما، رفت  به میافرت

کنندد.   هایی است که افراد در رابطه با بدن خود در زندگی روزمره لحاظ می رفتار و مراعبت
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هدای آرایشدی و بمداشدتی )آرایدش مدو و       ای  مفموم نیز از طریق سه شاخص میزان مراعبدت 
اسدتفاده از عیندک آفتدابی،     اصالح مو، آرایش صورت و اصدالح صدورت، آرایدش نداخ ،    

ها، کنتدرل وزن از   استفاده از عطر( و میزان ثوجه به سالمت بدن )مصرف شیر، میوه و سبزی
پزشدک( عملیداثی شدده اسدت.      های غ ایی و ورز ، مراج ه به پزشک و دندان طریق رژیو

اند که درنمایدت سدبک زنددگی     ها به شکلی موردسنجش عرارگرفته هرکدام از ای  شاخص
 غلب افراد بر اساس سنتی یا مدرن بودن مشخص گردد.ا

 اعتبار و پایایی ابزار سنجش

هدای م تبدر و مناسدب     آوری و در اختیدار داشدت  داده   یکی از لوازم کیب نتای  م تبر، جمع
ثدوان   های خو  نمی است. در پ وهش علمی، یک امر میلو آن است که بدون داشت  داده

گیدری بدا    های مطلو ، استفاده از رو  انددازه  کیب داده نتای  خوبی به دست آورد. شرط
هدا   پایایی کافی است. یدریب آلفدای کرونبداا شداخص همداهنگی و ربدات دروندی گویده        

ای که بده   سنجد و اگراند بار اجرا شود، نتیجه مقیاسی است که یک وی گی مشترک را می
ایدایی دارد، از اعتبدار هدو    ای که پ آید، به یکدیگر نزدیک است. م موالً پرسشنامه دست می

 ثوان از پایایی برای اعتبار پرسشنامه نیز استفاده کرد. برخوردار است؛ بنابرای  می
، ورژن Spssافدزار   در محاسبه آلفا کرونباا و بقیه محاسبات آماری ای  ثحقیدق از ندرم  

ت کده  شدده اسد   958/0شده است. اندازه آلفای کرونباا ک  پرسشدنامه برابدر بدا     استفاده 18
. اراکده دواس بدر اسداس مقددار     استگویی به پرسشنامه  دهنده پایایی باالیی در پاسخ نشان

پایدایی را بده ثرثیدب پدایی ،      0.6و بداالی   0.6ثدا   0.3، بدی   0.3ثدر از   آلفای کرونباا پدایی  
هدای مورداسدتفاده در پد وهش نیدز      کند. آلفای هر یک از شاخص متوسط و زیاد م رفی می

اسدت کده    0.6شدده همگدی از    شدود. مقدادیر کیدب    که در جدول زیر دیده میشده  محاسبه
 های ثحقیق است. عبول پرسشنامه و یافته دهنده پایایی عاب  نشان
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 فرضيه اول

شده است: بی  انوا  سبک زندگی عوم بلوچ و انوا  احیاس از خدود   فرییه اول، انی  بیان
ه رابطه بی  متذیر سدبک زنددگی و همچندی     برای بررسی ای  فریی .آنان، رابطه وجود دارد

شود. عب  از بررسدی اید  رابطده آمدار ثوصدیفی مربدوط بده         انوا  احیاس از خود بررسی می
شاخص نمایی سبک زندگی و همچنی  نتیجه ثفکیک پاسخ افراد به انوا  احیداس از خدود   

احیداس از   هدای  ای که از هر یک از شداخص  شود. پاسخگویان بر اساس نمره  را بررسی می
اند، بده یکدی از اندوا  خدود ث لدق بیشدتری داشدتند و درواعدع نمدره آن           خود به دست آورده

شود، خدود وانمدودی    طور که در جدول زیر دیده می شاخص در فرد بیشتر بوده است. همان
درصدد از پاسدخگویان خدود     7.3ثدر اسدت. در    درصدد( عدوی   58)در بیش از نیمی از افدراد  

 مانده نیز خود آرمانی عدرت بیشتری داشته است. درصد از افراد باعی 34.7وجودی و در 

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته) به انواع احساس از خود : تعلق افراد پاسخگو1  جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني انواع خود

 34.7 34.7 34.7 52 خود آرماني

 42.0 7.3 7.3 11 خود وجودي

 100.0 58.0 58.0 87 وانمودي خود

  100.0 100.0 150 کل
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هدای اجتمداعی    جدول زیر عرار گرفت  افراد در انوا  احیاس از خدود را بده ثفکیدک گدروه    
هدا، احیداس    از افراد شورایاری درصد 4شود،  طور که دیده می دهد. همان پ وهش نشان می

اعیمانده نیز احیداس وانمدودی   درصد ب 88درصد خود وجودی و  8آرمانی از خود داشتند، 
هایی کده مدورد پرسدش عدرار      کردگان م هبی یا مولوی کدام از ثحصی  از خود داشتند. هیچ

درصدد   86درصدد احیداس خدود وجدودی و      14گرفتند، احیاس خدود آرمدانی نداشدتند،    
کردگدان دانشدگاهی کده بده      درصدد جام ده ثحصدی     100اندد.   احیاس خود وانمودی داشته

 ق پاسخ دادند نیز احیاس آرمانی از خود داشتند.سؤاالت ثحقی

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته) به انواع احساس از خود : تعلق افراد پاسخگو2  جدول

 انواع خود
 گروه

 کل
 کرده تحصیل مولوي شورا

 خود آرماني
 52 50 0 2 فراواني

 %34.7 %100.0 %0. %4.0 درصد

 خود وجودي
 11 0 7 4 فراواني

 %7.3 %0. %14.0 %8.0 درصد

 خود وانمودي
 87 0 43 44 فراواني

 %58.0 %0. %86.0 %88.0 درصد

 کل
 150 50 50 50 فراواني

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 درصد

ثر ای  مویو  میانگی  نمره سدبک زنددگی پاسدخگویان بده ثفکیدک       من ور بررسی دعیق به
شود، متوسدط   طور که در جدول زیر دیده می ت. همانشده اس انوا  احیاس از خود محاسبه

و  2.32، وجدودی  3.620هدا آرمدانی بدوده     سبک زندگی در افرادی کده احیداس خدود آن   
ها آرمانی بوده اسدت، نمدره    بنابرای  کیانی که احیاس خود آن؛ بوده است 2.37وانمودی 

اخدتالف و فاصدله    هدا  اند؛ به ای  م نی که سدبک زنددگی آن   بیشتر در سبک زندگی آورده
 بیشتری با سبک زندگی سنتی عوم بلوچ دارد.
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 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین نمره سبک زندگي بر اساس انواع خود )3جدول 

احساس 

 خود
 میانگین فراواني

انحراف 

 استاندارد

 درصد 95فاصله اطمینان 
 حداکثر حداقل

 حد باال حد پایین

 4 3 3.69 3.55 240. 3.62 52 آرماني

 3 2 2.45 2.19 190. 2.32 11 وجودي

 3 2 2.42 2.31 278. 2.37 87 وانمودي

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل

هدای   دهد و بر اساس نمره شفه را نشان می آمده از آزمون دست های به جدول ذی ، زیرگروه
سبک زندگی، افراد دارای احیاس آرمانی از خود در یدک گدروه و افدراد دارای احیداس     

اندد، لد ا سدبک زنددگی در اید        وجودی و وانمودی از خود نیز در یدک گدروه عرارگرفتده   
هدا وانمدودی و وجدودی اسدت، بده یکددیگر نزدیدک اسدت و          افرادی که احیاس خدود آن 

 ثوجمی با بقیه دارد. اختالف م ناداری ندارد و اما سبک زندگی افراد آرمانی، ثفاوت عاب 

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتههاي شفه ) : زیرگروه4  جدول

 0.05ها در سطح معناداري  وه زیرگر فراواني انواع خود
1 2 

  2.32 11 وجودي

  2.37 87 وانمودي

 3.62  52 آرماني

 1.000 842.  ناداريسطح مع

طور کده   دهد. همان نمودار زیر، میانگی  سبک زندگی را در انوا  احیاس از خود نشان می
یشتر اسدت؛ بده اید     بشود، میانگی  سبک زندگی افراد با خود آرمانی نیبت به بقیه  دیده می

ا م نی که با سبک زندگی عوم بلدوچ فاصدله دارد. در مقابد ، نمدره سدبک زنددگی افدراد بد        
دهدد اید  افدراد سدبک زنددگی       احیاس خود وجدودی از همده کمتدر اسدت کده نشدان مدی       

 ثری به سبک زندگی عوم بلوچ دارند. نزدیک
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 های آماری گویای اربات کام  فرییه اول ثحقیق است. بندی نتای  آزمون جمع

 فرضيه دوم

ر دو متذیدر  بی  سبک زندگی عوم بلوچ و فاصله نقشی در بدی  آندان، رابطده وجدود دارد. هد     
هددای پرسشددنامه   هددایی هیددتند کدده از جمددع گویدده   موجددود در ایدد  دو فریددیه، شدداخص  

بندابرای  بدرای   ؛ حیدا  آورد  ای بده  ها را ثلویحداً متذیدر فاصدله    ثوان آن اند و می آمده دست به
ثدوان از یدریب همبیدتگی پیرسدون و همچندی  بدرای        بررسی رابطه بدی  اید  دو متذیدر مدی    

طور که در جددول   دو استفاده کرد. همان رابطه از آزمون آماری کایسنجش م ناداری ای  
آمدده   دست به -0.645شود، مقدار همبیتگی بی  سبک زندگی و فاصله نقشی  زیر دیده می

هدا نمدره شداخص سدبک      دهد که با افزایش نمره فاصله نقشی آن است. ای  یریب نشان می
بدرای اید  یدریب     شدده  مشداهده ری کندد. سدطح م ندادا    زندگی در افراد کداهش پیددا مدی   

شدده در نمونده م ندادار     آمده است، ل ا مقددار همبیدتگی مشداهده    دست به 0.000همبیتگی 
شدود کده بدی      ثرثیب فریدیه دوم ثحقیدق، ثیییدد مدی     ای  ث میو به جام ه است. به است و عاب 

 ها رابطه وجود دارد. سبک زندگی عوم بلوچ و فاصله نقشی آن
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 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهبستگي بین فاصله نقشي و سبک زندگي ): هم5  جدول

 فاصله نقشي سبک زندگي 

 سبک زندگي

-0.645 1 همبستگي پیرسون ** 

 000.  سطح معناداري

 150 150 فراواني

 فاصله نقشي

-0.645 همبستگي پیرسون ** 1 

  000. سطح معناداري

 150 150 فراواني

شدود، روال ثذییدرات    طدور کده دیدده مدی     دهدد؛ همدان   کنش داده را نشان مینمودار زیر، پرا
هدا،   ها برحیب دو متذیر موردبررسی به نحوی است که با افزایش نمره فاصله نقشدی آن  داده

کندد، لد ا هراده افدراد، فاصدله نقشدی        ها کاهش پیدا می نمره شاخص سبک زندگی در آن
 ثر است. سبک زندگی عوم بلوچ نزدیک ها به بیشتری داشته باشند، سبک زندگی آن

 : پراکندگي نمره شاخص سبک زندگي بر اساس فاصله نقشي2 نمودار

 
ازآنجاکده هدر دو    شده اسدت.  در ای  عیمت رابطه بی  سبک زندگی و داغ نقش نیز بررسی

ای هیتند برای بررسی رابطه بی  دو متذیر از یریب همبیتگی پیرسدون و   ای  متذیرها فاصله
شدود، مقددار    طور که در جدول زیر دیده می شده است. همان دو استفاده ن آماری کایآزمو

آمدده اسدت. اید  یدریب نشدان       دسدت  به  -0.118همبیتگی بی  سبک زندگی و داغ نقش 
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دهد که با افزایش نمره شاخص داغ نقش، نمره شاخص سبک زندگی در افدراد کداهش    می
بدا نقصدان امکاندات فرهنگدی و کمبدود امکاندات        کند. به ای  م نی کده افدرادی کده    پیدا می

ثفریحی و همچنی  وجود مشکالت عدیدده در جام ده مخدالف بودندد و از شدرایط موجدود       
ثر هیتند. برای بررسی م نداداری یدریب    ریایت دارند، به سبک زندگی عوم بلوچ نزدیک

شدده بدرای    هدو استفاده شد و سطح م ناداری مشداهد  شده، از آزمون کای همبیتگی مشاهده
ثدوان نتیجده گرفدت کده      ثرثیدب مدی   اید   آمده است؛ به دست به 0.015ای  یریب همبیتگی 

ثرثیدب   اید   ث مدیو بده جام ده اسدت. بده      شده در نمونه م نادار و عاب  مقدار همبیتگی مشاهده
 شود. وجود رابطه بی  سبک زندگی عوم بلوچ و داغ نقشی نیز ثییید می

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهنقش و سبک زندگي ): همبستگي بین داغ 6 جدول 

 داغ نقش سبک زندگي 

 سبک زندگي

 0.118 1 همبستگي پیرسون

 0.015  سطح معناداري

 150 150 فراواني

 داغ نقش

 1 0.118 همبستگي پیرسون

  0.015 سطح معناداري

 150 150 فراواني

شود؛ ازآنجاکده ناریدایتی بدا     یتی بررسی میدر مرحله ب دی، رابطه بی  سبک زندگی و ناریا
ای  استفاده از یک گویه ثرثیبی سنجیده شده است و شاخص سبک زنددگی، شاخصدی فاصدله   

ای اسدت؛   شده است، ای  فرییه به دنبال بررسی رابطه بی  دو متذیر اسمی فاصدله  در ن ر گرفته
دو بدرای آزمدون    کدای  بنابرای  از یریب همبیتگی اثا برای سدنجش رابطده و آزمدون آمداری    

طدور   دهد. همدان  شود. جدول زیر، نتای  ای  آزمون را نشان می م ناداری ای  رابطه استفاده می
آمدده   دسدت  بده  0.111شدده بدی  دو متذیدر،     شود، مقدار یریب همبیتگی مشاهده که دیده می

اید    شدده اسدت کده    محاسدبه  0.000آمده از آزمون کای دو نیز  دست است. سطح م ناداری به
ث میو بده   شده در نمونه پ وهش، م نادار و عاب  است؛ رابطه مشاهده 0.05ثر از  مقدار، کواک
شدده در جام ده    ثوان نتیجه گرفت کده مقددار همبیدتگی مشداهده     ثرثیب می ای  جام ه است؛ به

پ وهش، م نادار است و رابطه م ناداری بی  سبک زنددگی و ناریدایتی وجدود دارد و هراده     
هدا افدزایش    کندد، نمدره شداخص زنددگی نیدز در آن      ریایتی در افراد افزایش پیدا مدی میزان نا

 گیرد. ها از سبک زندگی سنتی عوم بلوچ فاصله می یابد و درواعع سبک زندگی آن می
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 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهدو و ضریب همبستگي اتا بین سبک زندگي و نارضایتي) : نتیجه آزمون کاي7  جدول

 سطح معناداري آماره مقدارِ مبستگيضریب ه

 0.000 0.111 اتا اي فاصله -اسمي

  150 ها فراواني پاسخ

در آخری  عیمت بررسی، رابطه بی  عوام  نقشی سبک زندگی، رابطه بی  کتمدان نقدش و   
شود؛ ازآنجاکه کتمان نقش نیدز همچدون ناریدایتی بدا اسدتفاده از       سبک زندگی بررسی می

ای اسدت، از   جیده شده است و شاخص سبک زندگی شاخصدی فاصدله  یک گویه ثرثیبی سن
شود. جدول زیر، نتای  ای  آزمون  دو استفاده می یریب همبیتگی اثا و آزمون آماری کای

آمدده   دسدت  بده  0.847شده بدی  دو متذیدر    دهد؛ مقدار یریب همبیتگی مشاهده را نشان می
شدده اسدت کده اید  مقددار       اسدبه مح 0.000دو نیدز   است. سدطح م نداداری از آزمدون کدای    

شدده در نمونده پد وهش م ندادار و      ثرثیدب رابطده مشداهده    اید   اسدت. بده   0.05ثر از  کواک
شده در جام ه پ وهش م نادار اسدت   ث میو به جام ه است، ل ا مقدار همبیتگی مشاهده عاب 

قدش  و رابطه م ناداری بی  سبک زندگی و کتمان نقش وجود دارد و هراه میدزان کتمدان ن  
یابدد. بررسدی    هدا افدزایش مدی    کند، نمره شاخص زندگی نیز در آن در افراد افزایش پیدا می

مقدار یریب همبیتگی کتمان نقش با سبک زندگی و ناریدایتی بدا سدبک زنددگی نشدان      
ثر از ناریدایتی و سدبک زنددگی     دهد که شدت رابطه کتمان نقش و سبک زندگی عوی می

 است.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهکتمان نقش) دو و ضریب همبستگي اتا بین سبک زندگي و : نتیجه آزمون کاي8  جدول

 سطح معناداري آماره مقدارِ ضریب همبستگي

 0.000 0.847 اتا اي فاصله -اسمي

  150 ها فراواني پاسخ

 فرضيه سوم

ردازد و پد  ای مدی  فرییه سوم به بررسی رابطه بی  سبک زندگی عوم بلوچ و متذیرهای زمینده 
. ای، رابطده وجدود دارد   و متذیرهای زمینده  کند که بی  سبک زندگی عوم بلوچ  انی  بیان می

انددد از: جنیددیت، مدد هب، سدد ،  شددده در ایدد  ثحقیددق، عبددارت ای بررسددی متذیرهددای زمیندده
ثحصیالت، میزان درآمد، شذ ، میک ، مح  زندگی و جذرافیای مح  زندگی. ازآنجاکده  
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اسدتیودنت بدرای    اندد، از آزمدون آمداری ثدی     دو شقی یدا سده شدقی بدوده     ای  متذیرها م موالً
طرفه برای متذیرهدای کده بدیش از دو سدطح      متذیرهای دو شقی و ثحلی  آنالیز واریان  یک

 ثرثیب است: ای  آمده به دست شده است. نتای  به استفاده

 سبک زندگی قوم بلوچ و جنسيت

هدا را نشدان    اسدخگو را بده ثفکیدک جدن  آن    جدول زیر، متوسدط نمدره سدبک زنددگی افدراد پ     
و  3.07شود، میانگی  شاخص سبک زندگی در پاسدخگویان زن   طور که دیده می دهد. همان می

دهد نمره شاخص سبک زندگی در زنان، بداالثر   آمده است که نشان می دست به 2.70در مردان، 
 ثر است. چ نزدیکثرثیب، سبک زندگی زنان به سبک زندگی سنتی عوم بلو ای  است؛ به

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهشاخص سبک زندگي به تفکیک جنس) : میانگین9  جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراواني هاي پاسخگو گروه

 722. 3.07 38 زن

 606. 2.70 112 مرد

 سبک زندگی و تحصيالت

و ثدا لییدان  و ثحصدیالت    یدپلو، دیدپل  ثدا د ثحصیالت افراد پاسخگو در سده سدطح ابتددایی    
ثکمیلددی بددوده اسددت. میددانگی  نمددره سددبک زندددگی پاسددخگویان بدده ثفکیددک ثحصددیالت  

شدود، متوسدط سدبک زنددگی در      طور که در جدول زیر دیدده مدی   شده است. همان محاسبه
 بوده است. 3.21و ثکمیلی  2.36، دیپلو ثا لییان  2.56افراد ابتدایی ثا دیپلو 

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهه سبک زندگي بر اساس تحصیالت): میانگین نمر10  جدول

 میانگین فراواني تحصیالت
انحراف 

 استاندارد

 درصد 95فاصله اطمینان 
 حداکثر حداقل

 حد باال حد پایین

 3 2 2.72 2.40 276. 2.56 14 ابتداي تا دیپلم

 3 2 2.43 2.29 277. 2.36 62 دیپلم تا لیسانس

 4 2 3.36 3.05 675. 3.21 74 تکمیلي

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل
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شددده بددی  میددانگی  سددبک زندددگی بددر اسدداس   بددرای بررسددی م ندداداری اخددتالف مشدداهده 
طور کده در   شده است. همان طرفه استفاده ثحصیالت، از آزمون آماری ثحلی  واریان  یک

ثدر از   آمدده کده کوادک    دسدت  به 0.000ی آزمون، سطح م نادارشود،  جدول زیر دیده می
شده در میانگی  سبک زندگی افراد بدا ثحصدیالت    ثرثیب اختالف مشاهده ای  است. به 0.05

ها با بقیده   مختلف م نادار است؛ به ای  م نی که حداع  میانگی  سبک زندگی یکی از گروه
 متفاوت است.

 هاي پیمایشي پژوهش( ذ: یافتهمأخطرفه سبک زندگي و تحصیالت) : آزمون تحلیل واریانس یک11  جدول

 ها میانگین مربع درجه آزادي ها مجموع مربع 
مقدار آماره 

 فیشر

سطح 

 معناداري

 000. 47.247 12.499 2 24.997 ها اختالف بین گروه

   265. 147 38.887 گروهي اختالف درون

    149 63.884 کل

طور کده دیدده    دهد؛ همان ان میآمده از آزمون شفه را نش دست های به جدول زیر، زیرگروه
های سبک زندگی، افراد با ثحصیالت ابتددایی ثدا لییدان ، در یدک      شود، بر اساس نمره می

اند؛ به ای  م نی که سدبک زنددگی در اید  دو سدطح از ثحصدیالت، بداهو        گروه عرارگرفته
لییدان  و  یکیان است و اختالف م ناداری ندارد و اما سبک زندگی افراد با سواد باالثر از 

 ثوجمی دارد. یا حوزوی سطح عالی ثفاوت عاب 

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتههاي شفه) : زیرگروه12  جدول

 0.05ها در سطح معناداري  وه زیرگر فراواني انواع خود
1 2 

  2.36 62 دیپلم تا لیسانس

  2.56 14 دیپلم -ابتداي

 3.21  74 تکمیلي

 1.000 336.  معناداريسطح 

طدور کده    دهد. همدان  نمودار زیر میانگی  سبک زندگی را در سطوح مختلف سواد نشان می
شود، میانگی  سبک زندگی سدطح سدواد زیدر دیدپلو و دیدپلو ثدا لییدان ، بده هدو           دیده می

 ثوجمی دارد. نزدیک است اما سطح عالی، اختالف عاب 
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 هاي پیمایشي پژوهش( فتهمأخذ: یا: میانگین سبک زندگي بر اساس سطح سواد )3نمودار 

 

 سبک زندگی و ميزان درآمد

شده اسدت.   میزان درآمد در سه سطح متوسط رو به پایی ، متوسط رو به باال و خو  ارزیابی
شدده اسدت.    میانگی  نمره سبک زندگی پاسدخگویان بده ثفکیدک سدطوح درآمدد، محاسدبه      

افراد با درآمد متوسدط  شود، متوسط سبک زندگی در  طور که در جدول زیر دیده می همان
 بوده است. 2.92و خو   3.08، متوسط رو به باال 2.69رو به پایی ، 

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین نمره سبک زندگي بر اساس درآمد)13  جدول

 میانگین فراواني درامد
انحراف 

 استاندارد

 درصد 95فاصله اطمینان 
 حداکثر حداقل

 حد باال حد پایین

متوسط رو به 

 پایین

102 2.69 .614 2.57 2.81 2 4 

متوسط رو به 

 باال

31 3.08 .650 2.84 3.31 2 4 

 4 2 3.32 2.53 765. 2.92 17 خوب

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل

شده بی  میانگی  سبک زندگی بر اسداس درآمدد از    برای بررسی م ناداری اختالف مشاهده
 0.061شده است. سطح م نداداری آزمدون    طرفه استفاده اریان  یکآزمون آماری ثحلی  و

شدده در میدانگی     ثرثیدب اخدتالف مشداهده    اید   است. بده  0.05ثر از  آمده که بزرگ دست به
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ثدوان رابطده م نداداری     ثرثیب نمدی  ای  سبک زندگی افراد با درآمد مختلف م نادار ندارد. به
 ها به دست آورد. ای  یافته بی  سبک زندگی و درآمد افراد با ثوجه به

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهطرفه سبک زندگي و درآمد) : آزمون تحلیل واریانس یک14  جدول

 ها میانگین مربع درجه آزادي ها مجموع مربع 
مقدار آماره 

 فیشر

سطح 

 معناداري

 061. 4.659 1.904 2 3.808 ها اختالف بین گروه

   409. 147 60.076 گروهي اختالف درون

    149 63.884 کل

 سبک زندگی و شغل

هدا در سده گدروه دولتدی      میانگی  نمره سبک زندگی پاسخگویان به ثفکیک انوا  شدذ  آن 
طور که در جدول زیر دیدده   شده است. همان کارمند، دولتی دارای میئولیت و آزاد محاسبه

و  3.24لتی دارای میئولیت ، دو3.19شذ  دولتی  شود، متوسط سبک زندگی در افراد با می
ثرثیدب نمدره سدبک زنددگی افدراد دولتدی دارای میدئولیت از         اید   بوده است. به 2.30آزاد 

دوگروه دیگر بیشتر بوده است و از سبک زندگی عوم بلوچ فاصله بیشتری داشدته اسدت. در   
مقابد  افدرادی کده دارای شدذ  آزاد هیدتند، دارای نمدره سدبک زنددگی کمتدری هیدتند؛           

ثری به سدبک زنددگی سدنتی عدوم بلدوچ       ثرثیب ای  افراد دارای سبک زندگی نزدیک ی ا به
 هیتند.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین نمره سبک زندگي بر اساس شغل)15  جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراواني شغل
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل
 حد باال حد پایین

 4 2 3.33 3.04 597. 3.19 66 کارمند -يدولت

 4 2 3.53 2.94 575. 3.24 17 داراي مسئولیت -دولتي

 4 2 2.38 2.23 298. 2.30 67 آزاد

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل

دهد و افراد دارای شذ  دولتدی، سدبک زنددگی     های شفه را نشان می جدول ذی ، زیرگروه
دارای شدذ  آزاد هیدتند، سدبک زنددگی متفداوثی بدا افدراد         شبیه به هو دارند و افرادی کده 



 189     شناختي سبک زندگي قوم بلوچ ایراني مطالعه جامعه

دارای شذ  دولتی دارند و سبک زندگی مشاغ  آزاد بده سدبک زنددگی سدنتی عدوم بلدوچ       
 ثر است. نزدیک

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتههاي شفه) : زیرگروه16  جدول

 0.05ها در سطح معناداري  وه زیرگر فراواني شغل
1 2 

  2.30 67 آزاد

 3.19  66 کارمند-دولتي

 3.24  17 داراي مسئولیت -دولتي 

 917. 1.00  سطح معناداري

دهدد؛   هدا نشدان مدی    نمودار زیر، ثذییدرات نمدره سدبک زنددگی افدراد را برحیدب شدذ  آن       
ثرثیب باید گفت سبک زندگی افراد دارای شذ  آزاد، بده سدبک زنددگی سدنتی عدوم       ای  به

ثری با عوم بلوچ دارند و هر اه  فراد دولتی، سبک زندگی متفاوتثر است و ا بلوچ، نزدیک
ها از عوم بلوچ فاصله  افراد میئولیت بیشتری در سمت دولتی داشته باشند، سبک زندگی آن

 گرفته است.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین سبک زندگي بر اساس شغل )4نمودار 
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 سبک زندگی و مسكن

هددا در سدده گددروه  بک زندددگی پاسددخگویان بدده ثفکیددک نددو  میددک  آنمیددانگی  نمددره سدد
طور کده در   شده است. همان متر محاسبه 200متر و ویالیی بیش از  200آپارثمان، ویالیی ثا 
، ویالیدی ثدا   3.4خانه آپارثمدانی   باشود، متوسط سبک زندگی در افراد  جدول زیر دیده می

ثرثیب نمره سدبک زنددگی    ای  بوده است. به 2.35متر  200و ویالیی بیش از  3.08متر  200
کندد؛ درواعدع افدرادی کده      افراد با ویالیی شدن و بزرگ شدن میک  افراد، کاهش پیدا می

های ویالیی بزرگ هیتند، دارای نمدره سدبک زنددگی کمتدری بدوده و سدبک        دارای خانه
 ثری به سبک زندگی سنتی عوم بلوچ دارند. زندگی نزدیک

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهمیانگین نمره سبک زندگي بر اساس نوع مسکن): 17 شماره جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراواني مسکن
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل
 حد باال حد پایین

 4 2 3.70 3.09 611. 3.40 18 آپارتمان

 4 2 3.23 2.93 603. 3.08 66 متر 200ویالیي تا 

 4 2 2.44 2.26 374. 2.35 66 متر 200یي بیش از ویال

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل

شده بی  میانگی  سبک زندگی بر اساس میدک ، از   برای بررسی م ناداری اختالف مشاهده
طدور کده در    شدده اسدت. همدان    طرفده اسدتفاده   آزمون آماری فیشر در ثحلی  واریدان  یدک  

ثدر از   آمدده کده کوادک    دسدت  بده  0.000 ناداری آزمون شود، سطح م جدول زیر دیده می
های  شده در میانگی  سبک زندگی افراد با میک  ثرثیب، اختالف مشاهده ای  است؛ به 0.05

 مختلف م نادار است.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهطرفه سبک زندگي و مسکن) : آزمون تحلیل واریانس یک18 جدول 

 ها میانگین مربع يدرجه آزاد ها مجموع مربع 
مقدار آماره 

 فیشر

سطح 

 معناداري

 000. 46.577 12.390 2 24.780 ها اختالف بین گروه

   266. 147 39.104 گروهي اختالف درون

    149 63.884 کل

شود. بر ای  اساس افراد، برحیب میک  خدود بده    های شفه در جدول زیر دیده می زیرگروه
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یک از دو گروه  ی  با هیچنش آپارثماننمره سبک زندگی افراد  اند و شده سه زیرگروه ثقییو
دیگر مشابه نییت؛ درواعع ای  گروه بیشتری  اختالف را با سبک زنددگی سدنتی عدوم بلدوچ     

 دارند.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتههاي شفه) : زیرگروه19  جدول

 فراواني مسکن
 0.05ها در سطح معناداري  وه زیرگر 

1 2 3 

   2.35 66 200ویالیي بیش از 

  3.08  66 200ویالیي تا 

 3.40   18 آپارتمان

 1.000 1.000 1.000  سطح معناداري

دهدد؛   هدا نشدان مدی    نمودار زیر، ثذییرات نمره سدبک زنددگی افدراد را برحیدب میدک  آن     
ک ثر شددن میدک ، بده سدب     ثوان نتیجه گرفت سبک زندگی افراد با بزرگ ثرثیب، می ای  به

 شود. ثر می زندگی سنتی عوم بلوچ، نزدیک

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین سبک زندگي بر اساس نوع مسکن )5نمودار 

 

 سبک زندگی و محل زندگی

ها در سده گدروه شدمر،     میانگی  نمره سبک زندگی پاسخگویان به ثفکیک مح  زندگی آن
زنددگی در افدراد در شدمرهای بدزرگ      شده است. متوسط سدبک  روستا و شمرستان محاسبه

ثرثیدب نمدره سدبک زنددگی      ای  بوده است؛ به 3.05و شمرهای کواک  2.43، روستا 3.01
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کنند، از افراد سداک    افراد که در شمرها اه شمر کواک و اه شمرهای بزرگ زندگی می
ثری  در روستاها، باالثر است. همچنی  افرادی که در روستاها هیتند، سبک زندگی نزدیک

به سبک زندگی سنتی عوم بلوچ دارندد و افدرادی کده در شدمرها هیدتند، بده نیدبت سدبک         
 زندگی متفاوثی دارند.

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین نمره سبک زندگي بر اساس محل زندگي)20جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراواني محل زندگي
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل
 حد باال حد پایین

 4 2 3.31 2.71 745. 3.01 26 شهر( شهر )کالن

 3 2 2.51 2.35 295. 2.43 60 روستا

 4 2 3.23 2.88 706. 3.05 64 شهرستان

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل

های نمره سدبک   مشاهده است، زیرگروه آزمون زوجی شفه که نتای  آن در جدول زیر عاب 
هدا   دهد؛ افراد ساک  در شدمرها و شمرسدتان   نشان می  اد را بر اساس مح  زندگیزندگی افر

دارای نمره سبک زندگی شبیه به هو هیتند و افرادی کده در روسدتا سداک  هیدتند، سدبک      
هدا بده سدبک زنددگی سدنتی عدوم        زندگی متفاوثی با افراد شمری دارند و سبک زنددگی آن 

 ثر است. بلوچ نزدیک

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتههاي شفه) : زیرگروه21  جدول

 فراواني انواع خود
 0.05ها در سطح معناداري  وه زیرگر

1 2 

  2.43 60 روستا

 3.01  26 شهر

 3.05  64 شهرستان

 945. 1.000  سطح معناداري

دهدد؛   ها نشان می نمودار زیر، ثذییرات نمره سبک زندگی افراد را برحیب مح  زندگی آن
شمر و گروه آخر، شمرستان بده   ثرثیب باید گفت سبک زندگی افراد گروه اول، کالن ی ا به

اختالف بیشتری با سبک زندگی عوم بلوچ دارد و در  و مشابه یکدیگر است که هو نزدیک
 مقاب ، افراد ساک  در روستاها دارای نمره سبک زندگی کمتری هیتند.
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 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافتهزندگي ): میانگین سبک زندگي بر اساس محل 6 نمودار

 

 سبک زندگی و جغرافيایی محل زندگی

هدا در سده    میانگی  نمره سبک زندگی پاسخگویان به ثفکیک جذرافیدای محد  زنددگی آن   
شده است. متوسط سدبک زنددگی در افدراد بده      گروه سرحد، مکران و جنو  استان محاسبه

ثرثیددب، نمددره سددبک زندددگی افددراد در    ایدد  بددوده اسددت. بدده  2.84و  2.79، 2.76ثرثیددب 
جذرافیاهای مختلف، اختالف اندکی باهو دیگر دارندد. افدرادی کده در سدرحدات زنددگی      

ثری بده سدبک زنددگی سدنتی      کنند، در مقاییه با دو گروه دیگر، سبک زندگی نزدیک می
نقداط  کنندد در مقاییده بدا دیگدر      عوم بلوچ دارند و افرادی که در جنو  استان زنددگی مدی  

 ثری با سبک زندگی سنتی عوم بلوچ دارند. استان سبک زندگی متفاوت

 هاي پیمایشي پژوهش( مأخذ: یافته: میانگین نمره سبک زندگي بر اساس جغرافیایي محل زندگي)22جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراواني جغرافیایي محل زندگي
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حداکثر حداقل
 حد باال ینحد پای

 4 2 2.94 2.59 629. 2.76 53 سرحد

 4 2 2.98 2.61 663. 2.79 53 مکران

 4 2 3.05 2.63 688. 2.84 44 جنوب استان

 4 2 2.90 2.69 655. 2.80 150 کل
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 گيری بندی و نتيجه جمع

طور کام  از درگیر شدن  طور که گیدنز م تقد است، هیچ فردی عادر نییت خود را به همان
ای از  ثذییر و ثحوالت عصر جدید دور نگه دارد. امروزه در عصدر جدیدد مدا بدا مجموعده      با

هدا سدروکار دارد؛    خدود بدا آن    رو هیتیو کده هدر فدردی در زنددگی روزمدره      ها روبه انتخا 
های مدرن مطدرح   های سنتی و رو  ها مویو  رویارویی رو  هایی که گاه در آن انتخا 

رؤیدت و   ز همده در شدیوه و ندو  سدبک زنددگی افدراد، عابد        هایی که بدیش ا  است؛ انتخا 
وجدوی آن هیدتند کده هویدت خدود را در       ثر است. افراد در جوامع جدید در جیت ملموس

سدو، نشدانگر کداهش ثدیریر      شان پیدا کنند. اید  مویدو  از یدک    پرثو شیوه و سبک زندگی
یدانگر ثحدول کیفدی    سدازی و از سدوی دیگدر، ب    های سنتی در فرآیند هویدت  ها و رو  شیوه
یابی در عصر جدید است که با خار  از کنترل مراجع سدنتی و غیررسدمی    های هویت مؤلفه

 همچون خانواده، عومیت، دی ( و ساختارهای رسمی عرار دارد.)

جدید، آن است که نیازهای فرد بده اسدتقالل شخصدی، هویدت م دی ،        خاصیت جام ه
ناپد یری بده داشدت  و مصدرف کدردن       ی پایدان هدا  طلبی بده نیازمنددی   زندگی واع ی و کمال

شدود ثدا فدرد از طریدق      گردد، مبدل مدی  شود و عریه می وارد بازار می هرروزکاالهایی که 
جدیدد اسدت را کیدب و احدراز کندد.        هایی را که موردپیند خود و جام ه آن، انوا  هویت

، مد هبی و ...(  هدای عدومی   هویدت )های پیشدی    آنچه میلو است، اینکه در ای  روند، ارز 
طور که نتای  پد وهش حایدر نیدز مؤیدد اید  مطلدب        شوند؛ همان ثر می کمرنگ و کمرنگ

های زندگی مدرن و جدید در بدی  کنشدگران جام ده عدومی بلدوچ       است که گیتر  سبک
دارای گرایش به ای  نو  از سبک زنددگی از میدزان گدرایش بده هویدت و سدبک زنددگی        

طدور کده گیددنز     است و باید بدان پرداخته شود، اینکه همان عومی کاسته است اما آنچه ممو
را بایدد ایجداد و   « یفدرد خدود و هویدت   »در ثوییح مفمدوم سدبک زنددگی م تقدد اسدت،      

ندوعی دارای   ها بده  های عومی را نیز باید بازایجاد کرد، اون ای  هویت یجاد کرد، هویتبازا
گیرندد و ممکد  اسدت ثنمدا      ار نمدی های جدیدد عدر   اصالت بوده و لزوماً در ث ارت با هویت

ها االش موعتی داشدته باشدند.    ای از زمان با انوا  دیگری از هویت صورت موعتی در برهه به
ی و جدید، هویدت فدردی و اجتمداعی را بایدد از طریدق      سنتیرغدرواعع در ااراو  جوامع 

ات شخصی عنوان بخشی از فرآیند ثماس متقاب  بی  ثذییر های شخصی و اجتماعی به کاو 
صورت بازثابی سداخت. اید  همدان مفمدوم سدبک زنددگی گیددنز بده م ندای           و اجتماعی به
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 ارثقای خودشکوفایی فردی و پیامدهایی است که بر روابط میان فردی دارد.
های پ وهش حایر، کنشدگران بلدوچ دارای ثحصدیالت دانشدگاهی کده       بر اساس یافته

ثدری  سدبک زنددگی هیدتند کده       ی مددرن نو  برداشت آندان از خدود، آرمدانی اسدت، دارا    
ثری  شیوه زندگی به سبک زندگی ملی دانیت. همچندی  کنشدگران    نزدیک آن راثوان  می

بلوچ دارای ثحصیالت م هبی کده ندو  برداشدت آندان از خدود، وجدودی و واع دی اسدت،         
ثوان آن را دورثدری  شدیوه زنددگی از سدبک      هیتند که می  ثری  سبک زندگی دارای سنتی

گی ملی دانیت. شورایاران محلی شمر و روسدتا نیدز دارای برداشدت وانمدودی از خدود      زند
ثوجده، فاصدله و ثفداوت زیداد      باشند، لیک  نکته عاب  بوده و دارای سبک زندگی بینابینی می

های خود وجودی و خود وانمودی از گدروه افدراد خدود آرمدانی      سبک زندگی افراد گروه
 است.

 یحیثلدو  صدورت  بده  اید  یمل تیهو با که است هایی مؤلفه یادار بلوچ یعوم تیهول ا 
 یدارا کده  داراست زین را هایی مؤلفه ی،عوم تیهو  یا  یهمچن .است ثضاد در مدرن تیهو
 از برآمدده  ی د یطب طدور  بده  که بلوچ عوم یزندگ سبک ل ا باشد، یم یمل تیهو با خوانی هو
 یزنددگ  سدبک  با همیان ای متضاد ییها مؤلفه یدارا شک   یهم به زین است عوم  یا تیهو

 سبک زنددگی سدنتی   از گرفت  فاصله سمت به بلوچ یعوم جام ه یکل حرکتاست.  مدرن
 یانددان  ثضاد یدارا که هایی مؤلفه یبرخ البته است سبک زندگی مدرن به شدن کینزد و
 ک یلد شدوند،   یمد  تید ثقو یحتد  و داشدته  را خود حفظ ییثوانا ،نباشند یملسبک زندگی  با

 دسدت  بده  رفتده  رفتده  ،اسدت  یملد سبک زندگی  با هایی ثفاوت یداراکه  آن ثر بزرگ بخش
 عوامد   یبرخد  ؛اسدت  مدؤرر  ی،کلد  حرکت  یا سرعت در یعوامل شود؛ یم سپرده یفراموش

 عامد   ثدری   ممو ،پ وهش های افتهی اساس بر که ندا بخش سرعت ،عوام  یبرخ و کندکننده
 التیثحصدد یدارا یآمددار جام دده اراکدده .اسددت یدانشددگاه التیثحصدد ،دهنددده سددرعت
  یهمچند  ندد. بود ملدی  یزنددگ  سدبک  به یزندگ سبک نو   یثر کینزد یدارا ی،دانشگاه

 هرگونده  بده  ثدوان  یمد  مدا، آن ثدری   ممدو  ازجملده  کده  هیدتند  حرکدت   یاکندکننده  یعوامل
و مصدادیق   هراده  لد ا  ،کدرد  اشداره  میدئله   ید ا دهنده اشاعه ینمادها و یم هب ثند ث صبات

 سدرعت  ،ابدد ی ثوسد ه  بلدوچ  یعدوم  جام ده  در دهندده سدبک زنددگی مددرن     نمادهای اشاعه
 ینمادها رشد به آنچه هر و یافته افزایش مدرن یزندگ سبک و یمل تیهو سمت به حرکت
 یزنددگ  سدبک  سمت به حرکت سرعت از ،شود زده دام  یم هبدهنده ث صبات ثند  اشاعه
گیدرد.   ز هویدت و سدبک زنددگی ملدی عدرار مدی      شدده و در میدیر دور شددن ا    کاسته مدرن
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که خواستار ثذییدر   دهد: درصورثی های ثحقیق پیش رو و آزمون فرییات آن، نشان می یافته
سبک زندگی عوم بلوچ و گ ار آن از سنتی به مدرن هیتیو، باید نمادهدای فرهنگدی سدطح    

فرهنگدی سدطح    های اثخاذی مددیریت  استان سییتان و بلوایتان را ثقویت کرده و سیاست
کننده سدبک زنددگی مددرن سدوگ      های ثقویت استان را هراه بیشتر به سمت افزایش پایگاه

ثدوان بده سدینما،     کننده سبک زندگی مدرن، مدی  دهنده و ثقویت دهیو. ازجمله نمادهای ارائه
هدای عمدومی و ... اشداره نمدود کده       ثئاثر، فرهنگیرا، خانه فرهنگ، سدرای محلده، کتابخانده   

 .استآمار ای  نمادهای فرهنگی در سطح استان سییتان و بلوایتان شدیداً پایی   متیسفانه
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