
٢٢٨٤١٦٩

1.
169-194صفحات،97پاییز،1شماره،13دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

تبیین رابطه سبک زندگی با هویت 
(مطالعه تجربی استان لرستان)

2سعید گودرزيدکتر و 1دادينورالدین الهدکتر 

14/8/97تاریخ پذیرش: 23/11/96:وصولتاریخ 

چکیده:
کننده بر هویت واملی که در جهان معاصر اثري تعییناز جمله ع

اجتماعی دارد، سبک زندگی است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و 
هاي منسجم و بازتابی و قدرت انتخابی که براي افراد ایجاد کرده است، هویت

تعلقات نسبتاً پایدار سنتی را دچار چالش و استحاله کرده است و منابع 
سازي و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین عددي را براي هویتمتکثر و مت

هاي هویتی ایجاد کرده است. مبناي این پژوهش تبیین تمایزات و تشخص
ي میان سبک زندگی و هویت در دو بعد قومی و ملی است. در این رابطه

ها استفاده آوري دادهتحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه براي جمع
1066گیري متناسب با حجم ت. با استفاده از فرمول کوکران و نمونهشده اس

ي آماري انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است، که عنوان نمونهنفر به
سبک زندگی بر هویت، هم در بعد قومی و هم در بعد ملی تأثیرگذار است. 

گی دهد که سبک زندي رگرسیون چند متغیره نشان میتحلیل به واسطه
عنوان متغیر وابسته تبیین از هویت ملی را به48/0از هویت قومی و 68/0
کند. می
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مسألهیانبومقدمه
عناسازي هویت در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارتست از فرایند م

هاي فرهنگی که بر اي از ویژگیي بهم پیوستهبر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه
فرد خاص یا براي هر کنشگر جمعی شود. براي هرمنابع معنایی دیگر اولویت داده می

ممکن است چندین هویت وجود داشته باشد، اما این کثرت براي خود بازنمایی و کنش 
). بحران هویت یکی از 22: 1380(کاستلز،تناقض استي تنش واجتماعی سرچشمه

اندازهاي فرهنگی نتایج تغییرات سریع و وسیعی است که در ساختارها و به ویژه در چشم
: 1378جاه،فعت(رطبقه، جنسیت، روابط جنسی، قومیت، نژاد و ملیت پدید آمده است

معاصر است و عمدتاً در ياي عمومی در جامعهتوان گفت بحران هویت پدیده). می11
کند. طی این بحران که از قرن غرب مطرح است و از آنجا به جوامع دیگر سرایت می

ترین ارکان هویتی فرد هایی مانند قوم که قبالً مهمنوزدهم آغاز شده است، به تدریج گروه
ه و یافت سست شدهاي آنها هویت میدادند و فرد از طریق انتساب به ارزشرا تشکیل می

هاي بسیار مهم ). هویت یکی از مقوله94: 1385(معیدفر،دهنداهمیت خود را از دست می
اجتماعی سی ـهاي اخیر هم در ادبیات سیااي که در سالشود، به گونهو اساسی تلقی می
جوامع مورد توجه قرار يهاي فرهنگی به صورت جدي در همهگذاريو هم در سیاست

هاي متقابل میان هویتيبه دلیل وجود تنوع قومی، فرهنگی و رابطهگرفته است. در ایران
فروملی با هویت ملی، موضوع از جایگاه و اهمیت بیشتري برخوردار است و ناگزیریم کم و 

هاي قومی بررسی و کیف هویت ملی را در کم و کیف تعامالت و مناسبات آن با هویت
هی معتقد است ایران همانند سایر کشورهاي ). فکو19: 1383االمینی،(روحجستجو کنیم

ایران يجامعهيترین مسألهرو است و در آینده شاید به مهمي هویت روبهجهان با مسأله
ترین هویت را یکی از اساسیي). بشیریه نیز مسأله71: 1381(فکوهی،تبدیل شود

بندي هر گونه صورت). پیش از 304: 1379(بشیریه،داندهاي حال حاضر کشور میبحران
مفهوم هویت اجتماعی، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که هویت اجتماعی بر مبناي چه 

شناسی به این پرسش داده ترین پاسخی که در جامعهگیرد. کلیعامل یا عواملی شکل می
سنتی يجامعهيسنتی و مدرن استوار است. دربارهيشود بر مبناي تمایز جامعهمی

هاي انتسابی است. اما در اشاره کافی است که مبناي هویت اجتماعی افراد ویژگیهمین
جوامع مدرن دو رویکرد عمده در پاسخ به پرسش فوق وجود دارد: در رویکرد اول و 

تر فعالیت تولیدي و جایگاه فرد در نظام تولید یا ساختار شغلی شالوده هویت قدیمی
گیري هویت اجتماعی فتارهاي مصرفی مبناي شکلاجتماعی اوست؛ و در رویکرد دوم، ر
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بندي و رویکرد دوم بر اساس شود. رویکرد اول عمدتاً بر اساس مفهوم طبقهمحسوب می
معاصر به شناسیگیري همگراي جامعهشود. جهتبندي میمفهوم سبک زندگی فرمول

وست و در هاي اجتماعی ادادن به هویتافزون مصرف در شکلسمت پذیرفتن اهمیت روز
ي هاي فراغتی و عادات مصرفی به صورتی فزاینده به منزلههاي اخیر فعالیتدهه

؛ گیدنز،1987؛ فدرستون،1984(بوردیو،شوندهاي هویت اجتماعی درك میشالوده
). سبک 58: 1381به نقل از اباذري و چاوشیان،؛1987؛ لش و اري،1994و1991

است که تغییر و تحوالت پدید آمده ضرورت به مفاهیم جدیدي يزندگی در زمره
هاي گیري نظریهکارگیري آن را ایجاد کرده است. در واقع به سبب این تحوالت، جهت

دهی به هاي اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی در شکلاجتماعی در دهه
هاي زبنديهاي هویتی، مربنديهویت شخصی و اجتماعی است و مقوالتی همچون ترکیب

هاي ارزشی، مدیریت بدن، مصرف مد و الگوهاي مصرفی و هویتی، تحول منظومه
ایران ياند. جامعهموضوعاتی از این قبیل به محورهاي نظریه و پژوهش اجتماعی بدل شده

هاي اخیر شاهد تغییرات فرهنگی ناشی از سبک زندکی بوده است. سبک زندگی در سال
هاي افراد در جریان زندگی روزمره است. از رفتارها و فعالیتنسبتاً هماهنگیيمجموعه

شان را براي گزینند تا روایت خاصی از زندگی و هویتهاي عملکردي که افراد برمیشیوه
هاي ارتباطی نظیر دیگران بیان کنند. تحوالت تکنولوژیکی و گسترش استفاده از فناوري

ها و باعث شده است، افراد جامعه به دنبال ارزشاینترنت، ماهواره، تعامالت با دنیاي مدرن
هاي زندگی جدید سبکيعبارتی به دنبال تجربهشان باشند؛ بهالگوهاي جدید براي زندگی
ایران به دلیل برخورداري از دستاوردهاي تکنولوژیک دنیاي يباشند. بنابراین مردم جامعه

سمت گذار از زندگی سنتی بهيهمدرن و به سبب برخورداري از تسهیالت ارتباطی دور
کنند. به تبع این فرایند استان لرستان نیز تحت تأثیر سبک زندگی نوین را تجربه می

(چه در سطح تغییرات ناشی از سبک زندگی قرار گرفته است. در استان لرستان که هویت
ی ساز سنتفردي و چه در سطح جمعی)، تحت تأثیر ساختارهاي سنتی و الگوهاي هویت

ي مدگرایی، بازنمایی گرفت، ما شاهد سبک زندگی هستیم که در آن به واسطهشکل می
هاي انتخابی افراد از زیر الزامات ظرفیت...بدن، الگوهاي خرید، مصرف موسیقیایی و

ساز سنتی خارج شده است و امکان ساختن تصویر انتخابی از خویشتن و ساختاري هویت
هاي جدید به وجود آمده است. سبک زندگی ع ابراز هویتهاي زندگی خاص و به تبسبک

هاي انتخابی که ایجاد کرده است، به ابزار جدیدي براي انعکاس خود و دیگري و با ظرفیت
جدید تبدیل شده است.گیري هویت شکل
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توان گفت جامعه و فرهنگ لرستان در حال تجربه کردن نوعی گذار طور خالصه میبه
ساز در آن اندیشی و به چالش کشیده شدن عناصر فرهنگی و هویتاست که امکان باز 

اي مواجه هستیم که تحت تأثیر سبک زندگی بسیار وجود دارد. در لرستان ما با جامعه
هاي سنتی و مدرن وضعیتی از نابسامانی و از هم گسیختگی ناشی از ضعف همبستگی

ی، ملی و جهانی متفاوت و نسبتأ ساز، افراد در برابر الگوهاي قومتهاي سنتی هوینظام
ساز و هویت بخش و در تهاي سنتی هویاند و با کنده شدن از نظاممتعارضی قرار گرفته

شرایط ضعف اساسی و یا نبود ساختارهاي نوین مدنی و عدم تشخیص الگوهاي مناسب 
ن شوند. اهمیت یافتگرایی میدچار تعارض، سردرگرمی، بال تکلیفی، نارضایتی و برون

گیري ارزشی و هویتی در بین شهروندان استان لرستان و شکليمصرف در منظومه
سازند، از جمله تحوالتی آن هویت خویش را میيهاي جدیدي که افراد به واسطهصورت

هدف يسبک زندگی و هویت جامعهيآیند که ضرورت بازاندیشی در مسألهبه شمار می
توان گفت تحت تأثیر سبک زندگی جدید خالصه میطوربهسازد. مد نظر را پررنگ می

تري تغییر حالت داده هویت مردم این منطقه از ساختار ساده به ساختار پیچیده و ترکیبی
ساز گسست همبستگی از زمینهاست. تغییرات فرهنگی نشأت گرفته از سبک زندگی مدرن

ه است که در نبود نوع منسجم، ساده و مکانیکی به نوع شبه ارگانیک و پیچیده شد
آیند، نهادهاي مدرن و مدنی که بسترساز انسجام و همبستگی ارگانیک به شمار می

هاي ناشی از آن هاي سنتی و مدرن و تقابل و تعارضکنش نظامهمتغییرات ناشی از بر
گیري مسائل مختلف و از جمله تغییرات هویتی و مسائل هویتی شده است. منجر به شکل

آفریند و از سوي زندگی نقش میيسو سبک زندگی سنتی در زمینهز یکدر لرستان ا
دیگر سبک زندگی مدرن، بازتابی کردن هویت را وارد فضاي زندگی کرده است. بنابراین 

الگوهاي سبک مدرن و سبک سنتی و بازتاب این الگوها يالتی در زمینهبه سؤاپاسخگویی
اي برخوردار باشد. در واقع قدرت میت ویژهتواند از اههاي قومی و ملی میدر هویت

گردد، مثالً سبک زندگی هویت اجتماعی معین میيبازتابندگی سبک زندگی در حوزه
کند که با چه کسانی رابطه داشته باشند، نوع نگاه به ملیت، مذهب، قومیت، افراد تعیین می

ت سبک زندگی در دوران توان گفحکومت، خانواده و فرهنگ چگونه باشد و بر این مبنا می
شود که بودن این پژوهش از آنجا ناشی میيهویت است. مسألهيدهندهد شکلجدی

هم گسیختن انسجام اجتماعی، شود، موجب ازتغییراتی که در سبک زندگی افراد ایجاد می
گرایی، از هم تعلقات و تعهدات هویتی، رواج مصرفيهاي اجتماعی، استحالهافزایش شکاف

شود. بر این مبنا هاي سنتی و در نهایت بحران هویت قومی و ملی افراد میشیدگی شبکهپا
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در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که در استان لرستان سبک 
و دهد و مستعد پذیرش نوآوريتغییرات مدرنیته را نشان میيزندگی که بیش از همه
(قومی و ملی) دارد؟هاي هویتالیهاي باتنوعات است، چه رابطه

پژوهشپیشینه
ي سبک زندگی و هویت با رویکردهاي متفاوت انجام شده تحقیقات مختلفی در زمینه

شود. ي تحقیق، چند نمونه از آنها در ذیل توضیح داده میاست، که براي پشتوانه

الف) تحقیقات داخلی
ها، هویت و رسانهيجنسیتی رابطهيه)، با بررسی مقایس1390(بحرانی و همکاران

سبک زندگی در بین جوانان شیراز به این نتیجه رسیدند که میانگین هویت دینی دختران 
يتر از پسران بوده است. همچنین رابطهباالتر از پسران و هویت دینی دختران قوي

و براي پسران هاي جمعی با هویت دینی براي دختران معنادار و منفی استفاده از رسانه
هاي ها و فناوريو رسانهي جمعیدختران از رسانهيمعنا بوده است. میانگین استفادهبی

هاي جمعی داخلی ارتباطی و اطالعاتی جدید بیش از پسران است. میزان استفاده از رسانه
از میزان استفاده يمعناداري نداشتند، اما رابطهيبا هویت دینی دختران و پسران رابطه

هاي ارتباطی و اطالعاتی جدید با هویت دینی پسران و دختران منفی و ها و فناوريرسانه
(بحرانی و معنادار و مقدار این همبستگی منفی براي دختران بیشتر از پسران است

.)103- 120: 1390همکاران، 
اي به تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت )، در مقاله1386(نسبتقوينواح و 

هاي این پژوهش اند. یافتهموردي اعراب خوزستان پرداختهيومی و هویت ملی: مطالعهق
نشان داد که با افزایش احساس محرومیت نسبی، هویت قومی در میان مردم عرب این 

(نواح و یابدهاي هویت ملی آنها کاهش میاستان تشدید شده و در پی آن برخی جنبه
).142-163: 1386نسب، تقوي

شناختی مدیریت )، در تحقیقی با عنوان بررسی جامعه1387تش و دیگران (پرس
15-25ظاهر و هویت فردي در بین جوانان به بررسی مدیریت بدن و هویت فردي جوانان 

دهد که جوانان براي مدیریت بدن هاي تحقیق نشان میي شهر بابلسر پرداختند. یافتهساله
کنند، که در این بین سهم پسران بیشتر از راجعه میخود بیشتر به مراکز زیبایی اندام م

دختران است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نوع مدیریت ظاهر 
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(پرستش و دختران و پسران جوان با هویت فردي آنان داراي همبستگی معناداري است
).19- 49: 1387دیگران، 

پردازد. این پژوهش هویت ایرانی می)، در پژوهشی به بررسی منابع 1387(حاجیانی
ملی، قومی، يهاي چهارگانهترین تحقیقات هویتی کشور است، به هویتکه یکی از جامع

هاي قومی آذري، کرد، بلوچ، فارس، ترکمن، لر و عرب پرداخته است. دینی و جهانی گروه
هویت يرگانههایی به تمامی ابعاد چهادهد، که جمعیت نمونه با تفاوتنتایج نشان می

تعهد و تعلق و گرایش قوي و جدي داشته و نسبت به همگی آنها متعهد هستند. همچنین 
هاي مورد بحث داراي تعامالت و مناسبات مختلفی با ها نشان داده که هویتتحلیل داده

همدیگر هستند، هرچند قوت این مناسبات و روابط در همه موارد یکسان و یک اندازه 
کلی آن است که ابعاد فرهنگی انواع هویت (اعم از ملی، مذهبی و قومی) ينیست. نتیجه

).1387(حاجیانی، افزایانه دارند مناسبات قوي و جدي و هم
هویت، يي رسانهدر تحقیقی با عنوان بدن به مثابه)،1381آزادارمکی و چاوشیان (

هاي تحقیق آنها ند. یافتهسال شهر تهران پرداخت18نفر از ساکنان باالي 825يبه مطالعه
معناداري با متغیرهایی دارد که يحاکی از آن است که سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطه

يآشکارا داللت فرهنگی دارند، این متغیرها عبارتند از: جنس، سن، تحصیالت، سرمایه
ري فرهنگی، دیانت و نگرش سنتی به خانواده. اما بین مدیریت بدن و متغیرهاي ساختا

معناداري دیده نشده ياقتصادي و شغل رابطهيمثل پایگاه اجتماعی و اقتصادي، سرمایه
است.

تحقیقی با عنوان تأثیر سبک زندگی و هویت اجتماعی:،)1392محمدي (نایبی و
وهش مصرف فرهنگی و مدیریت بدن اند. در این پژتجربی شهر سنندج انجام دادهيمطالعه

ل و هویت اجتماعی به سه صورت قومی، مذهبی و جهان وطنی به عنوان متغیر مستقبه
سازي عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از روش مدل

هاي تجربی مدل نظري مورد نظر را حمایت دهد که دادهمعادالت ساختاري نشان می
).138- 159: 1392کند (نایبی و محمدي، نمی

حقیقات خارجیب) ت
شدن و هاي هویت، جهانیبحران«)، در تحقیقی با عنوان2011(ناز و همکارانعرب

شدن موجب نشان دادند که جهانی» شناختیـ فرهنگی و رواناثرات آن بر هویت اجتماعی
شناختی، مذهبی و فرهنگی متنوعی شده است که شامل هاي هویتی، روانبحران
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گی، تغییر در ساختارهاي اجتماعی سنتی، تقویت سکوالریسم، تکثرگرایی و استعمار فرهن
کاهش هویت اجتماعی و خلق پیچیدگی در روابط اجتماعی است.

)، در تحقیق هویت قومی و آرزوهاي شغلی دانشجویان 2012(و همکاران1هواچن
به آموزان نخاند تا میزان هویت قومی دانششدن تالش کردهي تایوانی در عصر جهانینخبه

در مقاطع تحصیلی باال در دبیرستان را شناسایی کنند و همچنین آرزوهاي شغلی و میزان 
هاي فرهنگی و سنتی جامعه را بسنجند. نتایج این تحقیق درگیر شدن آنها در فعالیت

هایی خاص ممکن است بر فراینداطالعاتی را در این زمینه که چگونه اشتغال به فعالیت
د تأثیر بگذارد ارائه کرده است.یابی قومی افراهویت

)، در تحقیق خود به عوامل مؤثر بر مشارکت و مصرف فرهنگ 2007(چان و گلدتراپ
رسد تکنولوژي همواره با سبک زندگی و عوامل اند. به نظر میتأثیرگذار پرداخته

ت سنتی زندگی مردم به ها، رخدادها و محصوالدموگرافیک، تغییر مهمی را در فعالیت
هاي اند. ترکیب دموگرافیک عامل مهم دیگري در میزان مشارکت در فعالیتد آوردهوجو

تر و داراي حق دیدهتر، آموزشدارند که جمعیت در آینده مسنمختلف است. آنها بیان می
گذار هستند.میزان کاالهاي مصرف فرهنگی تأثیرانتخاب بیشتري است و این تغییرات بر 

ساخت هویت در درون موقعیت هايجنبه«قی با عنوان )، در تحقی2011(2کوپسسکو
شدن فردي در شرایطی که جهانیبر مشکالت ساختاري هویت اجتماعی و » شدنجهانی

وم هویت را از دیدگاه مدرن و مقاله مفهيروي داده است، تمرکز کرده است. نویسنده
ه وجود یک رویکرد کند. در نهایت در این تحقیق عنوان شده است کمدرن تحلیل میپست

شدن، به منظور توضیح و فهم تعریف و تفسیر هویت در عصر جهانیاستراتژیک جدید براي 
اي و جهانی ضروري است.تغییرات اجتماعی در سطوح محلی، منطقه

بندي پیشینه تجربی پژوهشجمع
توان گفت تحقیقاتی که در زمینه سبک زندگی و هویت انجام طور خالصه میبه
شناسی صورت گرفته است. است، عمدتاً با سه رویکرد پزشکی، روانشناسی و جامعهگرفته

تحقیقات جامعه شناسی، نیز نسبت به تحقیقات با رویکرد روانشناسی و پزشکی نسبتاً 
اندك است؛ در این بین تحقیقات مرتبط با سبک زندگی و هویت قومی و ملی نیز سهم 

ي عمدهر داخل کشور انجام گرفته است. عالوه بر آنبسیار نادري در تحقیقاتی دارد که د

1 Huu Chen
2 Coposescu
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سبک زندگی و هویت انجام گرفته مربوط به قشرهایی خاص از يتحقیقاتی که در زمینه
دهی به شهروندانی که در یک جامعه مانند دانشجویان، جوانان و زنان است و قابلیت تعمیم

.کنند را ندارندبستر اجتماعی و فرهنگی خاصی زندگی می

پژوهشچارچوب نظري 
سبک زندگی يهاي ویژهزیمل از طریق تبیین مفهوم مصرف سعی کرد به بیان جلوه

يعنوان مسئلهارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی بهبپردازد. مفهوم مصرف نزد زیمل، 
مدرن دارد. از نظر او سبک زندگی مدرن چیزي است که تنها در تمایز میان شهر يجامعه

. از نظر زیمل سبک زندگی در تر فهمیدنی استمتجدد آن و اجتماعات کوچکبه معناي
یابد. در مورد بنیادهاي حسی حیات ذهنی، شهر، شهر است که شکلی متمایز میکالن

دارد. این امر خود را در هر بار گذشتن از خیابان و در تفاوت زیادي با زندگی روستایی
شهر از آدمی به دهد. کالنو اجتماعی نشان میضربان و تنوع زندگی اقتصادي و شغلی 

کند تا زندگی روستایی. در موجودي تمییزگذار، آگاهی به مراتب بیشتري طلب میيمنزله
: 1372(زیمل،تر استتصاویر ذهنی، حسی آشناتر و موزونروستا آهنگ حرکت زندگی و 

است که پیروي از مد و کند و معتقدسبک زندگی به مد اشاره میي). زیمل در زمینه54
نمادهاي منزلتی دیگر دو کارکرد دارد؛ از سویی اعالم تمایل فرد براي متمایز شدن از 

مد يي مدرن بر مقولهگرایی جامعهدیگران و بیان هویت فردي است و از سوي مصرف
ت هاي زندگی از سویی براي فرد هویتأکید دارد. به نظر زیمل مصرف کاالها و ایجاد سبک

کننده است. سبک زندگی از دیدگاه زیمل، یکی از بخش بوده و از سوي دیگر متمایز
اي جستجو شان در ارتباط با جامعه تودههایی است که افراد براي تعریف هویتشیوه

عنوان یک شکل اجتماعی و اط پیچیده بین سبک زندگی مدرن بهکنند. در حقیقت ارتبمی
: 1997(کاکرهام،دهندوده بحث وي را تشکیل میجستجوي افراد براي کسب هویت شال

134 .(
اي برخوردار است. از نظر سبک زندگی و هویت از اهمیت ویژهيآراء گیدنز در زمینه

یابی در دوران مدرن تغییر شکل داده است، در گذشته مکان نقش گیدنز فرایند هویت
خارج ارتباط يتر با دنیاکلیدي در خلق هویت اجتماعی افراد داشت، چرا که افراد کم

هاي بومی و محلی داشتند و ارتباط رودررو با اطراف ایشان در یک محیط ثابت و نیز سنت
هاي نوین داد. به دنبال مدرنیته و بسط تکنولوژيبخش اعظم هویت آنها را شکل می

دهی به هویت بسیار کمرنگ شد،اطالعاتی و ارتباطی مانند اینترنت، نقش مکان در شکل
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هاي ارتباطی قادرند فرد را از مکان خودش جدا کنند و به ها و تکنولوژيچرا که رسانه
یابی رو هستند و هویتشماري روبهیابی بیجهان پیوند بزنند. در نتیجه افراد با منابع هویت

). 25: 1384کند (گیدنز،محلی و جهانی پیدا میشکل غیر
ي سبک زندگی و هویت به فهم نظري مسألهپردازانی است کهبوردیو نیز از نظریه

کند. از نظر بوردیو تفاوت در رفتار، حاالت و سکنات و ظواهري که بیانگر کمک شایانی می
شناختی را برجسته و به لحاظ هاي صرفاً زیستنوع رابطه با جهان اجتماعی هستند، تفاوت

هاي عمدي در سیماي ي دخل و تصرفها، همهکند. افزون بر ایننمادین پررنگ می
(مدل مو، آرایش صورت، ریش، هاآرایش،هاظاهري، خصوصاً با استفاده از عالیم و نشانه

بوردیو ). 266: 1390(بوردیو،کنندي نشانگان اجتماعی عمل میسبیل و غیره) به منزله
دهد که تمایزهاي اجتماعی هاي زندگی نشان میدر رهیافت نظري خود و در تحلیل سبک

بوردیو سبک يهاي فرهنگی قابل بیان است. در نظریهساختاري چگونه از رهگذر صورتو
هایی چون ي فرد در عرصهبندي کنندهبندي شده و طبقهزندگی که شامل اعمال طبقه

هاي معاشرت، وسایل و اثاثیه مورد روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوهتقسیم ساعات شبانه
یافته یافته و تجسمن و راه رفتن است، در واقع عینیتگفتاستفاده و مسکن، آداب سخن

ترجیحات افراد است. چنانچه بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق دیالکتیکی نشان 
دهد مصرف صرفاً راهی براي نشان دادن تمایزات نیست، بلکه راهی براي ایجاد تمایزات می

). 96: 1381(باکاك،نیز هست
کنند، ژان زان دیگري که به فهم نظري مسئله تحقیق کمک میپردااز جمله نظریه

شناسی است که او و دیگران را به آنجا کشاند که متأثر از زبان1بودریاربودریار است. 
ي این زبان، هر شیء مصرفی ها) را نوعی زبان تصور کنند. در محدودهمصرف اشیاء (ابژه

ال در بازار اتومبیل امروزه خرید یک لکسوز اي دارد که با آن مرتبط است. براي مثنشانه
کیا حاکی از وضعیت اقتصاديخودروکه خریدن یکي ثروت است، در حالینشانه

ي جوانی است، حال معمولی است. به همین قیاس، رفتن به کنسرت اشلی سیمپسن نشانه
به معنایی ي میانسالی، اگر نه پیري، است.آنکه حضور در نمایش مادام باتر فالي نشانه

خریم به همان اندازه یا بیشتر از آن که قابلیت واقعی، هنگامی که ما بلیط می
خریم. از نظر بودریار مصرف میهایی راخریم نشانهسواري یا حضور در نمایش را میماشین

ي این فهمیم که همههاست، نه کاالها. ولی چگونه میتر از هر چیز حاکی از نشانهمهم
ها را تفسیر گوید که ما به این علت قادریم این نشانهچه معنایی دارد؟ بودریار میها نشانه

1 G. Baudrillard
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فهمیم و تحت نظارت آن هستیم. کد در اصل نظامی از قواعد کنیم که همگی کد را می
تر از آن، بفهمیم چگونه به یکدیگر ها را بفهمیم و مهمدهد نشانهاست که به ما امکان می

هاي اشیاء کنیم. مقولهن مصرف کردن اشیاء خودمان را تعریف میاند. ما در حیمربوط
مان در نظم اجتماعی هاي پیدا کردن جایگاهکنند. یکی از راههاي افراد را تعریف میمقوله

کنیم. روي هم رفته، به معنایی بسیار واقعی، مردم بر حسب آن چیزي است که مصرف می
و دیگران نیز آنها را برآن مبنا تعریف خود راکنند؛ آنهاآن چیزي هستند که مصرف می

). 408: 1389کنند (ریتزر،می
عنوان چارچوب نظري و بودریار بهزیمل، گیدنز، بوردیويدر این پژوهش از نظریه

توان استدالل کرد که افراد به زیمل میيتحقیق استفاده شده است. با اتکا به نظریه
کنند هویت متمایز خود مایز اجتماعی هستند و سعی میمصرف و مد به دنبال تيواسطه

هاي نوین ارتباطی توان گفت، رسانهگیدنز میيرا شکل دهند و بسازند. در ارتباط با نظریه
ياند، به این معنی که بر خالف جامعهمدرن تغییر دادهيیابی را در دورهفرایند هویت

يمدرن، به واسطهياد داشت، در جامعهسازي افرسنتی که مکان نقشی کلیدي در هویت
یابی شکلی غیر محلی و جهانی پیدا کرده است و افراد به هاي ارتباطی، هویترسانه

ها قادرند خودشان را به جهان غیر از محل خودشان پیوند دهند و این رسانهيواسطه
ي گیدنز، از نظریهيتواند با خود تغییرات هویتی به همراه آورد. عالوه بر نظریهفرایند می

تحلیل بوردیو از سبک عنوان چارچوب نظري تحقیق استفاده شده است. بوردیو نیز به
سبک زندگی و هویت است. از دیدگاه يترین تحلیل براي تبیین رابطهزندگی مناسب

هاي اجتماعی، تمایز و هویت افراد را فراهم بوردیو نوع مصرف افراد امکان مرزبندي
شود، بلکه عنوان پاسخ به نیازهاي زیستی مطرح نمیدر بحث بوردیو مصرف بهسازد. می

ها باعث تمایزیابی، هاست، که این نمادها و نشانهنظامی از نمادها و نشانهيمصرف به منزله
پردازانی که در این تحقیق به شود. یکی دیگر از نظریههاي هویتی میتشخص و مرزبندي

اثرگذاري سبک زندگی و هویت کمک شایانی نموده است فهم نظري و طراحی مدل 
ي تفاوت تبیین بوردیار معتقد است الگوي مصرفی امروزه بیشتر به وسیلهبودریار است. 

کنیم که با مردم دیگر متفاوت باشیم، ي نیازها. ما براي این مصرف میشود، تا به وسیلهمی
مان تعریف م و چگونگی مصرفکنیي آنچه مصرف میهایی به وسیلهو چنین تفاوت

سرانجام به نیازي پیوسته و تواند هیچگاه برآورده شود؛ شود. نیاز به تفاوت نمیمی
کنند، هاي دیگري در جامعه اشغال میالعمر براي تفکیک خودمان از کسانی که پایگاهمادام

نیم؛ از ککنیم، چیزهایی را به دیگران ابالغ میرسیم. هنگامی که چیزي مصرف میمی
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بودریار قابل ياي که از نظریههایی تعلق داریم یا نداریم. نکتههوجمله اینکه به چه گر
کدها و اشیاء مصرفی يامروزي افراد به واسطهيدریافت است، این است که در جامعه
زیمل گیدنز، يطور خالصه با اتکا به نظریهکنند. بههویت خود را تعریف و بازتعریف می

ي اساس این پژوهش را و و بودریار تعین بخشی سبک زندگی بر هویت قومی، شالودهبوردی
دهد و مدل نظري تحقیق بر مبناي چارچوب نظري مستخرج از نظریات گیدنز، تشکیل می

يگذران فراغت و هویت از نظریهيبراي تبیین رابطهبوردیو و بودریار طراحی شده است.
گیدنز استخراج شده يوي مصرف رسانه و هویت از نظریهبوردیو استفاده شده است، الگ

زیمل و الگوي بازنمایی بدن و ينظریهيالگوي خرید و هویت به واسطهياست. رابطه
الگوي تغذیه و يبودریار تبیین شده است و همچنین رابطهينظریهيهویت به واسطه
زیمل، گیدنز، ياساس نظریهبوردیو استخراج شده است. بنابراین بريهویت از نظریه

اي بر هویت قومی و کنندهاي مهم سبک زندگی که تأثیر تعیینهلفهؤبوردیو و بودریار م
ارائه شده است.1جدول ملی دارند، در قالب 

چارچوب نظري پژوهش و مستندسازي فرضیات:1جدول
فرضیاتواژگان کلیدياشارات نظريپردازنظریه

ا هویت در ارتباط است و منبع سبک زندگی بگیدنز
الگوي مصرف رسانهسبک زندگیسازي استهویت

سبک زندگی براي نشان دادن تمایزات اجتماعی بوردیو
الگوي تغذیهتمایزشودبه کار گرفته می

الگوي فراغت

مد و خرید به دنبال تمایز يافراد به واسطهزیمل
الگوي خریدمدگراییاجتماعی هستند

ربودریا
مصرف ،ها بر همه چیزحاکمیت تصاویر و نشانه

ها، فقط مصرف کاالیی نیست، بلکه مصرف نشانه
ها و نمادها استایده

خریدالگويهامصرف نشانه
بازنمایی بدن

پژوهشهاي فرضیه
بین الگوي مدرن گذران فراغت و هویت قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.-1
ذران فراغت و هویت قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.بین الگوي سنتی گ-2
قومی و ملی شهروندان رابطه وجود هاي خارجی و هویت بین الگوي مصرف رسانه-3

دارد.
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هاي داخلی و هویت قومی و ملی شهروندان رابطه وجود بین الگوي مصرف رسانه-4
دارد.

ملی شهروندان رابطه وجود دارد.قومی و بین الگوي مدرن بازنمایی بدن و هویت -5
قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.بین الگوي سنتی بازنمایی بدن و هویت - 6
قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.بین الگوي مدرن خرید و هویت -7
قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.بین الگوي سنتی خرید و هویت -8
قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.ن تغذیه و هویت بین الگوي مدر-9

قومی و ملی شهروندان رابطه وجود دارد.بین الگوي سنتی تغذیه و هویت -10

پژوهششناسی روش
استراتژي قیاسی و روش تحقیق شناسی تحقیق حاضر مبتنی برمنطق حاکم بر روش

شود که با اتخاذ رویکرد الق میهایی اططور کلی به طرحهاي قیاسی بهکمی است. طرح
در این پذیرند. اي و تعیین چارچوب نظري از پیش تعیین شده صورت میفرضیهقیاسی ـ

ي پژوهش هدف این است که عملکردها و رفتارهاي شهروندان لرستانی که در قالب سازه
قومی و همچنین تعلقات و تعهدات آنها را نسبت به هویت؛کندسبک زندگی معنا پیدا می

در این پژوهش با استفاده از یافته بسنجیم. ي ساختو ملی از طریق مصاحبه با پرسشنامه
هاي آوري شد و با استفاده از آمارههاي کمی جمعتکنیک پیمایش و با ابزار پرسشنامه داده

نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...استنباطی، رگرسیون و

هشپژوجامعه و نمونه آماري
سال ساکن در چهار شهر استان 15-64این پژوهش شهروندان درآمارييجامعه

استان شامل ي آماري از چهار شهرنمونهلرستان است و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش 
گیري ها با استفاده از نمونهالشتر انتخاب شدند. انتخاب نمونهآباد، بروجرد، دورود و خرم

اي صورت گرفت و با توجه به سهم جمعیت هر یک از شهرها مرحلهاي تصادفی چند طبقه
عنوان نمونه انتخاب شد.ي آماري حجمی متناسب با جمعیت بهدر جامعه

روایی و پایایی پژوهش
ابزار پرسشنامه در این تحقیق داراي اعتبار یا روایی صوري و پایایی است. پرسشنامه 

نظران کلیت آن را تعدادي از متخصصان و صاحبداراي روایی صوري است، بدین معنا که 
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اند. به منظور سنجش پایایی در جهت پاسخگویی به هدف اصلی تحقیق تأیید نموده
کدام متغیري واحد را مورد سنجش قرار داده است از هاي مختلف پرسشنامه که هرقسمت

2تکنیک ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتایج بدست آمده بر اساس جدول 
هاي مختلف پرسشنامه ي وجود پایایی در حد قابل قبول یا خوب براي قسمتدهندهنشان
است.

مقدار ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق:2دول ج
ضریب آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیر

480/0فراغت مدرن
472/0فراغت سنتی

476/0داخلیيرسانه
474/0خارجیيرسانه

470/0بازنمایی مدرن بدن
474/0بازنمایی سنتی بدن

373/0خرید مدرن
377/0خرید سنتی
1279/0هویت قومی

365/0مدرنيتغذیه
371/0نتیسيتغذیه

2090/0هویت ملی

پژوهشهاي تعریف سازه
سبک زندگی- 

گیرد که شود که فرد آنها را به کار میسبک زندگی به مجموعه عملکردهایی گفته می
سازند، بلکه روایت خاصی را هم که وي براي هویت مینها نیازهاي جاري او را برآوردهنه ت

در این ).120: 1378سازد (گیدنز، میشخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم
هاي الگوي گذران فراغت، الگوي تحقیق براي عملیاتی کردن سبک زندگی از شاخص

بازنمایی بدن، الگوي مصرف رسانه، الگوي تغذیه و الگوي خرید استفاده شده است.

هویت قومی- 
این است که آنها است، یعنی یک جزء آن،ـهویت قومی مبتنی بر دوگانگی ذهنی ما 

اعضاي قوم خود را چطور ببیند و جزء دیگر آن این است که دیگران اعضاي قوم را چطور 
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شوند. دو مجموعه پویا احاطه میيهاي قومی همواره به وسیلهببینند. بدین جهت گروه
شوند و یک یک مجموعه نیروهاي داخلی است که سبب تثبیت و دوام ما بودن می

شوند. در این معنا ونی است که سبب تشکیل و تعیین آنها بودن میمجموعه نیروهاي بیر
شوند، جزء عناصر هویت قومی نیروها و عناصري که سبب تثبیت و دوام ما بودن میيهمه

). در این تحقیق به منظور 103: 1392(خلیلی اردکانی و همکاران،آیندبه حساب می
هاي قومی، ی، تعلق قومی، وابستگیهاي وفاداري قومسازي هویت قومی مؤلفهشاخص

مفاخر فرهنگی ی و تمدنی و احساس غرور نسبت به تعهدات قومی، افتخار به نمادهاي قوم
و تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است.

هویت ملی- 
هویت دست کم از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست اینکه ما خودمان را چطور 

آنها اساس ـبینند. در این معنا دوگانگی مارا چطور میبینیم و دوم اینکه دیگران مامی
(در اینجا ایرانی عناصري که سبب تثبیت و دوام ما بودنيهویت جمعی است و همه
(هویت ملی) به حساب شود، جزء عناصر هویت(غیر ایرانی) میبودن) و تمایز ما از دیگران

ر این تحقیق براي سنجش هویت ملی ). د1392:103(خلیلی اردکانی و همکاران، آیدمی
اند.ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، ادبی و سرزمینی مورد سنجش قرار گرفته

پژوهشهاي یافته
در این قسمت توصیفی از پاسخگویان در رابطه با متغیرهاي اصلی تحقیق ارائه شده 

نفر از این جمعیت شامل 531باشد، که نفر می1066آماري این تحقیق، ياست. نمونه
آماري در ده گروه سنی ينفر شامل مردان است. به لحاظ سنی نمونه535زنان و 

سال قرار گرفتند، 15- 19درصد از پاسخگویان در گروه سنی 9/14اند. بندي شدهطبقه
8/13ساله، 25- 29درصد در گروه سنی 5/16ساله، 20-24درصد در گروه سنی 9/16

درصد در 2/9ساله، 35-39درصد در گروه سنی 1/10ساله، 30-34سنیدرصد در گروه
درصد در گروه سنی4/5ساله، 45-49درصد در گروه سنی0/7ساله 40- 44گروه سنی 

60-64درصد در گروه سنی 1/2ساله و55- 59درصد در گروه سنی 4ساله، 54-50
رن، سبک سنتی، هویت قومی و ساله قرارگرفتند. متغیرهاي اصلی تحقیق شامل سبک مد

پاسخگویان در يبندي نمرهها رتبههویت ملی هستند. در جداول زیر جهت توصیف داده
غیرهاي اصلی تحقیق ارائه شده است.متيزمینه
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متغیر سبک زندگی مدرنيپاسخگویان در زمینهيبندي نمرهرتبه:3جدول 

فراوانی تجمعی درصد فراونی فراوانی سبک زندگی مدرنگرایش به 
رتبه

21/0 21/0 224 کم
66/0 45/0 480 متوسط

100/0 34/0 362 باال
100/0 100/0 1066 کل

درصد از پاسخگویان گرایش به سبک زندگی 21/0دهدنشان می3نتایج جدول
درصد از پاسخگویان گرایش به سبک زندگی مدرن در حد 45/0کم دارند، يمدرن با رتبه

.سبک زندگی مدرن در حد باال دارنددرصد از پاسخگویان گرایش به 34/0رند و متوسط دا

متغیر سبک زندگی سنتیيپاسخگویان در زمینهيبندي نمرهرتبه:4جدول 

فراوانی تجمعی درصد فراونی فراوانی گرایش به سبک زندگی سنتی
رتبه

24/0 24/0 256 کم
49/0 49/0 522 متوسط
100/0 27/0 288 باال

100/0 1066 کل

درصد از پاسخگویان گرایش به 24/0دهد نشان می4طوري که نتایج جدولهمان
درصد گرایش به سبک زندگی سنتی در حد 49/0سبک زندگی سنتی در حد کم دارند، 

درصد از پاسخگویان گرایش به سبک زندگی سنتی در حد باال دارند.27/0متوسط دارند و 

متغیر هویت قومیيپاسخگویان در زمینهيبندي نمرههرتب:5جدول 

فراوانی تجمعی درصد فراونی فراوانی هویت قومی
رتبه

31/0 31/0 331 کم
83/0 52/0 554 متوسط
100/0 17/0 181 باال

100/0 1066 کل
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درصد از پاسخگویان، 31/0هویت قومی يدهد در زمینهنشان می5نتایج جدول 
درصد 17/0درصد داراي هویت قومی متوسط هستند و 52/0ی پایینی دارند، هویت قوم

افراد هویت قومی باالیی دارند.

متغیر هویت ملیيپاسخگویان در زمینهيبندي نمرهرتبه:6جدول 

فراوانی تجمعی درصد فراونی فراوانی هویت ملی
رتبه

14/0 14/0 149 کم
61/0 47 /0 501 متوسط

100/0 39/0 416 باال
100/0 1066 کل

درصد از 14/0هویت ملی يدهد در زمینهنشان می6طور که نتایج جدول همان
درصد داراي هویت ملی متوسط هستند و 61/0پاسخگویان، هویت ملی پایینی دارند، 

درصد افراد هویت ملی باالیی دارند.39/0

هاي تفاوتی آزمون
تغیرهاي مستقل و وابسته بر حسب متغیر جنس و تأهل هاي تفاوتی در مورد مآزمون

در جداول ذیل ارائه شده است.

جنستحقیق با توجه به متغیريمتغیرهاي مستقل و وابستهTنتایج آزمون:7جدول 
MeanStd. DeviationTSigجنس

5813/4482299/11769/2004/0مردسبک مدرن
5235/4606093/11زن

001/0-9121/5680425/8364/3مردتیسبک سن
0697/5507790/9زن

4953/7393647/9235/1117/0مردهویت ملی
4280/7338525/9زن

010/0-9308/4251883/6576/2مردهویت قومی
8832/4176014/6زن
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وص توان گفت در خصمی7مستقل در جدولTاساس نتایج حاصل از آزمونبر
تفاوت آماري معناداري بین زنان و سبک سنتی و هویت قومی سبک مدرن،متغیرهاي 

هاي جنسی تحقیق مبنی بر عدم وجود تفاوت بین گروه0Hمردان وجود دارد؛  لذا فرض 
گروه تأیید تحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین این دو1Hها رد و فرضدر مورد این متغیر

) تفاوت آماري معناداري بین زنان و مردان هویت ملی(متغیرهاشود؛ اما در مورد دیگر می
هاي جنسی در مورد تحقیق مبنی برعدم وجود تفاوت بین گروه0Hوجود ندارد؛ لذا فرض

شود؛ به ها رد میتحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین گروه1Hاین متغیرها تأیید و فرض
در مورد این متغیرها تفاوتی وجود ندارد.توان گفت بین نظر زنان و مردان عبارت دیگر می

تأهلمتغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق با توجه به متغیرTنتایج نهایی آزمون: 8جدول 
وضعیت 

MeanStd. DeviationTSigتأهل

7084/4614651/11642/3000/0مجردسبک مدرن
1491/4474162/11متأهل

000/0-0766/5564349/8600/3مجردسبک سنتی
0978/5516903/9متأهل

4545/7300228/10179/1143/0مجردهویت ملی
4700/7474342/9متأهل

000/0- 7256/4171564/6704/3مجردهویت قومی
2340/4349873/6متأهل

توان گفت در خصوص می8مستقل در جدولTاساس نتایج حاصل از آزمونبر
آماري معناداري بین افراد تفاوتسبک سنتی و هویت قومی سبک مدرن،رهايمتغی
هاي تحقیق مبنی بر عدم وجود تفاوت بین گروه0Hهل و مجرد وجود دارد؛ لذا فرضمتأ
تحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین این دو1Hهل و مجرد در مورد این ابعاد رد و فرضأمت

هل أآماري معناداري بین افراد متغیر هویت ملی تفاوت؛ اما در مورد متشودگروه تأیید می
هل أهاي متتحقیق مبنی بر عدم وجود تفاوت بین گروه0Hو مجرد وجود ندارد؛ لذا فرض

گروه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین این دو1Hو مجرد در مورد این بعد تأیید و فرض
لین و مجردین در این مورد تفاوتی هأتوان گفت بین نظر متشود؛ به عبارت دیگر میرد می

وجود ندارد.
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تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این پژوهش به منظور روابط چند متغیري چندگانه و اثرات جمعی و همزمان 

پژوهش، از تکنیک تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده يمتغیر وابستهمتغیرهاي مستقل بر
یا مرحله به 1مستقل، از روش گام به گامشده است. با توجه به تعداد زیاد متغیرهاي

اساس باالترین مرحله استفاده شده است. در روش گام به گام اولین متغیر مستقل بر
شود، از آن پس سایر با متغیر وابسته وارد تحلیل میضریب همبستگی صفر مرتبه

ان، (سرمد و دیگردشونحسب ضریب همبستگی در تحلیل وارد میمتغیرهاي مستقل بر
اول داراي يمرحلهدر این روش احتمال دارد برخی از متغیرهایی که در.)93: 1382

حل بعدي حذف شوند. در هر مرحله متغیر با متغیرهایی مرارقدرت تبیین باالیی بودند د
ها داراي بیشترین مجذور آنمتغرهاي مقدم برمانند که پس از تفکیک مشارکت باقی می

).179:1381ی،(ساعباشدRهمبستگی 

اثر سبک زندگی بر هویت قومیتحلیل رگرسیون:9جدول 
BSEBBetaTPنام متغیرردیف

264/078/0161/0388/3001/0فراغت مدرن1
473/102/0183/0651/4000/0فراغت سنتی2
000/0- 824/5- 033/0180/0- /194ي مدرنرسانه3
520/098/0203/0294/5000/0ي سنتیرسانه4
013/0- 485/2- 129/0099/0- /320بازنمایی مدرن5
000/0- 105/4- 138/0210/0- /567خرید مدرن6
105/0146/0822/4000/0- /506خرید سنتی7
550/101/0172/0454/5000/0ي سنتیتغذیه8

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 688/0 473/0 468/0 85552/4

دهد با توجه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سبک زندگی بر هویت قومی نشان می
بعد آن اثر مستقیم بر هویت 7بعد سبک زندگی 10، از05/0داري کمتر از به سطح معنی

سنتیي)، رسانه- 210/0(قومی داشته که به ترتیب میزان اثر عبارتند از خرید مدرن 

1 stepwise
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)،172/0سنتی (ي)، تغذیه0-/180مدرن (ي)، رسانه183/0()، فرهنگی سنتی203/0(
طور خالصه به). 0- /099)، بازنماي مدرن (146/0(خرید سنتی )،161/0فرهنگی مدرن (

با توجه شود وه شده پذیرفته میتوجه به نتایج آماري ارائتوان گفت مدل رگرسیون بامی
تحقیق مبنی بر عدم تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی رد و فرض0Hبه این نتایج فرض 

1Hگردد؛ به عبارت دیگر یید میهویت قومی تأتحقیق مبنی بر تأثیر سبک زندگی بر
آماري را دارد و در مجموع يتوان گفت نتایج به دست آمده  قابلیت تعمیم به جامعهمی

از تغییرات متغیر وابسته یعنی 688/0اند تحقیق توانستهي مستقل سبک زندگی متغیرها
هویت قومی را تبیین کنند. 

اثر سبک زندگی بر هویت ملیتحلیل رگرسیون:10جدول 
BSEBBetaTPنام متغیرردیف

480/0144/0198/0338/3001/0فراغت مدرن1
596/0188/0155/0170/3002/0فراغت سنتی2
825/0182/0217/0545/4000/0ي سنتیرسانه3
020/0- 325/2- 238/0115/0- 553/0بازنمایی مدرن4
015/0- 434/2- 255/0155/0-621/0خرید مدرن5
671/0194/0130/0457/3001/0خرید سنتی6
470/0186/0099/0521/2012/0ي سنتیتغذیه7

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 428/0 184/0 176/0 97051/8

هد با توجه به دنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سبک زندگی بر هویت ملی نشان می
بعد آن اثر مستقیم بر هویت 7بعد سبک زندگی 10، از05/0داري کمتر از سطح معنی

مدرنفراغت،)217/0(سنتیياثر عبارتند از رسانهملی داشته که به ترتیب میزان 
بازنمایی،)130/0(سنتیخرید،)- 155/0(مدرنخرید،)155/0(سنتیفراغت،)198/0(

سیون با توجه به نتایج در مجموع مدل رگر). 099/0(سنتیيتغذیه، )0- /115(مدرن
تحقیق 0Hتوان گفت فرض با توجه به این نتایج میشود وه شده پذیرفته میآماري ارائ

تحقیق مبنی بر تأثیر 1Hمبنی بر عدم اثر متغیر سبک زندگی بر هویت ملی رد و فرض
توان گفت نتایج به دست عبارت دیگر میگردد؛ بهیید میأسبک زندگی بر هویت ملی ت
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آماري را دارد و در مجموع متغیرهاي مستقل سبک زندگی يآمده قابلیت تعمیم به جامعه
هویت ملی را تبیین کنند.ياز تغیرات متعیر وابسته428/0اند حقیق توانستهت

گیريبحث و نتیجه
مدرن است که منابع يهاي هویتی بیشتر مربوط به دورههویت و چالشيمسأله

از دید سازي بیشتر و متعددي در اختیار افراد قرار گرفته است.یابی و هویتهویت
بی فرایندي است که مدام در معرض بازسازي است و عوامل این یاشناسان هویتجامعه

در جهان معاصر خلق بازسازي به لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متفاوت است. 
هاي کلیدي هویت و به تمایزات اجتماعی از طریق سبک زندگی و مصرف یکی از نشانه

ه این امر سبک زندگی گیري تمایز و تشخص است. در نتیجمثابه ابزاري کلیدي در شکل
دهد. این مقاله دراشکال خاص هویت و از جمله هویت قومی و ملی را تحت تأثیر قرار می

پی پاسخ به این سؤال است که آیا سبک زندگی بر هویت قومی و ملی شهروندان استان 
ده زیمل، گیدنز، بوردیو و بودریار تالش شيلرستان اثرگذار است یا نه؟ با اتکا به نظریه

نظري است قدرت بازتابندگی سبک زندگی بر هویت نشان داده شود. بر مبناي چارچوب
هایی از قبیل الگوي فراغت، الگوي توان استدالل کرد که سبک زندگی با شاخصتحقیق می

مدرن و خرید و الگوي تغذیه به دو صورت مصرف رسانه، الگوي بازنمایی بدن، الگوي
تأثیر سبک زندگی بر يهروندان اثرگذار است. در زمینهسنتی بر هویت قومی و ملی ش

ي دهد که متغیرهانتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان میهویت قومی 
از تغییرات متغیر وابسته یعنی هویت قومی 68/0اند مستقل سبک زندگی تحقیق توانسته

هاي سبک از جمله شاخصهمدرنمدرن و بازنماییي مدرن، رسانهرا تبیین کنند. خرید
رگرسیون چند متغیره به ترتیب بیشترین تأثیر منفی يزندگی مدرن هستند که در معادله

سنتی و خرید سنتی نیز از جمله عواملی يسنتی، تغذیهيرا بر هویت قومی دارند. رسانه
نتی هر مدرن و فراغت سهستند که تأثیر مثبت بر هویت قومی دارند. عالوه بر این فراغت

هایی مدرن نیز از شاخصهيدو بر هویت قومی اثر مثبت دارند. بازنمایی سنتی و تغذیه
ياند و تأثیري بر هویت قومی ندارند. در زمینهرگرسیون حذف شدهيهستند که از معادله

ي دهد که متغیرهاهویت ملی نیز نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می
یر وابسته هویت ملی را متغاز تغییرات42/0انددگی تحقیق توانستهمستقل سبک زن

هاي سبک زندگی مدرن خرید مدرن و بازنمایی مدرن از جمله شاخصهتبیین کنند.
رگرسیون چند متغیره به ترتیب بیشترین تأثیر منفی را بر هویت يهستند که در معادله
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هاي سبک زندگی سنتی از شاخصيسنتی، خرید سنتی و تغذیهيملی دارند. رسانه
سنتی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر هویت ملی دارند. فراغت مدرن و 

در ارتباط با متغیر مصرف اند.فراغت سنتی نیز هر دو بر هویت ملی تأثیر مثبت داشته
یابی رایند هویتهاي نوین ارتباطی فتوان گفت، رسانهگیدنز میياي با اتکا به نظریهرسانه

سنتی که مکان نقشی يخالف جامعهاند، به این معنی که برمدرن تغییر دادهيرا در دوره
هاي ارتباطی، رسانهيمدرن، به واسطهيسازي افراد داشت، در جامعهکلیدي در هویت

ها قادرندرسانهيمحلی و جهانی پیدا کرده است و افراد به واسطهیابی شکلی غیرهویت
تواند با خود خودشان را به جهان غیر از محل خودشان پیوند دهند و این فرایند می

توان استدالل کرد که در گیدنز میيتغییرات هویتی به همراه آورد. با اتکا به نظریه
هاي ساختاري هاي مدرن شاهد گسستن از شالودهي تأثیر رسانهلرستان به واسطه

فرایندهاي انعکاسی هستیم و در واقع سبک زندگی یابی و تبدیل شدن آن بههویت
اي اساسی در شکل دادن و انعکاس هویت در ابعاد متکثر آن و از جمله هویت قومی و سازه

گار است. در ارتباط با بودریار نیز هم راستا و سازيملی است. نتایج این تحقیق با نظریه
ها و نمادها که در توان گفت، مصرف نشانهیبودریار ميمتغیر بازنمایی بدن با اتکا به نظریه

دهد، از جمله عواملی هست که باعث مرزبندي ي بازنمایی بدن خود را نشان  میسازه
دهد، افرادي که از الگوي مدرن در بازنمایی شوند. نتایج این تحقیق نشان میهویتی می

کنند که هم ها را مصرف میکنند در واقع کد یا نظامی از نمادها یا نشانهبدن استفاده می
کنند، تا در تعامل با اي استفاده میخود به معناي آن واقفند و هم از این کد یا نظام نشانه

هاي معنایی و تعلقات خود را در معرض نمایش دیگران قرار دهند، به سخن دیگران نظام
نگر فاصله گرفتن از کنند، بیااي که شهروندان استفاده میهاي کدي یا نشانهدیگر این نظام

هاي سنتی آنهاست و از سویی دیگر، انعکاس سبک سبک سنتی زندگی و به تبع آن هویت
ع بازنمایی قزندگی مدرن و به تبع آن تعلقات جدید هویتی و خود ابرازي آنهاست. در وا

ها و هنجارهاي جامعه بستگی دارد. دگرگونی در بدن موضوعی فرهنگی است که به ارزش
شود. بنابراین با ها، تعهدات و تعلقات میها، دلبستگیه باعث دگرگونی در نگرشاین حوز

ها و توان استدالل کرد که مصرف نشانهبودریار و نتایج تحقیق میياستناد به نظریه
بازنمایی بدن جهت ایجاد تمایزات جدید و تضعیف هویت ينمادهاي مدرن به واسطه

گیدنز يهاي غیر بومی عمل کرده است. عالوه بر نظریهقومی و هویت ملی و تقویت هویت
از دیدگاه شود.بوردیو نیز دیده میيو بودریار، همسویی و سازگاري نتایج تحقیق در نظریه

گردند؛ از جمله این هاي فرهنگی به دنبال تشخص میبوردیو افراد در طیفی از زمینه
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خاص و غیره را يغت، مسافرت، تغذیهتوان به ورزش، گذران فراهاي فرهنگی میفعالیت
هاي اجتماعی، تمایز و هویت اشاره کرد. از دیدگاه بوردیو نوع مصرف افراد امکان مرزبندي

عنوان پاسخ به نیازها مطرح زد. در بحث بوردیو مصرف صرفاً بهساافراد را فراهم می
ها این نمادها و نشانههاست کهنظامی از نمادها و نشانهيشود، بلکه مصرف به منزلهنمی

بوردیو در مورد يبا اتکا به نظریهشودهاي هویتی میباعث تمایزیابی، تشخص و مرزبندي
توان استدالل کرد، در استان لرستان نشانگان سبک زندگی از جمله نتایج تحقیق می

ها در ..که عناصري از فرهنگ جهانی هستند و از طریق رسانه.وبازنمایی بدن، الگوي خرید
هاي سبک گیرند، قدرت و آزادي شهروندان را در انتخاب گزینهدسترس افراد قرار می

هاي جهانی و آنها را در گزینش عقاید، افکار، ارزشگی بیشتر کرده و به تبع آن آزاديزند
گذارد. در چنین وضعیتی هویت قومی شهروندان این استان، تحت تأثیر فراملی باز می

شود و افراد از سبک زندگی تضعیف و به تدریج دچار استحاله میسبک زندگی مدرن
کنند. در هاي جدید استفاده مینشانگان آن، براي بازنمایی هویتيمدرن و به واسطه

توان استدالل کرد سبک زندگی مدرن زیمل میيارتباط با الگوي خرید با اتکا به نظریه
دهد خود را کند و به افراد امکان مینده عرضه میکناي از انتخاب را به مصرفانواع گسترده

هاي شدید از دیگران متمایز سازند. این فرایند باعث آزادي فزاینده فرد از بندهاي وابستگی
مد و الگوهاي خرید مدرن تعلقات يشود و افراد به واسطهاجتماعی و تعلقات سنتی می

توان استدالل کرد که افراد به ل میزیميکنند. با اتکا به نظریهجدید هویتی کسب می
کنند هویت متمایز خود مصرف و مد به دنبال تمایز اجتماعی هستند و سعی میيواسطه

الگوي خرید مدرن شاهد تضعیف هویت قومی يرا شکل دهند و بسازند. بنابراین در زمینه
شود. در یده میالگوي خرید سنتی تأثیر مثبت بر هویت قومی و ملی ديو ملی و در زمینه

هاي کمتر اي جزء استانهاي توسعهاستان لرستان به رغم اینکه به لحاظ شاخص
گرفته از سبک زندگی مدرنشود، تغییرات فرهنگی نشأتیافته محسوب میتوسعه
ارگانیک و پیچیده شده ساز گسست همبستگی از نوع ساده و مکانیکی به نوع شبهزمینه

مدرن و مدنی که بسترساز انسجام و همبستگی ارگانیک به شمار است که در نبود نهادهاي 
هاي ناشی هاي سنتی و مدرن و تقابل و تعارضکنش نظامهمآیند، تغییرات ناشی از برمی

گیري مسائل مختلف و از جمله تغییرات هویتی و مسائل هویتی شده از آن منجر به شکل
ن در حال تجربه نوعی گذار است که توان گفت جامعه و فرهنگ استان لرستامیاست.

ساز در آن بسیار وجود صر فرهنگی و هویتامکان بازاندیشی و به چالش کشیده شدن عنا
اي مواجه هستیم که تحت تأثیر سبک دارد. در چنین شرایطی در لرستان ما با جامعه
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هاي سنتی وگسیختگی ناشی از ضعف همبستگیزندگی وضعیتی از نابسامانی و از هم
توان گفت تغییرات ناشی از در واقع میگذارد. ساز را به نمایش میهاي سنتی هویتنظام

سبک زندگی جدید ساختار سنتی حاکم را به چالش کشیده است و پیامدهایی را از خود 
توان تعین بخشی جان کالم این است که بر مبناي نتایج تحقیق میبر جاي گذاشته است.

هاي تحقیق با مروري بر یافتهو هویت ملی را نتیجه گرفت.سبک زندگی بر هویت قومی
هاي ساختاري و سبک زندگی به سمت گسست از شالودهیابیم که در استان لرستان در می

رود. یکی از نکات قابل تأمل این است که تبدیل شدن به فرایندهاي انعکاسی پیش می
ک زندگی مدرن هم هویت قومی و سبيهاي بازنمایی بدن و الگوي خرید در زمینهشاخص

ه است؛ و به نوعی همزیستی و هم هویت ملی افراد را تحت تأثیر منفی خود گذاشت
مقابل يخورد و نقطهافزایی هر دو در تضعیف هویت قومی و هویت ملی به چشم میهم

هاي سبک سنتی است که هم باعث تقویت هویت قومی و هم تقویت هویت آن شاخصه
تواند باعث غنا بخشیدن ابراین غنا بخشیدن به سبک زندگی بومی و ایرانی میملی است. بن

توانند به هویت قومی و هویت ملی باشد که نه تنها در تناقض با هم نیستند بلکه می
افزا و هم راستا داشته باشند و در نهایت به تقویت هویت ملی منجر خواهد شد. اي همرابطه

جانبه با اتکا به هاي فرهنگی غیر خطی و همهاريگذسیاستریزي وبر این اساس برنامه
هاي متنوع سبک زندگی و احیاء و تواند، هم به تقویت شکلاصل وحدت در عین کثرت می

تقویت يبازنمایی فرهنگ و حفظ فرهنگ قومی در این منطقه کمک نماید و هم به واسطه
طور ي هویت ملی را تضمین نماید و بهافرهنگ و هویت قومی، پایداري، پویایی، تداوم و غن

تر هاي هویت قومی در راستاي غنا بخشیدن و تقویت جامعتوان از پتانسیلخالصه می
امنیتی و سیاسی به شود به جاي نگاه صرفاً هویت ملی استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می

آن مورد توجه و شناختی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی دیدگاه جامعهيمسأله
سبک زندگی و يریزان فرهنگی در زمینهسازان و برنامهتأکید بیشتري قرار گیرد. سیاست

ایرانی طراحی کنند يهایی متناسب با بافتار جامعهتوانند برنامه و سیاستهویت قومی می
هاي قومی و ملی با تعامل مناسب و درهم تنیدگی مثبت و فزاینده درکه در آن هویت

تر شدن فرهنگ ایرانی با تمامی اشکال متنوع آن گام بردارند.هت پررنگج
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