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  تأثير سبك زندگي بر هويت قومي 
  اي در استان لرستان )(مطالعه نمونه

  
  ،محمدجواد زاهدي دادينورالدين اله
 زادگانشهناز صداقت ،هوشنگ نايبي

  
 )05/03/95، تاريخ پذيرش05/12/94(تاريخ دريافت 

  

  

پردازان اجتماعي  امروزه جنبه هاي گوناگون مسأله هويت از سوي انديشمندان و نظريهچكيده:
طريق سنت و با عضويت افراد در  از قومي سنتي هويت جامعهدر گرفته است. مورد توجه قرار

شود و بدين ترتيب از بيرون و به دست نظام گروه يا اجتماعات قومي به افراد داده مي
ي سنتي ها شود. در مقابل با پيدايش سبك زندگي مدرن، چارچوبخويشاوندي تعيين مي

هاي هويتي شده است. كيري چالش رنگ شده و سبك زندگي مدرن باعث شكل هويت بخش كم
دنبال تبيين رابطه ميان سبك زندگي و هويت قومي در استان لرستان است. مدل اين مقاله به

نظري اين پژوهش برمبناي نظريه گيدنز، بورديو و بودريار طراحي شده است. سبك زندگي به 
ة مدرن و سنتي در پنج بعد شامل الگوي فراغت، الگوي مصرف رسانه، الگوي شكل دوگان

بازنمايي بدن، الگوي خريد و الگوي تغذيه سنجيده شده است. همچنين هويت قومي در سه 
بعد فرهنگي، تاريخي و اجتماعي سنجيده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل جمعيت 
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دورود و الشتر است و از تكنيك پيمايش و ابزار ساكن در شهرهاي خرم آباد، بروجرد، 
سازي دست آمده از روش مدلآوري اطالعات استفاده شده است. نتايج بهپرسشنامه براي جمع

هاي تجربي معادالت ساختاري بيانگر اين است كه مدل نظري، برازش نسبتاً بااليي دارد و داده
دهد كه تايج مدل معادالت ساختاري نشان ميكند. نمدل نظري تحقيق را تأييد و پشتيباني مي

گذارد و سبك بر هويت قومي تأثير منفي مي - 21/0سبك زندگي مدرن به شكل مستقيم 
گذارد. بر هويت قومي تأثير مثبت مي 25/0سنتي بر عكس سبك مدرن، به صورت مستقيم 

ويت قومي تأثير بر ه  - 8/0عالوه بر آن سبك مدرن به شكل غيرمستقيم و از طريق دينداري 
بر هويت قومي  20/0گذارد و سبك سنتي به شكل غيرمستقيم و از طريق دينداريمنفي مي

  گذارد. تأثير مثبت مي
  

الگوي گذران فراغت، الگوي بازنمايي بدن، سبك زندگي، هويت قومي، هويت مفاهيم كليدي:
  ملي.

  
  طرح مسأله

و جمعي نوع انساني است. افراد  ها در حيات فرديترين پرسشپرسش هويت از بنيادي
واجتماعات با پرسش از هويت، از سطح خرد تا كالن، تصويري از آنچه هستند يا آنچه انتظار 

يابي و دهند. اهميت اين تصوير كه نتيجه فرايند پيچيده هويتدارند كه بايد باشند ارائه مي
ن ورود به دنياي شناسي است، در اين است كه در سطح فردي هويت نقطة آغازيهويت

اجتماعي و در سطح جمعي نقطة محوري بقا، تداوم و بالندگي در ميان ديگر اجتماعات است. 
ها و وجوه تمايز از ديگران است ها، تواناييها، امتيازات، كاستيهويت بازنمايي ويژگي

يت، هاي هويت، بحران هو). تاريخ معاصر ايران با پرسش هويت، گفتمان5: 1383(ميرمحمدي،
توان همه بيگانگي هويت و... آميخته و عجين شده است. اين آميختگي چنان است كه مي

خواهي، فرايندهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اعم از فرايندهاي نوگرايي، توسعه، مشروطه
  پرسش هويت) از نو هويت (هاي اجتماعي و حتي انقالب اسالمي را حول محور قيام

ها و گذاريهاي فرهنگي، سياستها، برنامهالعات نظري، پژوهشبندي كرد. حجم مطصورت
قوانين، شاخص مناسبي براي تأكيد بر كانوني بودن موضوع هويت است (كريمي و 

ترين اين داليل گوناگون اهميت خاصي دارد: يكي از مهم). موضوع هويت به39: 1391ديگران،
هاي خرد در داخل ي قومي، محلي و هويتهاداليل، تنوع و تكثر  قومي و وجود پاره فرهنگ

كشور است؛ عالوه بر اين توسعه و گسترش در عرصه ارتباطات، كه هم از نظر فناوري و هم از 
يابد، قادر است فرهنگ ملي كشورها را با نظر محتوايي اتفاق افتاده است و هرروز گسترش مي
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ريختن مرزهاي مال به همبحران و مشكل مواجه سازد. نكته ديگر به جهاني شدن و احت
هاي مسلط كه هاي ضعيف را در درون فرهنگگردد، كه ادغام و استحاله فرهنگفرهنگي برمي

). فكوهي معتقد است ايران همانند 12: 1379دنبال دارد (يوسفي،امكانات جذب بيشتر دارند به
ترين مسأله جامعه رو است و در آينده شايد به مهمساير كشورهاي جهان با مسأله  هويت روبه

  ترين). بشيريه نيز مسأله هويت را يكي از اساسي71: 1381ايران تبديل شود (فكوهي،
). بحران هويت پديده اي عمومي در 304: 179داند (بشيريه،هاي حال حاضر كشور ميبحران

ي كند. طجا به جوامع ديگر سرايت ميجامعه معاصر است و عمدتاً در غرب مطرح است و از آن
هاي مانند قوم كه قبالً مهم ترين اين بحران كه از قرن نوزدهم آغاز شده است، به تدريج گروه

يافت ها هويت ميهاي آندادند و فرد از طريق انتساب به ارزشاركان هويتي فرد را تشكيل مي
). از جمله عواملي كه در 94: 1385دهند(معيدفر،سست شده و اهميت خود را از دست مي

هاي معاصر اثري تعيين كننده برهويت اجتماعي دارد، سبك زندگي است. در واقع شكل جهان
هاي زندگي است. از زمان اي متأثر از تعيين و ترسيم تمايزات بين سبكهويت به نحو فزاينده

مطرح شدن نظر تورشتين وبلن به عنوان مصرف تجملي و تظاهري، اين عقيده كه مصرف 
هاي كنندگان، اصل بنيادين اغلب نظريهعاني خلق شده توسط مصرفاساساً عبارت است از م

كنندگان از راه پردازان توافق دارند كه مصرفاجتماعي دربارة مصرف بوده است. اكثر نظريه
كنند بخشند، آراء خود را ابراز ميها ميمعناهايي كه به كاالها و نحوة مصرف آن

وه ها با توسل به هر چيزي كه وجه اختالف آن ها گر ). از نظر بورديو169: 1391(ريچاردز،
). 268: 1390باساير گروه ها باشد، هويت اجتماعي يعني تفاوت را به ظهور مي رسانند(بورديو،

كند كه آن را ديگر نه در سلطه توليد بودريار توجه خود را به تحليل جامعه معاصر معطوف مي
يبرنتيك و نظام هاي هدايتگر  و كامپيوتر و هاي سبلكه تحت سلطه رسانه هاي جمعي و مدل

پردازش اطالعات و صنعت سرگرمي و صنعت دانش و امثالهم مي داند. آنچه از اين نظام ها 
). سبك زندگي در زمره مفاهيم 409: 1389است (ريتزر، 1بيرون مي آيد انفجار واقعي نشانهها

ري آن را ايجاد كرده است. در جديدي است كه تغيير و تحوالت پديد آمده ضرورت به كارگي
هاي اخير به سمت پذيرش هاي اجتماعي در دههگيري نظريهتحوالت، جهتسبب اين واقع به

دهي به هويت شخصي و اجتماعي است و مقوالتي همچون اهميت فزاينده سبك زندگي در شكل
بدن، مصرف  هاي ارزشي، مديريتهاي هويتي، تحول منظومههويتي، مرزبندي هايبنديتركيب

مد و الگوهاي مصرفي و موضوعاتي از اين قبيل به محورهاي نظريه و پژوهش اجتماعي بدل 
هاي اخير شاهد تغييرات فرهنگي ناشي از سبك زندكي بوده است. اند. جامعه ايران در سالشده

 
1.Signs 
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ره هاي افراد در جريان زندگي روزمسبك زندگي مجموعه نسبتاً هماهنگي از رفتارها و فعاليت
شان را براي گزينند تا روايت خاصي از زندگي و هويتهاي عملكردي كه افراد برمياست. شيوه

هاي ارتباطي نظير ديگران بيان كنند. تحوالت تكنولوژيكي و گسترش استفاده از فناوري
ها و اينترنت، ماهواره، تعامالت با دنياي مدرن باعث شده است، افراد جامعه به دنبال ارزش

هاي زندگي جديد باشند. شان و به بياني ديگر به دنبال تجربه سبكهاي جديد براي زندگيالگو
بنابراين مردم جامعه ايران به دليل برخورداري از دستاوردهاي تكنولوژيك دنياي مدرن و به 
سبب برخورداري از تسهيالت ارتباطي دوره گذار از زندگي سنتي به سمت سبك زندگي نوين 

بر اساس اين فرايند،استان لرستان نيز تحت تأثير تغييرات ناشي از سبك  كنند.را تجربه مي
زندگي قرار گرفته است. در استان لرستان نيز تغييرات ناشي از سبك زندگي جديد ساختار 
سنتي حاكم بر آن را به چالش كشيده است و پيامدهايي را از خود بر جاي گذاشته است. 

  ها، اي، سايتهاي ماهوارهبك زندگي، به واسطة تأثير كانالامروزه در استان لرستان، س
هاي انتخابي اي، ظرفيتطور كلي فضاي رسانههاي اجتماعي و بههاي اينترنتي، شبكهوبالگ

ساز قومي را در كانون توجه و قدرت تأثيرگذاري ايجاد كرده است كه ساختار سنتي هويت
رسد در استان لرستان با الگو خوانده است. به نظر مي خودش قرار داده و به مبارزه و چالش فرا

هاي زندگي جديد و به كارگيري اين الگوها در زمينه مديريت بدن، اوقات گرفتن از سبك
گيري است؛ كه اي و... هويت اجتماعي نويني در حال شكلفراغت، الگوهاي خريد، مصرف رسانه

ها، واسطه گسترش رسانهدر اين استان به به طور اساسي با وضعيت پييشين آن متفاوت است.
  واسطه تجربه وقايع و رويدادهاي ديگر جهان براي مردم فراهم شده است. عناصري كه به

هاي گيرد، قدرت مردم را در انتخاب سبك زندگي و انتخابها در دست مردم قرار ميرسانه
   مربوط به زندگي روزمره بيشتر كرده است، و 

ها و تعلقات محلي، ملي و جهاني باز گذاشته ها را براي نمايش افكار، ارزشآن تبع آن آزاديبه
اي مستقيم و بدون واسطه از محيط زندگي خود دارند است. در چنين وضعيتي مردم هم تجربه

اي وسيع و با واسطه از جهان جهاني شده و غير محلي خودشان پيدا مي كنند و و هم تجربه
و منابع هويت ساز جديد، هويت اجتماعي خودشان را بروز و نمايش تحت تأثير سبك زندگي 

توان گفت تأثيراتي دهند. در ارتباط با مسأله سبك زندگي و تأثير آن در استان لرستان ميمي
گذارد، باعث دور شدن از كه سبك زندكي مدرن بر هويت قومي و ملي مردم اين استان مي

افزايي فرهنگ ملي و تقويت شود كه در واقع عامل هم ميراث فرهنگي قومي و هويت قومي، مي
توان گفت استحاله هويت قومي و تعلقات فرهنگي و كننده هويت ملي است. براين اساس مي

تاريخي در استان لرستان به معني استحاله بخشي از هويت ايراني است، زيرا هويت ايراني، 
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افزا را ر ارتباط با هم نقش تعاملي همهاي قومي و تنوع فرهنگي است كه دتركيبي از هويت
كنند. بر اين مبنا در اين براي تقويت هويت ملي، انسجام و همبستگي واحد ملي ايفا مي

گويي به اين پرسش هستيم كه در استان لرستان سبك زندگي كه دنبال پاسخپژوهش ما به
ي و تنوعات است، چه دهد و مستعد پذيرش نوآوربيش از همه تغييرات مدرنيته را نشان مي

رسد كه ارتباط  تأثيري بر هويت قومي دارد؟ در ارتباط با سبك زندگي و هويت به نظر مي
اي دارد و هم اي با هم دارند، به اين معنا كه هم سبك زندگي بر هويت اثر تعيين كنندهدوسويه

رات سبك هويت بر سبك زندگي اثرگذار است؛ اما آنچه در اين پژوهش مد نظر است، تأثي
داري به زندگي بر هويت قومي است.. بر اين اساس سبك زندگي به عنوان متغير مستقل، دين

عنوان متغير واسط و هويت قومي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. در خصوص 
داري به عنوان متغير واسط مي توان گفت، سبك زندگي مدرن با تأثيراتي كه بر باورها، دين
ها و به تبع آن تغييرات هويتي گذارد، باعث تغيير ارزشش ها و رفتارهاي ديني افراد مينگر
هاي جهاني و احتماالً كم رنگ شدن شود؛ كه اين نيز خود زمينه را براي شكل گيري ارزشمي

كند. آنچه كه قابل ذكر است اين است كه در زمينه سبك زندگي و هويت قومي فراهم مي
رستان تحقيقي از اين دست با رويكرد جامعه شناختي صورت نگرفته است. هويت قومي در ل

براين اساس يكي از داليلي كه استان لرستان به عنوان جامعه مطالعاتي انتخاب شده است 
كمبود تحقيقات جامعه شناختي در زمينه مسأله سبك زندگي و هويت قومي در لرستان است. 

نوان جامعه مطالعاتي اين است كه اگرچه شهروندان عدليل ديگر براي انتخاب لرستان به
لحاظ سياسي نيز به خالف اقوام كرد و بلوچ مسئله لرستان به لحاظ مذهبي شيعه هستند و به

سياسي ندارد، اما مسئله هويت فقط بعد سياسي و مذهبي ندارد، بلكه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، 
ي، رقص، صنايع دستي، ساختار خويشاوندي، سرزميني، تاريخي... نظير زبان (گويش)، موسيق

پوشاك، رسم شادي (عروسي)، رسم سوگواري (چمر)، تاريخ ، مناسك مشترك، هنر و... در 
لرستان وجود دارد كه اين عوامل، عوامل دروني انسجام بخش و عوامل بروني تمايز بخش به 

  است.گيري هويت قومي مردم اين منطقه شده آيند؛ كه باعث شكلحساب مي
  

  پيشينه تجربي تحقيق
  تحقيقات خارجي

  برخي از مهم ترين تحقيقات خارج در اين زمينه از اين قرار اند:
اي است كه توسط سبك زندگي جهاني در شرايط محلي: طبقه متوسط در اندونزي، مطالعه - 

صاد دهد كه با توسعه سريع اقتانجام شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي)2000(2سولوي گرك



  1394، پائيز 3انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه
 

70 

داري در اندونزي وجهه اجتماعي و منزلت عمدتاً بر مبناي مصرف و سبك زندگي در ميان سرمايه
هاي انتسابي سنتي در مردمان اين كشور اهميت قابل توجهي يافته و اهميت سلسله مراتب و ارزش

زرگي كسب منزلت و وجهه اجتماعي افراد كمتر شده است. در اين فرايند عناصر فرهنگ محلي بخش ب
از كاركرد خود را از دست داده و جاي خود را تا حدود زيادي به نمادهاي مدرن غربي/ مدرن جهاني 

  ).141: 1392، به نقل از نايبي،2000اند (گرك،شده واگذار نموده
). در تحقيق هويت قومي و آرزوهاي شغلي دانشجويان نخبة تايواني 2012و همكاران (1هواچن -

اند تا ميزان هويت قومي دانش آموزان نخبه در مقاطع تحصيلي باال ش كردهدر عصر جهاني شدن تال
هاي ها در فعاليتدر دبيرستان را شناسايي كنند و همچنين آرزوهاي شغلي و ميزان درگير شدن آن

فرهنگي و سنتي جامعه را بسنجند. نتايج اين تحقيق اطالعاتي را در اين زمينه كه چگونه اشتغال به 
  يابي قومي افراد تأثير بگذارد ارائه كرده است.ايي خاص ممكن است بر فرايند هويتهفعاليت
اند كه عواملي بر مشاركت و مصرف ). در تحقيق خود نشان داده2007چان و گلدتراپ ( - 

رسد تكنولوژي همواره با سبك زندگي و عوامل دموگرافيك، فرهنگ تأثيرگذار هستند. به نظر مي
اند. تركيب ها، رخدادها و محصوالت سنتي زندگي مردم به وجود آوردهفعاليت تغيير مهمي را در

دارند ها بيان ميهاي مختلف است. آندموگرافيك عامل مهم ديگري در ميزان مشاركت در فعاليت
تر و داراي حق انتخاب بيشتري است و اين تغييرات بر تر، آموزش ديدهكه جمعيت در آينده مسن

  گذار هستند.مصرف فرهنگي تأثير ميزان كاالهاي
  

  تحقيقات داخلي
هاي اخير در داخل كشور تحقيقات مربوط به سبك زندگي بالنسبه محدود بوده و مربوط به سال

است. در حالي كه تحقيقات هويت قومي چه در حوزه مردم شناسي و چه در حوزه هاي جامعه 
تحقيقاتي كه در زمينه سبك زندگي به انجام  شناسي و علوم سياسي فراواني و سابقه بيشتري دارند.

رسيده، عمدتاً با سه رويكرد پزشكي، روانشناسي و جامعه شناسي صورت گرفته است. تحقيقات 
جامعه شناسي، نيز نسبت به تحقيقات با رويكرد روانشناسي و پزشكي نسبتاً اندك است. در اين بين 

هم بسيار نادري در تحقيقاتي دارد كه در تحقيقات مرتبط با سبك زندگي و هويت قومي نيز س
داخل كشور انجام گرفته است. در زير به تحقيقاتي اشاره مي شود كه در ارتباط با اين موضوع در 

  داخل كشور صورت پذيرفته است:
اي با عنوان تأثير سبك زندگي و هويت ). در مقاله1392هوشنگ نايبي و ستار محمدي ( - 

اند. در اين پژوهش مصرف فرهنگي و مديريت بدن هر سنندج) انجام دادهاجتماعي (مطالعه تجربي ش
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به عنوان متغير مستقل و هويت اجتماعي به سه صورت قومي، مذهبي و جهان وطني به عنوان 
متغير وابسته در نظر گرفته شدند. نتايج به دست آمده با استفاده از روش مدل سازي معادالت 

  كند.هاي تجربي مدل نظري مورد نظر را حمايت نميدهد كه دادهساختاري نشان مي
رسانه هويت، به  ة). در تحقيقي  با عنوان بدن به مثاب1381تقي آزادارمكي وحسن چاوشيان ( - 

ها حاكي از آن هاي تحقيق آنسال شهر تهران پرداختند. يافته 18نفر از ساكنان باالي  825مطالعه 
بطه معناداري با متغيرهايي دارد كه آشكارا داللت فرهنگي است كه سطوح گوناگون مديريت بدن را

دارند، اين متغيرها عبارتند از: جنس، سن، تحصيالت، سرمايه فرهنگي، ديانت و نگرش سنتي به 
خانواده. اما بين مديريت بدن و متغيرهاي ساختاري مثل پايگاه اجتماعي و اقتصادي، سرمايه 

 نشده است. اقتصادي و شغل رابطه معناداري ديده

پردازد. اين پژوهش كه يكي از )، در پژوهشي به بررسي منابع هويت ايراني مي1387حاجياني( - 
- هاي چهارگانه ملي، قومي، ديني و جهاني گروهترين تحقيقات هويتي كشور است، به هويتجامع

هد، كه دهاي قومي آذري، كرد، بلوچ، فارس، تركمن، لر و عرب پرداخته است. نتايج نشان مي
هايي به تمامي ابعاد چهارگانه هويت تعهد و تعلق و گرايش قوي و جدي جمعيت نمونه با تفاوت

هاي ها نشان داده كه هويتها متعهد هستند. همچنين تحليل دادهداشته و نسبت به همگي آن
روابط مورد بحث داراي تعامالت و مناسبات مختلفي با همديگر هستند، هرچند قوت اين مناسبات و 

در همه موارد يكسان و يك اندازه نيست. نتيجه كلي آن است كه ابعاد فرهنگي انواع هويت (اعم از 
  افزايانه دارند.ملي، مذهبي و قومي) مناسبات قوي و جدي و هم

)، در تحقيقي با عنوان بررسي جامعه شناختي مديريت ظاهر و 1387پرستش و ديگران ( - 
سالة شهر بابلسر  15- 25بررسي مديريت بدن و هويت فردي جوانان  هويت فردي در بين جوانان به

دهد كه جوانان براي مديريت بدن خود بيشتر به مراكز زيبايي هاي تحقيق نشان ميپرداختند. يافته
دست كنند، كه در اين بين سهم پسران بيشتر از دختران است. همچنين نتايج بهاندام مراجعه مي

كه نوع مديريت ظاهر دختران و پسران جوان با هويت فردي آنان داراي آمده حاكي از آن است 
  همبستگي معناداري است.

هاي هويت اي بلوچ هاي ايران و چالش )، در مقاله اي به مصرف رسانه1386معيدفر و ديگران( -
تركيبي شامل  - شناسي اين پژوهش مبتني بر روش كيفيپردازند. روشقومي و هويت ملي مي

سي، مصاحبه عمقي، مشاهده مشاركتي و مطالعه اسنادي است. از ديدگاه محققان  جهاني شنا شانهن
اي به وجود  شدن اقتصاد و فرهنگ، فضاي جديدي را براي بلوچ هاي ايران از حيث مصرف رسانه

هاي  ) مصرف انيميشن2)مصرف متون قومي1آورده است كه از سه مشخصه عمده برخوردار است:
هاي  هاي عامه پسند هندي. پديده )مصرف گسترده فيلم3له شده به زبان قوميجذاب آمريكايي دوب
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هاي سنتي  دهند كه از يك جهت، برخي از مؤلفه فوق نوعي سياست فرهنگي محلي را تشكيل مي
هاي جديدي در اين  و زمينه ساز نهادينه كردن مؤلفه هويت بلوچي را به شدت دچار چالش نموده

هاي هويت  ديگر با برجسته شدن هويت قومي سنتي، تضعيف مؤلفه هويت شده است و از جهتي
  اسالمي و شيوع عناصر فرهنگي شبه قاره ي هند، هويت ملي ايراني را بحران زده كرده است.

  
  مباني نظري تحقيق

گرايي توجه كرد. اين امر مثالً در شناسي بود كه به جهان فراغت و، مصرفزيمل نخستين جامعه
با عنوان مد به خوبي آشكار است. او در اين مقاله داليل تعدد تغيير مد خواه مربوط  اي جالبمقاله

به پوشاك، آشپزي، هنري، معماري و يا موسيقي باشد،خواه چيزهاي ديگر را در فرهنگ مدرن 
است،  1تريكند. دليل اصلي اين امر به ادعاي او اين بود كه دورة مدرن، عصر عصبيجست وجو مي

كند، به اي از انتخاب براي مصرف كننده را عرضه ميكه انواع گستردهف گذشته چنانزيرا برخال
دهد خود را از ديگران متمايز سازند. به سخن ديگر، مردم به مدهاي جديد و متفاوت افراد امكان مي

خواهند كه هويت متمايز خود را شكل دهند شوند، چرا كه ميتر جذب ميبا آهنگ پرشتاب
كند. وي بر ). زيمل مصرف و مد را از خالل مفهوم تمايز اجتماعي تبيين مي179: 1378(كيوستو،

اين باور است كه با ورود به عصر مدرنيته، فرديت انسان در عصر مدرن شكل گرفته است، اما اين 
هاي رهايي  هاي جامعه مدرن است و مصرف و مدگرايي يكي از راهفرديت جديد تحت فشار ساختار

  ).26: 1381فشارهاست (باكاك، از اين 
اي پردازاني است، كه به تعين بخشي سبك زندگي بر هويت توجه ويژهوبلن نيز از جمله نظريه

داشته است. به نظر وبلن در جوامع امروزي اعضاي هر  الية اجتماعي آرايش سبك زندگي متداول 
ترسي به اين آرمان جهت مي هاي خود را به سوي دسكنند و كوششي باالتري را تقليد مياليه

هاي باالتر محروم هستند، مي كوشند الاقل در ظاهر با  دهند. اين ها چون از شهرت  و احترام اليه
). وبلن ميان مصرف تظاهري 121: 138ها همنوايي كنند(وبلن، قوانين و هنجارهاي پذيرفته شدةآن

ي (فراغت) با استفادة غير سازنده از آسايگويد كه تنآسايي تظاهري تمايز قائل است. او ميو تن
آميز ميان مردم بوده است، يعني مردم وقت اي قديمي براي برقراري تمايزات تبعيضوقت، شيوه

كردند، به منظور اين كه شأن و منزلت اجتماعي خودشان را باال ببرند. در خود را متظاهرانه تلف مي
كنند (يعني به يجاد كنند، متظاهرانه مصرف ميكه چنين تمايزاتي ادوران مدرن، مردم براي اين
كنند). خريد كاالهاي گران، هنگامي كه اجناس ارزانتر همان اهداف را جاي وقت كاالها را تلف مي

كاالهاست. در جهان مدرن نخبگان بيشتر احتمال  ةبخشند، مثالي از تلف كردن در حوزحقق ميت
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تر است، و مرئي آسايي تظاهري، زيرا اولي مرئيدارد كه در مصرف تظاهري شركت جويند تا تن
بودن اگر هدف ترفيع شأن و منزلت شخص و ايجاد حسادت ديگران باشد، تعيين كننده است. 

ها وقت تا ساعت دكنرانندگي با رولز رويس جديد در اطراف محل زندگي بيشتر جلب توجه مي
  . )110: 1389گذراني در اطراف تلويزيون (ريتزر،

اي برخوردار است. از نظر گيدنز فرايند يدنز در زمينه سبك زندگي و هويت از اهميت ويژهآراء گ
هويت يابي در دوران مدرن تغيير شكل يافته است، در گذشته مكان، نقش كليدي در خلق هويت 
اجتماعي افراد داشت، چرا كه افراد كمتر با دنيا خارج ارتباط داشتند و ارتباط رودررو با اطراف 

داد. به ها را شكل ميهاي بومي و محلي بخش اعظم هويت آنشان در يك محيط ثابت و نيز سنتاي
  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي مانند اينترنت، نقش مكان در دنبال مدرنيته و بسط تكنولوژي

 هاي ارتباطي قادرند فرد را ازها و تكنولوژيدهي به هويت بسيار كمرنگ شد، چرا كه رسانهشكل
رو يابي بي شماري روبهمكان خودش جدا كنند و به جهان پيوند بزنند. در نتيجه افراد با منابع هويت

از ديدگاه گيدنز ). 25: 1384كند (گيدنز،محلي و جهاني پيدا مييابي شكل غيرهستند و هويت
م به بعد در ي هفدههايي از زندگي يا سازماني اجتماعي مربوط مي شود كه از سده مدرنيت به شيوه

 ).340: 1386اروپا پيدا شد و به تدريج نفوذ كم و بيش جهاني پيدا كرد(زاهدي، 
بورديو نيز از نظريه پردازاني است كه به فهم نظري مسأله سبك زندگي و هويت كمك شاياني 
مي كند. از نظر بورديو تفاوت در رفتار، حاالت و سكنات و ظواهري كه بيانگر نوع رابطه با جهان 

كند.  هاي صرفاً زيست شناختي را برجسته و به لحاظ نمادين پررنگ مي اجتماعي هستند، تفاوت
هاي عمدي در سيماي ظاهري، خصوصاً با استفاده از عاليم و  افزون بر اين ها، همة دخل و تصرف

كه چون به ابزارهاي  - ها(مدل مو، آرايش صورت، ريش، سبيل و غيره) يا پوشاك آرايش - ها نشانه
ها بستگي دارند، به منزلة نشانگان اجتماعي عمل مي كنند كه  اقتصادي و فرهنگي متجلي در آن

متمايزي دارند كه با نظام هاي  كنند كه در نظام نشانه معنا و ارزش خود را از جايگاهي اخذ مي
، نه 1هاز ديدگاه بورديو عادتوار). 266: 1390هاي اجتماعي شباهت و همگوني دارند(بورديو، موقعيت

كند، دهي ميكارها را سازمانوكارها و درك تلقي كردوكه كردفقط ساختاري ساخت دهنده است 
بندي به طبقات منطقي كه ادراك دنياي اجتماعي بلكه ساختاري ساخت يافته نيز هست: اصل طبقه

بندي طبقات اجتماعي است. اوضاع و كند، خود محصول دروني شدن تقسيمرا سازماندهي مي
هاي نسبتي آن تعريف هاي دروني آن و هم با ويژگيشرايط هر طبقه، در آن واحد، هم با ويژگي

شود كه ناشي از جايگاه و موقعيت آن در نظام شرايط طبقاتي است، كه در عين حال نظام مي
شود كه آن را هاي متفاوت نيز هست. به سخن ديگر با همة چيزهايي تعريف ميها و موقعيتتفاوت
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كنند؛ به ها در تضاد است جدا و متمايز ميچيزي كه نيست و خصوصاً از همة چيزهايي كه با آن از
بورديو در ). 239: 1390شود (بورديو،همين دليل هويت اجتماعي براساس تفاوت تعريف و ابراز مي

 دهد كه تمايزهاي اجتماعي و ساختاريهاي زندگي نشان ميرهيافت نظري خود و در تحليل سبك
هاي فرهنگي قابل بيان است. در نظريه بورديو سبك زندگي كه شامل اعمال چگونه از رهگذر صورت

هايي چون تقسيم ساعات شبانه روز، نوع تفريحات بندي كنندة فرد در عرصهبندي شده و طبقهطبقه
رفتن هاي معاشرت، وسايل و اثاثيه مورد استفاده و مسكن، آداب سخن گفتن و راه و ورزش، شيوه

است، در واقع عينيت يافته و تجسم يافته ترجيحات افراد است. چنانچه بورديو در كتاب تمايز بر 
دهد مصرف صرفاً راهي براي نشان دادن تمايزات نيست، بلكه حسب منطق ديالكتيكي نشان مي

طيفي از ها در  از نظر بورديو انسان). 96: 1381راهي براي ايجاد تمايزات نيز هست(نقل از باكاك،
 ةخورند (كوال يا يك نوشابهايي كه مينوشابه - گردندهاي فرهنگي به دنبال تشخص ميزمينه

هايي كه شوند ( مرسدس بنز يا يك اتومبيل معمولي)، روزنامههايي كه سوار ميگرانقيمت)، اتوموبيل
كنند انتخاب ميهايي كه پسند)، استراحتگاهي عامهخوانند (نيويورك تايمز يا يك روزنامهمي

ناپذيري را ها امكانات تقريباً پايانلند). به نظر بورديو مجموع اين زمينه(ريويراي فرانسه يا ديزني
  ). 729: 1374دهد (ريتزر، براي دنبال كردن تشخص ارائه مي

كنند، ژان بودريار است. پردازان ديگري كه به فهم نظري مسئله تحقيق كمك مياز جمله نظريه
ها) را جا كشاند كه مصرف اشياء (ابژهشناسي است كه او و ديگران را به آنمتأثر از زبان 1ياربودر

اي دارد كه با آن مرتبط است. نوعي زبان تصور كنند. در محدودة اين زبان، هر شيء مصرفي نشانه
ن يك پرايد كه خريدبراي مثال در بازار اتومبيل امروزه خريد يك لكسوز نشانة ثروت است، در حالي

حاكي از وضعيت اقتصادي معمولي است. به همين قياس، رفتن به كنسرت اشلي سيمپسن نشانة 
كه حضور در نمايش مادام باتر فالي نشانة ميانسالي، اگر نه پيري، است. به جواني است، حال آن

سواري يت ماشينخريم به همان اندازه يا بيشتر از آن كه قابلمعنايي واقعي، هنگامي كه ما بليط مي
تر از هر چيز خريم. از نظر بودريار مصرف مهمهايي را ميخريم نشانهيا حضور در نمايش را مي

ها چه معنايي دارد؟ ي اين نشانهفهميم كه همهحاكي از نشانه هاست، نه كاالها. ولي چگونه مي
فهميم و يم كه همگي كد را ميها را تفسير كنگويد كه ما به اين علت قادريم اين نشانهبودريار  مي

ها را بفهميم دهد نشانهتحت نظارت آن هستيم. كد در اصل نظامي از قواعد است كه به ما امكان مي
اند. ما در حين مصرف كردن اشياء خودمان را و مهمتر از آن، بفهميم چگونه به يكديگر مربوط

هاي پيدا كردن كنند. يكي از راهيف ميهاي افراد را تعرهاي اشياء مقولهكنيم. مقولهتعريف مي
كنيم. روي هم رفته، به معنايي مان در نظم اجتماعي بر حسب آن چيزي است كه مصرف ميجايگاه

 
1.G.Baudrillard 



  اي در استان لرستان)تاثير سبك زندگي بر هويت قومي (مطالعه نمونه
 

75 

ها را برآن ها خود را، و ديگران نيز آنكنند؛ آنبسيار واقعي، مردم آن چيزي هستند كه مصرف مي
ر از تأثير دوجانبه نظام نيازها و نظام توليد سخن ). بودريا408: 1389كنند (ريتزر،مبنا تعريف مي

مي گويد و او نظام صنعتي را داراي پويايي خاص خود مي خواند كه از الزامات منطق دروني آن 
سرچشمه مي گيرد؛ اما مصرف و نيازهاي آن، نيز منطق خاص خود را دارد كه همانا منطق تفاوت، 

و سريع تر از قابليت توصيف مي كند و باور دارد كه اين رقابت منزلتي و تمايزگذاري اجتماعي است 
  )1391، به نقل از قانعي راد،1389تنش سرانجام به نفع نيازهاي نظام حل مي شود(بودريار،

  
  چارچوب نظري تحقيق

در اين پژوهش از نظريه گيدنز، بورديو و بودريار به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده شده 
يابي را در دوره هاي نوين ارتباطي فرايند هويتتوان گفت، رسانهنظريه گيدنز مياست. در ارتباط با 
سازي نقشي كليدي در هويت،اند، به اين معني كه بر خالف جامعه سنتي كه مكان مدرن تغيير داده

يابي شكلي غير محلي و جهاني  هاي ارتباطي، هويتافراد داشت، در جامعه مدرن به واسطه رسانه
ها قادرند خودشان را به جهان غير از محل خودشان پيوند كرده است و افراد به واسطه رسانهپيدا 

تواند با خود تغييرات هويتي به همراه آورد. عالوه بر نظريه گيدنز، از نظريه دهند و اين فرايند مي
گي تحليل بورديو از سبك زندبورديو نيز به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده شده است. 

ترين تحليل براي تبيين رابطه سبك زندگي و هويت است. از ديدگاه بورديو افراد در طيفي از مناسب
توان استراحت هاي فرهنگي ميگردند؛ از جمله اين فعاليتهاي فرهنگي به دنبال تشخص ميزمينه
ام برد. از كنند، ورزش، گذران فراغت، مسافرت، تغذيه خاص و غيره را نهايي كه انتخاب ميگاه

سازد. هاي اجتماعي، تمايز و هويت افراد را فراهم ميديدگاه بورديو نوع مصرف افراد امكان مرزبندي
شود، بلكه  مصرف به منزله در بحث بورديو مصرف به عنوان پاسخ به نيازهاي زيستي مطرح نمي

هاي بي، تشخص و مرزبنديياها باعث تمايزهاست، كه اين نمادها و نشانهنظامي از نمادها و نشانه
پردازاني كه در اين تحقيق به فهم نظري و طراحي مدل شود. يكي ديگر از نظريههويتي مي

بورديار معتقد است الگوي اثرگذاري سبك زندگي و هويت كمك شاياني نموده است بودريار است. 
  ما براي اين مصرف شود، تا به وسيلة نيازها. مصرفي امروزه بيشتر به وسيلة تفاوت تبيين مي

كنيم و هايي به وسيلة آنچه مصرف ميكنيم كه با مردم ديگر متفاوت باشيم، و چنين تفاوتمي
تواند هيچگاه برآورده شود؛ سرانجام به نيازي شود. نياز به تفاوت نميمان تعريف ميچگونگي مصرف

  ديگري در جامعه اشغال هاي پيوسته و مادام العمر براي تفكيك خودمان از كساني كه پايگاه
كنيم؛ از كنيم، چيزهايي را به ديگران ابالغ ميرسيم. هنگامي كه چيزي مصرف ميكنند  ميمي

ها فهمند، زيرا آنگوييم ميها آنچه را ما ميهايي تعلق داريم يا نداريم. آنهوجمله اينكه به چه گر
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اي ي كليدي ديگر آن است كه در جامعه. نكتهفهمنددانند؛ بنابراين معناي نشانه را مينيز كد را مي
هايي كه شود، ما ارتباط بسيار بيشتري با اشياء مصرفي و محيطها و كد كنترل ميكه توسط نشانه
هاي ديگر. رسند، مخصوصاً مصرف آن اشياء و محيط داريم تا با انسانها به فروش ميآن اشياء در آن

دريافت است، اين است كه در جامعه امروزي افراد به واسطه كدها اي كه از نظريه بودريار قابل نكته
طور خالصه با اتكا به نظريه گيدنز،  كنند. بهو اشياء مصرفي هويت خود را تعريف و بازتعريف مي

اساس اين پژوهش را تشكيل  ةبورديو و بودريار تعين بخشي سبك زندگي بر هويت قومي، شالود
مبناي چارچوب نظري مستخرج از نظريات گيدنز، بورديو و بودريار  دهد و مدل نظري تحقيق برمي

براي تبيين رابطه گذران فراغت و هويت از نظريه بورديو استفاده شده است،  طراحي شده است.
الگوي مصرف رسانه و هويت از نظريه گيدنز استخراج شده است. رابطه الگوي خريد و هويت و 

اسطه نظريه بودريار تبيين شده است و همچنين رابطه الگوي الگوي بازنمايي بدن و هويت به و
داري با اتكا به نظريه اينگلهارت تغذيه و هويت از نظريه بورديو استخراج شده است. در زمينه دين

هاي گوناگون دگرگون شده است. تحت توان گفت در چند دهه گذشته فرهنگ مردم از جنبهمي
دارد، اعتقادات مذهبي مردم، نگرش ي كه مردم را به كار وا ميهايتأثير سبك زندگي جديد انگيزه

  ها درباره طالق، سقط جنين، همجنس بازي و اهميتي كه به داشتن بچه و تشكيل خانواده آن
توان اظهار داشت كه خواست مردم از زندگي دهند همه دگرگون شده است، تا بدان حد كه ميمي

دگرگوني فرهنگي تدريجي است و آن بازتاب دگرگوني در  تغيير كرده است. از نظر اينگلهارت
). بر اين 1: 1373هاي مختلف شكل داده است(اينگلهارت،اي است كه به نسلهاي سازندهتجربه

توان استدالل كرد كه اساس در زمينه دينداري به عنوان متغير واسط بر مبناي نظريه اينگلهارت مي
بيني گذارد و جهانزندگي و از جمله دينداري افراد اثر ميهاي سبك زندگي مدرن بر ساير جنبه
داري افراد نيز به نوبه خود دهد و تغيير در جهان بيني و دينديني افراد را تحت تأثير قرار مي

طور مستقيم  دهد. بنابراين سبك زندگي هم بههاي هويتي را تحت تأثير قرار ميتعلقات و دلبستگي
داري و تأثيري كه بر باورها و ارد و هم به طور غير مستقيم و از طريق دينگذبر هويت قومي اثر مي

  گذارد.هاي ديني افراد دارد بر هويت قومي افراد تأثير مي نگرش
  

اي بر هويت قومي دارند، در قالب هاي مهم سبك زندگي كه تأثير تعيين كنندهبنابراين مولفه
  مايش داد:توان ن يك مدل ساختاري نظري به اين شكل مي
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  مدل نظري تحقيق: مستخرج از چارچوب نظري تحقيق -1شكل

  
  فرضيه هاي تحقيق

  فرضيه اصلي
  بين سبك زندگي و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -

  هاي فرعي فرضيه
  بين الگوي مدرن گذران فراغت و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
  ت قومي شهروندان رابطه وجود دارد.بين الگوي سنتي گذران فراغت و هوي -
 هاي خارجي و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد.بين الگوي مصرف رسانه -

  هاي داخلي و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد.بين الگوي مصرف رسانه -
  بين الگوي مدرن بازنمايي بدن و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
  مايي بدن و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد.بين الگوي سنتي بازن -
  بين الگوي مدرن خريد و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
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  بين الگوي سنتي خريد و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
  بين الگوي مدرن تغذيه و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
 شهروندان رابطه وجود دارد.بين الگوي سنتي تغذيه و هويت قومي   -

  بين دينداري و هويت قومي شهروندان رابطه وجود دارد. -
 

  شناسي تحقيق     روش   
ها استفاده شده است. آوري دادهدر اين پژوهش از تكنيك پيمايش و ابزار پرسشنامه جهت جمع

ت. با توجه استان لرستان اس چهار شهر سال ساكن در Ĥ15 -64مارياين پژوهش شهروندان جامعه
آباد، بروجرد، دورود نفر از چهار شهر خرم 1066نمونة آماري به تعداد به ماهيت موضوع پژوهش، 

اي اي تصادفي چند مرحلهگيري طبقهها با استفاده از نمونهو الشتر انتخاب شدند. انتخاب نمونه
جامعه آماري  صورت گرفته و تالش شده است كه با توجه به سهم جمعيت هر يك از شهرها در

آباد، بروجرد و دورود اين حجمي متناسب به عنوان نمونه انتخاب شود.دليل انتخاب شهرهاي خرم
  ترين شهرهاي استان به شمار است كه اين شهرها، به ترتيب پر جمعيت

آيند و بخش اعظم جمعيت شهري لرستان در اين سه شهر ساكن هستند. همچنين اين مي
سازي، آزادي و به تبع آن معنا بخشي سبك شان، امكان تنوعني جمعيتشهرها به دليل ناهمگو

ها تجلي بيشتري خواهد داشت. در مقايسه با اين سه شهر كه بافتار اجتماعي و زندگي در آن
تري دارند، شهر الشتر به عنوان يك شهر كم جمعيت انتخاب شده است كه بافت فرهنگي تركيبي

تري دارد. در اين پژوهش واحد تحليل فرد است و مگوندست و هاجتماعي و فرهنگي يك
براي تجزيه و تحليل  LISRELو   SPSSافزار اطالعات به واسطه پرسشنامه جمع آوري و از نرم

  ها استفاده شده است.داده
  

  روايي و پايايي تحقيق
ه داراي روايي ابزار پرسشنامه در اين تحقيق داراي اعتبار يا روايي صوري و پايايي است. پرسشنام

گويي صوري است، بدين معنا كه تعدادي از متخصصان و صاحبنظران كليت آن را در جهت پاسخ
هاي مختلف پرسشنامه كه اند. به منظور سنجش پايايي قسمتبه هدف اصلي تحقيق تأييد نموده

اده هركدام متغيري واحد را مورد سنجش قرار داده است از تكنيك ضريب آلفاي كرونباخ استف
نشان دهندة وجود پايايي در حد قابل  -1دست آمده بر اساس جدول شماره هشده است. نتايج ب

  هاي مختلف پرسشنامه است.قبول يا خوب براي قسمت
  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق  - 1جدول شماره 
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  ضريب آلفاي كرونباخ تعداد گويه متغير
  /80 4 فراغت مدرن
  /72 4 فراغت سنتي
  /76 4 رسانه داخلي
  /74 4 رسانه خارجي

  /70 4 بازنمايي مدرن بدن
  /74 4 بازنمايي سنتي بدن

  /73 3 خريد مدرن
  /77 3 خريد سنتي
  /79 12 هويت قومي
  /88 15 دينداري

  /65 3 تغذيه مدرن
  /71 3 تغذيه سنتي

 
  تعريف مفاهيم  و شاخص سازي

  سبك زندگي
گيرد كه نه تنها شود كه فرد آنها را به كار ميلكردهايي گفته ميسبك زندگي به مجموعه عم

سازند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي نيازهاي جاري او را برآورده مي
).در اين تحقيق براي 120: 1378سازد (گيدنز، خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم مي

اي الگوي گذران فراغت، الگوي بازنمايي بدن، الگوي عملياتي كردن سبك زندگي از شاخص ه
  مصرف رسانه، الگوي تغذيه و الگوي خريد استفاده شده است.

  
  باز نمايي بدن

از جمله طرز پوشش و  - هاي سطحي پيكر ما استبدن مشتمل  بر همه ويژگي1نماي ظاهري
ها را به عنوان  معمول آنطور  ي افراد ديگر قابل رؤيت است و بهآرايش كه براي خود شخص و برا

گيرند. منظور آن است كه فرد از نماي ظاهري خود ها به كار ميهايي براي تفسير كنشنشانه
براي عملياتي كردن بازنمايي ). 144: 1387كند (گيدنز،هاي روزمره استفاده ميچگونه در فعاليت

لباس بر مبناي مد، استفاده از  ها استفاده شده است: آراستگي سر و صورت، پوشيدن از اين گويهبدن
ورزش  ها،اسرژيم غذايي براي زيبايي اندام، پوشيدن لباس بر مبناي معيار ديني، ست كردن لب

  كردن براي زيبايي اندام، انتخاب لباس بر مبناي نظر خانواده.
 
1. Appearance 
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  الگوي گذران فراغت

شدن از الزامات شغلي، اي از اشتغاالت است كه افراد آن را پس از آزاد اوقات فراغت مجموعه
خانوادگي و اجتماعي به منظور استراحت، تفريح، توسعه اطالعات، آموزش غير انتفاعي و مشاركت 

). از گويه هاي زير براي عملياتي كردن الگوي گذران 71: 1382برند (فكوهي، اجتماعي به كار مي
ان هاي تفريحي، رفتن به فراغت استفاده شده است: گذران فراغت در تفرجگاهها، پارك ها و مك

مكان هاي زيارتي مانند امام زاده، مطالعه روزنامه، كتاب، مجله و فصلنامه، گذران فراغت با فاميل و 
خويشاوندان، تماشاي فيلم و سريال هاي تلويزيوني، مسافرت به شهرهاي توريستي مانند شيراز، 

 .تبريز و اصفهان، مسافرت به شهرهاي مذهبي مانند مشهد و قم
  

  الگوي خريد
شوند شاخصي براي سبك زندگي است؛ البته اين شيوه خريد كردن انواع كاالهايي كه خريداري مي

شود كه انواع مختلف آن وجود شاخص زماني كارآمد است كه در خصوص كاالهايي به كار برده مي
زگويه هاي ). ا129: 1386دارد و به لحاظ قيمت براي بخش عمده جامعه در دسترس است (فاضلي،

زير براي عملياتي شدن الگوي خريد استفاده شده است: خريد بر مبناي شيك بودن، خريد بر ميناي 
نظر خانواده، خريد بر مبناي تمايز با ديگران، خريد كالهاي تجمالتي، خريد از فروشگاه هاي لوكس، 

  خريد بر مبناي معيار مد.
  

  ايمصرف رسانه
ل ارتباط جمعي كه در انتقال پيام به شكل هاي مكتوب، سمعي هاي جمعي به مجموعه وسايرسانه

گردد؛ خواه در و بصري به مردم نزديك و دوردست، با سرعت هرچه بيشتر نقش دارند اطالق مي
). در 231: 1375ها ارتباطاتشان با جمع است (آقابخشي،سلطه دولت باشد يا نباشد. شاخص رسانه

اند. هاي داخلي تقسيم شدههاي خارجي و رسانهروه رسانههاي جمعي به دوگتحقيق حاضر رسانه
هاي داخلي شامل ها از مقياس ساعت در هفته استفاده شده است. مصرف رسانه گيري آنبراي اندازه

هاي محلي و ملي مانند تلويزيون استاني، تلويزيون سراسري و براي  مصرف رسانه استفاده از رسانه
  اي، اينترنت و... استفاده شده است.تلويزيون ماهوارههايي مانند گويهجي از خار

  
  
  



  اي در استان لرستان)تاثير سبك زندگي بر هويت قومي (مطالعه نمونه
 

81 

  دينداري
از پذيرش تمام يا بخشي از عقايد، اخالقيات و احكام ديني به نحوي كه  استدينداري عبارت 

در اين  ).190: 1380شخص ديندار خود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مجموعه بداند(يغمايي،
رك استفاده شده و دينداري در ابعاد اعتقادي، عاطفي، پيامدي و تحقيق از مدل گالرك و استا

  مناسكي مورد سنجش قرار گرفته است.
  

  هويت قومي
است، يعني يك جزء آن، اين است كه اعضاي  "ها آن –ما  "قومي مبتني بر دوگانگي ذهني هويت

ور ببينند. بدين قوم خود را چطور ببيند و جزء ديگر آن اين است كه ديگران اعضاي قوم را چط
شوند. يك مجموعه نيروهاي هاي قومي همواره به وسيله دو مجموعه پويا احاطه ميجهت گروه

شوند و يك مجموعه نيروهاي بيروني است كه مي"ما بودن"داخلي است كه سبب تثبيت و دوام 
ب تثبيت مي شوند. در اين معنا همه نيروها و عناصري كه سب "ها بودن آن"سبب تشكيل و تعيين 
آيند (خليلي اردكاني و شوند، جزء عناصر هويت قومي به حساب ميو دوام ما بودن مي

هاي وفاداري سازي هويت قومي مؤلفه). در اين تحقيق به منظور شاخص103: 1392همكاران،
هاي قومي، تعهدات قومي، افتخار به نمادهاي قومي و تمدني و احساس قومي، تعلق قومي، وابستگي

  نسبت به  مفاخر فرهنگي و تاريخي مورد استفاده قرار گرفته است. غرور
  

  هاي تحقيقيافته
نفر شامل  535نفر از اين جمعيت شامل زنان و  531نفراند، كه  1066نمونه آماري اين تحقيق، 

درصد از  9/14اند. بندي شدهمردان اند. به لحاظ سني نمونه آماري در ده گروه سني طبقه
ساله،  20- 24درصد در گروه سني  9/16سال قرار گرفتند،  19 - 15ر گروه سني پاسخگويان د

درصد در  1/10ساله،  30- 34درصد در گروه سني 8/13ساله،  25 -29درصد در گروه سني  5/16
 45- 49درصد در گروه سني 0/7ساله  40- 44درصد در گروه سني  2/9ساله،  35 - 39گروه سني 

درصد در  1/2ساله و 55 - 59درصد در گروه سني 4ساله،  50- 54درصد در گروه سني 4/5ساله، 
ساله قرار گرفتند. متغيرهاي اصلي تحقيق شامل سبك زندگي مدرن، سبك  60- 64گروه سني 

گويان در هر كدام از اين متغيرها در سه زندگي سنتي و هويت قومي است، كه ميانگين نمره پاسخ
  ارائه شده است:  - 2ه سطح پايين، متوسط و باال در جدول شمار
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گويان در زمينه سبك زندگي مدرن، سبك زندگي سنتي و هويت رتبه بندي نمره پاسخ -2جدول شماره 

  قومي
 متغير

  سطح         
سبك زندگي

  مدرن
سبك زندگي

  سنتي
  هويت قومي  دينداري

  /31  /9 /24 /21 پايين
  /52  /43 /49 /45 متوسط
  /17  /48 /27 /34 باال

  
گويان داراي سبك زندگي مدرن با درصد از پاسخ 21نشان مي دهد   - 2ج جدول شماره نتاي

گويان در درصد از پاسخ 34گويان در سطح متوسط هستند. و درصد از پاسخ 45رتبه پايين هستند، 
 24زمينه سبك زندگي مدرن داراي رتبه بااليي هستند. همچنين در زمينه سبك زندگي سنتي 

درصد در سطح  27درصد در سطح متوسط و  49ويان در سطح پايين هستند، گدرصد از پاسخ
درصد داراي 43داري پاييني دارند، درصد از پاسخگويان دين9داري بااليي هستند. در زمينه دين

داري بااليي دارند. در زمينه هويت قومي گويان ديندرصد از پاسخ48داري متوسطي هستند و دين
درصد داراي هويت قومي متوسط  52گويان، هويت قومي پاييني دارند، درصد از پاسخ 31نيز 

  درصد افراد هويت قومي بااليي دارند. 17هستند و 
  

  مدل معادالت ساختاريآزمون 
يابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار نيرومند از خانواده رگرسيون چند مدل

اي از دهد، مجموعهطي كلي است كه به پژوهشگر امكان ميتر بسط مدل خمتغيري و به بيان دقيق
يابي معادل ساختاري يك رويكرد معادالت رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل

هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و مكنون است، كه آماري جامع براي آزمون فرضيه
يابي معادالت ناميده شده است.  اما اصطالح غالب مدل LISRELيابي علّي و گاه نيز  گاه مدل

 2معادالت ساختاري در شكل ). مدل 11: 1388است (هومن، SEMساختاري يا به گونه خالصه 
  ارائه شده است:
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  مدل تجربي معادالت ساختاري: تبيين سبك زندگي و هويت قومي - 2شكل 
  

ناي چارچوب نظري و فرضيات مستخرج از آن در پژوهش حاضر مدل معادالت ساختاري بر مب
هاي تجربي برآورد و ارزيابي شده است. در اين مدل سبك مدرن و سبك طراحي و بر مبناي داده

اند و سنتي به عنوان متغيرهاي پنهان بيروني و هويت قومي به عنوان متغير پنهان دروني لحاظ شده
طوري كه در مدل اند. همانگيري شدهندازهها در قالب چند متغير مشاهده شده اهريك از آن
گو در متغيرهاي توان ديد، متغير پنهان سبك مدرن با استفاده از نمره هر پاسخ ساختاري مي

مشاهده شده فراغت مدرن، رسانه مدرن، بازنمايي مدرن، الگوي خريد مدرن و تغذيه مدرن و متغير 
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هاي مشاهده شده، فراغت سنتي، رسانه در متغيرگويان پنهان سبك سنتي با استفاده از نمره پاسخ
گيري شده است. ابعاد فرهنگي، تاريخي و سنتي، بازنمايي سنتي، خريد سنتي و تغذيه سنتي اندازه

اي هستند، كه متغير پنهان دروني هويت قومي، بر اجتماعي هويت نيز متغيرهاي مشاهده شده
هاي اند. در مدل مذكور برآورد استاندارد وزندهگيري شها اندازهگو در آناساس نمره هر پاسخ

شود. در اين مدل پارامتر گاما كه نشان رگرسيوني، شامل بارهاي عاملي و ضرايب تأثير مشاهده مي
ي اثر متغيرهاي پنهان بيروني بر متغيرهاي پنهان دروني است، حكايت از ارتباط نسبتاً قوي دهنده

  تي با هويت قومي دارد. ميان متغيرهاي سبك مدرن و سبك سن
هاي برازش، مدل برآورد شده از وضعيت دهد كه بر اساس شاخصنتايج به دست آمده نشان مي

توان به ميGFIو  CHI SQARE،CFIهاي قابل قبولي بر خوردار است.  از مقادير شاخص
اين  / است حكايت از اين دارد كه05كه كمتراز  RMSEAبرازش مدل پي برد. در نهايت مقدار

هاي تجربي مدل نظري تحقيق ها قابل قبول هستند. به سخن ديگر دادهمقادير براي اين شاخص
كند. به منظور حاضر كه بيانگر ارتباط ميان سبك زندگي و هويت قومي است تأييد و پشتيباني مي

ر هاي برازش به دست آمده از مدل دتعيين و ارزيابي برازش كلي مدل استخراجي تحقيق، شاخص
  ارائه شده است. - 3جدول شماره

  

  نتايج آزمون برازش كلي مدل - 3جدول شماره 
  هاي برازششاخص مقدار محاسبه شده دامنه مورد قبول نتيجه

(Fitness Measurse) 
  CFI 0.94 /90باالتر از تأييد

  RMR 0.026 /50كمتر از تأييد

  GFI 0.96 /90باالتر از تأييد

  AGFI 0.91 /90باالتر از تأييد

  RMSEA 0.021 /50كمتر از تأييد

  
-است. شاخص96/0برابر با  GFIدهد كه شاخص برازش نشان مي - 2نتايج جدول شماره 

نيز بيانگر برازش خوب و قابل قبول مدل است.  RMR وAGF،CFIهاي
است، كه مقدار كم  0.021دهد برابر با كه مقادير باقيمانده را نشان مي RMSEAهمچنينشاخص

  بيانگر اين است كه مدل داراي برازش نسبتاً مطلوبي است. آن
  

  
  



  اي در استان لرستان)تاثير سبك زندگي بر هويت قومي (مطالعه نمونه
 

85 

  گيريبحث و نتيجه
كه در مورد بحث سبك زندگي و هويت قومي تحقيقات چنداني صورت نگرفته است. علي رغم اين

در مورد هويت قومي با رويكردهاي مردم شناسي و جامعه شناسي تحقيقات نسبتاً زيادي انجام 
ن در مورد سبك زندگي نيز تحقيقات نسبتاً محدودي انجام گرفته است، اما گرفته است؛ و همچني

تحقيقاتي كه بيانگر برهم كنش سبك زندگي و هويت قومي باشد، از زمينه هايي است كه در جامعه 
اي كه در اين پژوهش بايد به آن توجه شود  شناسي ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نكته

دگي بر هويت قومي است. بنابراين اين مقاله درپي پاسخ به اين سؤال است كه بخشي سبك زنتعين
گذارد يا نه. با اتكا به نظريه گيدنز، بورديو و آيا سبك زندگي بر هويت قومي شهروندان تأثير مي

بودريار تالش شده است به سؤال تحقيق پاسخ داده شود. با استفاده از چارچوب نظري مستخرج از 
مدل نظري طراحي شده است كه برمبناي آن روابط علّي بين  ،ن سه صاحب نظرديدگاه اي

متغيرهاي مستقل، واسط و وابسته در ارتباط با هم، به صورت مدل معادالت ساختاري مورد سنجش 
قرار گرفته اند. بر اساس نظريه گيدنز، بورديو، و بودريار استدالل شد كه سبك زندگي به صورت 

هايي از ي بر هويت قومي شهروندان تأثير گذار است. سبك زندگي با شاخصهدوگانة مدرن و سنت
قبيل الگوي فراغت، الگوي مصرف رسانه، الگوي بازنمايي بدن، الگوي خريد و الگوي تغذيه به 

داري كه در اين تحقيق متغير واسط محسوب دوصورت مستقيم و غيرمستقيم و با واسطه متغير دين
سازي گذارد.  نتايج حاصل از تحليل چند متغيره با روش مدلتأثير مي شود، بر هويت قوميمي

  بر هويت قومي تأثير منفي  - 21/0معادالت ساختاري حاكي از آن است كه سبك زندگي مدرن 
تأثير  - 8/0تأثير مثبت دارد. همچنين سبك مدرن  25/0گذارد؛ و سبك سنتي بر هويت قوميمي

گذارد. عالوه داري نيز به نوبه خود بر هويت قومي تأثير ميو دين گذاردداري ميمنفي بر روي دين
داري نيز به واسطه آن برهويت گذارد و دينداري تأثير مثبت ميبر دين 20/0بر آن سبك سنتي نيز 

هاي اين تحقيق همسو و سازگار با نظريه گيدنز، بورديو و بودريار است. گذارد. يافتهقومي تأثير مي
سويي نسبتاً بااليي با تحقيقات زمينه تحقيقات داخلي، نتايج اين تحقيق سازگاري و همهمچنين در 

)، اباذري و 1390)، (بحراني،1384)، آزادارمكي و شالچي (1381داخلي كه آزاد ارمكي و چاوشيان (
يدنز اي با اتكا به نظريه گ در ارتباط با متغير مصرف رسانه ) انجام داده اند، دارد.1381چاوشيان (

اند، به اين يابي را در دوره مدرن تغيير دادههاي نوين ارتباطي فرايند هويتتوان گفت، رسانهمي
سازي افراد داشت، در جامعه معني كه بر خالف جامعه سنتي كه مكان نقشي كليدي در هويت

ت و افراد يابي شكلي غير محلي و جهاني پيدا كرده اس هاي ارتباطي، هويتمدرن، به واسطه رسانه
  ها قادرند خودشان را به جهان غير از محل خودشان پيوند دهند و اين فرايند به واسطه رسانه

  توان گفت، آنچه كه باعث بر اين اساس مي تواند با خود تغييرات هويتي به همراه آورد.مي
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ست گيري سبك زندگي مدرن و تضعيف هويت قومي در جامعة مورد مطالعه شده است اين اشكل
هاي مكان و زمان كم شده است و افراد هاي ارتباطي، محدويتكه به واسطة گسترش تكنولوژي

توانند فراتر از مرزهاي جغرافيايي و ديگر در محيط محلي و بومي خود محصور نيستند، بلكه مي
د. فرهنگي با جهان بزرگتري تعامل داشته باشند و در معرض الگوهاي غير بومي و جهاني قرار گيرن

شود و اين سبك زندگي مدرن باعث گيري تدريجي سبك زندگي مدرن مياين فرايند باعث شكل
هاي ديگر هم هويت سازند و به تدريج تعلقات هويتي بومي ها و فرهنگشود افراد خود را با گروهمي

خالصه  ها تضعيف شود و احتماالً تعلقات هويتي غير محلي يا جهاني پيدا كنند. به طورو قومي آن
توان استدالل كرد كه در لرستان به واسطة تأثير سبك زندگي مدرن شاهد با اتكا به نظريه گيدنز مي

هاي ساختاري هويت يابي و تبديل شدن آن به فرايندهاي انعكاسي هستيم كه گسستن از شالوده
از جمله  اي اساسي در شكل دادن و انعكاس هويت در ابعاد متكثر آن وطي آن سبك زندگي سازه

مي  داري به عنوان متغير واسط،  بر مبناي نظريه اينگلهارتهويت قومي است. در زمينه متغير دين
توان گفت سبك زندگي مدرن به واسطه ي تأثيراتي كه بر باورها، نگرش ها و رفتارهاي ديني افراد 

ها، وفاداري ها و تعهدات  گيفراهم مي كند و احتماالً وابستبيني افراد را گذارد، زمينه تغيير جهانمي
توان نتيجه گرفت هاي تحقيق مي هويتي قومي را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين با توجه به داده

داري افراد كه سبك زندگي مدرن به خالف سبك زندگي سنتي تأثيري معكوس و منفي بر دين
تي قومي و احتماالً ابراز  گذارد و اين نيز خود زمينه را براي كم رنگ كردن تعلقات هوي مي

نتايج اين تحقيق با نظريه هاي جهاني و تقويت تعلقات هويتي فراملي و جهاني فراهم مي كند.  ارزش
بودريار نيز هم راستا و سازگار است. در ارتباط با متغير الگوي خريد و بازنمايي بدن با اتكا به نظريه 

الگوي خريد و بازنمايي بدن خود را نشان   ةكه در سازها و نمادها توان گفت مصرف نشانهبودريار مي
  شوند. نتايج اين تحقيق نشان دهد، نيز از جمله عواملي هست كه باعث مرزبندي هويتي ميمي
كنند در واقع كد يا  دهد، افرادي كه از الگوي مدرن در زمينه خريد و بازنمايي بدن استفاده ميمي

كنند  كه هم خود به معناي آن واقفند و هم از اين كد يا مصرف ميها را  نظامي از نمادها يا نشانه
هاي معنايي و تعلقات خود را در معرض كنند تا در تعامل با ديگران نظاماي استفاده مينظام نشانه

  اي كه شهروندان استفاده هاي كدي يا نشانهنمايش ديگران قرار دهند، به سخن ديگر اين نظام
هاست و از هاي سنتي آنصله گرفتن از سبك سنتي زندگي و به تبع آن هويتكنند بيانگر فامي

هاست. سويي ديگر، انعكاس سبك زندگي مدرن و به تبع آن تعلقات جديد هويتي و خود ابرازي آن
ها و بنابراين با استناد به نظريه بودريار و نتايج تحقيق مي توان استدالل كرد كه مصرف نشانه

واسطه الگوي خريد و بازنمايي بدن جهت ايجاد تمايزات جديد و تضعيف هويت  نمادهاي مدرن به
هاي غير بومي عمل كرده است. عالوه بر نظريه گيدنز و بودريار، همسويي و قومي و تقويت هويت
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  از ديدگاه بورديو افراد در طيفي از  سازگاري نتايج تحقيق در نظريه بورديو نيز ديده مي شود.
توان به ورزش، هاي فرهنگي ميگردند؛ از جمله اين فعاليتنگي به دنبال تشخص ميهاي فرهزمينه

گذران فراغت، مسافرت، تغذيه خاص و غيره اشاره كرد. از ديدگاه بورديو نوع مصرف افراد امكان 
سازد. در بحث بورديو مصرف صرفاً به عنوان هاي اجتماعي، تمايز و هويت افراد را فراهم ميمرزبندي

هاست  كه اين نمادها شود، بلكه مصرف به منزله نظامي از نمادها و نشانهسخ به نيازها  مطرح نميپا
با اتكا به نظريه بورديو در مورد  شودهاي هويتي مييابي، تشخص و مرزبنديها باعث تمايزو نشانه

ه بازنمايي بدن، توان استدالل كرد، در استان لرستان نشانگان سبك زندگي از جملنتايج تحقيق مي
ها در الگوي تغذيه، الگوهاي گذران فراغت كه عناصري از فرهنگ جهاني هستند و از طريق رسانه

هاي سبك زندگي بيشتر گيرند، قدرت و آزادي شهروندان را در انتخاب گزينهدسترس افراد قرار مي
گذارد. هاني و فراملي باز ميهاي جها را در گزينش عقايد، افكار، ارزشكرده و به تبع آن آزاديي آن

در چنين وضعيتي هويت قومي شهروندان اين استان، تحت تأثير سبك زندگي مدرن تضعيف و به 
شود و افراد از سبك زندگي مدرن و به واسطه نشانگان آن  براي بازنمايي تدريج دچار استحاله مي

ا اتكا به نظريه بورديو مي توان هويت هاي جديد استفاده مي كنند. در زمينه الگوي تغذيه مدرن ب
استدالل كرد كه افراد درزمينه مصرف غذا، فقط صرف غذا را مصرف نمي كنند، بلكه عالوه بر صرف 

ها به شمار مي آيد. غذا نشانه يا نمادي را مصرف مي كنند كه بيانگر تشخص و تمايز اجتماعي آن
أييد نظريه بورديو است، به اين معني كه بنابراين نتايج تحقيق در زمينه الگوي تغذيه در جهت ت

الگوي تغذيه مدرن در جهت معكوس و منفي هويت قومي است يا به سخني ديگر بر هويت قومي 
بخشي سبك توان تعينتأثيري منفي مي گذارد.  جان كالم اين است كه بر مبناي نتايج تحقيق مي

ش سبك زندگي مدرن، هويت قومي زندگي بر هويت قومي را نتيجه گرفت، يعني با رشد و گستر
تواند معنادار باشد اين افراد اين منطقه تضعيف و دچار استحاله شده است. پرسشي كه در اينجا مي

است كه رابطه هويت قومي و ملي در جامعه مورد مطالعه به چه صورتي است؟ آيا تضعيف هويت 
جهت تضعيف هويت ملي؟ به سخن قومي در راستاي تقويت هويت ملي افراد اين منطقه است يا در 

ديگر آيا هويت قومي در اين منطقه هم راستا با هويت ملي است و تأثيراتي هم افزايانه دارند يا نه؟ 
رسد است از بين رفتن فرهنگ و هويت قومي در اين منطقه، به معناي از بين رفتن به نظر مي

تركيبي از فرهنگ همة اقوام ايراني  بخشي از فرهنگ ايراني است، به اين دليل كه فرهنگ ايراني
گيري هويت ملي، تقويت و غنا بخشيدن به آن است. تركيب فرهنگي كه در ارتباط با هم باعث شكل

هاي فرهنگي غير خطي و همه جانبه با اتكا به اصل ريزي و سياستگزاريشده است. بنابراين برنامه
متنوع سبك زندگي و احياء و باز نمايي هاي تواند، هم به تقويت شكلوحدت در عين كثرت مي

فرهنگ و حفظ فرهنگ قومي در اين منطقه كمك نمايد و هم به واسطه تقويت فرهنگ و هويت 
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توان از قومي، پايداري، پويايي، تداوم و غناي هويت ملي را تضمين نمايد و به طور خالصه مي
تر هويت ملي استفاده كرد. بنابراين هاي هويت قومي در راستاي غنا بخشيدن و تقويت جامعقابليت

شناختي و ديدگاه جامعهشود به جاي نگاه صرفاً  امنيتي و سياسي به مسأله هويت قومي پيشنهاد مي
ريزان سازان و برنامهابعاد فرهنگي و اجتماعي آن مورد توجه و تأكيد بيشتري قرار گيرد. سياست

هايي متناسب با بافتار جامعه انند برنامه و سياستتوفرهنگي در زمينه سبك زندگي و هويت قومي مي
هاي قومي و ملي با تعامل مناسب و درهم تنيدگي مثبت و ايراني طراحي كنند كه در آن هويت

  تر شدن فرهنگ ايراني با تمامي اشكال متنوع آن گام بردارند.فزاينده درجهت پررنگ
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