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  شناختي رابطه سبك زندگي و هويت مليتحليل جامعه
  اي مطالعاتي در چهار شهراستان لرستان)(نمونه

  
و شهناز صداقت   3، هوشنگ نايبي2، محمد جواد زاهدي1نورالدين اله دادي

  4زادگان

  )09/11/95، تاريخ پذيرش 15/04/95 (تاريخ دريافت
  

  چكيده
هاي اخير هم هاي بسيار مهم و اساسي است كه در سالهويت ملي يكي از مقوله

هاي فرهنگي به صورت جدي مورد در ادبيات سياسي، اجتماعي و هم در سياستگذاري
  توجه قرار گرفته است. سبك زندگي از جمله عوامل مهمي است كه تأثير 

اي بر هويت ملي دارد. برخالف جامعه سنتي در جامعه معاصر به واسطه كنندهتعيين
هاي ديگر و از جمله ظهور جامعه مصرفي، سبك زندگي و تعين بخشي آن در حوزه

هويت ملي اهميت بيشتري يافته است. اين مقاله به دنبال تبيين رابطه ميان سبك 
مل خرم آباد، بروجرد، دورود و زندگي و هويت ملي در چهار شهر استان لرستان شا

الشتر است. استراتژي اين تحقيق قياسي و از تكنيك پيمايش و ابزار پرسشنامه براي 
دهد كه ها استفاده شده است. نتايج مدل معادالت ساختاري نشان ميآوري دادهجمع

درصد بر هويت  33/0درصد و سبك سنتي  5/0سبك زندگي مدرن به شكل مستقيم 
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گذارد. همچنين در زمينه تأثير سبك زندگي بر روي دينداري نتايج مي ملي تأثير
گذارد و درصد منفي بر روي دينداري تأثير مي - 7/0دهد كه سبك مدرن نشان مي

گذارد. بنابراين سبك زندگي مدرن درصد بر روي دينداري تأثير مي 19/0سبك سنتي 
بر هويت ملي اثر گذارند. عالوه  و سنتي به صورت غير مستقيم و از طريق دينداري نيز

 21/0بر آن در زميته تأثير دينداري بر روي هويت ملي نيز دينداري به شكل مستقيم 
  گذارد.درصد بر هويت ملي تأثير مي

سبك زندگي، هويت ملي، الگوي گذران فراغت، الگوي بازنمايي واژگان كليدي: 
  بدن، الگوي خريد.

 
  مقدمه و بيان مسأله

توان گفت امري جهاني است. اي نيست، بلكه ميه خاص فرد يا جامعههويت مسأل
ها در حيات فردي و جمعي نوع انساني است. افراد ترين پرسشپرسش هويت از بنيادي

واجتماعات، با پرسش از هويت، از سطح خرد تا كالن، تصويري از آنچه هستند يا آنچه 
اهميت اين تصوير كه نتيجه فرايند پيچيده دهند. كنند كه بايد باشند، ارائه ميتصور مي

ي آغازين ورود شناسي است در اين است كه در سطح فردي هويت نقطهيابي و هويتهويت
ي محوري بقا، تداوم و بالندگي در ميان ديگر به دنياي اجتماعي و در سطح جمعي نقطه

ها و وجوه تمايز از اييها، توانها، امتيازات، كاستياجتماعات است. هويت بازنمايي ويژگي
گويد، چندگانگي اساس مي 1). چنانكه هانا آرنت5: 1383ديگران است(ميرمحمدي،

 بشر است، ما با يكديگر تفاوت داريم و در تالشيم تا خود را بيشتر متمايز نشان دهيم. 

ريخ ). تا20: 1389(كالهون،  ي قبلي شناخت مشترك بستگي داردي تمايزها به زمينههمه
هاي هويت، بحران هويت، بيگانگي هويت، هويت معاصر ايران با پرسش هويت، گفتمان

توان همه نهاد و عجين شده است. اين آميختگي چنان است كه ميخودي و ديگري، هم
خواهي، فرايندهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اعم از فرايندهاي نوگرايي، توسعه، مشروطه

(پرسش هويت)، از نو  انقالب اسالمي را حول محور هويتهاي اجتماعي و حتي قيام
ها و گذاريفرهنگي، سياست هايها، برنامهبندي كرد. حجم مطالعات نظري، پژوهشصورت

(كريمي و  قوانين، شاخص مناسبي براي تأكيد بر كانوني بودن موضوع هويت است
صر است و عمدتاً در غرب اي عمومي در جامعه معا). بحران هويت پديده39: 1391ديگران،
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كند. طي اين بحران كه از قرن نوزدهم آغاز مطرح است و از آنجا به جوامع ديگر سرايت مي
ترين اركان هويتي فرد را تشكيل شده است، به تدريج گروههاي مانند قوم كه قبالً مهم

اهميت يافت، سست شده و هاي آنها هويت ميدادند و فرد از طريق انتساب به ارزشمي
هاي مربوط به هويت ). محور اساسي بحث94: 1385 (معيدفر، دهندمي خود را از دست

هاي منسجم و نسبتاً پايدار سنتي رو به افول گذاشته و در عوض تعدد و اين است كه هويت
تكثر منابع هويتي و تعلقات گروهي انسان مدرن را دچار انشقاق و چند پارگي كرده است.  

ن هويت يكي از نتايج تغييرات سريع و وسيعي است كه در ساختارها و به در نتيجه بحرا
اندازهاي فرهنگي طبقه، جنسيت، روابط جنسي، قوميت، نژاد و مليت پديد ويژه در چشم

هاي اجتماعي، از بحران هويت به عنوان ). در بحث بحران11: 1387(رفعت جاه، آمده است
  نام  ر حال گذار ممكن است به آن دچار شود،هايي كه يك جامعه دترين بحراناساسي

). فكوهي معتقد است ايران همانند ساير كشورهاي جهان با اين مسأله 62(همان:  برندمي
: 1381(فكوهي، شود ترين مسأله جامعه ايران تبديلرو است و در آينده شايد به مهمروبه
 داندي حال حاضر كشور ميهاترين بحران). بشيريه مسأله هويت را يكي از اساسي71

). از جمله عواملي كه در جهان معاصر اثري تعيين كننده بر هويت 304: 1379 (بشيريه،
اي متأثر از تعيين و اجتماعي دارد، سبك زندگي است. در واقع اشكال هويت به نحو فزاينده

به هاي زندگي است. از زمان مطرح شدن نظر تورشتين وبلن ترسيم تمايزات بين سبك
عنوان مصرف چشمگير، اين عقيده كه مصرف اساساً عبارتست از معاني خلق شده توسط 

ي مصرف بوده است. اكثر هاي اجتماعي دربارهمصرف كنندگان، اصل بنيادين اغلب نظريه
ي پردازان توافق دارند كه مصرف كنندگان از راه معناهايي، كه به كاالها و نحوهنظريه

 ). اصطالح سبك169: 1391(ريچاردز، كنندآراء خود را ابراز ميبخشند، مصرف آنها مي
زندگي يكي از مفاهيم كليدي در فهم فرهنگ مصرفي مدرن و مدرنيته است. از اين ديدگاه 

اي از شوند، تنها مواد نيستند، بلكه هر يك مجموعهاشياء، كاالها و خدماتي كه مصرف مي
كنند. اين معاني قابل تأويل و معاني را با خود حمل ميها هستند و نظامي از ها و نشانهمنا

 كنند. در نتيجه براي انسان مدرن كه هويت رو پيوسته تغيير ميتفسيرند و از اين

كند، بحران هويتي را كه پيوسته در اش را بر اساس الگوهاي مصرف تعريف مياجتماعي
ويت براي افراد جامعه ). ه367: 1390(عنبري، آورندحال تغيير است به وجود مي

ي يابي بر اساس مجموعهشدن است. فرايند معناسازي و هويتي معنا و برساختهسرچشمه
يابي شناسان هويتگيرد. از ديد جامعههاي فرهنگي صورت مياي از ويژگيبه هم پيوسته

 فرايندي است كه مدام در معرض بازسازي است و عوامل اين بازسازي به لحاظ اجتماعي،
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تاريخي و فرهنگي متفاوت است. سبك زندگي از جمله عواملي است كه در جهان معاصر 
اثري تعيين كننده بر هويت اجتماعي و از جمله هويت ملي دارد. در جامعه سنتي عموماً 

شده و محرز است؛ هويت در جامعه سنتي از طريق سنت و با عضويت هويت از پيش تعيين
شود و بدين ترتيب از بيرون و به دست نظام به افراد داده ميافراد در گروه يا اجتماعات 

هاي زندگي مدرن، چارچوبشود. در مقابل با پيدايش سبكخويشاوندي و ديني تعيين مي
اند و سبك زندگي مدرن بديل يا جايگزين مناسبي براي رنگ شدهبخش كمسنتي هويت
است. سبك زندگي مجموعه نسبتاً هماهنگي از رفتارها و  هاي سنتي شدهاين چارچوب

گزينند هاي عملكردي كه افراد برميهاي افراد در جريان زندگي روزمره است. شيوهفعاليت
 شان را براي ديگران بيان كنند. سبك زندگي با انتخابيتا روايت خاصي از زندگي و هويت

برخالف جامعه سنتي، در جامعه معاصر به  يابد؛ بدين ترتيبشدن زندگي روزمره معنا مي
واسطه اهميت يافتن خود و مسئووليت شخصي و ظهور جامعه مصرفي در زندگي، سبك 
زندگي و قدرت انتخاب نيز بيشتر شده است. تحوالت تكنولوژيكي و گسترش استفاده از 

اعث شده فناوريهاي ارتباطي نظير اينترنت، ماهواره، همچنين تعامالت با دنياي مدرن ب
شان باشند؛ به عبارتي به است، افراد جامعه به دنبال ارزشها و الگوهاي جديد براي زندگي

هاي زندگي جديد باشند. بنابراين مردم جامعه ايران به دليل برخورداري دنبال تجربه سبك
از دستاوردهاي تكنولوژيك دنياي مدرن و به سبب برخورداري از تسهيالت ارتباطي دوره 

از زندگي سنتي به سمت سبك زندگي نوين را تجربه مي كنند. به تبع اين فرايند گذار 
استان لرستان نيز تحت تأثير تغييرات ناشي از سبك زندگي قرار گرفته است. در استان 

نيافته محسوب هاي توسعهاي جزء استانهاي توسعهلرستان، به رغم اينكه به لحاظ شاخص
ساز گسست همبستگي ت گرفته از سبك زندگي مدرن زمينهشود، تغييرات فرهنگي نشأمي

از نوع منسجم، ساده و مكانيكي  به نوع شبه ارگانيك و پيچيده شده است كه در نبود 
آيند، نهادهاي مدرن و مدني كه بسترساز انسجام و همبستگي ارگانيك به شمار مي

هاي ناشي از آن تعارضهاي سنتي و مدرن و تقابل و كنش نظامبرهمتغييرات ناشي از 
گيري مسائل مختلف و از جمله تغييرات هويتي و مسائل هويتي شده است. منجر به شكل

هاي ها، وبالگاي، سايتي تأثير كانالهاي ماهوارهامروزه در لرستان، سبك زندگي به واسطه
يجاد هاي انتخابي ااي، ظرفيتهاي اجتماعي و به طور كلي فضاي رسانهاينترنتي، شبكه

ساز ملي را در كانون توجه و قدرت تأثيرگذاري خود كرده است كه ساختار سنتي هويت
قرار داده و به مبارزه و چالش فرا خوانده است. درچنين شرايطي مردم اين استان در برابر 

اند و با كنده شدن از الگوهاي قومي، ملي و جهاني متفاوت نسبتأ متعارضي قرار گرفته
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بخش و در شرايط ضعف اساسي و يا نبود ساختارهاي ساز و هويتهويت هاي سنتينظام
نوين مدني و عدم تشخيص الگوهاي مناسب دچار تعارض، سردرگمي، بال تكليفي، 

توان گفت تغييرات ناشي از سبك زندگي شوند. در واقع ميگرايي مينارضايتي و برون
و پيامدهايي را از خود بر جاي  جديد ساختار سنتي حاكم بر آن را به چالش كشيده است

  گذاشته است.
شود كه تغييراتي كه در سبك زندگي افراد مسأله بودن اين پژوهش از آنجا ناشي مي

هاي نسبتاً گسيختگي انسجام سنتي، استحاله تعلقات و وفاداريشود، موجب ازهمايجاد مي
اجتماعي، رواج هاي هاي منسجم، فردي شدن، افزايش شكافپايدار، سست شدن هويت

فردي و اجتماعي هاي سنتي و در نهايت بحران هويتگرايي، از هم پاشيدگي شبكهمصرف
شود.  بر اين مبنا در اين پژوهش ما به دنبال پاسخگويي به اين پرسش هستيم كه افراد مي

دهد و مستعد در استان لرستان سبك زندگي كه بيش از همه تغييرات مدرنيته را نشان مي
اي با هويت ملي دارد؟ در ارتباط با سبك زندگي ش نوآوري و تنوعات است، چه رابطهپذير

و هويت ملي آنچه كه مسلم است؛ اين است كه سبك زندگي و هويت ملي ارتباط 
اي كنندهاي با هم دارند، به اين معنا كه هم سبك زندگي  بر هويت ملي اثر تعيين دوسويه

گي اثرگذار است؛ اما آنچه كه در اين پژوهش مد نظر دارد و هم هويت ملي بر سبك زند
است، تأثيرات سبك زندگي بر هويت ملي است. پيش فرض نظري اين پژوهش اين است 
  كه تغييراتي كه سبك زندگي به وجود آورده است؛ از جمله قريحه، ذائقه، نگرش، 

قرار داده است و اين هاي مصرف، مديريت بدن، مد و.. نظام فكري افراد را تحت تأثير انگيزه
اي هويت ملي شهروندان اين كنندهسبك زندگي نشأت گرفته از مدرنيته به طرز تعيين

منطقه را تحت تأثير قرار داده است و باعث اشكالي از مسائل هويتي شده است. به طور 
توان استدالل كرد كه سبك زندگي با خاصيت بازانديشانه و بازتابي و قدرت ميخالصه 

هاي منسجم و تعلقات نسبتاً پايدار سنتي را ابي كه براي افراد ايجاد كرده است، هويتانتخ
سازي و ايجاد تعلقات، دچار استحاله كرده است و منابع متكثر و متعددي را براي هويت

اهميت يافتن هاي هويتي ايجاد كرده است. در واقع تعهدات و همچنين تمايزات و تشخص
- گيري صورتو هويتي در بين شهروندان استان لرستان و شكل مصرف در منظومه ارزشي

سازند، از جمله تحوالتي به شمار هاي جديدي كه افراد به واسطه آن هويت خويش را مي
اهميت آيند كه ضرورت باز انديشي در سبك زندگي و هويت ملي جامعه مورد نظر را پرمي
آفريند و از زمينه زندگي نقش ميسازد. در لرستان از يكسو سبك زندگي سنتي در مي

سوي ديگر سبك زندگي مدرن، باعث تغييرات هويتي شده است. بنابراين پاسخگويي به 
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ملي  تاب اين الگوها در هويتسواالتي در زمينه الگوهاي سبك مدرن و سنتي زندگي و باز
ن لرستان پرسش اساسي اين است كه در استا تواند از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.مي

دهد و مستعد پذيرش نوآوري و سبك زندگي كه بيش از همه تغييرات مدرنيته را نشان مي
  تنوعات است، چه رابطه اي با هويت ملي دارد؟

  
  پيشينه تجربي پژوهش

تحقيقاتي كه در زمينه سبك زندگي و هويت انجام گرفته است، عمدتاً با سه رويكرد 
شناسي صورت گرفته است. تحقيقات جامعه شناسي،  نسبت پزشكي، روانشناسي و جامعه

به تحقيقات با رويكرد روانشناسي و پزشكي نسبتاً اندك است؛ در اين بين تحقيقات مرتبط 
با سبك زندگي و هويت ملي سهم بسيار نادري در تحقيقاتي دارد كه در داخل كشور انجام 

هاي ساخت هويت در روند جنبه«ن )، در تحقيقي با عنوا2011(1كوپسسكو - گرفته است.  
بر مشكالت ساختاري هويت اجتماعي و فردي در شرايطي كه جهاني شدن » جهاني شدن

هاي روي داده است، تمركز كرده است. نويسنده مقاله مفهوم هويت را از ديدگاه رشته
كند. در نهايت در اين تحقيق عنوان شده مختلف علمي مدرن و پست مدرن تحليل مي

كه وجود يك رويكرد استراتژيك جديد براي تعريف و تفسير هويت در عصر جهاني است 
شدن، به منظور توضيح و فهم تغييرات اجتماعي در سطوح محلي، منطقه اي و جهاني 

  ضروري است.
شدن و هاي هويت، جهانيبحران«)، در تحقيقي با عنوان2011عرب ناز و همكاران( - 

نشان دادند كه جهاني شدن » رهنگي و روان شناختيف - اثرات آن بر  هويت اجتماعي
شناختي، مذهبي و فرهنگي متنوعي شده است كه شامل هاي هويتي، روانموجب بحران

تكثرگرايي و استعمار فرهنگي، تغيير در ساختارهاي اجتماعي سنتي، تقويت سكوالريسم، 
  كاهش هويت اجتماعي و خلق پيچيدگي در روابط اجتماعي است.

تالش براي بدن مدرن: مصرف مواد آرايشي زنان  ")، در تحقيقي با عنوان2008لو( - 
هايي بود كه به وسيله آن زنان چيني تصميم به به دنبال كشف معاني و ايدئولوژي "چيني

هاي پژوهش بر اهميت ارتباط ميان مصرف، شكل نهاي ايگرفتند. يافتهعمل جراحي مي
دهد كه همه اينها به بازساخت هويت زنان نشان ميشدن تأكيد دارد و هويت و جهاني

  كند.مدرن چيني كمك مي
________________________________________________________ 

1.Coposescu 
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 چالش :يكم و بيست قرن در هويت درك عنوان تحت ايمطالعه )، در2005امبر ( - 

 پرداخته دركشور امارات فرهنگي هويت گيريشكل فرايند به اماراتي، جوانان روي پيش

 فرهنگي هويت دهندة مهم تشكيل هايفاكتور ميان از كه داد نشان مقاله اين نتايج است.

زبان  ترتيب به طور همين بوده است؛ مهم بسيار مذهب دهندگان، درصد پاسخ 90براي 
درصد. از طرف ديگر  4/74درصد، اصل و نسب  1/77هاي فرهنگي درصد، ارزش 5/86

  داشته است. دهندگان پاسخ براي را درصد كمترين اهميت 4/62ازدواج با 
اي با عنوان تأثير سبك زندگي و )، در مقاله1392( هوشنگ نايبي و ستار محمدي - 

اند. در اين پژوهش مصرف فرهنگي (مطالعه تجربي شهر سنندج) انجام دادههويت اجتماعي
و مديريت بدن به عنوان متغير مستقل و هويت اجتماعي به سه صورت قومي، مذهبي و 

در نظر گرفته شدند. نتايج به دست آمده با استفاده از  جهان وطني به عنوان متغير وابسته
هاي تجربي مدل نظري مورد دهد كه دادهروش مدل سازي معادالت ساختاري نشان مي

  كند.نظر را حمايت نمي
اي بلوچ هاي ايران و  )، در مقاله اي به مصرف رسانه1386( معيدفر و ديگران -
شناسي اين پژوهش مبتني بر روش پردازد. روشهاي هويت قومي و هويت ملي مي چالش
تركيبي شامل نشانه شناسي، مصاحبه عمقي، مشاهده مشاركتي و مطالعه اسنادي  -كيفي

است. از ديدگاه محققان  جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، فضاي جديدي را براي بلوچ هاي 
ه برخوردار ايران از حيث مصرف رسانه اي به وجود آورده است كه از سه مشخصه عمد

هاي جذاب آمريكايي دوبله شده به زبان  ) مصرف انيميشن2)مصرف متون قومي1است:
)مصرف گسترده فيلم هاي عامه پسند هندي. پديده هاي فوق نوعي سياست 3قومي

هاي سنتي هويت  فرهنگي محلي را تشكيل مي دهند كه از يك جهت، برخي از مؤلفه
زمينه ساز نهادينه كردن مؤلفه هاي جديدي در بلوچي را به شدت دچار چالش نموده و 

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

  زده كرده است.
پردازد. اين پژوهش راني مي)، در پژوهشي به بررسي منابع هويت اي1387حاجياني( - 

هاي چهارگانه ملي، قومي، ترين تحقيقات هويتي كشور است، به هويتكه يكي از جامع
هاي قومي آذري، كرد، بلوچ، فارس، تركمن، لر و عرب پرداخته است. ديني و جهاني گروه

ت تعهد و هايي به تمامي ابعاد چهارگانه هويدهد، كه جمعيت نمونه با تفاوتنتايج نشان مي
تعلق و گرايش قوي و جدي داشته و نسبت به همگي آنها متعهد هستند. همچنين تحليل 
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هاي مورد بحث داراي تعامالت و مناسبات مختلفي با همديگر ها نشان داده كه هويتداده
  هستند، هرچند قوت اين مناسبات و روابط در همه موارد يكسان و يك اندازه نيست.

قيقاتي كه در زمينه سبك زندگي و هويت ملي انجام گرفته ي تحعمده در مجموع
- مربوط به قشرهايي خاص از جامعه مانند دانشجويان، جوانان و زنان است و قابليت تعميم

  كنند را ندارند.دهي به شهرونداني كه در يك بستر اجتماعي و فرهنگي خاصي زندگي مي
  

    مباني و چارچوب نظري پژوهش
اي برخوردار است. از نظر زمينه سبك زندگي و هويت از اهميت ويژهآراء گيدنز در 

گيدنز فرايند هويت يابي در دوران مدرن تغيير شكل داده است، در گذشته مكان نقش 
كليدي در خلق هويت اجتماعي افراد داشت، چرا كه افراد كمتر با دنيا خارج ارتباط داشتند 

هاي بومي و محلي بخش محيط ثابت و نيز سنتو ارتباط رودررو با اطراف ايشان در يك 
هاي نوين اطالعاتي و داد. به دنبال مدرنيته و بسط تكنولوژياعظم هويت آنها را شكل مي

دهي به هويت بسيار كمرنگ شد، چرا كه ارتباطي مانند اينترنت، نقش مكان در شكل
دا كنند و به جهان پيوند هاي ارتباطي قادرند فرد را از مكان خودش جها و تكنولوژيرسانه

يابي شكل غيررو هستند و هويتشماري روبهيابي بيبزنند. در نتيجه افراد با منابع هويت
ي زندگي اصطالحي است كه در ). شيوه25: 1384كند (گيدنز،محلي و جهاني پيدا مي

ري از فرهنگ سنتي چندان كاربردي ندارد، چون مالزم با نوعي انتخاب از ميان تعداد كثي
برد هاي موجود است. هر چه وضع و حال جامعه و محيطي كه فرد در آن به سر ميامكان

بيشتر به دنياي مابعد سنتي تعلق داشته باشد، شيوه زندگي او نيز بيشتر با هسته واقعي 
 اش و ساخت و همچنين با تجديد ساخت آن سر و كار خواهد داشتهويت شخصي

هايي از زندگي يا سازماني اجتماعي ديدگاه گيدنز مدرنيت به شيوهاز ). 120: 1387(گيدنز،
ي هفدهم به بعد در اروپا پيدا شد و به تدريج نفوذ كم و بيش شود كه از سدهمربوط مي

 ).340: 1386(زاهدي،  جهاني پيدا كرد

پردازاني است كه به فهم نظري مسأله سبك زندگي و هويت كمك بورديو نيز از نظريه
ها و نمادها مطرح است ي نظامي از نشانهكند. از ديدگاه بورديو مصرف به منزلهي ميشايان

كه كاركردهايي چون تمايزگذاري اجتماعي دارد كه البته به نظر بورديو معنايش از همين 
شود و چيزي جز آن نيست. از اين رو در بحث بورديو، مصرف تفاوت و تمايز ناشي مي
شود، بلكه مصرف به منزله استفاده از نظامي از زيستي مطرح نمي همانند پاسخ به نيازهاي

).  از نظر بورديو تفاوت در رفتار، حاالت و 66: 1984(بودريو، ها و نمادها مطرح استنشانه
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هاي صرفاً زيست سكنات و ظواهري كه بيانگر نوع رابطه با جهان اجتماعي هستند، تفاوت
ي دخل و ها، همهكند. افزون بر اينن پررنگ ميشناختي را برجسته و به لحاظ نمادي

 ها آرايش - ها هاي عمدي در سيماي ظاهري، خصوصاً با استفاده از عاليم و نشانهتصرف
كه چون به ابزارهاي اقتصادي و  - (مدل مو، آرايش صورت، ريش، سبيل و غيره) يا پوشاك

كنند كه معنا اجتماعي عمل ميي نشانگان ها بستگي دارند، به منزلهفرهنگي متجلي در آن
هاي متمايزي دارند كه با نظام كنند كه در نظام نشانهو ارزش خود را از جايگاهي اخذ مي

). از ديدگاه بورديو 266: 1390(بورديو، هاي اجتماعي شباهت و همگوني دارندموقعيت
هاي ويژگيهاي دروني آن و هم با اوضاع و شرايط هر طبقه، در آن واحد، هم با ويژگي

شود كه ناشي از جايگاه و موقعيت آن در نظام شرايط طبقاتي است، نسبتي آن تعريف مي
ي هاي متفاوت نيز هست. به سخن ديگر با همهها و موقعيتكه در عين حال نظام تفاوت

ي چيزهايي كه با شود كه آن را از چيزي كه نيست و خصوصاً از همهچيزهايي تعريف مي
كنند؛ به همين دليل هويت اجتماعي براساس تفاوت د است جدا و متمايز ميها در تضاآن

پردازاني است كه در مورد بورديو سرآمد نظريه). 239: 1390شود (بورديو،تعريف و ابراز مي
هاي ال بين نظريهاو پيوندي ايده 1مصرف و سبك زندگي بحث كرده اند. كتاب تمايز

 ).43: 2006(پترسون، سازدزندگي برقرار مي هاي جديد سبككالسيك مصرف و بحث
دهد كه تمايزهاي هاي زندگي نشان ميبورديو در رهيافت نظري خود و در تحليل سبك

هاي فرهنگي قابل بيان است. در نظريه بورديو اجتماعي و ساختاري چگونه از رهگذر صورت
هايي د در عرصهي فربندي كنندهبندي شده و طبقهسبك زندگي كه شامل اعمال طبقه

هاي معاشرت، وسايل و اثاثيه چون تقسيم ساعات شبانه روز، نوع تفريحات و ورزش، شيوه
مورد استفاده و مسكن، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، در واقع عينيت يافته و تجسم 
يافته ترجيحات افراد است. چنانچه بورديو در كتاب تمايز بر حسب منطق ديالكتيكي نشان 

هد مصرف صرفاً راهي براي نشان دادن تمايزات نيست، بلكه راهي براي ايجاد تمايزات دمي
   ).96: 1381(باكاك، نيز هست

كند. نظريه اينگلهارت نيز به فهم اثرگذاري سازه سبك زندگي بر هويت كمك مي
عقالني با  - هاي سكوالرهاي سنتي به ارزشاينگلهارت معتقد است دگرگوني از ارزش

  شود. جوامع سنتي بر دين، دگرگوني از جامعه روستايي به جامعه صنعتي مرتبط مي
كنند؛ آنها به داشتن هاي اقتدار تأكيد ميهاي سنتي و احترام و اطاعت از ارزشارزش

________________________________________________________ 
1.Distinction 
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سطوح باالي غرور ملي متمايل هستند، با رشد سطوح صنعتي شدن، اين جوامع، سكوالرتر 
(با  گرا). از ديدگاه اينگلهارت فرهنگ انسان15: 1389لهارت، (اينگ گردندتر ميو عقالني

گيري هاي مهم زندگي پرتو افكنده و به شكلهاي ابراز وجود) بر تمام جنبهتأكيد بر ارزش
هاي خانوادگي، دينداري، انگيزه كاري، هاي جنسيتي، ارزشمجدد هنجارهاي جنسي، نقش

نمايد. ي عمومي و مشاركت سياسي كمك ميهاارتباط مردم با طبيعت، محيط و فعاليت
هاي فوق با دگرگوني ساختار جوامع معاصر رشد تأكيد بر استقالل انسان در تمام حوزه

تر هاي آزادانههاي زندگي خواهان انجام انتخابشود. امروزه افراد در تمام جنبهآشكار مي
ادت كاري و رفتار هاي مذهبي، الگوهاي مصرف، عهاي  جنسيتي، نگرشهستند. نقش

). از نظر 24(همان: اي موضوعات انتخاب افراد خواهند شدانتخاباتي، همگي به طور فزاينده
اي هاي سازندهاينگلهارت دگرگوني فرهنگي تدريجي است و آن بازتاب دگرگوني در تجربه

اين ). از نظر اينگلهارت 1: 1373(اينگلهارت، هاي مختلف شكل داده استاست كه به نسل
اند و به طور بنيادي در همه جوامع در حال وقوع بوده و بينيتغييرات كامالً قابل پيش

هاي هاي در حال تغيير به عقايد مذهبي، انگيزهپيامدهاي مهمي دارند. در واقع ارزش
اند اي بخشيدههاي جنسيتي و هنجارهاي اجتماعي شكل تازههاي باروري، نقششغلي، نرخ

  ).15: 1389(اينگلهارت، 
نمايد، ژان پردازان ديگري كه به فهم نظري مسئله تحقيق كمك مياز جمله نظريه

شناسي است كه او و ديگران را به آنجا كشاند؛ كه مصرف بودريار متأثر از زبانبودريار است. 
اي ي اين زبان، هر شيء مصرفي نشانهها) را نوعي زبان تصور كنند. در محدودهاشياء (ابژه

ي كه با آن مرتبط است. براي مثال در بازار اتومبيل امروزه خريد يك لكسوز نشانه دارد
ثروت است، در حاليكه خريدن يك كيا حاكي از وضعيت اقتصادي معمولي است. به همين 

ي جواني است، حال آنكه حضور در نمايش قياس، رفتن به كنسرت اشلي سيمپسن نشانه
لي، اگر نه پيري، است. به معنايي واقعي، هنگامي كه ما بليط ي ميانسامادام باتر فالي نشانه

   سواري يا حضور در نمايش را خريم به همان اندازه يا بيشتر از آن كه قابليت ماشينمي
  تر از هر چيز حاكي از خريم. از نظر بودريار مصرف مهمهايي را  ميخريم نشانهمي

ها چه معنايي دارد؟ ي اين نشانهيم كه همهفهمهاست، نه كاالها. ولي چگونه مينشانه
  ها را تفسير كنيم كه همگي كد را گويد كه ما به اين علت قادريم اين نشانهبودريار  مي

  فهميم و تحت نظارت آن هستيم. كد در اصل نظامي از قواعد است كه به ما امكان مي
اند. ما در حين يكديگر مربوط ها را بفهميم و مهمتر از آن، بفهميم چگونه بهدهد نشانهمي

هاي افراد را تعريف هاي اشياء مقولهكنيم. مقولهمصرف كردن اشياء خودمان را تعريف مي
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مان در نظم اجتماعي بر حسب آن چيزي است هاي پيدا كردن جايگاهكنند. يكي از راهمي
هستند كه كنيم. روي هم رفته، به معنايي بسيار واقعي، مردم آن چيزي كه مصرف مي

  ). 408: 1389(ريتزر، كنندديگران نيز مردم برابر مبناي مصرف تعريف ميكنند؛ مصرف مي
در اين پژوهش از نظريه گيدنز، بورديو، اينگلهارت و بودريار به عنوان چارچوب نظري 

هاي نوين ارتباطي توان گفت، رسانهتحقيق استفاده شده است. در ارتباط با نظريه گيدنز مي
اند، به اين معني كه بر خالف جامعه سنتي يابي را در دوره مدرن تغيير دادهفرايند هويت

هاي سازي افراد داشت، در جامعه مدرن، به واسطه رسانهكه مكان نقشي كليدي در هويت
ها يابي شكلي غير محلي و جهاني پيدا كرده است و افراد به واسطه رسانهارتباطي، هويت
تواند با خود را به جهان غير از محل خودشان پيوند دهند و اين فرايند مي قادرند خودشان

ترين تحليل براي تغييرات هويتي به همراه آورد. تحليل بورديو از سبك زندگي مناسب
هاي تبيين رابطه سبك زندگي و هويت است. از ديدگاه بورديو افراد در طيفي از زمينه

توان استراحت هاي فرهنگي مياز جمله اين فعاليتگردند؛ فرهنگي به دنبال تشخص مي
كنند، ورزش، گذران فراغت، مسافرت، تغذيه خاص و غيره را نام هايي كه انتخاب ميگاه

هاي اجتماعي، تمايز و هويت افراد را برد. از ديدگاه بورديو نوع مصرف افراد امكان مرزبندي
شود، سخ به نيازهاي زيستي مطرح نميسازد. در بحث بورديو مصرف به عنوان پافراهم مي

  ها باعث هاست كه اين نمادها و نشانهبلكه مصرف به منزله نظامي از نمادها و نشانه
بورديار معتقد است الگوي مصرفي شود. هاي هويتي مييابي، تشخص و مرزبنديتمايز

براي اين مصرف ي نيازها. ما شود تا به وسيلهي تفاوت تبيين ميامروزه بيشتر به وسيله
  ي آنچه مصرف هايي به وسيلهكنيم كه با مردم ديگر متفاوت باشيم و چنين تفاوتمي
تواند هيچگاه برآورده شود. نياز به تفاوت نميمان تعريف ميكنيم و چگونگي مصرفمي

هاي العمر براي تفكيك خودمان از كساني كه پايگاهشود؛ سرانجام به نيازي پيوسته و مادام
كنيم، چيزهايي رسيم. هنگامي كه چيزي مصرف ميكنند، ميگري در جامعه اشغال ميدي

هايي تعلق داريم يا نداريم. آنها آنچه كنيم؛ از جمله اينكه به چه گروهرا به ديگران ابالغ مي
فهمند. دانند؛ بنابراين معناي نشانه را ميفهمند، زيرا آنها نيز كد را ميگوييم ميرا ما مي

شود، ما ها و كد كنترل مياي كه توسط نشانهي كليدي ديگر آن است كه در جامعهنكته
  هايي كه آن اشياء در آنها به فروش ارتباط بسيار بيشتري با اشياء مصرفي و محيط

اي كه از نظريه رسند، مخصوصاً مصرف آن اشياء و محيط داريم تا با انسانهاي ديگر. نكتهمي
افت است، اين است كه در جامعه امروزي افراد به واسطه كدها و اشياء بودريار قابل دري

براي تبيين رابطه گذران فراغت و هويت كنند. مصرفي هويت خود را تعريف و بازتعريف مي
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از نظريه بورديو استفاده شده است، الگوي مصرف رسانه و هويت از نظريه گيدنز استخراج 
و الگوي بازنمايي بدن و هويت به واسطه نظريه  شده است. رابطه الگوي خريد و هويت

بودريار تبيين شده است و همچنين رابطه الگوي تغذيه و هويت از نظريه بورديو استخراج 
توان گفت دينداري لزوماً در در زمينه متغير دينداري به عنوان متغير واسط ميشده است. 

گيرد بلكه دينداري خود ار نميپارادايم دوگانه سبك زندگي مدرن و سبك زندگي سنتي قر
اي از تواند بر سبك زندگي اثر گذار باشد يا به عنوان مقولهگانه است كه ميعاملي جدا

هاي نظري در اين تحقيق ادعا سبك زندگي تأثير بپذيرد. با توجه به اينكه بر اساس  پايه
ر اين تحقيق از شده است كه سبك زندگي عامل اثر گذار و متغير مستقل است بنابراين د

بر پذيرد. اين زاويه به دينداري نگاه شده است كه اين عامل چطور از سبك زندگي تأثير مي
توان اين اساس در زمينه دينداري به عنوان متغير واسط بر مبناي نظريه اينگلهارت مي

اثر هاي زندگي و از جمله دينداري افراد استدالل كرد كه سبك زندگي مدرن بر ساير جنبه
دهد و تغيير در جهان بيني و بيني ديني افراد را تحت تأثير قرار ميگذارد و جهانمي

دهد. به هاي هويتي را تحت تأثير قرار ميدينداري افراد نيز به نوبه خود تعلقات و دلبستگي
گذارد و توان گفت سبك زندگي هم به طور مستقيم بر هويت ملي اثر ميطور خالصه مي

غير مستقيم و از طريق دينداري و تأثيري كه بر باورها و نگرش هاي ديني افراد هم به طور 
. به طور خالصه با اتكا به نظريه گيدنز، بورديو، گذارد. دارد بر هويت ملي افراد تأثير مي

ي اساس اين پژوهش اينگلهارت و بودريار تعين بخشي سبك زندگي بر هويت ملي، شالوده
 ل نظري تحقيق بر مبناي چارچوب نظري طراحي شده است.دهد و مدرا تشكيل مي

  بنابراين 
اي بر هويت ملي دارند، در قالب يك كننده هاي مهم سبك زندگي كه تأثير تعيينمولفه

  ارائه شده است:  - 1مدل ساختاري نظري در شكل 
  
    هاي پژوهشفرضيه  
  بين سبك زندگي مدرن و هويت ملي شهروندان رابطه وجود دارد. -
 بين سبك زندگي سنتي و هويت ملي شهروندان رابطه وجود دارد. -

 بين سبك زندگي مدرن و دينداري شهروندان رابطه وجود دارد. -

 بين سبك زندگي سنتي و دينداري شهروندان رابطه وجود دارد. -

  بين دينداري و هويت ملي شهروندان رابطه وجود دارد. -
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 شناسي پژوهشروش    
شناسي تحقيق حاضر مبتني براستراتژي قياسي و روش تحقيق منطق حاكم بر روش

شود كه با اتخاذ رويكرد هايي اطالق ميهاي قياسي به طور كلي به طرحكمي است. طرح
پذيرند و هدف اي و تعيين چارچوب نظري از پيش تعيين شده صورت ميفرضيه - قياسي 

-15اين پژوهش شهروندان  در ريآما جامعهاز طراحي و اجراي آنها، نظريه آزمايي است. 
در اين آباد، بروجرد، دورود و الشتر است. سال ساكن در استان لرستان شامل خرم 64

شود از فرمول زير براي اي بزرگ محسوب ميتحقيق بدين سبب كه جامعه آماري جامعه
  محاسبه حجم نمونه استفاده شده است:

  =     
 pو  q/ خطا برآورد شده است؛ همچنين 03برابر با . dو 96/1برابر با  tدر اين فرمول 

 95آماري با سطح اطمينان  / در نظر گرفته شدند. بدين ترتيب حجم نمونه05نيز معادل 
  نفرمحاسبه شده است. 1066درصد برابر با  3درصد و خطاي 
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  روايي و پايايي تحقيق      
پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه داراي روايي آوري اطالعات با استفاده از جمع

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

ز تكنيك مختلف پرسشنامه كه هركدام متغيري واحد را مورد سنجش قرار داده است ا
 - 1ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نتايج بدست آمده بر اساس جدول شماره 

هاي مختلف پرسشنامه ي وجود پايايي در حد قابل قبول يا خوب براي قسمتنشان دهنده
                   است.

  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق  - 1جدول
 متغير

 
تعداد

 گويه
  آلفاي كرونباخضريب 

  74/0 3 سبك مدرن
  77/0 3 سبك سنتي
  90/0 12 هويت ملي
  88/0 15 دينداري

  
  تعريف مفاهيم و شاخص سازي   

    سبك زندگي
گيرد كه شود كه فرد آنها را به كار ميسبك زندگي به مجموعه عملكردهايي گفته مي

خاصي را هم كه وي براي هويت  سازند، بلكه روايتنه تنها نيازهاي جاري او را برآورده  مي
در اين  ).120: 1387(گيدنز،  سازدشخصي خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم مي

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

  
  نمايي بدن باز 

از جمله طرز  - هاي سطحي پيكر ما استبدن مشتمل  بر همه ويژگي 1نماي ظاهري
پوشش و آرايش كه براي خود شخص و براي افراد ديگر قابل رؤيت است و به طور معمول 

________________________________________________________ 
1.appearance 
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گيرند. منظور آن است كه فرد از ها به كار ميهايي براي تفسير كنشآنها را به عنوان نشانه
 ). 144: 1387(گيدنز، كندهاي روزمره استفاده ميد چگونه در فعاليتنماي ظاهري خو

  
  هاي مورد استفاده براي سنجش بازنمايي بدنشاخص -2جدول

  بازنماي سنتي بازنمايي مدرن
پوشيدن لباس بر مبناي معيار  آراستگي سر و صورت

  ديني
  هاي ساده و بدون مدپوشين لباس پوشيدن لباس بر مبناي مد

  تيپ زدن ساده و بدون مدل  استفاده از رژيم غذايي براي زيبايي اندام
  انتخاب لباس بر مبناي نظر خانواده هاست كردن لباس

 
  الگوي گذران فراغت
اي از اشتغاالت است كه افراد آن را پس از آزاد شدن از الزامات اوقات فراغت مجموعه

تفريح، توسعه اطالعات، آموزش غير شغلي، خانوادگي و اجتماعي به منظور استراحت، 
  ).71: 1381برند ( فكوهي، انتفاعي و مشاركت اجتماعي به كار مي

  
  الگوي خريد

شوند شاخصي براي سبك زندگي شيوه خريد كردن انواع كاالهايي كه خريداري مي
شود كه است؛ البته اين شاخص زماني كارآمد است كه در خصوص كاالهايي به كار برده مي

انواع مختلف آن وجود دارد و به لحاظ قيمت براي بخش عمده جامعه در دسترس است 
  ).129: 1386(فاضلي،

هاي مورد استفاده براي سنجش گذران فراغتشاخص - 3جدول  
  گذران فراغت سنتي گذران فراغت مدرن

 ها وها، پاركگذران فراغت در تفرجگاه
  هاي تفريحيمكان

مانند امام هاي زيارتي رفتن به مكان
هاي زاده  تماشاي فيلم و سريال

  تلويزيوني
  گذران فراغت با فاميل و خويشاوندان مطالعه روزنامه، كتاب، مجله و فصلنامه

مسافرت به شهرهاي توريستي مانند شيراز، تبريز و
  اصفهان

مسافرت به شهرهاي مذهبي مانند 
  مشهد و قم.

  هاي تلويزيونيتماشاي فيلم و سريال ايهتماشاي فيلم وسريال هاي ماهوار
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  هاي مورد استفاده براي سنجش الگوي خريدشاخص -4جدول    
  الگوي خريد سنتي الگوي خريد مدرن

  خريد كاالهاي ساده و غير تجملي خريد بر مبناي شيك بودن
خريد براي رفع نياز و بدون در نظر گرفتن  خريد بر مبناي تمايز با ديگران

  مد
  خريد بر مبناي نظر خانواده هاي لوكسفروشگاهخريد از

  
  ايمصرف رسانه

هاي جمعي به مجموعه وسايل ارتباط جمعي كه در انتقال پيام به شكل هاي رسانه
مكتوب، سمعي و بصري به مردم نزديك و دوردست، با سرعت هرچه بيشتر نقش دارند 

ها ارتباطاتشان با جمع رسانهگردد؛ خواه در سلطه دولت باشد يا نباشد. شاخص اطالق مي
  ). 231: 1375است (آقابخشي،

 
  ايهاي مورد استفاده براي سنجش مصرف رسانهشاخص - 5جدول      

  رسانه داخلي رسانه خارجي
  ،.....)2،3، 1تلويزيون سراسري(شبكه  ايتلويزيون ماهواره
  راديو سراسري راديو خارجي

  تلويزيون استاني اينترنت
  راديو استاني اجتماعيهايشبكه

  
  هاي مورد استفاده براي سنجش ابعاد دينداريشاخص -6جدول

ابعاد
  دينداري

  شاخص هاي مورد استفاده

  باور به قيامت-اعتقاد به قرآن بعد اعتقادي
به هنگام زيارت   احساس معنوي - تقاضاي بخشش از خداوند بعد از انجام گناه بعد عاطفي

  كن متبركهاام
  تحريم مشروبات الكلي-پرداخت خمس پيامديبعد

  نماز خواندن -دعاي كميل -شركت در دعاي توسل بعد مناسكي
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  دينداري
از پذيرش تمام يا بخشي از عقايد، اخالقيات و احكام ديني به  استدينداري عبارت 

 نحوي كه شخص ديندار خود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مجموعه بداند
   ).190: 1380(يغمايي،

  
  هويت ملي

  هويت دست كم از دو بخش تشكيل شده است؛ نخست اينكه ما خودمان را چطور 
آنها اساس  -بينند. در اين معنا دوگانگي مابينيم و دوم اينكه ديگران ما را چطور ميمي

بودن) و هويت جمعي است و همه عناصري كه سبب تثبيت و دوام ما بودن(در اينجا ايراني 
  شود، جزء عناصر هويت(هويت ملي) به حساب (غير ايراني) مي تمايز ما از ديگران

 ). 103: 1392(خليلي اردكاني و همكاران،  آيدمي

  
  هاي پژوهشيافته

 535نفر از اين جمعيت شامل زنان و  531نفراند كه  1066نمونه آماري اين تحقيق، 
اند. بندي شدهنمونه آماري در ده گروه سني طبقهاند. به لحاظ سني نفر شامل مردان

سال است. ميانگين سني پاسخگويان  64سال و حداكثر سن  15حداقل سن پاسخگويان 
درصد متأهل هستند. در زمينه  44درصد از پاسخگويان مجرد و 56سال است.  4/32

ان داراي درصد از پاسخگوي 7/7 سواد هستند. درصد از پاسخگويان بي 3/8تحصيالت نيز
درصد از  2/35درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت راهنمايي،  8/14تحصيالت ابتدايي، 

درصد از پاسخگويان داراي  34دانشگاهي و پاسخگويان داراي تحصيالت متوسطه و پيش
متغيرهاي اصلي تحقيق شامل سبك زندگي مدرن، سبك  تحصيالت دانشگاهي هستند.

كه ميانگين نمره پاسخگويان در هر كدام از اين متغيرها  زندگي سنتي و هويت ملي است،
  ارائه شده است: 8  شمارهدر سه سطح پايين، متوسط و باال در جدول 

درصد درصد از پاسخگويان داراي سبك زندگي 21دهدنشان مي - 8نتايج جدول شماره 
و  درصد درصد از پاسخگويان در سطح متوسط هستند45مدرن با رتبه پايين هستند، 

  درصد درصد از پاسخگويان در زمينه سبك زندگي مدرن داراي رتبه بااليي هستند.34
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  هويت مليهاي مورد استفاده براي سنجش شاخص  - 7جدول
  هاي مورد استفادهشاخص ابعاد هويت ملي
هنر اصيل ايراني مانند ميناكاري، كاشي -موسيقي ايراني-عيد نوروز بعد فرهنگي

  كاري و...
تولد در سرزمين  -دفاع از سرزمين ايران-افتخار به سرزمين ايران سرزمينيبعد

  ايران
اهميت حياتي در  -حمايت از دولتمردان-شركت در امور سياسي بعد سياسي

  حفظ جمهوري اسالمي
  شاعران ايراني مانند فردوسي، حافظ، سعدي و...-زبان فارسي بعد ادبي

  آثار باستاني مانند تخت جمشيد-تاريخيگذشته-تمدن ايراني بعد تاريخي
  -وظيفه همگاني در قبال تقويت جامعه ايراني-يكپارچگي ايرانيان بعد اجتماعي

  احساس تعلق به جامعه ايراني
     

  بندي نمره پاسخگويان در زمينه متغير سبك زندگي مدرنرتبه - 8جدول
فراواني 

  تجمعي
 

 سبك مدرن فراواني درصد فراوني
 رتبه

 كم 224 درصد21 درصد21

 متوسط 480 درصد45 درصد66

 باال 362 درصد34 درصد100

 كل 1066 درصد100 درصد100

                                 
  بندي نمره پاسخگويان در زمينه متغير سبك زندگي سنتيرتبه - 9جدول                

فراواني 
  تجمعي
 

 سبك سنتي فراواني درصد فراوني
 رتبه

 كم 256 درصد24 درصد24

 متوسط 522 درصد49 درصد49

 باال 288 درصد27 درصد100

 كل 1066 درصد100 
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دهد در زمينه سبك زندگي سنتي نشان مي - 9طوري كه نتايج جدول شماره  همان
درصد در  27درصد در سطح متوسط و  49درصد از پاسخگويان در سطح پايين هستند، 24

  سطح بااليي هستند.
  بندي نمره پاسخگويان در زمينه متغير هويت مليرتبه  -10جدول

  فراواني تجمعي
 

 هويت ملي فراواني درصد فراوني
 رتبه

 كم 149 درصد14 درصد14

 متوسط 501 درصد47 درصد61

 باال 416 درصد39 درصد100

 كل 1066 درصد100 

  
درصد از  14هويت ملي دهد در زمينه نشان مي -10همانطوري كه نتايج جدول شماره 

 39درصد داراي هويت ملي متوسط هستند و  61پاسخگويان، هويت ملي پاييني دارند، 
 درصد افراد هويت ملي بااليي دارند.

  
  آزمون مدل معادالت ساختاري

يابي معادله ساختاري يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيار نيرومند از خانواده مدل 
تر بسط مدل خطي كلي است كه به پژوهشگر امكان بيان دقيقرگرسيون چند متغيري و به 

  اي از معادالت رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. دهد، مجموعهمي
هايي درباره روابط يابي معادل ساختاري يك رويكرد آماري جامع براي آزمون فرضيهمدل

 LISRELيابي علّي و گاه نيز  بين متغيرهاي مشاهده شده و مكنون است، كه گاه مدل
  SEMيابي معادالت ساختاري يا به گونه خالصه ناميده شده است.  اما اصطالح غالب مدل

  ارائه شده است: - 2). مدل معادالت ساختاري در شكل شماره 11: 1388(هومن، است

  هاي برازششاخص مقدار محاسبه شده دامنه مورد قبول نتيجه
(Fitness Measurse) 

  CFI /.92 /.90باالتر از تأييد
  RMR /.039 /.50كمتر از تأييد
 GFI /.93 /.90باالتر از تأييد
  AGFI /.91 /.90باالتر از تأييد
  RMSEA /.041 /.50كمتر از تأييد
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  تاري: تبيين سبك زندگي و هويت ملمدل تجربي معادالت ساخ - 2شكل
در پژوهش حاضر مدل معادالت ساختاري بر مبناي چارچوب نظري و فرضيات 

هاي تجربي برآورد و ارزيابي شده است. در اين مدل مستخرج از آن طراحي و بر مبناي داده
سبك مدرن و سبك سنتي به عنوان متغيرهاي پنهان بيروني و هويت ملي به عنوان متغير 

اند. گيري شدهاند و هريك از آنها در قالب چند متغير اندازهپنهان دروني لحاظ شده
توان ديد، متغير پنهان سبك مدرن با استفاده از نمره ساختاري مي همانطوري كه در مدل

هر پاسخگو در متغيرهاي فراغت مدرن، رسانه مدرن، بازنمايي مدرن، الگوي خريد مدرن و 
هاي، تغذيه مدرن و متغير پنهان سبك سنتي با استفاده از نمره پاسخگويان در متغير

گيري شده خريد سنتي و تغذيه سنتي اندازه فراغت سنتي، رسانه سنتي، بازنمايي سنتي،
است. ابعاد فرهنگي، سرزميني، ادبي، تاريخي، سياسي و اجتماعي هويت نيز متغيرهاي 

گيري هستند كه متغير پنهان دروني هويت ملي، بر اساس نمره هر پاسخگو در آنها اندازه
ل بارهاي عاملي و ضرايب هاي رگرسيوني، شاماند. در مدل مذكور برآورد استاندارد وزنشده

ي اثر متغيرهاي پنهان دهندهشود. در اين مدل پارامتر گاما كه نشانتأثير مشاهده مي
بيروني بر متغيرهاي پنهان دروني است، حكايت از ارتباط نسبتاً قوي ميان متغيرهاي سبك 

اس دهد كه بر اسمدرن و سبك سنتي با هويت ملي دارد. نتايج به دست آمده نشان مي
هاي برازش، مدل برآورد شده از وضعيت قابل قبولي بر خوردار است.  از مقادير شاخص
توان به برازش مدل پي برد. در نهايت مي GFIو  CHI SQARE ،CFIهاي شاخص
  / صدم است حكايت از اين دارد كه اين مقادير براي اين 05از  كه كمتر  RMSEAمقدار

  مدلنتايج آزمون برازش کلي  - ۱۱جدول

  هاي برازششاخص  مقدار محاسبه شده  دامنه مورد قبول  نتيجه
(Fitness Measurse) 

  CFI /.٩٢ /.۹۰باالتر از تأييد

  RMR /.٠٣٩ /.۵۰کمتر از تأييد

  GFI  /.٩٣  /.۹۰باالتر از  تأييد

  AGFI /.٩١ /.۹۰باالتر از تأييد

  RMSEA /.٠٤١ /.۵۰کمتر از تأييد
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هاي تجربي مدل نظري تحقيق حاضر ها قابل قبول هستند. به سخن ديگر دادهشاخص
كند. به منظور كه بيانگر ارتباط ميان سبك زندگي و هويت ملي است تأييد و پشتيباني مي

هاي برازش به دست آمده از تعيين و ارزيابي برازش كلي مدل استخراجي تحقيق، شاخص
  ئه شده است.ارا - 7مدل در جدول شماره

است. 93/0برابر با  GFIدهد كه شاخص برازش نشان مي - 2نتايج جدول شماره 
نيز بيانگر برازش خوب و قابل قبول مدل است.  RMR وAGF، CFI هايشاخص

/. است، كه 041دهد برابر با كه مقادير باقيمانده را نشان مي RMSEA  شاخص همچنين
  داراي برازش نسبتاً مطلوبي است.مقدار كم آن بيانگر اين است كه مدل 

  
  گيريبحث و نتيجه

برهم كنش سبك زندگي و هويت از جمله موضوعات نسبتاً جديدي است كه مورد 
شناسان قرار گرفته است.  در ارتباط با سبك زندگي و هويت ملي آنچه مسلم توجه جامعه

دارند، به اين معنا است؛ اين است كه سبك زندگي و هويت ملي ارتباط دوسويه اي با هم 
اي دارد و هم هويت ملي بر سبك كه هم سبك زندگي  بر هويت ملي اثر تعيين كننده

زندگي اثرگذار است؛ اما آنچه كه در اين پژوهش مد نظر است، تأثيرات سبك زندگي بر 
توان گفت در جهان معاصر خلق تمايزات اجتماعي از هويت ملي است. به طور خالصه مي

هاي كليدي هويت و به مثابه ابزاري كليدي در ندگي و مصرف يكي از نشانهطريق سبك ز
گيري تمايز و تشخص است؛ در نتيجه اين امر سبك زندگي اشكال خاص هويت را شكل

ها با توسل به هر گروهتوان گفت افراد و دهد. با اتكا به نظريه بورديو ميتحت تأثير قرار مي
رسانند. ها باشد، هويت خود را به منصه ظهور مياير گروهها با سچيزي كه وجه تمايز آن

توان گفت سبك زندگي مجموعه نسبتاً هماهنگي از از ديدگاه گيدنز نيز مي همچنين
هاي عملكردي است كه افراد هاي افراد در جريان زندگي روزمره و شيوهرفتارها و فعاليت

در واقع  را براي ديگران بيان كنند.شان گزينند تا روايت خاصي از زندگي و هويتبرمي
-ي مصرف و فعاليتگيري نظريه هاي اجتماعي اخير به سمت پذيرش فزاينده حوزهجهت

توان گفت هاي زندگي در شكل دادن به هويت شخصي و اجتماعي است؛ بر اين اساس مي
دگي هاي زناي متأثر از تعيين و ترسيم تمايزات بين سبكاشكال هويت به نحو فزاينده

گردد، مثالً است. در واقع قدرت بازتابندگي سبك زندگي در حوزه هويت اجتماعي معين مي
كند كه با چه كساني رابطه داشته باشند، نوع نگاه به مليت، سبك زندگي افراد تعيين مي

مذهب، قوميت، حكومت، خانواده و فرهنگ چگونه باشد و بر اين مبنا مي توان گفت سبك 



 1394، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٤٨ 
 

جديد شكل دهنده هويت است. اين مقاله درپي پاسخ به اين سؤال است  زندگي در دوران
كه آيا سبك زندگي بر هويت ملي شهروندان در استان لرستان تأثير گذار است يا نه؟ بر 
مبناي نظريه بورديو، گيدنز و بودريار تالش شده است به سؤال تحقيق پاسخ داده شود. با 

ظريات بورديو، گيدنز، اينگلهارت و بوديار مدل استفاده از چارچوب نظري مستخرج از ن
نظري طراحي شده است كه برمبناي آن روابط علّي بين متغيرهاي مستقل، واسط و وابسته 

اند. بر اساس در ارتباط با هم، به صورت مدل معادالت ساختاري مورد سنجش قرار گرفته
ي مدرن و سنتي بر توان گفت كه سبك زندگي به صورت دوگانهمدل نظري تحقيق مي

هايي از قبيل الگوي فراغت، هويت ملي شهروندان تأثير گذار است. سبك زندگي با شاخصه
الگوي مصرف رسانه، الگوي بازنمايي بدن، الگوي خريد و الگوي تغذيه به دوصورت مستقيم 

شود، و غيرمستقيم و با واسطه متغير دينداري كه در اين تحقيق متغير واسط محسوب مي
سازي گذارد. نتايج حاصل از تحليل چند متغيره با روش مدلهويت ملي تأثير مي بر

درصد و  5/0معادالت ساختاري حاكي از آن است كه سبك زندگي مدرن به شكل مستقيم 
گذارد. همچنين در زمينه تأثير سبك درصد بر هويت ملي تأثير مي 33/0سبك سنتي 

درصد منفي بر روي  - 7/0هد كه سبك مدرن دزندگي بر روي دينداري نتايج نشان مي
گذارد. درصد بر روي دينداري تأثير مي 19/0گذارد و سبك سنتي دينداري تأثير مي

بنابراين سبك زندگي مدرن و سنتي به صورت غير مستقيم و از طريق دينداري نيز بر 
لي نيز دينداري هويت ملي اثر گذارند. عالوه بر آن در زميته تأثير دينداري بر روي هويت م

هاي اين تحقيق همسو و گذارد.يافتهدرصد بر هويت ملي تأثير مي 21/0به شكل مستقيم 
سازگار با نظريه گيدنز، بورديو، اينگلهارت و بودريار است. همچنين در زمينه تحقيقات 

سويي نسبتاً بااليي با تحقيقات داخلي كه آزاد داخلي، نتايج اين تحقيق سازگاري و هم
)، اباذري و 1390)، (بحراني،1384)، آزادارمكي و شالچي (1381كي و چاوشيان (ارم

  اند، دارد. به طور خالصه با اتكا به چارچوب نظري تحقيق ) انجام داده1381چاوشيان (
ي تأثير سبك زندگي مدرن شاهد گسستن توان استدالل كرد كه در لرستان به واسطهمي

بي و تبديل شدن آن به فرايندهاي انعكاسي هستيم كه طي ياهاي ساختاري هويتاز شالوده
دادن و انعكاس هويت ملي است. در زمينه متغير اي اساسي در شكلآن سبك زندگي سازه

توان استدالل كرد سبك دينداري به عنوان متغير واسط، بر مبناي نظريه اينگلهارت مي
گذارد، ها و رفتارهاي ديني افراد ميي تأثيراتي كه بر باورها، نگرشزندگي مدرن به واسطه

ها و تعهدات ها، وفاداريكند و احتماالً وابستگيزمينه تغيير جهانبيني افراد را فراهم مي
توان نتيجه هاي تحقيق ميدهد. بنابراين با توجه به دادههويتي ملي را تحت تأثير قرار مي
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تأثيري معكوس و منفي بر گرفت كه سبك زندگي مدرن بر خالف سبك زندگي سنتي 
گذارد و اين نيز خود زمينه را براي كم رنگ كردن تعلقات هويتي ملي و دينداري افراد مي

كند. در هاي جهاني و تقويت تعلقات هويتي فراملي و جهاني فراهم مياحتماالً ابراز  ارزش
  ه و... هاي آن از جمله فراغت، الگوي خريد، الگوي تغذيمورد سبك زندگي و شاخصه

اي مصرف تودهها از كاالهايي لوكس و كمياب به كاالهاي پرتوان گفت اين شاخصهمي
شوند؛ در هايي مصرف مياند و ضمن اينكه خود به مانند كد، نماد و نشانهتبديل شده

هاي اين تحقيق يافتههاي هويتي نيز اثرگذارند. ها، تمايزات و تشخصگيري ارزششكل
ساز لرستان ديگر يك جامعه كامالً سنتي با منابع قديمي و سنتي هويت دهد كهنشان مي

نيست، بلكه در معرض منابع نوظهوري از جمله سبك زندگي قرار گرفته است كه بر اساس 
تري قرار آن هويت افراد از حالت يكپارچگي و ساده در وضعيت چندپارچگي و پيچيده

ك زندگي سنتي، از سبك زندگي مدرن نيز تأثير پذيري از سبگرفته است كه عالوه بر تأثير
پذيرفته است. نكته قابل تأمل اين است كه بر عكس سبك زندگي سنتي كه تأثيرات مثبت 
قوي و نسبتاً بااليي بر هويت ملي شهروندان گذاشته است، سبك زندگي مدرن در راستاي 

به صورت غير  تقويت تعهدات و تعلقات ملي تأثيرات مثبت قوي نداشته است و حتي
به طور مستقيم و به واسطه تضعيف دينداري تأثيرات منفي بر هويت ملي گذارده است. 

توان استدالل كرد كه سبك زندگي به صورت نماد، نشانه و مفهوم حضور دارد و خالصه مي
گذاري كه در قلمرو پذيري، راحتي و آسايش و قدرت تأثيربه دليل خاصيت آزادي، انعطاف

تواند قلمروهاي ديگري را نيز تحت تأثير قرار دهد و تعلقات ارزشي، زمره دارد، ميزندگي رو
ها و تعهدات هويتي را در بين مصرف كنندگانش در معرض تغيير قرار دهد. در واقع وفاداري

سبك زندگي به خاطر سياليت و پويايي كه دارد در ساختن روح دوباره به جامعه اثر گذار 
شود. يت روحي است كه به واسطه سبك زندگي در جامعه جاري مياست و بازنمايي هو

توان تعين بخشي سبك زندگي بر هويت جان كالم اين است كه بر مبناي نتايج تحقيق مي
توان استدالل كرد كه سبك زندگي با بازنمايي معاني، ملي را نتيجه گرفت. همچنين مي

كند و به برساختن معنا و گي روزمره عمل ميافزار زندها و معاني هويتي به مثابه نرمنشانه
انجامد و درواقع يك نوع تكاپو براي نيل به تشخص و تمايز و برساختن هويت هويت مي

كند. در است و بسترهايي براي بازسازي معنا و بازانديشي هويت در بين افراد فراهم مي
در آن باعث  اي فرهنگي است كه دگرگونيتوان گفت سبك زندگي مقولهنهايت مي

انديشي در هويت به ها، تعهدات و تعلقات و بازنمايي و بازها، دلبستگيدگرگوني در نگرش
شود؛ لذا مطالعه و تحقيقات بيشتر در زمينه گذار از طور عام و هويت ملي به طور خاص مي
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