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 :چکیده
 مناطق در ساکن های خانواده مصرفی فرهنگ و زندگی های شیوه در تغییرات شناختی جامعه تبیین باهدف حاضر پژوهش

 الگوی کاشت، نظریه مصرف، نظریه از استفاده با نظری مدل و نظری چارچوب. است شده انجام خلخال شهرستان روستایی

. است شده گردآوری ساخته محقق پرسشنامه طریق از هاداده و است پیمایش نوع از تحقیق روش. است شده تنظیم مصرف

 احوال ثبت اداره آمار طبق آنان تعداد که دهد؛ می تشکیل خلخال شهرستان باالی به سال 61 روستائیان را پژوهش آماری جامعه

 آماری نمونه عنوان به ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش به نفر 917 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. است نفر 03091

 های آماریافزار نرم از گیری بهره با و استنباطی و توصیفی آمار شیوه دو از ها داده وتحلیل تجزیه برای. است گردیده انتخاب

 هایتکنولوژی از استفاده گردشگری، توسعه و گسترش متغیرهای که است آن نشانگر پژوهش هاییافته. است شده استفاده

 و اقتصادی پایگاه سطح و روستایی مناطق در( تکنولوژی ورود) صنعت استقرار شهرنشینان، با روستائیان تعامالت ارتباطی،

 .دارد وجود داری معنی رابطه روستایی مناطق در ها خانواده مصرفی فرهنگ و زندگی های شیوه در تغییرات با افراد، اجتماعی
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Abstract 

The theoretical framework and theoretical model were prepared using theories of scholars such 

as Veblen, Bourdieu, Solomon, and Giddens. The study method is of survey type, and data is 

collected through a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research 

consists of all villagers above 18 years old in city of Khalkhal and the number is 29236, 

according to the Registry Office. Using Cochran formula, 380 individuals were selected 

employing multi-stage cluster sampling as statistical sample. Descriptive and inferential 

statistics, The Amos and Spss software’s were used to analyze data. Research results showed 

that there is a meaningful relationship between expansion variables and tourism development, 

the use of communication technologies, interaction of villagers with townsmen, Industry 

deployment (technology entry) in rural areas and the level of economic and social status of 

individuals, with changes in the lifestyle and culture of consumer households in rural area. 
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 مقدمه و طرح مسئله 

ی مردم از اطالع یبشدن و گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه و  با صنعتی 6307اواسط دهۀ  

عالقۀ . وضعیت اجتماعی یکدیگر، سبک زندگی معیاری برای نمایانگری جایگاه افراد برای دیگران شد

منظور بازاریابی موجب شد سبک زندگی  ها، عالیق و سالیق مردم به به آگاهی از عادت گذاران هیسرما

که شامل  داند یمز مصرف سبک زندگی را الگویی ا 6319یاسرمن در سال . قرار گیرد توجهموردِ

 (.09-02: 6910ربانی و رستگار، ) هاست ارزشترجیحات، ذائقه و 

یکی از عوامل تحول سبک زندگی جامعه ایرانی در دوران پس از انقالب، تحوالت اقتصادی و 

که تحوالت  یا گونه بهواقع، تناظر و همبستگیِ علّی میان این دو روند وجود دارد؛ در. اجتماعی است

. ظهور در جامعۀ ایرانی، عاملی اثرگذار بر تحوالت سبک زندگی ایرانی است رن و نوسازیِ درحالِمد

ی ا ماهوارهی ها شبکهی، ا رسانهکه تبلیغات  اند داشتهتأکید کرده و اذعان  ها رسانهمطالعات دیگر بر تأثیر 

ی ایرانی است ها ادهخانودرصد تغییرات سبک زندگی و غربی شدن سبک زندگی  17و اینترنت، عامل 

 (.607:6933پور گتابی،  حبیب)

ماهیت جوامع امروزی طی روند توسعه تغییر کرده و گستردگی این تحوالت موجب شده است 

که تعریف و توصیف این  یا گونه بهزندگی جوامع شهری و روستایی از جایگاه سنتی خود فاصله بگیرد، 

ۀ یک مثاب بهنوع از جامعۀ معاصر در قالب یک جامعه سنتی با سبک زندگی پیشینیان ممکن است تنها 

 (. 09: 0777، 6فالک و کیلپاتریک)شعار تلقی شود 

و حتی مدام صور  دهد یمرا شکل  مان روزمرهیی زندگی ما را احاطه کرده و تجارب گرا مصرف

ظهور یک جامعۀ مصرفی . کند یمته و تأثیراتش را در اشکال جدیدی نمایان خود گرف جدیدی به

جای خود را به کار دستمزدی داد،  که آنتولید برای بقا ضمن . شدن همراه بود ی با آغاز صنعتیروشن به

خی، تاری بلندمدتترتیب، از یک نگاه  این به. شدند هم  کننده مصرفافراد به ناگزیر در کنار تولیدکنندگی، 

ی اجتماعی ظهور ها نگرشو  ها ارزشساختارها،  در قالبمختلف زندگی  قاًیعمی ها روشی ها نشانه

ی که اساس آن در اشتیاق به ا جامعه. نوع جدیدی از جامعه توسعه یافت جیتدر به رو نیازا. یافت

نقل از علیخواه، ؛ به 6313موری، )بود  ها آن تداومچیزهای جدیدی قرار داشت که نظام اقتصادی مشتاق 

6931 :02.) 

تقریباً ثابت و دارای نفوذ  ها ارزشو تا قبل از آغاز تحوالت اخیر، رسوم، هنجارها و  گذشته در

ساخت اقتصادی و اجتماعی نیز در . ثابت بود ها قرننحوۀ کاشت، داشت و برداشت در طول . بودند

در اروپا و کمی دیرتر در سایر  63ز اواسط قرن ا. ی نداشتندا عمدهرابطه با سایر عوامل، تغییرات بنیادی 
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ی ارتباطی موجب باز شدن ها راهی نو و گسترش ها وهیشه توسعۀ فنون و ازجملنقاط جهان عواملی 

 (. 09-02:6910طالب، )ی روستاها شد ها دروازه

جامعۀ روستای هم درطی نیم قرن گذشته تحت تاثیرات نوسازی، مدرنیته و ورود 

صنعت و تکنولوژی دستخوش تحول و تغییرخصوصاً در بعد فرهنگ مصرفی و سبک زندگی 

 . شده است

دلیل  ی و بهامروزدنیای مدرن و  فنّاورانهدلیل برخورداری از دستاوردهای  روستاهای ایران به

سمت  ، دورۀ گذار از شیوه زندگی سنتی بهدینوپدی ها یفنّاورو ورود  انات ارتباطیبرخورداری از امک

ها در خوراک  ، عقاید و ارزشورسوم آدابتغییراتی که در . کنند یمشیوه زندگی صنعتی و نوین را تجربه 

عنوان  از آن به توان یم... و تزئینات منزل، گفتار و کردار و و پوشاک، الگوی مصرف و وسایل خانگی

این تغییر در شیوه زندگی در جامعۀ روستایی نسبت  ؛ وتغییر در شیوه زندگی و فرهنگ مصرف نام برد

شهری »عنوان پدیدۀ  از آن به توان یمکه  طوری به جامعۀ شهری از شدت بیشتری برخوردار است، به

دلیل  هه گذشته بهبسیاری از مردم روستاها طی چهار د. نام برد« مدرن شدن روستا»یا  «شدن روستا

افزایش دسترسی به شهرها و افزایش تنوع در مصرف مواد غذایی و بهداشتی و برخورداری از 

ی اجتماعی، ها شبکهیی چون برق و وسایل ارتباطی مثل تلویزیون، ماهواره و اینترنت و ها یفنّاور

 و سبکدر الگوی مصرف مندی از این امکانات باعث شده که تغییر و دگرگونی  بهره و ...اتومبیل و 

 .زندگی در مناطق روستایی به وجود بیاید

ۀ روستاهای شهرستان خلخال روندی پرشتاب گرفته چهری اخیر، آهنگ تغییرات در ها دههدر 

طبق آخرین . دگرگون ساخته است شدت بهرا  ها آنظاهر کلی روستاها و مسکن  که یطور بهاست، 

 11096حدود  6933بر اساس سرشماری سال سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهرستان خلخال 

درصد در 33نفر برآورد شده است که  03933یی آن روستاهزار نفر در نقاط شهری و تعداد کل جمعیت 

 که چنان آنهرستان خلخال جوامع روستایی ش. نقاط روستایی سکونت دارند در درصد23نقاط شهری و 

بسیاری از روستاهای شهرستان خلخال تحت . جوامع سنتی به معنای کالسیک نیست شود یممشاهده 

یی همچون برق، تلفن، اینترنت، گاز، تراکتور، اتومبیل، ها یورافنّتأثیر مدرنیته قرارگرفته و از 

بع به معنای تغییر و دگرگونی در شیوه زندگی و ی از این منامند بهره. اند شده مند بهره...( ی و خانگ لوازم

ۀ تحوالت سبک زندگی در نیدرزممثبتی  شیوب کمبرخی محققین به نتایج  .فرهنگ مصرفی روستاها است

ی تحقیق شعبانعلی فمی و دیگران ها افته، ازجمله به یاند افتهی دستمناطق روستایی و فرهنگ مصرف 

نژاد  ، طوالبی(6932)، حیدری ساربان (6930)، حبیب پور کتابی و دیگران (6913)، رضوی زاده (6933)

 .و به بسیاری از مطالعات دیگران می توان اشاره کرد( 6933)و حقیقتیان  این وسفی، (6933)و دیگران 
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و شیوه زندگی و  ی در زندگی، احساس، تفکرا تردهگسی تغییرات اساسی و ا دهیپددرواقع ورود هر 

ی در ا گستردهو باعث ایجاد تغییرات  فرهنگ مصرفی مردم روستایی شهرستان خلخال به وجود آورده

گیری  ی زندگی و فرهنگ مصرفی شده است و شیوه زندگی و فرهنگی جدید در حال شکلها وهیش

 .دهد یم است که حق انتخاب فراوانی را به افراد روستایی

بر تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی  مؤثرعوامل  شناختی جامعه نییپژوهش تبهدف اصلی این 

شیوه  که طرح است قابل این سئواالتهدف تحقیق  در پرتو موضوع وو  استدر مناطق روستایی 

و  کرده است؟چه تغییری  ی ساکن در مناطق روستایی موردِمطالعهها خانوادهزندگی و فرهنگ مصرفی 

در مناطق  ها خانوادهی زندگی و فرهنگ مصرفی ها وهیشعوامل و شرایطی که باعث ایجاد تغییرات در 

 اند؟ کدام شوند یمروستایی 

 

 پیشینۀ پژوهش

 داخلی یها پژوهش( الف 

شناسی تغییرات در سبک زندگی دختران  آسیب»در پژوهش ( 6932)و دیگران  زاده عباس

ی جمعی و افزایش ها رسانهدلیل افزایش سطح تحصیالت، گسترش  که به دنهد یمنشان « روستایی

تحرک جغرافیایی، سبک زندگی دختران روستایی ازنظر پوشاک، گذران اوقات فراغت، آداب گفتار، 

این تغییرات . و شیوه تغذیه، مشابه با سبک زندگی مدرن دختران شهری متحول شده است مدیریت بدن

 .ن روستایی زمینۀ چالشی جدیدی در برابر سبک زندگی سنتی روستایی استدر سبک زندگی دخترا

بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکوالژ با »در تحقیقی با عنوان ( 6933) هاشمیان فر و چینی

را از محل جدا  ها فرهنگاز طریق جا کندگی،  شدن یجهانکه  دنده یمنشان « فرهنگ مصرف بر دیتأک

ی متعدد در محل ها فرهنگ شود یمو سبب  برد یمی را از بین ساز تیهو، توانایی فرهنگ در دکن یم

، باال بودن ردیگ یمی جوانان بر مبنای انتخاب سبک زندگی شکل ابی تیهو ازآنجاکه. حضور یابند

مصرف  به میانگین فرهنگ مصرف بیانگر آن است که جوانان برای گریز از وضعیت ناپایدار خویش،

 .آورند یمی رو

شناختی پیامدهای ورود عناصر مدرن به  تحلیل جامعه»در پژوهش ( 6936)احمدرش ازکیا و 

تجربه »و  ها یبررس، بیان می کنند که مشاهدات، «(مناطق روستایی موکریان: بررسی موردی)کردستان 

روستایی  «جهانزیست »در  «ذهنی ـ عینی»پژوهشگران، بیانگر وقوع تغییرات متعدد و متنوع  «زیسته

آن، جامعۀ روستایی کُرد بوده که تحت تأثیر شرایط محیط طبیعی، قرار گرفتن در نوار  تبعِ بهایرانی و 

و شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی خاص منطقه  مرزی و مجاورت با دو کشور عراق و ترکیه

ی امروزی و ها سنتد برخی ایجا»دهد که شاهد  درواقع، این تخقیق نشان می. پدید آمده است «موکریان»
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آن،  تبعِ بهدر جامعۀ روستایی ایران و « ی قدیمیها سنتامروزی و نوین شدن برخی »و نیز « نوین

نظریه شبه مدرنیسم »ی پژوهش، یعنی ا نهیزمساز ارائه نظریه  تمام تغییرات فوق، زمینه. کردستان هستیم

 .شده است« ایرانی ـ کُردی های ویژگیروستایی با 

بررسی آثار نوسازی بر تغییر و تحوالت سبک زندگی »در مقاله ( 6931)نژاد  بذرافشان و طوالبی

که فرایند نوسازی آثار مختلفی بر  دنکن یماشاره « دختر پلخانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان 

که باعث  وریط به. تر از شهرها بوده است زندگی انسانی داشته و این آثار در جوامع روستایی ملموس

در بین قشر  مخصوصاًتغییر الگوهای فرهنگی و زبانی، الگوهای رفتاری، نوع پوشش و لباس محلی 

 .جوان شده است

بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه »در پژوهش خود به ( 6911)ازکیا و حسینی رودبارکی 

نز و نیز نظریه جایگزینی نسلی ی بوردیو و گیدها هینظربا استفاده از . اند پرداخته« روستایی ایران

در سبک زندگی دارد و مسیر  جادشدهیانقش مهمی در تغییرات « نسل»اینگلهارت دریافتند که متغیر 

وسایل تزیینی کاربرد  که یطور بهسمت افزایش تقاضا برای خرید کاالهای مصرفی است،  تغییرات به

 . بیشتری از وسایل  ضروری و کارکردی دارد

 

 ای خارجیه پژوهش( ب

 :میکن یمی خارجی مرتبط، تنها به چند مورد برجسته اشاره ها پژوهشبه کثرت  باتوجه

ن میا توان یمکه چگونه  کند یمثابت و  دهد یمن »تمایز« نشاب کتادر ( 6312) 6پیر بوردیو     

ضعیت و و سو کت ازیبیاو ادعکاسی ، موسیقیی، سالیق هنرس، لباا، غذن ورزش، چویی ها حوزه

ی هادروخوع نواز که چگونه  دهد یمن نشااو . دکرد یجاابط منطقی روایگر ِد یسواد ازفراجتماعی ا

رده و خواد فرانچه آتا ، شود یمیی که عکاسی انتخاب ها موضعل، از منزن سیوراکودتا  شده انتخاب

از چگونه اد فراکند  شت تا مشخصدانظر وی در . دهند یمجهت اد را فراجتماعی ت اماالز، انوشند یم

خلی داتزئین ن و مبلماردن، خوا غذراک و لیه خوی اوها روش، مصرفیی کاالهااع نو، اچیزهار ساین میا

 .ندزمتمایز ساان یگرد را از دخوا و مجزد را ندگی خوروش زتا  رندیگ یمر کا بهل را منز

تالش  ،«کیفیت زندگی روستایی»در مقاله ( 0761) 9چوفیدوویو یلوس و 0شاریآنتونون و

، یزندگ یها ، تحرک، روشیا حرفه یها تی، فعالالتیدر نظر گرفتن سطوح مختلف تحصبا  دنکن یم

 درک د ونده حیتوضرا  ییروستا یآن در فضا یها یژگیوو  یو فن یاجتماع یها رساختیبه ز یدسترس

                                                           
1 Bourdieu, Pierre 
2Antonín Vaishar 

3 Lucie Vidovićová 



 370  ...بر تغییرات مؤثر شناختی عوامل تبیین جامعه/ ملکی و دیگران

 

 یمحل تیهو باال بودن. ن دهندنشارا  ییروستا یزندگ تیفینسبت به ک ییو روستا یمردم شهر یذهن

در نظر ( یرساختیبر حل مشکالت ز عالوه) ییروستا یزندگ تیفیبهبود ک یابزار مهم برا کیعنوان  به

 .شود یگرفته م

ی ها تجربهو  ها واکنشجغرافیای روستایی؛ فرایندها، »در تحقیق خود با عنوان ( 0766)، 6وودز

ی نواحی روستایی را دچار تغییر و اندازها چشمنشان داد الگوهای جدید زندگی « روستایی بازساخت

روستایی و تغییر الگوهای زراعی بوده  یها سکونتگاه ناموزونتحولی که سبب گسترش : کند یمتحول 

را بر تحول روستاها بررسی و تحوالت کشاورزی و اقتصادی روستاها،  شدن یجهانوی نقش . است

 .محیطی نواحی روستایی را تشریح کرد تغییر اجتماعات محلی و تغییرات زیست

نیز به بررسی سبک زندگی زنان روستایی پرداخت و نشان داد اکثر زنان ( 0773) 0فاوول

و درآمد اندک  واده با اندازه متوسط، تحصیالت پایینو دارای خان سال انیم، تنها، مطالعهموردِروستایی 

و ترجیحات زنان روستایی در مناطق مختلف با یکدیگر  ها انتخابشد که  مشخص ،عالوه به. بودند

 .متفاوت است

، «ییروستا ۀعنوان محرک توسع به ییمؤسسات اسکان روستا»در مقاله  (0769) 9هرناندز. روزا م

 یسه عامل کل ریتأث یبه بررسانجام شده در اروپا  ییمناطق روستا ۀتوسع یبراکه  یمختلف یها برنامهدر 

شده  یریگ عملکرد، اندازهاساس بر  یغاتیمحصول، دانش و ابزار تبل ،نیو کارآفر وکار مرتبط با کسب

 ایاسپان ییروستا منطقه کیشده در  انجام ینظرسنج. پردازد ی، فروش و سود ممتیغال، قتعنوان اش به

 .کند یم دییتأ یادیرا تا حد ز یشنهادیپ های یهکه فرض کند یم دیرا تول ییها جهینت

ۀ فناوری اطالعات و گرایش روستاییان به توسعکه بین  معتقدند ،(0773) 2اولدمن و اسمیت

ی در امور پرست تجملی درآمدزا و ها تیفعالی ثروت، گرایش به آور جمع کاالها و ابزارهای مادی،

 .مستقیم و معناداری وجود داردۀ رابطزندگی 

تحلیل سبک زندگی جوانان در »، در تحقیقی با عنوان (0760)جوانا بویرسکا و همکارانش 

تغذیه و  ازلحاظکه سبک زندگی جوانان روستایی  اند دهیرسبه این نتیجه « نواحی شهری و روستایی

 .از جوانان شهری هستند تر سالمتحرک بدنی متفاوت از جوانان شهری است و جوانان روستایی 

در داخل و خارج از کشور گواه بر آن است که مفهوم شیوه  شده انجاممروری بر پیشینۀ تحقیقات 

ی کمّی و کیفی با کمک ابزارهای متنوع مانند مصاحبۀ عمیق ها روشزندگی و فرهنگ مصرف از طریق 

از مطالعات داخلی و خارجی  هرکدام و ردیگ یمی و مطالعه قرار بررسموردِ... و نامه پرسشو مشاهده، 

                                                           
1 Woods 
2Fawole 
3 Rosa M. Hernandez 

4 Oldman& Smith 
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عواملی مانند ابزار تبلیغاتی، تحصیالت، تغییر الگوهای زراعی، گرایش به کاالهای مصرفی، باالبودن 

بر فرهنگ  شدن یجهان ریتأثهویت محلی، نوسازی، ورود عناصر مدرن به روستا، جایگزینی نسلی، 

 موردی و افزایش تحرک جغرافیایی را در تغییر سبک زندگی جمع  ارتباطروستایی، گسترش وسایل 

ی کمّی عوامل و شرایطی ها روشو در این پژوهش هم سعی بر آن است از طریق  اند دادهقرار  مطالعه

و بررسی قرار دهیم و همچنین با  مطالعه موردهستند را  رگذاریتأثزندگی روستایی  وهیش رییتغکه در 

نتیجه گرفت انجام مطالعه کمّی روی شیوه زندگی روستایی و فرهنگ  توان یمنگاهی به مطالعات قبلی 

نقش بسزایی در توسعه و گسترش دانش موجود در حوزۀ  تواند یمی روستایی ها خانوادهمصرفی 

 .داشته باشد زندگی و فرهنگ مصرف و سبکی روستایی شناس جامعه

 چارچوب نظری 

فردگرایی که هدف آن دنبال کردن نمادهای منزلت و مد به اعتقاد زیمل فرد از طریق بسط شدید 

و « اثبات خود»مصرف کردن راهی برای  گونه نیا. فشارهای زندگی مدرن را تحمل کند تواند یماست، 

منبعث است،  شهر کالناز فشارهای ساختاری  برآنکه در نظر زیمل، مد عالوه. حفظ اقتدار فردی است

سو، اعالم  کمد ازی. در اینجا توجه زیمل به کارکرد دوگانه مد آشکاراست. نماد تمایز طبقاتی نیز هست

دیگر جنبۀ  تمایل برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی و خواست فردیت است، اما ازسویِ

مد بدین لحاظ . است طبقاتی-طبقاتی دارد و سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی

   (073: 6911مهدوی کنی، )کند  احساس با دیگران بودن را در فرد تقویت می

ی ها یبرتر، به شوند یمبرآنکه تفاوت بین گروهی را موجب  ی زندگی عالوهها سبکوبر،  زعم به

ی زندگی به ها سبکی منزلت و طبقات از طریق ها گروه. بخشند یممنزلتی و طبقاتی نیز مشروعیت 

 کنند یمو معیارهای قضاوت اجتماعی و ارزیابی اخالقی را نیز تعریف  شوند یمی مرجع تبدیل ها گروه

در نوع رفتار  تواند یمیۀ ماکس وبر، تفاوت در قشرهای اجتماعی نظربرطبق ( 071: 6911مهدوی کنی، )

ی سبک ها مؤلفهدر جوامع، الگوی مصرفی و مدیریت اقتصادی افراد در قالب  ها آنافراد، قدر و منزلت 

 (.670: 6913آبادی،  محمدی و بیک)باشد  رگذاریتأثزندگی 

به دیگر سخن، الگوی مصرف، مردم . ی، الگوی مصرف معرف نوع سبک زندگی استازنظر چن

 رود یمراه قشربندی اجتماعی به شمار ، تنها رو نیازا. کند یمرا در جوامع امروزی از یکدیگر متمایز 

 (. 670: 6913آبادی،  محمدی و بیک)

 ندگیز سبک .ستا تیومتفا ندگیز هشیوو سبک دارای  یا جامعه هراعتقاد دارد  6سولومون

 به فمصر بر مبتنی یها انتخاب سنتی معاجو در .دهد یم ننشا او ندگیز محیط را در دفر وانفعال فعل

                                                           
1.Solomon 
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 معاجو در که یدرحال ،شود یم یکتهد ادهخانو یا ستارو محیط ،کاست ،طبقه سساابر  یا گسترده شکل

 که هستند ییها تیفعالو  تخدماو  کاالها بنتخاا در یبیشتر عملدارای آزادی  دممر هرحال به رنمد

 (.32: 6910رسولی، ) کند یمرا خلق  جتماعیا هویت دخو ۀنوب به

پترسون معتقد است که در دوران جدید الگوی مصرفی بروز کرده است که دیگر اعضای طبقات 

 کاره همه»او این الگوی مصرف را . کنند ینمباال خود را به داشتن یک الگوی مصرف مشخص محدود 

ه ۀ انواع فرهنگ و هنر استفاده کردهمدر چنین الگوی مصرف جدیدی، طبقات باال از . خواند یم« بودن

ی که بر مبنای معیارهای فردی باشناختیزمالحظات . هستند اعتنا یبژانرهای فرهنگی  مراتب سلسهو به 

وی چنین تحولی را . رندیگ یم عهده بررا  ها قهیسلهدایت کردن زندگی و داوری  شوند یمتعریف 

    (.021: 6930میمندی و یوسفی،  زاده یحاج) خواند یم« ی شدن زندگی روزمرهباشناختیز»

به تعبیری، مصرف زیاد . توجه و تأکید دارد ها رسانه درازمدتنظریۀ کاشت گربنر به آثار کل و 

زاده و همکاران،  جمعه امام) شود یم کنندگان مصرفمنجر به کاشت سبک زندگی خاص در بین  ها رسانه

6930 :673.) 

ی ا شبکهی اجتماعی ها تیفعالامروزه بسیاری از جوانان به »معتقد است ( 0773) جسیکا هیلبرمن

فعالیت در . کنند یماشتغال دارند و برای ساختن زندگی خود از روابط و مناسبات اینترنتی استفاده 

ی زندگی ها سبکی اجتماعی ها رسانه، درواقع. «همه ابعاد زندگی است رندهیدربرگی اجتماعی ها رسانه

این  توجه جالبِلذا یک مسئله . اند دادهی سنتی تغییر ها گروهی زندگی سایر ها سبکنان را بیش از جوا

. سازند یمی اجتماعی ها رسانهاست که جوانان چگونه هویت و سبک زندگی خود را در عرصه 

کالنتری و حسنی، ) دهند یمدرصد از جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل  17حدود  ازآنجاکه

607:6910.) 

که گامی بین ذوق و  کند یمگامی با آن حرکت  در جهت هم ذوق به نظر بوردیو با تغییر زمینه،

یی با نوا همدر  انئیروستا( ساختارهای ذهنی) ذوق ه،نیدرزمبا تغییر . ابدی یمزمینه در عملکرد بازتاب 

وجود  به انئیروستا( ذهنیساختارهای ) ذوقی در راتییتغ ،جهیدرنت .کرده است حرکت هنیدرزمتغییرات 

در شیوۀ  رییتغ :تغییر در سبک زندگی) انئیروستادر عملکرد  توان یمآمده است که بازتاب آن را 

در الگوی گذران  رییتغ در شیوۀ گفتاری، رییتغ های غذایی، عادت رییتغ در شیوۀ بهداشتی، رییتغ پوشش،

 (.663: 6913توکل، ) کرد مشاهده( اوقات فراغت

ی، وسایلی هستند که گیبلندپائی چشمگیر و نمایش چشمگیر نمادهای آسا تنمگیر، مصرف چش

برتر جلوه کنند و همچنین برای خودشان ارزش  گانشانیهمساتا در چشم  کوشند یم ها آنبا  ها انسان

ئی و مصرف چشمگیر آسا تنبا ضابطۀ  منشانه اشرافی زندگی ها وهیشآداب و ». شوند قائلبیشتری 

زادگان  ، وسیلۀ کسب آبرومندی برای نجیبمتیق گرانمصرف چشمگیر کاالهای . سازگاری دارند
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و رفتار انسان مایه و ریشه از وضعیت  ها دهیاوبلن معتقد است (. 910: 6917کوزر، ) «است آسان تن

ی فنی در قالب فرایندهای ها شرفتیپازنظرِ وبلن . ی استفنّاورو معیشت نیز تابع  ردیگ یممعیشتی او 

ی کاری نشانگر تنوع ها حوزهکه تنوع در  یا گونه به کند یمی اجتماعی تجلی پیدا ها نظاممربوط به 

وجود آورده که این عادات  های جدیدی به ی جدید عادتفنّاوربه نظر او . ساخت اجتماعی است

  (.032-039: 6913دیگران،  غفاری و) شوند یم بر جامعهموجب اضمحالل نهادهای کهنه حاکم 

دارند بلکه به  ارتباطبا یکدیگر   تنها نهبرطبق این الگو، شهر و روستا :  گولد مدل کارکردی

و شهر  ازجمله) ها سکونتگاهبه اصل اول مدل، کارکردهای تکمیلی بین  باتوجه . وابسته هستند گریکدی

البته . کند یمبرای برقراری یک جریان ضروری است و این ارتباط نیازهای طرفین را برطرف ( روستا

این ارتباط را تحت  وکاست کم( اصل سوم)و قابلیت انتقال ( اصل دوم)گر مداخلهی ها فرصتوجود 

ستا به اثر و پیامدهای مثبت مناسبات شهر و رو 6گولد(. 16-32: 6916رضوانی، ) دهد یمتأثیر قرار 

و معتقد است اشاعه نوسازی از مرکز شهر آغاز و  کند یموی توسعه را با نوسازی تعریف . اعتقاد دارد

 احتماالًنواحی روستایی جریان پیدا کرد، این شواهد  تاًینهاشهری و  تر نییپا مراتب سلسلهطرف  به

 (.10: 6911معیدفر، )د پایین نظریه قطب رشد باش به همان اثر انتشار تدریجی و یا رخنه تواند یم

پیوند شهر و روستا را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک مطرح  0پوتر  و آنوین

ی روابط میان شهرها و روستاها مؤثر ریگ شکلی فضایی را در ها انیجرکردند و وجود هر یک از 

 (.02: 6313پوتر  و آنوین، ) دانند یم

 توان یمکه  شود یمی، بر این نکته متمرکز اجتماعی و تغییر فنّاورآگبورن برای مطالعه رابطه 

ی را در تغییر فنّاوردر نظر گرفت و سپس اثرات  مطالعهموردِموضوع  عنوان بهواقعیت اجتماعی را 

مثالً واقعیت مهاجرت از روستاها به شهر با ورود و . داد قراری بررسموردِدر آن موضوع  شده حادث

، ورود تراکتور به جامعۀ روستایی چه اثراتی برعکسیا . چه تغییراتی پیدا کرده است دسترسی به ماشین

غفاری و دیگران، )ی گذاشته است بردار بهرهی تولیدی و ها نظامرا بر ساختار اجتماعی روستا و یا 

6913 :030-039.) 

ماعی را دگرگون روابط اجت زیهر چی فنی بیش از ها ینوآورکاپلینسکی و کوپر بر این باورند که 

و گرچه نقطۀ عطف آغازین از  سبب ایجاد نظم نوینی در صنعت شدند فنّاورانهی ها ینوآور: کردند

ی قاطع ها یدگرگونی به ساخت ماشینی در اثر دگرگونی در نیروهای تولید نمودار شد، ا کارخانهساخت 

در سطح جهانی نقش اساسی  روابط اجتماعی تولید بودند که متعاقب آن در گسترش دورۀ نوین صنعتی

 (.00: 6902کاپلینسکی و کوپر، )بازی کردند 

                                                           
1.gould 

2.Potter & Unwin 
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، ها ارزشفاستر بر این باوراست که تغییرات فنی و مادی با تغییر در طرز تلقی، افکار،  :فاستر

ی رمادیغاین تغییرات غیر فنی و . همراه است اند رفتهیپذاعتقادات و رفتار مردمی که این تغییرات را 

تشخیص داده  ها آنو اهمیت  شود ینمتوجه  ها آندلیل غالباً به  همین چندان مشهود نیستند و به غالباً

ی فرهنگی مرتبط با آن ها جنبه؛ اما اثر نهایی هر بهبود مادی یا اجتماعی منوط به این است که شود ینم

بهبود تازه را بپذیرد و با آن  ی تغییر یاختگیگس ازهمبا کمترین  تواند یماز آن تا چه اندازه  ریرپذیتأثیا 

 (.60: 6901فاستر، )همراه شود 

 به نسبت نوآوری برای زمینه یطورکل به ها، فرهنگ برخی در که است باور این راجرز بر

 ،رو نیازا .است اندیشه در تغییر نخست، وهلۀ تغییر در اساس، این بر. است تر فراهم دیگرهای  فرهنگ

 به را نو اندیشه پذیرشوی  .است فرد سوی از آن نو و پذیرش نظری و اندیشه اشاعه مستلزم تغییر

 ـ 9عالقه،  ـ 0آگاهی،  ـ 6 :از اند عبارت مرحله پنج این کند، می ای مطرح مرحله پنج فرایند یک شکل

 (.006: 6937غفاری،  و ازکیا)نو  اندیشه پذیرش ـ 3 آزمایش، ـ 2ارزشیابی، 

ی شغلی، افزایش درآمد مردم ها فرصتاین عقیده است که گردشگری تنها به افزایش  بر 6ویور

، بلکه شود ینمی اقتصاد محلی و افزایش میزان مالیات مناطق روستایی، منجر ها هیپابومی، تنوع 

این منافع . دهد یمیی برای ترفیع اجتماع محلی و بقای فرهنگ ارائه ها فرصتگردشگری همچنین 

ی گردشگری چنانچه دارای ها مقولهکه چگونه شده  مطرح 0ی همچنین توسط ژورسکیراقتصادیغ

، برخی افراد برخورد نیا وجود با. منابع محیطی منطقه را افزایش دهند توانند یمی خوبی باشند، ها طرح

 ی اخیر میزان رشد باالیی داشتهها سالصنعت گردشگری در  که یدرحالی با گردشگری دارند ا محتاطانه

توسعه  (.963: 6910ازکیا، )و فصلی را فراهم کرده است  وقت پارهی ها شغلی کم و ها نهیهزو اغلب 

 استۀ رهیافت اقتصادی مطرح نیدرزمیک بخش ارزشمند و رشد یابنده  عنوان بهگردشگری روستایی 

زندگی و ، کیفیت شود یمزمانی که یک جامعه به یک مقصد گردشگری تبدیل (.  010: 0771، 9شارپلی)

 (.6: 0766، 2گنوث و زینس) ردیگ یمی ارزشی و آداب و سنن تحت تأثیر قرار ها نظام

 بر هیتکی زندگی روستایی و فرهنگ مصرفی در روستاها با ها وهیشبررسی تغییرات در  گرچه

در بررسی نتایج  تواند یم آنچه، ولی کند یمی گوناگون را فراهم ها مدلامکان طرح  شده ارائهی ها هینظر

. ی مباحث نظری در رابطه با شیوه زندگی و فرهنگ مصرف استپوشان همباشد  رگذاریتأثتجربی تحقیق 

یک زمینۀ تبیینی  تواند یمدر کنار نظریه شیوه زندگی و فرهنگ مصرف  ادشدهی یها هینظر، گرید عبارتِ به

عوامل  به ،ادشدهی یها هینظرقتباس از ا با در این مطالعه،. مفید را برای تحقیق حاضر فراهم آورد

                                                           
1.Weaver 

2.Jurowski 
3.Sharphly 

4.Gnoth and Zins 
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 ی جمعی،ها رسانه، (دینوپدی ها یفنّاورورود ) صنعت استقرار گسترش و توسعۀ گردشگری، رگذاریتأث

روستائیان با شهرنشینان بر تغییر شیوه زندگی و فرهنگ  تعامالتی اجتماعی و اقتصادی و ها گاهیپا

 .شده استمصرف در بستر جامعۀ روستایی خلخال پرداخته 

 
 

 روش پژوهش

ی کمّی از تحقیق پیمایشی ها دادهی آور جمعدر پژوهش حاضر برای انجام مطالعه از روش کمّی و برای 

روشی کمّی، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر  عنوان بهتحقیق پیمایشی . است شده استفاده

بیکر، )سؤال  رشته کبه ی ها آنی تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ ا نمونهاساس انتخاب 

ه، طیف لیکرت یا مقیاس بستی ها پرسشیۀ پاسخ برای تهی ها وهیشیکی از پرکاربردترین (. 07: 6911

بیان کنند  شود یمخواسته  ها آنو از  شده ارائهی ا گزارهۀ عمومی به پاسخگویان ویشدر این . است 6مدرج

 (.32: 6911دواس، )هستند ا چه حد با آن گزاره موافق یا مخالف ت

                                                           
1Rating scales 
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. است 6933نفر برطبق سرشماری سال  03933یی شهرستان خلخال روستاتعداد کل جمعیت 

که بر اساس آخرین  استسال به باالی شهرستان خلخال  61روستائیان جامعه آماری این پژوهش 

مرکز آمار ) استنفر برآورد شده  03091تعدادشان  6933سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه  نفر به 917با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ها آنکه از بین ( ایران

اهای شهر خلخال به سه بخش مرکزی، که در مرحلۀ اول روست ترتیب این به. انجام شد ها آنبر روی 

صورت  بخش خورش رستم و بخش شاهرود تقسیم شد و در مرحلۀ بعد از هر بخش دو روستا به

چند کوچه انتخاب و از هر کوچه چند خانه و از هر  از روستاها هرکدامخوشه مشخص و سپس از 

 .دبرای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدن تصادفی صورت بهخانه یک فرد 

 61کل روستاهای شهرستان خلخال، تعداد جمعیت روستایی باالی  سال 61از کل جمعیت باالی 

 پرسشنامه 009. شود یمدرصد از جمعیت روستایی را شامل  31که  استنفر  61226بخش مرکزی  ساله

 01که  استنفر  0213سال بخش خورش رستم  61جمعیت روستایی باالی . در این بخش توزیع شد

جمعیت روستایی . پرسشنامه در این بخش توزیع شد 13و  شود یماز جمعیت روستایی را شامل درصد 

 11و  شود یمدرصد از جمعیت روستایی را شامل  61که  استنفر  3997سال بخش شاهرود  61باالی 

 .پرسشنامه در این بخش توزیع شد
 ها پرسشنامه تعداد و روستاها نام .2جدول 

روستانام  شهرستان خلخال سال 81جمعیت باالی  بخش   تعداد پرسشنامه 
نفر 0636 مرکزی خوجین بخش مرکزی  621 

نفر 333 مرکزی خمس  03 
نفر 991 شاهرود دیز بخش شاهرود  92 

نفر 927 شاهرود اسکستان  33 
بخش خورش 

(هشتجین)رستم   
نفر 6630 خورش رستم برندق  21 
نفر 213  خورش رستم کزج  00 

 ی پژوهشها افتهی :منبع

پرسشنامه در بین  97ای شامل  برای بررسی آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق حاضر ابتدا نمونه

پخش شد  شوند یمصورت کامالً تصادفی انتخاب  خلخال که به ساله به باالی شهرستان 61روستائیان 

برای هرکدام از ابعاد تغییر در شیوه زندگی و فرهنگ ( spss)افزار  ، سپس با کمک نرم(آزمون پیش)

 ها از طریق آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت های آن  و متغیرهای مستقل، گویه ها خانوادهمصرفی 

 :استنتایج آن به شرح زیر  که
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 میزان آلفای هر یک از متغیرهای تحقیق. 9جدول 
 میزان آلفا       نام متغیر                                           

 121/7میزان گسترش و توسعۀ گردشگری                         
 012/7        (                     یفنّاور)میزان استقرار صنعت  
 019/7میزان ارتباط با شهر یا تعامالت با شهرنشینان             
 127/7ی جمعی                          ها رسانهمیزان استفاده از  
 063/7          (               SES)پایگاه اجتماعی و اقتصادی  
 003/7تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ مصرف                

 

 و Spssافزار  الزم به ذکر است که کلیه محاسبات و ترسیم نمودارها و جداول، با استفاده از نرم

Amos Graphics انجام شده است. 

 

 ی پژوهشها افتهی
 استفاده موردهای  و گویه رهایمتغ. 5جدول 

 ها گویه متغیر

ف
صر

گ م
رهن

و ف
ی 

دگ
 زن

وه
شی

 

موافق  اصالًمن »،«خودم را با مد روز وفق دهم کنم یماغلب سعی » ،«دوست دارم بیشتر نوگرا باشم تا سنتی»
؛ «دوست دارم غذای سنتی و بومی خود را مصرف کنم»؛ «ساده باشم خواهم یمهیچ نوع جراحی زیبایی نیستم 

مردم روستا بدون اینکه به کاالهای مصرفی »؛ «در بیرون از روستا غذا بخورم بار کی یا هفتهخیلی دوست دارم »
دوست دارم وقتی مهمان به »؛ «دهم یممن به پوشش ظاهری خودم اهمیت »؛ «خرند یم نیاز داشته باشند آن را

 میها یآگاهی خارجی اطالعات و ها الیسرو  ها لمیفبا دیدن »؛ «بهترین پذیرایی را از مهمانان بکنم دیآ یم ام خانه
بدن سالم داشته باشیم  میبخواه اگر»؛ «گذرانم یمی جدید ها کتاباوقات فراغتم را با خواندن »؛ «شود یمزیاد 

سعی  شتریبمن »؛ «کنم یماز غذاهای رژیمی استفاده  ام یسالمتبرای حفظ »؛ «ی کنیمرو ادهیپبایستی هرروز 
نسبت به چند سال پیش وضعیت مسکن و بهداشت مردم فرق کرده » ؛ «ی جدید گوش کنمها یقیموس به کنم یم

 ازنظری روستایی ها خانهامروزه »؛ «شوم یمو مرتب در جمع ظاهر  منظم وآراسته  صورت بهه من همیش»؛ «است
من »؛ «دوست دارم چیدمان داخلی منزلم شیک و مدرن باشد»؛ «شود یمی شهری ساخته ها خانهامکانات شبیه 

به خوردن غذاهای سنتی  قیتشورا  میها بچهمن »؛ «کنم یمی شهری مراجعه ها شگاهیآرابیشتر برای آرایش به 
؛ «بپوشممن دوست دارم طبق مد روز لباس » ؛«دبخورنفرزندانم دوست دارند غذاهای شهری و آماده » ؛ «کنم یم
ی مخصوص ها کالسبه  اندامم  تناسبمن برای »؛ «ی شهری باشدها خانهمثل  ام خانه ونیدکوراسدوست دارم »

را  ام خانهدوست دارم وسایل »؛ «استفاده کنم ضرر کمی ها روغن من ترجیح میدم در آشپزی از»؛ «روم یمورزشی 
 .«عوض کنم زود زودبه

انه
رس

 
ها

عی
جم

ی 
هر کاالیی که از » ؛«باشد دهند یمی تلویزیونی نشان ها لمیفیی که در ها خانهشبیه  مان خانهدوست دارم » 

ی زندگی تجملی سو بهی تلویزیون انسان را ها الیسرتماشای » ؛«بخرم کنم یمرا سعی  شود یمتلویزیون پخش 
کاش وسایل خانه من »؛ «با تماشای کاالهای تبلیغی از سوی تلویزیون دوست دارم آن را بخرم» ؛«دهد یمسوق 
ی اجتماعی موجب آگاهی من ها شبکهعضویت من در »؛ «باشد شود یمیی که از تلویزیون پخش ها الیسرشبیه 
ی ها برنامهمعتقدم »؛ «است دهنده یآگاهی آموزنده و ونیزیتلوی ها برنامه» ؛«استۀ مد لباس و غذا شده نیدرزم

 .«دهد یمرواج  ها خانوادهیی را در بین گرا مصرفشود  ی خارجی بخش میها ونیزیتلوتبلیغاتی که از 
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هر
 ش

 با
اط

رتب
 ا

من حاضر »؛ «کنم یمدر هفته به شهر مراجعه  معموالً من»؛ «هستمبه خرید کاالهای لوکس از شهر  مند عالقهمن »
؛ «رسانم یممن محصوالتم را در شهر به فروش »؛ «یک فرد شهری ازدواج کنند با( دختر و پسر)فرزندانم  هستم

 آمد ودررفت  مان یشهری ها خانوادهمن با »؛ «شهر محل مناسبی برای فروش محصوالت روستایی است»
کاالهای لوکس شهر و نوع زندگی »؛ «ی آموزشی به شهر بفرستمها کالسرای من حاضرم فرزندانم را ب»؛ «هستم

؛ «کنند مراجعه شهرباید به  محصوالتشانروستائیان برای فروش  من نظربه »؛ «شهری توجه مرا جلب کرده است
 شانیها بچه دهند یمترجیح  ها خانوادهبیشتر »؛ «کنم یمی مجلسی و رسمی را از شهر تهیه ها لباسمن بیشتر »

 .«با فامیل و خویشاوندان شهری در ارتباط هستم من» ؛«ی ورزشی به شهر بروندها کالسبرای 

ود 
ور

ور
فنّا

ی
 

ی شده کاریبکشاورزی باعث  آالت نیماشورود » ؛«ورود تراکتور باعث افزایش تولیدات کشاورزی شده است» 
وجود »؛ «شده است ام یبهداشتاطالعات پزشکی و  باعث افزایش کنم یمتلویزیون تماشا  که یوقتمن از »؛ «است

کشاورزی باعث  آالت نیماشورود »؛ «ی صنعتی در روستا باعث افزایش درآمدم در روستا شده استها کارگاه
اگر راه روستایی ما »؛ «شود یمبرداشت محصول استفاده  در...( لیب داس،)شده که کمتر از ادوات کشاورزی 

ی به روستایی ما باعث شده که بیشتر رسان برق» ؛«محصوالتمان را به فروش برسانیم میتوان یمخوب باشد بهتر 
ی پاش سماز ماشین »؛ «میکن یمما گندم را با کمباین برداشت »؛ «بپردازیم( ...جوشکاری و) یصنعتبه کارهای 

در برداشت محصول ی جدید کشاورزی ها وهیشمن از وسایل و »؛ «شود یماستفاده  باغی موجود در ها آفتبرای 
 .«کنم یماستفاده 

ری
شگ

رد
 گ

عه
وس

و ت
ش 

ستر
 گ

 

؛ «خرند یممحصوالت ما را گردشگران »؛ «است افتهی شیافزادرآمدمان  اند آمدهگردشگران به روستا  که یوقت از»
قیمت زمین و  گردشگران ورودبا »؛ «شود یمی روستایی به گردشگران اجاره داده ها خانهی ما بیشتر روستا در»

گردشگران و باعث خرید آن شده  موردپسندمحصوالت ما »؛ «مواجه شده است شیافزا با روستا درملک 
گردشگران به روستایی ما باعث  وآمد رفت» ؛«با ورود گردشگران عمران و آبادی روستا بهتر شده است»؛ «است

و دوست دارم عین  دیآ یمن خوشم من از شیوه زندگی گردشگرا»؛ «آگاهی من از زندگی شهری شده است
گردشگری باعث شده که مردم روستا کمتر به شهرها » ؛«آرزو دارم کاش شهری بودم»؛ «شهریان زندگی کنم

 دروجود گردشگر »؛ «به گردشگران بفروشم را خودتولیدات دامی و زراعی  کنم یممن سعی » ؛«مهاجرت کنند
 درگردشگری  بخش در گذار هیسرمادوست دارم یک »؛ «ی ورودی به روستا آباد باشدها راهشود  باعث می روستا
 .«ی کندگذار هیسرمای ما روستا

اه 
یگ

پا
و 

ی 
اع

تم
اج

دی
صا

اقت
 «لیاتومبنوع و ارزش » ؛«یمسکوننوع منزل »؛ «میزان درآمد ماهیانه»: پایگاه اقتصادی 

 «میزان تحصیالت والدین»؛ «فردسطح تحصیلی »؛ «منزلت شغلی والدین»: پایگاه اجتماعی

 ی پژوهشها افتهی :منبع

بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و تغییرات در شیوه زندگی و  رسد یمبه نظر  :فرضیه

 .در مناطق روستایی تفاوت وجود دارد ها خانوادهفرهنگ مصرفی 

 
 (ANOVA)های توصیفی و تحلیل واریانس  جدول آماره. 1جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین تعداد (SES)ـ اجتماعی  اقتصادیپایگاه 

   337/60 31/10 39 باال

 777/7 722/09 390/096 32/211 601 متوسط

   306/330 91/101 636 پایین
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( 777/7) 73/7داری کمتر از  در سطح معنیF (722/09 )دهد مقدار  آمار جدول فوق نشان می

بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد و یعنی . شود یم دییتأدار است و فرض پژوهش  قرار دارد و معنی

 .در مناطق روستایی تفاوت وجود دارد ها خانوادهی زندگی و فرهنگ مصرفی ها وهیدر شتغییرات 
 رای متغیرها آزمون همبستگی پیرسون ب. 6جدول 

 ی دار یمعنسطح  ضریب همبستگی پیرسون  یموردبررسمتغیرهای 
ی جمعی و تغییرات در ها رسانهرابطه بین میزان استفاده از 

 فرهنگ مصرفی  شیوه زندگی و
601/7 776/7 

رابطه بین میزان ارتباط با شهر یا تعامالت روستائیان با 
 مصرفی  فرهنگشهرنشینان و تغییرات در سبک زندگی و 

017/7 
 

773/7 

میزان گسترش و توسعۀ گردشـگری و تغییـرات در    رابطه بین
 در مناطق روستایی  ها خانوادهشیوه زندگی و فرهنگ مصرفی 

693/7 771/7 

در مناطق ( یفنّاورورود )رابطه بین میزان استقرار صنعت 
 روستایی و تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی 

060/7 777/7 

 

بنابراین فرض صفر . تاس  76/7داری کمتر از  شود سطح معنی به جدول باال مشاهده می باتوجه

ی جمعی و تعامالت ها رسانهتوان گفت بین متغیرهای استفاده از  می 33/7رد شده و با اطمینان 

با تغییرات در  میزان استقرار صنعت میزان گسترش و توسعه گردشگری و روستائیان با شهرنشینان و

 .ی وجود دارددار یمعنشیوه زندگی و فرهنگ مصرفی روستائیان رابطۀ 

 

 Amos graphicsالگوسازی معادالت ساختاری با کاربرد 

 :های برازش مدل انواع شاخص

هایی هستند که بر مبنای تفاوت  های برازش مطلق شاخص شاخص: های برازش مطلق شاخص. 8

شده بر  بینی های پیش ها و کوواریانس طرف و واریانس شده ازیک های مشاهده کوواریانسها و  واریانس

 .ِدیگر قرار دارند شده ازطرف مبنای پارامترهای مدل تدوین

، شاخص نیکویی برازش 6کای اسکوئر، شاخص نیکویی برازش: های برازش مطلق انواع شاخص

 .باشند می 9و ریشه مربعات باقیمانده 0شده اصالح

های  های برازش مطلق درواقع گامی درجهتِ تکمیل شاخص شاخص: های برازش تطبیقی شاخص. 2

شده تا چه اندازه توانسته  دهند که مدل تدوین ها نشان می این شاخص. شوند برازش مطلق محسوب می

                                                           
1GFI 
2AGFI 

3RMR 



 360  ...بر تغییرات مؤثر شناختی عوامل تبیین جامعه/ ملکی و دیگران

 

تر تلقی  هرچه این فاصله بیشتر باشد برازش مدل مطلوب. است از یک مدل استقالل فاصله بگیرد

 .شود یم

، شاخص برازش هنجار 6شاخص توکر لوییس یا برازش هنجار نشده: های برازش تطبیقی انواع شاخص

 .3و شاخص برازش افزایشی 2، شاخص برازش نسبی9، شاخص برازش تطبیقی0شده

های برازش  ضعف شاخص ترین نقطه کند تا مهم این شاخص تالش می: های برازش مقتصد شاخص. 9

مبنای اصلی در این . های برازش با افزایش پارامتر به مدل جبران شود قدار شاخصمطلق یعنی بهبود م

ها  شود این شاخص های برازش آن است که به ازای هر پارامتری که به مدل افزوده می گروه از شاخص

 .شوند جریمه می

اخص ، ش0، نسبت اقتصاد1شده اسکوئر هنجار کای: برازش مقتصد یا اقتصادی  های انواع شاخص

 .67و شاخص کای اسکوئر هنجارشده 3، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد1برازش مقتصد هنجارشده

 .67هنجارشده

 :ها قبول برای شاخص مقدار قابل

  37/7حداقل : شده شاخص نیکویی برازش اصالح

  71/7کمتر از : ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

  37/7حداقل : شاخص برازش افزایشی

  37/7حداقل : شاخص برازش هنجار شده

  37/7حداقل : شاخص توکر لوئیس یا شاخص برازش هنجار نشده

ها به مدل بهتر است تا جایی که مقدار صفر  هر چه مقدار آن کوچک باشد برازش داده :کای اسکوئر

نهایت تغییر  بیمقدار کای اسکوئر به لحاظ نظری در دامنه بین صفر تا . برای آن نشانه برازش کامل است

 .کند می

  3تا  6بین : کای اسکوئر هنجارشده
 

                                                           
1TLI 

2NFI 
3CFI 

4RFI 

5IFI 
6NC 

7PRATIO 

8PNFI 
9RMSEA 

10CMIN/DF 
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 مدل معادله ساختاری برای تبیین تغییر در شیوه زندگی و فرهنگ مصرف روستایی. 8شکل 

 
 Amosافزار  آمده از خروجی نرم دست های برازش مدل نتایج به شاخص. 7جدول 

    DF        P    Chi-square    AGFIRMSEA     IFI     NFI     TLI   CMIN/DF           

     

    010      777/7    309/6906     370/7          703/7          360/7   372/7     371/7     017/2   

 

های جمعی،  ای متغیرهای مستقل رسانه به آزمون اعتبار سازهمدل معادله ساختاری باال 

تغییر در سبک زندگی اقتصادی با متغیر وابسته  -گردشگری، ارتباط با شهر، فنّاوری و پایگاه اجتماعی 

طورکه  گیری همان در بخش اندازه. و آزمون نیکویی برازش ساختار آن پرداخته است و فرهنگ مصرف

ها  طور نسبتاً مناسب روی آن های متغیرهای مکنون به بیشتر معرف است، در مدل نشان داده شده

های جمعی و تغییر در شیوه  بین رسانه( 6: فرضیۀ اصلی تحقیق حاکی از آن است که 3نتایج . اند بارشده

( 9داری وجود دارد؛  بین گردشگری و تغییر در شیوه زندگی رابطه معنی( 0ای وجود دارد؛  زندگی رابطه

بین پایگاه ( 2داری وجود دارد؛  تعامالت روستائیان با شهرنشینان و تغییر در شیوه زندگی رابطه معنی بین

بین استقرار صنعت و تغییر ( 3اقتصادی روستائیان و تغییر در شیوه زندگی رابطه وجود دارد؛ -اجتماعی

ی در ارتباط با نتایج حاصل از مدل ساختار. در شیوه زندگی و فرهنگ مصرف رابطه وجود دارد

شده و اعتبار  های مشاهده شده با داده های مدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظری مطرح شاخص

های تطبیقی مدل نیز مقادیر باالتر از  کلیه شاخص. دهد گیری موردِبحث را نشان می ای وسیلۀ اندازه سازه
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مدل استقالل و نزدیک شدن به  کیز ادهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن  را نشان می 37/7

 .ها است شده برای آن ی معیارهای تعریفبر مبنا شده اشباعیک مدل 

نزدیک به یک هستند، حاکی از برازش =IFI 360/7و  AGFI ،371/7=TLI=370/7ازآنجاکه معیارهای  

 .ها در مدل است ملکرد مناسب باقیمانده، حاکی از عRMSE= 703/7زیاد مدل و معیار 

 

 گیری بحث و نتیجه

دلیل  ه شیوه زندگی و فرهنگ مصرف در جامعۀ روستایی، روستاها در ایران بهمسئلبه اهمیت  توجهبا

ی دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیالت ارتباطی نسبتاً مناسب، در ها یآور فن ی ازمند بهره

و حرکتی نسبتاً گسترده از شیوه زندگی  که اند قرارگرفتهاجتماعی خود  -ی از تاریخ تحَول فرهنگیا دوره

 .کنند یممصرفی مدرن را تجربه  و فرهنگ زندگی نوین سمت شیوه ی بهسنّتمصرف  فرهنگ

بر تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ  مؤثرشناختی عوامل  این تحقیق درصدد تبیین جامعه

که بین متغیر پایگاه  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهی. مصرفی در مناطق روستایی شهرستان خلخال است

. ی و اقتصادی روستائیان و تغییر در شیوه زندگی روستایی و فرهنگ مصرف رابطه وجود دارداجتماع

، ازکیا و (6933)، بادسار و دیگران (6911)، رضایی(0770) 6ی لی و ونگها افتهاین یافته با نتایج ی

 .ی داردپوشان هم( 6913)اشی و همکاران و کف( 6939)، ایمان و مرحمتی (6913)حسینی رودبارکی 

هرچقدر پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد روستایی باال باشد تغییراتی در شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی 

باشد تغییرات  تر نییپاو هرچقدر پایگاه اجتماعی و اقتصادی روستائیان  شود یمروستایی منطقه ایجاد 

بین میزان . ی را خواهند داشتتر یسنتو زندگی  دیآ یمود وج زندگی روستایی به وهیدر شکمتری 

که با . فرهنگ مصرفی خانواده رابطه وجود دارد تغییر در شیوه زندگی وو ی جمعی ها رسانهاستفاده از 

، (6936)، بشیر و افراسیابی (6913)، رضوی زاده (6937)ی پژوهشی رحمانزاده و طهماسبی ها افتهی

به عقیده دایر و . همخوانی دارد( 0773)، اولدمن و اسمیت (0771) 0المجلد ،(6939)شریفی و رادمنش 

ی بومی و ها یبازی الکترونیکی در برابر ها یبازفنّاوری اطالعات و ارتباطات با جایگزینی   9هاردیل

، گرایی افراد روستا در مناسبات توجهی از روستائیان به شهرها و تشدید درون محلی، مهاجرت تعداد قابلِ

 (029: 0766دایر و هاردیل . )کند یمبه تغییر سبک زندگی روستایی کمک 

زندگی و  وهیدر شبین میزان ارتباط با شهر یا تعامالت روستائیان با شهرنشینان و تغییرات 

مناطق روستایی و شهری اهمیت تمایز و  تعامل گسترده امروزه چراکه. مصرفی رابطه وجود دارد فرهنگ

                                                           
1Li & Weng 
2Almjeld 
3 Dwyer & Hard ill 
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و  اند گرفتهساکنان روستاها با شیوه زندگی شهری خو . بین شهر و روستا را کاهش داده است تفکیک

در بررسی روابط اقتصادی ( 6937)مطالعات ضرابی و دیگران . هستند وآمد رفتبین روستا و شهر در 

و  و روستابا عنوان تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر ( 6916)شهر و روستا و تحقیق رضوانی 

 . روابط شهر و روستا بر دگرگونی روستاها دارد ریتأثبیانگر ( 6931)همچنین صحنه و دیگران 

 ی زندگی و فرهنگها وهیشمناطق روستایی و تغییرات در  در( یفنّاورورود )بین استقرار صنعت 

اها سمت روست در برخی کشورها، صنایع به. در مناطق روستایی رابطه وجود دارد ها خانوادهمصرفی 

نواحی  بخش مهم در و کشاورزی به دالیل اقتصادی و محیطی، در حال تبدیل به یک کند یمحرکت 

تنیده شده است  هم به یا ندهیفزاطور  به ها آن، اقتصاد تبع بهشهری و روستایی و  مناطق. شهری است

واحدهای صنعتی در که معتقدند استقرار ( 6933) شاطریان و دیگرانی ها افتهکه با ی(. 9: 0770،  شنگ)

یی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تغییر در الگوی مصرف مواد ها یدگرگونی روستایی همواره ها حوزه

خدا ی ها افتهغذایی و کاالهای مصرفی و کاهش مهاجرت روستاییان در پی داشته است، همچنین در ی

ی مقوله استقرار صنعت در مناطق که به بررس( 6910) کرمانی و ازکیا، (6912) ، مرادی(6907) کرمی

ی رایج بسط اقتصاد غیر زراعی در روستاها و تغییرات اقتصادی و ها وهیشیکی از  عنوان بهروستایی 

 .  اند پرداختهاجتماعی در شیوه زندگی روستاییان 

ی زندگی و فرهنگ مصرفی ها وهیشتغییرات در  بین گسترش و توسعۀ گردشگری و توسعۀ

افتخاری و  الدین رکن، (0760) کسونیدی ها افتهی. یی رابطه وجود داردروستادر مناطق ها  خانواده

 محلی اجتماعات برای خوبی مدیآدر یها فرصت هـب دارـپای تاییـروس گریـگردش (6916) قادری

 . شود منجر

ی فرهنگی و اجتماعی و ها جنبهاز تحقیق حاضر را از  آمده دست بهی ها افتهی توان یمهمچنین 

آثار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که بر  به توان یمدر اینجا . ی قرار دادموردبررساقتصادی هم 

تغییر در : شامل) آثار فرهنگی ازجمله. تغییرات در شیوه زندگی روستائیان برجا گذاشته است اشاره کرد

قه به زبان محلی، افزایش عالقه به الگوهای مصرف، استفاده از وسایل مدرن در خانه، کاهش عال

جای زبان آذری، استفاده از  زبان فارسی به فرزندانشان به اددادنیادگیری زبان فارسی در گفتگوها و یا ی

کم : شامل)و آثار اجتماعی ...( ی محلی و قومی وها لباسکاهش استفاده از  روز و و مدی مدرن ها لباس

ی فردی و شخصی، کاهش میزان اعتماد و ها تیفعالبه انجام  شدن روابط خانوادگی و قومی، عالقه

افزایش گرایش و عالقه روستائیان به : شامل)و آثار اقتصادی ( بین افراد با اهالی روستا همبستگی

ی کشاورزی، افزایش میزان ها تیفعال، نگاه اقتصادی و پولی به کار و درآمدزای اقتصادی و ها تیفعال

خانه و  پرستی در زندگی، افزایش عالقه و گرایش به ساخت یی و تجملگرا جملت، گرایش به انداز پس

                                                           
1 sheng 
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تغییر در شیوه زندگی  همچنین در پایان باید اشاره کرد مطالعه و بررسی. است...( مالکیت وسایل نقلیه و

 به شده یزیر برنامهقرار بگیرد که دید کلی و  موردتوجه تواند یمو فرهنگی مصرفی روستائیان زمانی 

 :پیشنهادهای تحقیق به شرح زیر است. موارد داشته باشیم گونه نیا

 ...(مانند احداث جاده و پل، برق، آموزش دسترسی به اطالعات بازار و ) ها رساختیزبهبود -

 آگاه کردن روستاییان از وضعیت موجود و هویت اجتماعی خود-

 اعتالی فرهنگ روستایی و توجه به معنویت-

ی ها یژگیو ،اقتصادی و زیربنایی ،اجتماعی و سیاسی ،طبیعی و جغرافیاییتوجه به شرایط -

 روستاهاروانی -فرهنگی

رشد و آگاهی مردم  منظور بهو تفکرات غربی و بیگانه  ها ارزشفراهم کردن بستر نقد و بررسی -

 روستا جهت انتخاب شیوه زندگی مناسب

با  تواند یمپویا در نسل جوان که  ی حمایت و  پذیرش و بروز فرهنگها نهیزمفراهم کردن -

ی فرهنگی مناسبی برای توسعۀ روستایی فراهم کند و اگر حمایتی ها نهیزمتدوین هنجارهای خود، 

و با مرگ  شود یممتروکه  مرور بهبا تعدادی افراد سالخورده که  ماند یمصورت نگیرد روستا 

بنابراین بایستی دید کلی و . دیآ یمروستایی خالی از سکنه در  صورت بهسالخوردگان، روستا 

 .    به این امر داشته باشیم شده یزیر برنامه
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 93-09 ص اول، شماره
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