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 EQS افزارنرمساختاری با  معادالت مدل از استفاده کمی با ایقسمت دوم، مطالعه در .است
 و برازش ییکوین ازنشان  ،یکم قیتحق از حاصل جینتا .جهت تکمیل بحث انجام گرفته است

 یونیرگرس قیتحق از حاصل جینتا و داشته یتجرب یهاداده با مدل مطلوب توافق و یسازگار
 تیهو. دهدیم نشان را هاریمتغ از کی هر یاثرگذار تیاولو و اثبات را رابطه بودن معنادار زین

 بیضر با ینید تیهو ،190/0 یبتا بیضر با یاجتماع تیهو ،480/0 یبتا بیضر با یفرد
 آن دهندهنشان امر نیا که اندبوده رگذاریتأث یزندگ سبک ریمتغ بر بیترت به ،133/0 یبتا

 .دارد دنبال به را ییروستا جامعه تیهو رییتغ یزندگ سبک رییتغ که است

 اری، ورزقان.سبک زندگی، هویت، تئوری بنیادی، معادالت ساخت های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 الگوی بر عالوه که این تغییرات است آمده وجودبه زندگی روستاییان در تیتغییرا

-هنجار ها،آلایده و هاارزش و عقاید ورسوم،چون آداب ساختارهایی در مصرف،

 وسایل مصرف، الگوی است. آمده زندگی کل سبک طوربه و سازیهنجار و پذیری

 سبک عنوانبه هاآن از وانتمی که و... پوشاك خوراك، منزل، تزئینات خانگی،

 در جامعه تغییرات کرده است. این تغییر شدتبه هاسال این در برد، نام زندگی

 کهطوریبه است. برخوردار بوده تریبیش شتاب از شهری جامعه به نسبت روستایی

 ظواهر از روستاها از بسیاری برد. نام روستا شدن پدیده شهری عنوانبه آن از توانمی

 تلفن، اینترنت،ارتباطی مانند  وسایل و برق چون هاییتکنولوژی کاربرد و یتهمدرن

 جدید مواهب از بسیاری و منزل برقی لوازم اتومبیل، سایر ابزار نوین شامل و تلویزیون

 و مصرف در دگرگونی و تغییر معنای به درواقع مندیبهره این اند.مند شدهبهره دیگر

 الگوی دیگر،عبارتیروستاهاست. به زندگی کو سب مصرفی اجتماعات الگوی

ازکیا، است ) گذشته معنای به روستایی جامعه یک هایویژگی روستاها فاقد مصرف

1389 :243.) 

 صورت ذهنی، و عینی جامعه، فرهنگ و فرهنگ ذهنیت، و عینیت مانند مفاهیمی

 و سنت ایدئولوژی، و هنجار(، اخالق و ارزش )نگرش، معنا و رفتار محتوا، و )شکل(

 عمومیت، و محیط، فردیت و وراثت جمعی(، و )فردی هویت و شخصیت نوگرایی،

 شناسیاجتماعی، زیبایی قشربندی و طبقه مصرف، و تولید بازتولید، و خالقیت

روابط میان  شناخت وجود دارد که بدون و... مشروعیت و منزلت نیاز، و )سلیقه(

 نخواهد به دست آن، به مربوط هاینظریه و «زندگی سبک» درستی از درك ها،آن
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 گوییکلی و گوییهمان به را آن در اغلب موارد« زندگی سبک» کاربردهای آمد.

 گاهی که ایگونهبه شده است. استفاده چیزهیچ و چیزهمه برای آن از و کشانده

: 1381 و همکاران، 1)هندریگیرند یم نظر در طبقه یا و فرهنگ معادل را آن اشتباه،به

228.) 

 هایشبکه در حضور همه از بیش که فرهنگ صنعت قدرتمند ابزارهای ایران در

 هایهویت جدید، اجتماعات خلق توانایی است، محسوس ایو ماهواره تلویزیونی

 در. دارد را جودمو اجتماعی و فردی هایهویت در دگرگونی ایجاد و متفاوت

 کثیری جمع مورداستفاده ماهواره همچون جدید جمعی ارتباطات وسایل که ایجامعه

 وسایل. کندمی ظهور پراکنده و چندالیه ناپایدار، هایهویت و هاذهنیت است، افراد از

 به وجود امروزی بشر هایبرداشت در که تغییراتی اثر در ارتباطی و اطالعاتی نوین

 با مغایر حتی و متفاوت که دهدمی قرار ایتازه کامالً وضعیت در را هاهویت د،آورمی

: 1387 پور،ابراهیم) است مقصد جامعه در حاکم هنجارهای با تضاد در و گذشته

 به و مدرن دنیای فنّاورانه دستاوردهای از برخورداری دلیل به ایران روستاهای (.177

 اجتماعی -فرهنگی تحول تاریخ از ایدوره در ارتباطی، تسهیالت از برخورداری سبب

 سمت به خود سنتی زندگی سبک از را گسترده نسبتاً حرکتی که قرارگرفته خود

 ایعدیده عوامل حاصل توانمی را تغییر و حرکت این. کندمی تجربه نوین زندگی

 تحصیالت سطح رفتن باال مدرن، تامکانا ورود هاآن ترینمهم از که دانست

 و روستاها در عمرانی و رسانیخدمات هایطرح اجرای نسلی، جایگزینی روستاییان،

 (.5: 1383 زاده، رضوی) هست ارتباطی هایزیرساخت از برخورداری هاآن رأس در

                                                           
1- Hendry et al 
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 لحاظ هب نوبه خود،جامعه روستایی دهستان سینا واقع در شهرستان ورزقان نیز به

یلی های اخیر به دالتنوع در سال این و بوده متنوع همواره شرایط اقتصادی و فرهنگی

 سبک» مفهوم هاهای زیادی پیداکرده است؛ که ازجمله این پیچیدگیپیچیدگی

وستاییان ر خصوص در ارتباط با هویتبه مفهوم، این بررسی .است «هویت»و « زندگی

 جوانان هویت نان روستایی دارای اهمیت بسیاری است.و باألخص هویت جوا

 ایپیامده .است گرفته شکل کشور سیاسی -اجتماعی عمده تحوالت از روستایی

 هایسال د، اما درمثبت در این زمینه هستن عوامل ترینمهم از جنگ اسالمی و انقالب

 نقش ،گیری سبک زندگی و هویت روستاییانشکل بر مؤثر عوامل میان در اخیر

جمعی و رسد؛ گسترش وسایل ارتباطپررنگ به نظر می مرزیبرون فرهنگی فرایندهای

 و رایندهای تولیدی آنف شدن و دهکده جهانی ون جهانیشدن مفاهیمی همچومطرح

ویت روستاییان تغییر سبک زندگی و ه در کنندهتعیین نقشی فرهنگی کاالهای مصرف

 جوانان گفرهن میان در غربی فرهنگ عناصر دهمشاه منطقه موردمطالعه داشته است.

ایی روست فرار مغزها، پسران و دختران خیابانی، مهاجرت جوانان روستایی منطقه،

هایی است که دغدغه از زمینه، این در مؤثر سازوکارهای علل و هویت باخته،

نطقه متا به بررسی سبک زندگی و هویت روستاییان  نگارندگان را بر آن داشته

ای پاسخ بر شده، سؤاالتی که نگارندگان درصدد یافتنپردازد. با توجه به موارد مطرحب

 ها هستند، به شرح ذیل است:آن

 شده است؟ هاآنروستاییان، چه عواملی باعث تغییر سبک زندگی  از دید -

سینا  هستانفردی، اجتماعی، دینی( روستاییان د) تیهوآیا با تغییر سبک زندگی،  -

 فته است؟نیز تغییر یا
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 مبانی نظری

 محور حول آن، گیریاز: شکل است عبارت زندگی سبک ویژگی ترینمهم

 عبارتبه شده است. خوانده سلیقه و ذوق آنچه یا ها(ترجیح تمایالت،) هاگرایش

 که است هاییدارایی و اوضاع رفتارها، از ایمجموعه الگو یا زندگی، سبک دیگر،

 یا فقط داشته وجود رفتار برای الگو یک که شرایطی در ین،بنابرا باشد سلیقه از ناشی

 مهدویکرد ) زندگی سبک از صحبت توانباشد، نمی میسر الگو یک پی گیری

 (.225: 1386کنی، 

 سبک از وبر گوید که منظورمی وبر هایاندیشه مورد در ایمقاله در 1رانگ دنیس

 جمعی هویت احساس گروه به که است مشترکی هایرسم و هاارزش زندگی،

 یعنی. رودمی کار به اصطالح این معموالً حاضر، حال در طور کهآن نه و بخشدمی

 افراد، شناختیروان نیازهای با اشسازگاری سبب که زندگی راه یا روش یک منزلهبه

 .(62: 1373 توسلی،)شود می انتخاب آزادانه

 با که بر این باورند رفتارهایی زندگی سبک مورد همکاران در و 2لسلی جرالد

 هم زندگی شود سبکمی نامیده زندگی سبک اند،مرتبط اعتباری -حیثیتی قشربندی

 شود.می کسب ناحیه این از که قدرتی هم و شودمی شامل مصرف را الگوهای

 وضع به رسیدگی مثل مواردی در را زندگی سبک هایمؤلفه 3استینر و برلسون

 و تفریحی از )اعم هاسرگرمی زیباشناختی، معاشرت، سلیقه آداب لباس، و ظاهری

                                                           
1- Dennis Runge 

2- Leslie, G. R. & Larson, R. F. & Gorman, B. L. 

3- Berelson, B & Steiner, G. 
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 شکالت )از هاخوردنی بولینگ(، و تا تنیس گرفته چوگان و سواریقایق از ورزشی،

 خودرو مثل اردیمو 1جویند. پارسونزآن( می تلخ و نرم نوع تا گرفته شیرین دارکش

 با است معتقد زند؛ اوتلویزیون را مثال می و ماشین لباسشویی یخچال، خانواده، ی(ها)

. برد بهره تواننمی مالك این دیگر از مستخدم، از استفاده رواج رفتن بین از به توجه

 مدرن چراکه. کندگزارش می عتیقه، اشیای از استفاده مورد در را تغییرات همین او

: 1386 کنی، مهدوی) است کرده تنگ سنتی معیارهای برای را عرصه دیگر بودن،

 (.1964پارسونز، و 1964 استینر، و و برلسون 1994همکاران، و لسلی از نقل به 227

 در. ندارد وجود زندگی سبک منشأ درباره مفهومی، و تجربی توافق گونههیچ

 زندگی سبک معیار اجتماعی و جمعی روحیه و رفتارها فقط ،شناسیجامعه حوزه

 هویت است. شده یاد هانگرش و هاارزش رفتارها از جزبه روانشناسی، حوزه است. در

 را خود هویت سبک زندگی طریق از و گیردمی شکل اجتماعی زندگی در افراد

 فرد یا زندگی اگونگون هایراه زندگی سبک (.117: 1392 )طوالبی دهدمی نمایش

 در که است هنجارهایی و هاارزش هاسلیقه اعتقادات، الگوها، شامل و است گروه

 میان رابطه 2بوردیو نظر به (.25: 1389 خرمی، و تنهایی) رودمی بکار روزمره زندگی

 مشروط را منش سو، زمینه،یک از. کندمی عمل عمده صورت دو به زمینه و منش

 ارزش و منطق داری کهمعنی چیز عنوانبه را زمینه منش، دیگر سوی از و سازد؛می

 (.722: 1374، 3ریتزر) سازدمی ارزد،می انرژی گذاریسرمایه به و دارد

 آورد. صنعتی توانمی هم دلیل زندگی سبک محتوای بودن نمادین تأیید برای

                                                           
1- Parsons 

2- Bourdieu 

3- Rytzer 
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 تنهانه که است؛ شده کاالها جهان حدوحصر تمایزیافتگی و یچیدگیپ شدن موجب

 عرضه، ها،آن به دسترسی چگونگی بلکه یافته، فزونی غایتبه موجود تعداد اشیای

 کاال از شکلی خود که اندشده خدماتی به تبدیل همگی هاآن معرفی نمایش و

 در عمدتاً زندگی یهاسبک. شوندمی خریدوفروش بازار که در آیندمی حساببه

 که نمادهایی کنند؛می بدل نمادین اموری به را هاآن که هستند چیزهای ملموسی قالب

 عبارت. به(239:1385 آبادی،رحمت) هستند گوناگونی معانی دارای و پذیرندانعطاف

« زندگی سبک» یا« مصرفی هایکنش و رفتار» سبک و نوع مدرن، جامعه در دیگر

: 1389 همکاران، و کفاشی) دهدمی شکل را اجتماعی و فردی هایهویت که است

118). 

 فتعری هرگونهت )یمعنا که هو نیبد .دانندیتعلق م نوعیبهرا  تیاساساً جوهره هو

که  انددیم یفیرا تعر یاجتماع تیهو ،1. براونشودیبه تعلق ختم م درنهایت (شود

و تمام  دهندیاز خود ارائه م یاجتماع یهاخود در گروه تیعضو یافراد بر مبنا

 تیهو یهامؤلفه ازجملهرا  گذارندیم تها تفاوما و آن انیکه م ییهایژگیو

و  یافرقه یهاتینژاد، شغل، عضو یت،قوم ن،ی. زبان، دوردآیبه شمار م یاجتماع

 .(51: 1386دغاقله، ) ها هستندمؤلفه نیا ازجمله یگروه

 است الزم ،یتیهو یگذاراستیس ینظر یهانهیزم بهتر درك یبرا نجایا در

 و داردامنهی هاتالش تمام. تیهو به ینظر یردهایکرو به میباش داشته یااشاره

 در توانیم گرفته، صورت هویت یپردازهینظر و یسازمفهوم یبرا که را یپیگیر

 :(160: 1389)دوران،  داد قرار ینظر رویکرد سه قالب

                                                           
1- Brown 
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 امکان ن،یبنابرا و شودیم فیتعر کیزیمتاف پرتو در خودی سنت ردیکرو در 

 چارچوب دری جمع یهاتیهو تنها و گشته یمنتف یشخص تیهو به یابیدست

 حصول قابل یجوارهم یا و یخون یوندهایپ بر یمبتن هیاول ککوچ یهاگروه

 محصول یآدم تیهو دوران؛ به گفته هایدگر در این (160: 1389)دوران، است 

 یااسطوره و ینیآئ و ینید یباورها شدهنییتع شیپ از و مقتدر نظام کی کارکرد

 (؛1387نقل از قطبی،  ؛ به116: 1389)مهدوی نژاد و همکاران،  بود

 افتهی لیتحو یکزیف به یکزیمتاف از آشکاری چرخش در خود مدرن، رویکرد در 

 افتهی حصول امکان یشخص تیهو رونیازا. شودیم ییشناسا یگرید پرتو در و

 کوچک یهاگروه از فراتر یجمع یهاتیهو ،یگرید یاری به عالوه،به. است

 قبل از عوامل لهیوسبه هویت یکردرو نیا درمنتها  .اندافتهی ظهور امکان زین هیاول

: 1389)دوران، ؛ شودیم فیتعر یذات یحت ای و یاجتماع ،یروان ،یطبیع موجود

و  شد اعالم مردود هویت سنتی سنجش معیارهای مدرن دوران در (.160

 یمهدو) گردید مطرح آن شناسایی یارهایمع و هویت از پرسش آن جهیدرنت

 (؛117: 1389 همکاران، و نژاد

 عامل هرگونه دخالت دورازبه هویت تعریف و یریگشکل پسامدرن، رویکرد در 

 نیبد. شودیم قلمداد ریپذامکان یاجتماع یا و یروان ،یطبیع موجود قبل از

ی جوهر ای ذات گونههر از فارغ یکردرو نیا در تیهو است آشکار ب،یترت

 یهاقرائت و تکثر به معتقد مدرنپست (.160: 1389)دوران،  شودیم ییشناسا

 نیگزیجا دیبا خرد یهاتیروا هاآن ازنظر. بود گراکثرت جامعه و مختلف

 معتقد یجهان یهاحلراه انکار یراستا در فوکو شلیم. شوند کالن یهاتیروا
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 و نژاد یمهدو) هستند یمحل یهاحلراه محتاج یمحل مشکالت هک بود

 .(117: 1389 همکاران،

 شدن،جهانی فرایند جهیدرنت است معتقد هویت، پردازانهینظر از 1جیمسون

 را چیزهایى یفرامل و ملى محلى، مختلف اجتماعات از و دقت با کنشگران اجتماعى

است  شده انتخاب قطعات این از رنگارنگى تصویر آنان هویت و کنندیم گزینش

 که شدنجهانی محصول بیشتر هویت نیز 2تاملینسون ازنظر (.195: 1383)عطاران، 

 3آن. کاستلز قربانی تا آید استمی حساببه آن مهم از ابعاد یکی نیز زندگی سبک

 جریان دو با خود وجوه ترینعمده در ما روزمره یزندگ که است نیز معتقد

 هایموج این بیستم قرن پایانی هایدهه در و گیردمی هویت شکل و شدنجهانی

 به 77: 1393 نوری، خواجه) است درآورده لرزه به جهان را که است هاهویت نیرومند

 .(1380 و کاستلز، 1387 تاملینسون، از نقل

 اطالعات یفناور و استیس اقتصاد، شدنیجهان حاصل شدنیجهان یفرهنگ بعد

 افتهی نمود یفرهنگ یسازکسانی و یفرهنگ ییگراکثرت هگادید دو قالب در که است

 و امایفوکو چون یافراد یآرا به ناظر ،یفرهنگ شدنیجهان ،حاضر رعص رد. است

 یروهاین ها،تمدن برخورد بحث در نگتون،یهانت. (298: 1385افروغ، ) است نگتونیهانت

 یآگاه و یفرهنگ یهاشیگرا جادیا عامل وی واقع یروهاین را جهان در همگرا

... و سمیونالیناس سم،یبرالیل سم،یاومان مانند ییهایدئولوژیا ،یو نظر به. داندیم یتمدن

                                                           
1- Fredric Jameson 

2- Tomlinson 

3- Castells 
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 تیهو گرید اشکال و ینید تیهو شده، تزلزل دچار هستند یغرب تمدن مظهر که

 محصول که استیس و نید ییاز جدا یوستفال مانیپ یتلق. شوندیم هاآن نیگزیجا

 روز هر نید مر،یمورت ادوارد قول به و ردیپذیم انیپا است، یغرب تمدن رمتعارفیغ

 (.80: 1378 نگتون،یهانت) کندیم دایپ را یالمللنیب امور در مداخله امکان شیپ از شتریب

، وی رازنظکارل راجرز یکی از کسانی است که دغدغه زندگی اصیل داشته است. 

که  شودیمو به زندگی اطالق  رودیمزندگی اصیل در برابر زندگی عاریتی به کار 

ارجی ار خفش هرگونهافکار و اعمال آن ناشی از خواست درونی و طبیعی انسان بدون 

 لیتحم یو به یانسان یهاتجربه رونیب از که یدستور هر راجرز، هینظر اساس بر. باشد

 قلمرو بحث در. دهدیم سوق بودن یتیعار به بودن لیاص از را انسان یزندگ شود،

 :است مطرح مشهور هینظر سه ،یهست رهیدا و نید رهیدا انیم نسبت در ن،ید

 مرکز رد کوچک اریبس یرهایدا ن،ید رهیدا آن، اساس بر که حداقل نید هینظر 

 دولت، فقطهن معتقدند، که است هایبرالیل دگاهید دگاه،ید نیا. است یهست رهیدا

 که تاس ینید خوب، نید ،یاساس نیا بر. باشد یحداقل دیبا ز،ین نید بلکه

 .باشد داشته را دیدونبایبا نیکمتر

 ترکوچک یمک شعاع اب یرهایدا ن،ید رهیدا آن، اساس بر که الفراغ منطقه هینظر 

 ،یهست رهیاد و نید رهیدا انیم که یاگونهبه است؛ یهست رهیدا شعاع از

 نید منطقه، نآ در که دارد وجود الفراغ منطقه نام به -کوچک ولو -یامنطقه

 آن در خواهدیم خود که گونهآن است مختار انسان نداشته، یدیدونبایبا چیه

 .کند عمل

  مطابق یهست رهیدا بر کامالً نید رهیدا آن، اساس بر که یحداکثر نید هینظر 
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)رهدار،  باشد فرانگرفته را آن نید که ستین یهست رهیدا از یانقطه چیه و است

 (.171و  170: 1390

 فلسفه در) خود یفلسف ستمیس بخش نیدوم در را تیهو مفهوم یفلسف یمبان کانت

 تیموضوع ،یآزاد با وندیپ در او نزد تیهو جستار. است دهکر یبندمیتقس( یعمل

 تیهو با و آن با که یمیمفاه بلکه ،یآزاد مفهوم خود تنهانه مورد، نیا در. است افتهی

 میسه زین( یکپارچگی و یدرون تیهو ،یخودآگاه: یهامفهوم) دارند کینزد وندیپ

 را انسان حرمت و یدرون ارزش که است نیا کانت، نظر در گرید مهم جنبه هستند؛

 نیترکنندهءیش و نیتریرونیب به سقوط شدن، وارهزیچ قبال در او از و دارد پاس

 یبرخ مقاله، از قسمت این در .(86: 1387 ان،یعباد) کند تیحما جهان در روابط

)کالنتری و : میینمایم مرور و گذرا کوتاه طوربه را هویت به مربوط یهاهینظر

 (.133 - 130: 1388همکاران، 

 بین ابطرو از مدلی دادن نشان تئوری این هویت: هدف فرایند کنترل نظریه نظام 

 تئوری این .ردیگیم شکل هویت جدیدی آن جهیدرنت که است هویت و فشار

 بازگشتی یهاحلقه به شکستن منجر محیطی و اجتماعی فشارهای دهدیم نشان

 .کنندیم حفظ را هویت فرایند و شده

 به یساختار نگرش شبکه، پردازانهینظر گرید و تیوا: هویت یساختار یتئور 

 رفتار نگرش نیا در. است یاقتصاد هینظر مشابه که کنندیم مطرح را تیهو

 قرار یبرا را افراد هاآن .شودیم یتلق یمحیط طیشرا به واکنش ینوع بیشتر

 کهیدرحال دانند،یم مناسب یاجتماع خاص یهاتیموقع ای هاگاهیجا در گرفتن

 و دهندیم اختصاص مشخص تیهو کی به را یاجتماع یهاگاهیجا انیساختگرا
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 قیطر از تأثیر نیا اما دانند،یم مؤثر تیهو و رفتار تعیین در را یمحیط عوامل

 از نه شودیم اعمال شوند،یم یردرگ هاآن در نهادها و افراد که یروابط ساختار

 .مستقیمی طبیع یهامحرك قیطر

 تیهو پردازانهینظر مشاهدات از یامجموعه بامالحظه: چندگانه هویت یتئور 

 گروه هستند،... و یثباتیب ،یدوگانگ یدارا افرا معتقدند که یساختار و یاجتماع

 توضیحات و اندهپرداخت ذهن و شخص به یگرید منظر از شمندانیاند از یگرید

 اشاره چندگانه یهاتیوه از مورد 10 به الستر. اندکرده ارائه بارهنیدرا یمتفاوت

. ریپذکیتفکبینهایت  «خود»ک ی تا گرفته یهماهنگ و انسجام فقدان کند ازیم

 ثباتیب خود یهاانتخاب در افراد که است نیا از یحاک تحقیقات یهاافتهی

 و التیمات چه نکهیا به توجه با و رندیگیم قرار یرتأث تحت عموماً و هستند

 .زنندیم انتخاب به دست شوند،یم برجسته هاآن در یانتظارات

 درکه  ای یافتادگ کند جدایم حیتصر یتئور نیای: اجتماع یافتادگ جدا یتئور 

 حاشیه در فرد گرفتن قرار و جامعه به تعلق احساس فقدان شدن،مطرح فقدان اثر

 یبرا یاژهیو طوربه و شده منجر یاجتماعی تیهویب احساس به ده،شحاصل

 .شودیم سازمشکل

 بوده، نظرانصاحب موردتوجه گذشته قرنمین در که هینظر نیا در: تربیت نظریه 

 و موزشآ قیطر از و شوندیم یتلق سپید لوح کی همانند تولد، زمان در افراد

 نشناسانارو زعمبه. رندیگیم ودخ به یمختلف اشکال جیتدربه تجربه کسب

 یذات طورهب افراد در لذت و درد یهاواکنش اسکینر، و واتسون همچون یرفتار

 .کنندیم یشرط مختلف طیشرا در و جامعه در را افراد و دارند وجود



 

 

 

 

260  95 پاییز، فتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

 یاجتماع تیهو که است نیا یبندمقوله یتئور یاصل فرضیهی: بندمقوله نظریه 

 با ترنر. دشو یشخص تیهو طرفبه یریگجهت مانع ندتوایم موارد یبسیار در

 رفتار یِاجتماع تیهو هینظر کی  یشخص تیهو و یاجتماع تیهو زیتما

 یتماعاج مقوله در تیعضو واسطهبه را خود مردم. کند مطرح را یگروه

 یگروهدرون یهاشباهت بر یادراک یتأکید نجایا در. کنندیم فیتعر مشترك،

 .دارد وجود مختلف ابعاد در ،یگروه برون یهاتفاوت و

 یریگشکل فرایند در تکثرگرایى نوع یک از اکنون هویت، جدید پردازانهینظر

 تلقى با ،افتدیم اتفاق عمل در آنچه ،پردازانهینظر این زعم. بهبرندیم نام تیهو

 کنشگران درواقع، است. متفاوت هویت درباره یشناسروان و یشناسجامعهکالسیک 

 تیقوم اجتماع، یک از برگرفته تنها که یکپارچه هویت یک معاصر در جوامع ویژههب

 را آنچه ها1بریکور همچون کوشندیم هاآن بلکه ندارند، واحد باشد، تیمل یا

 خود درون در و کنند جمع مختلف یهاتیمل و هاتیقوماجتماعات،  از ،پسندندیم

 (.16: 1382)شایگان، وجود آورند  به هاآن از خاص ترکیبى

 برزخ در جوان نسل خصوصاً شدن گرفتار و هاهویت سایش شاهد حاضر عصر در

 شناسجامعه ،3دورکیم امیل را آنومی پدیده. هستیم 2آنومی پدیده بروز و هنجاریبی

 دانست ایجامعه هایویژگی از را آنومی او. کرد شناسیجامعه بحث وارد فرانسوی،

 انتظاری چه آنان از دانندنمی مردم و ندارند محکمی و ثابت مبنای هنجارها آن در که

                                                           
1- Precor 

2- Anomie 

3- Emil Orkeim 
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 و رودمی بین از جامعه و فرد همبستگی ،(هنجاریبی) آنومی شرایط رود؟ درمی

 از جامعه افراد از حمایت برای را خود نفوذ و قدرت سنتی، هنجارهای و هاارزش

 با ایگسترده اجتماعی پدیده بروز ما کشور در آن یعین مصادیق از. دهندمی دست

مسئله خودکشی  دیگر، مصادیق است. از فراری یا خیابانی پسران و دختران عنوان

 و آرزوها پایدار، و مستحکم اجتماعی شرایط در که است باور این بر دورکیم .است

 با. است شده دودمح و تنظیم اجتماعی هایارزش و هنجارها طریق از هاانسان نیازهای

 وضعیت با« هنجاریبی» آرزوها، کنترل رفتن بین از و هنجارها پاشیدگیازهم

 و شدید مهاجرت مسئله آنومی دیگر آید. مصداقمی وجود به حدوحصربی آرزوهای

 حاد بحران بیانگر کیفی، و کمی آمار. است کشور از مغزها و هاسرمایه فرار رویه وبی

پدیده  بروز دیگر عارضه .دارد اقتصادی و هویتی گاهیخاست که است اجتماعی

 (.30 - 31: 1383)اکبریان، ملی است  تعارض

 پیشینه تحقیق

های صورت گرفته در مورد سبک زندگی و هویت جستجو در مطالعات و نوشته

ات در زمینه ای از مطالعدهد علیرغم اینکه طیف گستردهمناطق روستایی نشان می

 های علوم اجتماعی، صورت گرفتهصورت جداگانه در رشتهسبک زندگی و هویت به

ای ویژه در جوامع روستایی در فضدر رابطه با سبک زندگی و هویت مناطق به اما

نین چای صورت نگرفته است. بر این اساس انجام مطالعه مطالعات جغرافیایی،

ا در اینج ات بیشتر در این حوزه باشد؛مطالع انجامتواند نقطه عطفی برای تحقیقاتی می

م علو شده در حوزهعنوان پیشینه در ارتباط با موضوع، به چندی از تحقیقات انجامبه

 شود:انسانی و اجتماعی اشاره می
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 در آن گستره و زندگی مفهوم سبک»ی با عنوان امقالهدر  (1387کنی ) مهدوی

 به سپس و مفهوم سبک زندگی پرداخته از شناسانهواژه تبیینیارائه  به« اجتماعی لومع

که  ی نتیجه گرفتهو است. پرداخته اجتماعی علوم حوزه در آن مفهومی ابعاد بررسی

 ارتباط دارای «ذائقه» مفهومازجمله  اجتماعی، علوم حوزه در مفاهیم سایر با مفهوم این

 .است وثیقی پیوند و

 جامعه در زندگی سبک نسلی تغییرات»ی با عنوان امقالهدر  (1389ازکیا )

 از متفاوت سوم نسل میان در زندگی سبک یهامؤلفه ،دهدیم ، نشان«روستایی

 به شهری جامعهبرخالف  تفاوت این روستاست؛ اما در ساکن دوم و اول یهانسل

 در سوم نسل با ینوعبه دوم و اول یهانسل بلکه یست؛ن روستا در نسلی شکاف معنای

 آن ازمتأثر  نیز خود مواردی دراند؛ و شده همراه نوین زندگی سبک یریکارگبه

 در جادشدهیا تغییرات در مهمی نقش نسل، متغیر گفت توانیاند. درمجموع مشده

 .دارد روستایی زندگی سبک

 هویت برمؤثر  عوامل بررسی»ی با عنوان امقالهدر  (1389ران )ربانی و همکا

پیمایشی به  ، با روش«(تهران پردیس شهر موردی مطالعه) جدید شهرهای اجتماعی

 پردیس شهر موردی مطالعه) جدید شهرهای اجتماعی هویت بر مؤثر عوامل بررسی

ی تولیدی بیشترین هاتیفعالکه خدمات و  انددهیرستهران( پرداخته و به این نتیجه 

 را بر میزان هویت اجتماعی شهر جدید پردیس داشته است. ریتأث

 در فرهنگ شدنیجهان نظریات تطبیق»ی با عنوان امقالهدر  (1391نجارزاده )

 جنوبی برآن دهستان: موردی مطالعه) زندگی سبک یهاشاخص اساس بر روستاها

فرهنگی،  شدنیموجود در زمینه جهان یهاهیبا توجه به نظر، «(اناصفه شهرستان



 

 

 

 

  263 ...تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و 
 

برای پرداختن به  داده ومورد کنکاش قرار  را آن بر سبک زندگی روستایی راتیتأث

و به این نتیجه رسیده است که  نمودهسبک زندگی از آثار بوردیو استفاده  یهاشاخص

در بین  عمدتاً، بلکه هاگروهمه تفاوت در سبک زندگی نه در ه موردمطالعهدر منطقه 

 شود.می مشاهده دانشجویان و شاخص رسانه

 سرمایه بین ارتباط بررسی»ی با عنوان امقالهدر  (1391فاطمه و همکاران )بنی 

رسی ، به بر«تبریز شهر شهروندان بین در زیستی محیط زندگی سبک و اجتماعی

ه اجتماعی و سبک زندگی محیط زیستی و تأثیر ابعاد این دو متغیر بر ارتباط بین سرمای

 از دهدیمنشان  بوردیو پرداخته است. نتایج این تحقیق پیر نظریه از استفاده ، بایکدیگر

 داریمعن رابطه اجتماعی، انسجام و مشارکت ابعاد اجتماعی، سرمایهگانه سه ابعاد میان

 را یداریمعن رابطه اجتماعی اعتماد بعد امااند داده نشان زیستی محیط زندگی سبک با

 داریمعن رابطه زیستی محیط زندگی سبک و تحصیالت بین همچنین. دهدینم نشان

 رابطه معناداری زیستی محیط زندگی سبک و درآمد بین یطورکلبه ولی دارد، وجود

 .نشد مشاهده

 هویت و زندگی سبک رابطه مطالعه»ی با عنوان االهمقدر  (1393ی )نورخواجه

 نظریات و مطالعات به توجه ضمن ،«(بندرعباس شهر جوانان: موردی مطالعه) اجتماعی

داده و  قرارموردمطالعه  شدنیجهان فرآیند عرصه را در جوانان اجتماعی هویت پیشین،

 شدنیجهان فرآیند با طمرتب و مدرن یادهیعنوان پدبه زندگی سبک ارتباط مطالعه به

 زندگی سبک متغیرهای بین کهاند گرفتهو چنین نتیجه  پرداخته اجتماعی هویت با

 و داریمعن و مثبت ارتباط اجتماعی هویت با سنتی موسیقایی زندگی سبک و مذهبی

 ارتباط بدن به معطوف زندگی سبک و مدرن موسیقایی زندگی متغیرهای سبک بین
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 .دارد دوجو داریمعن و منفی

 میرسیمه با مرور تحقیقات انجام شده در حوزه هویت و سبک زندگی به این نتیج

 و یدگزن سبک مطالعات گسترده به صورتبه که ی صورت گرفتههاپژوهشدر 

 تیهو و یزندگ سبک با رابطه در ،پرداخته شده است جداگانه صورتبه تیهو

 صورت ایمطالعه ،ییایجغراف اتمطالع یفضا در ییروستا جوامع در ژهیوبه مناطق

وضوع یا از دید نگارندگان پنهان مانده است که این خود بر اهمیت م نگرفته

 .دیافزایم موردمطالعه

 روش تحقیق 
کیفی  -ای کمیای و مطالعهتوسعه -کاربردی نوع از هدف لحاظ به تحقیق این

باشد. این میتحلیلی  -توصیفی نوع از گردآوری، روش و ماهیت لحاظ به است.
پژوهش با توجه به هدف آن، با استفاده از دو روش کمی و کیفی، به تحلیل تغییرات 

در روش کیفی  سبک زندگی و تأثیرات آن در هویت جامعه روستایی پرداخته است.

 استفاده شده است. 2و در روش کمی از مدل معادالت ساختاری 1از تئوری بنیادی

، «هویت فردی»با متغیرهای « سبک زندگی»تقل ارتباط متغیر مس در روش کمی،

، با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد بررسی «هویت دینی»و « هویت اجتماعی»
میدانی بوده است. در روش  صورتبهی اطالعات آورجمعو تحلیل قرار گرفته است. 

ین پژوهش آماری ا جامعه میدانی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

شامل خانوارهای دهستان سینا در شهرستان ورزقان است. بنا به آمار سرشماری، 

                                                           
1- Granded Theory 

2- Structural Equation Modeling (SEM) 
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 باشد.می 1مشخصاتی جمعیتی دهستان سینا مطابق جدول شماره 
 ترکیب جمعیتی دهستان سینا :1جدول 

 خانوار دهستان
 جمعیت

 وضعیت سواد

 سوادیبجمعیت  جمعیت باسواد

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 1472 765 2237 1523 2093 3616 3327 3222 6549 1377 سینا

 1390منبع: مرکز آمار ایران، 

نفر بوده  300ابر بر 95/0از فرمول کوکران با فاصله اطمینان  با استفادهحجم نمونه، 

ا ب سؤال 28نامه پرسش سؤاالتتصادفی ساده است. تعداد  صورتبهیری گنمونهو شیوه 

قرار  موردسنجشلیکرت  یارتبه فیط های آن بر اساساست و گویهجواب بسته 

به دلیل  اتمنگ روشروایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با  .رندیگیم

 943/0 یی آنو باالترین سطح روا 637/0سطح آن  نیترنییپاتعیین شده است که در 

 افزارنرم خروجی ،2شماره  جدول که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه است. باشدیم

Spss  دهد.یمرا نشان 
 گاتمن روش از استفاده با پرسشنامه پایایی ضریب :2 جدول

المبدا بیضر  

1 854/0  

2 895/0  

3 886/0  

4 637/0  

5 874/0  

6 943/0  

 28 تعداد
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 های تحقیقمنبع: یافته                              

 است کسانی( فرم مهیدون) دوم و اول مهین ییایپا که ندکیم فرض گاتمن بیضر
 جادیا یهنگام مهین نیبهتر. ندارد ازیین آزمون مهیدون نیب یهاانسیواری تساوبه و
 به. شود شامل دارند، یدرون یهمبستگ نیشتریب که را یسؤاالت مهین هر که شودیم

 که را یسؤاالت مهین هر کهیطوربه شود میتقس مهیدون به ابزاری که یزمانی عبارت
 شامل را ندارند گروه دو نیب یوابستگ گونهچیه و هستند گروه همان به وابسته داًیشد

 که یزمان و گرفت خواهد را ممکن مقدار نیکمتر گاتمن مهیدون بیضر شود،
 رندیگ قرار متفاوت گروه دو در و جداشده هم از گریکدی به وابسته داًیشد سؤاالت

)محمدبیگی و همکاران،  گرفت خواهد را ممکن مقدار نیشتریب اتمنگ مهیدون بیضر
1393 :1157.) 

 مرحله اول: روش کیفی
 آن تحقیق روش روش، بعد از که است کیفی ایمطالعه این مرحله از تحقیق،

حاضر  بنابراین با توجه به موضوع موردبررسی در پژوهش باشد؛می تحلیلی -توصیفی
و با توجه به سؤال اصلی تحقیق در خصوص تغییر سبک زندگی و هویت روستاییان، 
از روش تئوری بنیادی استفاده شده است. بررسی این موضوع مستلزم مطالعه میدانی 

های روش مشارکتی شامل ها از تکنیکآوری دادهدر جامعه روستایی بود. برای جمع
های میدانی استفاده شده است. جامعه داشتمشاهده، مصاحبه، بحث گروهی و یاد

 هدفمند گیرینمونه شیوه به نفر آنها 54 کهباشدآماری شامل افراد باسواد و مطلع می

اکثر  سنی حدود .گرفتند قرار ساختارمندنیمه عمیق به روش گلوله برفی مورد مصاحبه
از  زعم بسیاریبه  .بود مرد جنسیت با آنها درصد 75 و بیش سال 40-30 افراد این

 عمیق تحلیل مانع بزرگ هایاندازه نمونه طورکلیبه کیفی، تحقیق نوع هر در محققان

 با مصاحبه توقف طرفی برای از اندازد.می مخاطره به ها رایافته تفسیری اعتبار و شده
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 گرفته بهره نظری اشباع از گیرینمونه طالیی پایان استاندارد به دستیابی و مطلع افراد

 مشاهده از مصاحبه، عالوه بر .شد برآورد یک ساعت مصاحبه متوسط زمان مدت .شد

 .شد گرفته بهره شخصی نیز تجارب و اسناد بررسی مستقیم،

 رسید؛ نظر در ابتدای امر طرح یک سؤال جزئی برای رسیدن به نتیجه، غیرممکن به
-احبهلذا، ابتدا سؤاالت کلی و عمومی پرسیده شد و درخور هدف تحقیق، مص

شدند  سوی سؤاالت اختصاصی هدایت شدند. افراد باسواد و مطلع مصاحبهشوندگان به
شوندگان های مصاحبهو جریان مصاحبه تا حدی پیش برده شد که دیگر جواب

 ه مراحلبتوجه  مصاحبه بود. با «به اشباع نظری رسیدن»تکراری شد که این امر نشانگر 
لی، عهای خام کدگذاری شده و شرایط ادی، دادهوتحلیل در تئوری بنیمختلف تجزیه

 دهای آن تشریح شدند.گر، راهبردها و پیاممداخله
 و تجزیه گردآوری، نمودن توأمان بنیانی، نظریۀ روش اصول ترینمهم از یکی

 تحلیل بنیانی، نظریۀ روش با مطالعه است در یکدیگر با هاداده مقایسه مداوم و تحلیل

صورت  3کدگذاری انتخابی و 2کدگذاری محوری ،1باز کدگذاری ۀروی سه با هاداده
 این بین وبرگشترفت حال در مداوم طوربه مطالعه، انجام طی در محقق و گیردمی

 (.40: 1388فیروزآبادی، ) نیست هاآن بین توالی رعایت به ملزم است و مرحله سه

                                                           
1- Open coding 

2- Axial coding 

3- Selective coding 
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 مدل عملیاتی کیفی تحقیق مآخذ: )نگارندگان( :1شكل 

ای، لزوماً پس از رعایت سه رویه کدگذاری باز، کفایت و اشباع نظریهدن بهرسی

ها در شود؛ بلکه محقق در حین گردآوری و تحلیل دادهمحوری و انتخابی حاصل نمی

یابد. درواقع، زمانی که محقق در مرحله های کدگذاری مذکور به آن دست میرویه

دیگر با داده جدیدی که متفاوت از  شود کهها متوجه میوری و تحلیل دادهآگرد

های قبلی هستند و نکته های جدید تکرار یافتههای قبل باشد، روبرو نیست و دادهداده

ای ها باهم، برایش مطرح نیست، مرحلهها و ارتباط آنمبهمی نیز در خصوص مقوله

که محقق در  (246: 1390ازکیا، ) ای دست یافته استاست که محقق به اشباع نظریه

ای، یعنی جایی که نیازی به ادامه مصاحبه دیده نشد مطالعه حاضر پس از اشباع نظریه

 ها پرداخته است.وتحلیل دادهبه پردازش و تجزیه

 کدگذاری باز
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ی است که پژوهشگر مفاهیمی امرحله« ی بازکدگذار»ی، انهیزمدر روش نظریه 

 درواقع. دهدیمو به هم ربط  پروراندیم، کندیمرا شناسایی  اندهینظرکه سنگ بنای 

ی دهنسبتپردازی و ربط دهی یا مقولهی، کاه فروی، سازمفهوماین مرحله شامل 

 لیتحل واحد ازنظر باز یکدبند (.33: 1393)استراوس و کوربین،  باشدیم هامقوله

 یکدبند واحد هر به. شود انجام عبارت به عبارت ای سطر به سطر صورتبه تواندیم

 را آن ییمعنا و یمفهوم یفضا حداکثر بتواند دیبا که شودیم الصاق یکد ای مفهوم

 فقط و شودینم اعمال هاداده بر ینییتب و لیتحل گونهچیه مرحله نیا در. کند اشباع

ی یک بردارنسخه. بعد از (همان) ابندییم لیتقل یفیتوص میمفاه به یاطالعات یواحدها

ی باز شروع شده و متن مصاحبه بارها خوانده شده و بعد از کدگذارمصاحبه، 

در نظر گرفته شد که محدودیتی برای  دیرسیمهر مفهومی که به ذهن  یگذارعالمت

ی مفاهیم اعمال نشد. تعداد کدها زیاد بود که به علت تکراری بودن اطالعات گذارنام

بکار  شوندهمصاحبهیی که هادواژهیکلاز  معموالًها کمتر و کمتر شد. کدها این کد

و  هامعرفو به  شدهییشناسای مشابه، هامفهوم باالخره .شدیماستخراج  بردیم

 ی شدند.بندطبقهیی هاسنجه

 محوری کدگذاری

 تجزیه هامقوله و مفاهیم به باز کدگذاری در که هاییداده محوری، کدگذاری در

 مقولۀ یک میان ارتباط تا پیوندندمی یکدیگر به جدیدی هایبه شیوه بودند، شده

 بین هایی که ازسؤال هایجواب مرحله، این نمایان شود. در اشفرعی مقوالت و اصلی

 با درواقع. شودمی ثبت اصلی هایمقوله کنار در و شده بوداستخراج فرعی، هایمقوله

 کار این که شودمی داده نشان فرعی با اصلی هایمقوله نبی ارتباط هایی،ترسیم مدل
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 فرعی هایمقوله به صرف اتکای البته. است ضروری هاتلفیق مقوله و تلخیص برای

 مراحل طبق هاداده زمانهم تحلیل و آوریفرایند جمع نیز مرحله این در و نیست کافی

 گر،مداخله شرایط زمینه، ی،شرایط عل درباره مبهمی نکتۀ هیچ تا یابدمی ادامه فوق

 مستلزم و گیربسیار وقت مراحل این. نماند باقی اصلی مقولۀ یک پیامدهای و راهبردها

. کدگذاری (218: 1390)ازکیا و همکاران، است  موردمطالعه جامعه در طوالنی اقامت

ی از تفکر استقرایی و قیاسی. محوری فرایند ارتباط کدها با یکدیگر است با ترکیب

ها را باید جستجو کرد. برای مختصر کردن این فرایند، انواع روابط بین مفاهیم و مقوله

همان: کند )تئوری بنیانی بر شرایط علی و چارچوب اصلی روابط کلی تأکید می

173.) 

 

 

 تعریف عناصر کلی در تئوری بنیادی :3جدول 

 تعریف نصرع

 اشد.پدیده طرح تئوری است که ممکن است نام طرح یا چارچوب طرح را در برداشته ب پدیده

 دهد.قرار می دو در کنار هممفهومی است که متغیرها را دوبه

شرایط 

 علی

ای از علل و شوند. شرایط علی دستهوقایع یا متغیرهایی که منجر به رخداد یا توسعه پدیده می

 آن است. هایمشخصه

 مکان خاصی است که زمینه متغیرهاست. زمینه

شرایط 

 گرمداخله

های گر را با متغیرتوان زمینه را با متغیرهای میانجی و شرایط مداخلهشبیه زمینه است. می

ت و ص نیسمحدودکننده شناسایی کرد اما درروش تئوری بنیانی تمایز این دو دقیقاً مشخ

 ندممکن است جایی هم قرار بگیر
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 دهد.گر انجام میگرا که کنشگر در پاسخ به پدیده و شرایط مداخلههای هدفمقصد، فعالیت راهبردها

 کارگیری راهبردهاست که ممکن است خواسته یا ناخواسته باشند.پیامدهای به پیامدها

 174: 1390 همکاران، و ازکیامنبع: 

 انتخابی کدگذاری

رای بمده اری انتخابی عبارت است از تلفیق و توأم کردن طبقات به وجود آکدگذ

دگذاری که قبالً ک ییهااولیه چارچوب تحقیق. در این مرحله جمله یریگشکل

درك شود و سپس نمودار ها قابلتا رابطه میان آن شوندیاند دوباره باهم ترکیب مشده

و  مباحث را در برگیرد پوشانیمهکه بایستی  گرددیها ترسیم ممربوط به آن

 -599: 2008)فرانسیس و همکاران،  گیرد شکل تدریجبه تحقیق مفهومی چارچوب

607.) 

 انتخاب یاصل مقوله آن در که است یکدگذار مرحله نیآخر یانتخاب یکدگذار

 مقوله انیم هارابطه انیب و ریتفس. شودیم مشخص هامقوله گرید با آن وندیپ و شده

 در چراکه. ردیگیم صورت پژوهش شدهارائه مدل به توجه با هامقوله گرید و یاصل

)استراوس و کوربین،  شودیم یزیریپ یانتخابی کدگذار اساس یورحم یکدگذار

و  شدهشناختهمطرح شدند که پدیده  2مطرح در شکل  یهامقوله که ؛(119: 1393

 .اندشدهشریح شرایط علی در ادامه ت

 های مطالعهیافته

در هنگام شروع مطالعه میدانی و انجام مصاحبه، طرح سؤال اصلی تحقیق در جهت 

رسیدن به نتیجه، مطلوب به نظر نرسید؛ بنابراین سؤاالت در ابتدا به شکل باز و گسترده 
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و سؤال اصلی تحقیق )سبک  سوی هدفتدریج بهمطرح شدند و در فرایند مصاحبه به

  ندگی و هویت روستاییان( هدایت شدند.ز

 رییتغ ای بررسی مورد پژوهش، پدیده بنیانی الگوی اصلی هسته الگو، تدوین برای

 یدارا و همگرا جامع، الگوی یک ارائه برای شد. سپس، داده ی قرارسبک زندگ

 ستههاطراف  و شده ترکیب محوری و عمده هایمقوله باال، وضوح انتزاعی سطح

 و محوری کدگذاری های حاصل،داده به توجه با تیدرنها شدند. داده رقرا مرکزی

 شد. ی ترسیمسبک زندگ رییتغ الگوی بنیانی محققان، تجارب و انتخابی

 ایی هستههامقولهمفاهیم، مقوله و  :4جدول 

 زیرمقوله مفهوم
 مقوله

 یاهسته

های های صنعتی کوچک، کارخانهایجاد کارگاه

 یدستعیصناشاورزی، فراوری محصوالت ک

توسعه صنایع 

 روستایی
 صنعتی شدن

تغییر سبک 

 یزندگ

های اجتماعی مجازی، استفاده از استفاده از شبکه

 ند،تلفن همراه هوشم تلویزیون و رادیو، استفاده از

ورود وسایل 

 یجمعارتباط
 ارتباطات

ر شه مهندسین به روستا بازگشته، برگشتن افراد که در

د، برگشتن جوانانی که در شهر کردنیمزندگی 

 کردندیمزندگی 

مهاجرت 

 بازگشتی
 مهاجرت

 توسعه و گسترش بازارهای هفتگی موجود در منطقه،

ز ایی ای درست در زمینه استفاده زنان روستزیربرنامه

بازارهای هفتگی، ایجاد بازارهای هفتگی مخصوص 

 ... زنان روستایی، نظارت دقیق به بازارهای هفتگی و

 زارهای هفتگیبا

 رشد اقتصادی

ی جوانان در سن ریکارگبهجوانان از خدمت برگشته، 

فعالیت در روستا، تحقیق در زمینه آمار افراد در سن 
 نیروی فعال
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 فعالیت در روستاها

اجه یی در مواجه با مردم، صبور بودن در موروخوش

با تغییرات اجتماعی، تالش بری حل مشکالت فردی 

 روستاییان

 خالق فردیا

 هویت فردی

تغییر هویت 

فردی و 

 اجتماعی

 ن وتوجه به ظاهر خود، توجه به ظاهر سایر روستاییا

مسئولین روستا، رسیدن به ظاهر خود در جلسات 

 مرتبط با روستا

 ظاهرگرایی

یی ی در امور زندگی خود، تواناریگمیتصمتوانایی 

 لیقتصمیم سازی در امور مربوط به روستا، توانایی ع

 جوانان روستا ازدواجدر جهت حل مشکالت 

 عقالنیت فردی

رعایت آداب و سنن خانوادگی، توجه پوشش در 

 ندیروستا، توجه رسم و رسوم در زمینه ازدواج، پایب

  هاسنتبه 

رعایت رسم و 

 رسوم

داشتن استقالل فکری در زمینه مسائل اجتماعی و 

 نفسمادبهاعتکاذب، داشتن  نفساعتمادبهاقتصادی، 

کت ی در زمینه شرخودباوریی، زااشتغالدر زمینه 

 انتخابات شوراها

 خودباوری

 بودن مندعالقهافتخار کردن به گذشته تاریخی روستا، 

 به تاریخ روستا، وابسته بودن به تاریخ منطقه
 تاریخی خاطرتعلق

 هویت اجتماعی

به  ودنعالقه و افتخار به محدوده جغرافیایی، وابسته ب

محیط روستا، نداشتن تحمل دوری از روستا برای 

ی از نشدنفراموشمدت طوالنی، داشتن خاطرات 

 روستا
 تعلق مکانی

به فرهنگ و روش زندگی ایرانی،  خاطرتعلق

 ی ملی،هااسطورهبه نمادها و  خاطرتعلق
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ت انای از امکنگهدارترجیح منافع ملی بر منافع قومی، 

 .ی عمومی وهامکانداری از و خدمات دولتی، نگه
 منافع ملی

وجود همدلی بین همسایگان، وجود همبستگی بین 

و  هامحلهشوراها، دهیاری و مردم، وجود همدلی بین 

 ی روستا و ...هافهیطا

همدلی و 

 همبستگی

ه د باعتقاد به اسالم، التزام به احکام شرعی، اعتقا

دینی،  کفایت دین، احساس تعلق به میراث فرهنگی

احساس غرور و رضایت از مسلمان بودن، حمایت از 

ه تزام بی از آنان، الریگدستمستضعفین و نیازمندان و 

 فروع دین 

رعایت موازین 

 اسالمی
 التزام به دین اسالم

پایبندی به 

اصول 

 اعتقادی

التیتحص  

- - 
 طیشرا

 گرمداخله
تأهل تیوضع  

 سطح درآمد

 های تحقیقمأخذ: یافته

 شد. وشتهن جزئیات شرح با کامل و طوربه مصاحبه متن هدف، به دستیابی برای 

 دندش استخراج کلیدی عبارات و جمالت شد. شروع هادادهکدگذاری  و مرور سپس

 اطالق هانآ گویایی به مفاهیم واحد، هر در پنهان یا و آشکار محتوای به با توجه و

 سبک زندگی ادبیات از حاصل اصلی مقوله قالب چهار در زیرمقوالت شد، سپس

 ی(،محور )کدگذاری هامقوله بین دادن و ارتباط یبندمقوله شدند. پس از یبندطبقه

 شد و ساخته (انتخابی )کدگذاری کردیم مرتبط با یکدیگر را هامقولهکه  داستان سیر

 یافت. پایان پارادایمی زیر الگوی طراحی و تدوین با
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 های تحقیق.ی پدیده تغییرات سبک زندگی در دهستان سینا، مأخذ: یافتهمدل پارادایم :2شكل 

 تشریح مدل

 شدن شرایط علی مربوط به صنعتی

اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده  عنوانبهگسترده  طوربهصنعتی شدن روستا 
است. ایجاد اشتغال، توزیع درامد، متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی 

سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن  طوربهاقتصادی  -در توسعه اجتماعی نابرابری
اشتغال مردم  (.1: 1381افتخاری و طاهرخانی،  الدینرکن) شودمیروستایی محسوب 

دلیل ماهیت خاص خود، اگر توجه کافی به آن مبذول نشود و جوانان روستایی به
های سوی اشتغال هدایت نشوند آثار مختلف در زمینهسب بهصورت مناروستایی به

تواند داشته باشد. فردی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی می

اشتغال روستاییان تحت تأثیر عوامل مختلف و گوناگونی هستند که دارای تأثیراتی 
هویت فردی و تغییر  جهیدرنتهستند که یک مثال برای آن تغییر سبک زندگی و 

 باشد.اجتماعی و بعضاً دینی روستاییان می
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هایی که از باشد. خانوادهگیری شخصیت میترین عناصر در شکلخانواده از مهم

ها نآدان شرایط اقتصادی مطلوب برخوردارند فضای حیاتی به وجود آمده برای فرزن
ک در تغییر سبگر نیز بالطبع مطلوب خواهد بود. فضای حیاتی از عوامل مداخله

 زندگی روستایی تشخیص داده شده است که این عامل، جزء عوامل خانوادگی

ها در پرورش شود توانایی خانوادهشود. فضای حیاتی نامطلوب باعث میمحسوب می
ها تأثیر نآجوانان دختر و پسر کاهش پیدا کرده و در هویت فردی، اجتماعی و دینی 

 گذارد.
 ارتباط وسایل ورود یر سبک زندگی و هویت روستایی،تغی در مهم بسیار نکته

 و امکانات تنهانه افراد روستایی، زندگی به وسایل این ورود با. روستاهاست به جمعی

 هایبرتری و امکانات با بلکه فهمیدند، را روستایی به نسبت شهری زندگی هایبرتری
 حال در. شدند آشنا نیز روستاها و شهرها سایر به نسبت پایتخت، عنوانبه تهران،

روستاها،  به جمعیارتباط وسایل سایر و تلفن اینترنت، مثل ابزاری ورود با حاضر،
 .1زندگی و هویت روستایی تغییر یافته است سبک

شونده کسانی هستند که در جریان اصالحات بیشتر مهاجران برگشتی مصاحبه

فرزند یا فرزندانشان برای  خود،ارضی و تغییر مالکیت، روستا را ترك کرده و جدیداً 
بالطبع کسانی که بیشتر عمرشان را در شهر زندگی  اند.به روستاها برگشته ادامه زندگی

ارتباط با  بسا درشان با روستاییان فرق خواهد داشت و چهاند سبک زندگیکرده
ک سب ویژه از طرق مناسباتی مانند ازدواج تأثیر گذاشته و در تغییرهمسایگان، به

خصوص نیز مؤثر خواهد بود و در الگودهی در پوشاك و آرایش به زندگی آنان
و  های جدید عروسیدر مرسوم کردن شیوه دختران و زنان بسیار مؤثر خواهند بود.

                                                           
 و بمانم باقی[ فقیر محیطی] چنینیاین محیطی در باشید داشته انتظار و داریدنگه روستا داخل در را روستایی من توانیدنمی -1

 ساله(. 23شوند )نادر،  رد برقیپله با را خیابان عرض در شهر[] من امثال
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 ای دارند.ها نقش برجستهمجالس عزاداری، در منطقه موردمطالعه این نوع خانواده

ای االهکییان منطقه دارد. مبادله بازارهای هفتگی نقش خاصی در معیشت روستا
وع یر نخانگی و البسه شهری و... با تولیدات روستایی نقش بسیار مهمی در تغی

وعی ود نخپوشاك، نوع تغذیه و بهداشت فردی و خانوادگی روستاییان دارد که این 

 آورد.جود میوهتغییر محسوس در سبک زندگی ب
 واردمهندسین کشاورز برگشتی م جوانان از خدمت برگشته، گردشگری سالمت و

عد از بگذارند. جوانان دیگری هستند که بر تغییر سبک زندگی روستاییان تأثیر می
ای کوتاه یا بلندمدت از خدمت سربازی، یا کسانی که پس از طی دوره برگشت

های کشاورزی التحصیالن رشتهگردند یا فارغبه روستا برمی درنتیجه استراحت پزشکی

یا  مداری که پس از مدتی تحصیل جهت کارهای همچون مهندسی کشاورزیو یا دا
اند دیگر ایجاد و احداث گاوداری و مرغداری و یا گلخانه به روستا برگشته

کند، به کارهای کارگری هایشان فرق کرده، نوع پوشش و ظاهرشان فرق میلهجه
کنند و معموالً وضع یانتخاب م نشینی را در روستازندگی خوش توجه نکرده، معموالً

های کشاورز و دامدار خود دارند. این یک وسالسنای نسبت به همظاهری آراسته

 ت.تغییر در سبک زندگی روستایی است. تغییری که همراه با تغییر هویت اس
ارند روستاها از آن شکایت د زنان پیر داده است و مردان وتغییر مهمی که روی

. به ددی استناشی از عوامل متع این شیوه ن روستایی است.اخالق زندگی جوانا تغییر
جمعی و اطشوندگان، مؤثرترین عامل در این مورد، استفاده از وسایل ارتبنظر مصاحبه

 برداشت اشتباه از خروجی این امکانات است.
ی، اطلبیدنی، عدم خودباختگاخالق به دلیل اهمیت آن ازلحاظ ابعاد سیاسی )عدم 

احترام به جایگاه زن در خانواده، عدم )مین، ...( و ابعاد اجتماعی حمایت از محرو

رعایت حقوق دیگران، ...( و ابعاد  ،در روابط زن و مرد در بین خویشاوندان ومرجهرج
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ی مادی و ...( و ابعاد هاارزشی انسانی بر هاارزشانفاق، وقف، ارجحیت )اقتصادی 

عنوان به( ی، وجدان کاری و ...سازخودشجاعت، فداکاری، صبر، توجه به )عمومی 
( و در مباحث 9: 1389فرهنگی،  انقالب عالی )شورای شاخص مهم مطرح گردیده
و قواعد رفتار در جامعه،  هاارزشی از امجموعهعنوان فرهنگی، اخالق اجتماعی به

 .شودیممطرح 
 به عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی روستایی مربوط زمینه

 که است پدیده یک به متعلق وقایع و حوادث محل همان درواقع ه،پدید یک زمینه

 یا شکن راهبردهای آن در که است خاصی شرایط سلسله نشانگر بعدی طیف طول در
و هویت  تحقیق تغییرات کیفی سبک زندگی این در. گیردمی صورت متقابل کنش

ه عرفی شدمع پدیده، عنوان محل وقوروستایی دهستان سینا از توابع شهرستان ورزقان به

 است.
 پدیده ناشی از شرایط علی

معه ، در جا«تغییر سبک زندگی»توان از وقوع پدیده های تحقیق میبا توجه به یافته

لی عایط روستایی موردبحث، سخن گفت. این پدیده ممکن است در آینده به دلیل شر
العه دمطقه مورمؤثر دیگر از سرعت بیشتری برخوردار باشد. تغییر سبک زندگی منط

 تغییرات هویتی در بردارد.
 گر مؤثر بر راهبردهاشرایط مداخله

، وجود دارد. شرایط یا زمینه تغییر «شرایط تغییر»در کنار مفهوم عوامل تغییر، واژه 
تر یا عناصری مناسب یا نامناسب هستند که اثر یا اثرات یک یا چند عامل تغییر را فعال

کنند، درواقع بستر و مبنای پذیرش یا عدم پذیرش ر میتکندتر، شدیدتر، یا ضعیف
در این پژوهش، متغیرهایی که  (.65: 1382)طالب، یک یا چند عامل تغییر هستند 
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، «تحصیالت»شوند به گر در اشتغال زنان روستایی محسوب میعنوان موانع مداخلهبه

عنوان شرایط علی ن اشاره کرد. این عوامل بهتوامی« سطح درآمد»و « وضعیت تأهل»
گری هستند که تغییر سبک زندگی عنوان عوامل مداخلهقطعی مطرح نبوده ولی به

 روستایی را محدود کنند.
 روستایی زندگی سبک تغییر راهبردهای مربوط به

هت ی نیز جای در جامعه روستایی، راهبردها و راهکارهایبالطبع، با وقوع هر مقوله
گی شود. مردان و زنان روستایی جهت رسیدن به زنداسخ به مقوله اندیشیده میپ

نمایند ، جهت زندگی بهتر تالش می«مکان مسکونینقل»با انتخاب گزینه  دلخواه خود،
 هستند. «های سنتیآداب و ارزش حفظ»و سعی در 

دی به پایبن»، «ادهخانو نظام حفظ»، «مسکونی مکان تغییر»بندی کلی در یک جمع

تخاذ ، راهبردهایی هستند که جامعه روستایی مورد برسی ا«های سنتیآداب و ارزش
ه البته بکاهد ک کند که تا حداقل ممکن از عوامل تأثیرگذار در تغییر سبک زندگیمی

 دنبال هست.با اتخاذ این راهبردها، همواره پیامدهایی به
 
 های تحقیق کمییافته

باشد. اولین مرحله تعیین چارچوب حل مختلفی میمعادالت ساختاری دارای مرا

نظری بر اساس تجربه محقق و ادبیات نظری می باشد. یک مدل معادله ساختاری 
 های مشاهدهای از سازهشده بین مجموعهمفروض، درواقع یک ساختار علی مشخص

ان توشود و میگیری میای از نشانگرها اندازهناپذیر است که هر یک توسط مجموعه
آن را ازلحاظ برازش در یک جامعه بخصوص آزمود. یک مدل کامل معادله 
ساختاری شامل دو مؤلفه است، الف( یک مدل ساختاری که ساختار علی مفروض بین 
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پذیر نیست را مشخص های نظری که به گونه مستقیم مشاهدهمتغیرهای مکنون سازه

گیری شده یا غیرهای اندازهگیری که روابط بین متنماید. ب( یک مدل اندازهمی
پذیر است و متغیرهای مکنون را که گونه مستقیم مشاهدهنشانگرها متغیرهایی که به

 های گروه نمونهکند. وقتی دادهرود، تعریف میها برآورد تقریبی به کار میبرای آن

به ماتریس همبستگی یا کوواریانس تبدیل شود و توسط یک سری از معادالت 
ای منظور بررسی برازش آن در جامعهتوان بهوصیف گردد، آن مدل را میرگرسیون ت

که نمونه از آن بیرون آمده است، تحلیل کرد. این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای 
های خطا و چندین اندازه برای برازندگی آن مدل با آن مدل ضرایب مسیر و جمله

توان ترها و اطالعات برازندگی را میدهد. برآورد پارامهای نمونه به دست میداده

 ی قرار دادموردبررسمنظور انجام تغییرات احتمالی و آزمون دوباره مدل نظری به
 (.1380، به نقل از هومن، 283: 1393زاده و همکاران، کریم)

 

 

 

 

 متغیرهای پنهان و آشكار تحقیق :5جدول 

 کد ارآشكمتغیر  متغیر مكنون

 (stl) یزندگسبک 

 Stl1 صنعتی شدن

یجمعارتباطورود وسایل   Stl2 

 Stl 3 مهاجرت بازگشتی

 Stl4 فضای حیاتی

 Stl5 بازارهای هفتگی

 Stl6 جوانان از خدمت برگشته

 Stl7 مهندسین به روستا بازگشته
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 (Indهویت فردی )

 Ind1 اخالق فردی

 Ind2 ظاهرگرایی
 Ind3 عقالنیت فردی

 Ind4 رعایت آداب و سنن خانوادگی
 Ind5 هاسنتپایبندی به 

 Ind6 خودباوری
 Ind7 استقالل فکری

 هویت اجتماعی
(Nat) 

 Nat1 تاریخی خاطرتعلق

 Nat2 عالقه و افتخار به محدوده جغرافیایی

 Nat3 ترجیح منافع ملی بر منافع قومی

 Nat4 یرانبه فرهنگ و روش زندگی ای خاطرتعلق

 Nat5 احساس وجود همبستگی و همدلی

 Nat6 ی ملیهااسطورهبه نمادها و  خاطرتعلق

 Nat7 زندگی در کشور اسالمی طیشرانگرش به 

 (Relهویت دینی )

 Rel1 اعتقاد به اسالم

 Rel2 التزام به احکام شرعی

 Rel3 اعتقاد به کفایت دین

 Rel4 احساس تعلق به میراث فرهنگی

 Rel5 احساس غرور و رضایت از مسلمان بودن

 Rel6 حمایت از مستضعفین

 Rel7 التزام به فروع دین

 های تحقیقمنبع: یافته       

یرق،  ( و... در مبانی نظرری تحق 1964های براون، پارسونز و لسلی )با توجه به بررسی

ت آوری اطالعرا سه متغیرر وابسرته و یرک متغیرر مسرتقل پنهران یرا مکنرون، بررای گررد          

کننده بره سرؤال تحقیرق، بررای هرر      یافتن پاسخی قانع ای مدنظر است که برایپرسشنامه

شررده و در اختیررار متغیررر آشررکار، طرررح  7متغیررر پنهرران )مکنررون( پرسشررنامه، تعررداد   

 پاسخگویان قرار داده شد.
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 الگوی علی پیشنهادی :3شكل 

سنجی از طریق مدل تبارسپس، بعد از طرح الگوی علی پیشنهادی، برای اع

 Spssافزار آماری نرم شده، واردآوریای جمعهای پرسشنامهمعادالت ساختاری، داده

های ها صورت گرفت. در گام بعدی، دادهشده و عملیات کدگذاری روی داده

ی مدل پرداخته فراخوانده شده و به ارزیاب EQSافزار کدگذاری شده در محیط نرم

 و 4دارد شده در شکل شماره مدل استانصورت افزار بهی نرمدر ادامه خروج شد.

 اند.نشان داده شده 5برازش مدل و پارامترهای مربوط، در جدول شماره 
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 مدل استاندارد شده  :4شكل 
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 مدل برازش نیكویی هایشاخص :6 جدول

هاشاخص  تیوضع استانداردها 

 مدل

Root Mean Square Residual 

(RMR) 
ماندهیباقن مجذور ریشه میانگی  0<0.05 037/0  

Goodness of Fit Index (GFI) 98/0 1<0 شاخص نیکویی برازش  

Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 
برازش تطبیقی نیکویی شاخص  0>1 904/0  

Root Mean Square Error of 

Approximation 

(RMSEA) 

ریشه خطای میانگین مجذورات 

 تقریب

0<0.08 07/0  

Normed Fit Index (NFI) 92/0 9.<0 شاخص هنجار شده برازندگی  

Comparative Fit Index (CFI) 942/0 9.<0 شاخص برازندگی تطبیقی  

 های تحقیقیافته: منبع 

  5با توجه به جدول شماره( شاخص ،RMRمحاسبه ) شده در جدول نشان از

ین معیار ا ر است.تیکنزدبه صفر  چراکهباشد یم( 037/0برازش بهتر مدل )

واریانس باقیمانده در  باقیمانده، شاخصی برای مجذور میانگین ریشه عنوان تحت

های یماندهباق ی نمونه و یا تحت عنوان متوسطهادادهبرازش هر پارامتر به 

یری گاندازهمعیاری است برای  RMRشود. معیار یم ، بیاندر مدل شدهگزارش

است.  ییرتغقابلها یانسکووارها و یانسوارارتباط با  ها و تنها دریماندهباقمتوسط 

ها بسیار کوچک هستند، یماندهباقدر مدلی که نیکویی برازش خوبی دارد، این 
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تر باشد یکنزدباشد یعنی به صفر  ترهرقدر کوچکاین معیار  خالصه طوربه پس

 .بهتر مدل است حاکی از برازش

 ی برازندگیهااندازهAGFI  وGFI ( 1989) 2و سوربوم 1ه جارزکاگرا ک

که مدل تا چه حد  دهدیمبستگی به حجم نمونه ندارد و نشان  اندکردهپیشنهاد 

 نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد.

و  904/0 برابر آمدهدستبه GFIو  AGFIشاخص ، 6با توجه به جدول شماره 

که  هستند نیز نزدیک ه عدد یکینکه بین یک و صفر قرار دارند ببااهستند که  98/0
بیین نسبت مجموع مجذورات ت GFIو  AGFIنشان از نیکویی برازش هستند. معیار 

محاسبه  مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه را کلبهشده توسط مدل 
ی این هردوت دارد. مطلوبیت به ضریب همبستگی شباه ازلحاظ هاشاخصکند این یم

 ی باشندنظری ممکن است منف ازلحاظ گرچه ،هستند یرمتغیک،  اصفرتمعیارها بین 

. هر هاستدادها برازش قطعی مدل ب از عدمحاکی  چراکه البته نباید چنین اتفاقی بیفتد
ی هادادهتر باشند، نیکویی برازش مدل با یکنزدچه این معیارها به عدد یک 

 بیشتر است. شدهمشاهده

  ان میز ،6با توجه به جدول شمارهNFI باشد که در یم 92/0شده برابر محاسبه
 صفر، با مدله شاخص را در مقایس 9/0تر از بزرگیا  برابر مقادیر NFI شاخص

 .اندهکردی نظری توصیه هامدل شاخص خوبی برای برازندگی عنوانبه
  شاخص دیگر، شاخصCFI  میزان آن برابر  ،6است که با توجه به جدول شماره

این شاخص در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازندگی است است.  942/0با 
                                                           
1- Joreskog, K.G 

2- Sorbom 
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 NFI نسبت به آن یرتفسچون دامنه این مدل محدود به صفر و یک نیست 

 در مدلیدنظر تجدآن مستلزم  90/0 داد مقادیر کمتر ازاراست بر پایه قر دشوارتر
 است.

 نشده ی آشیان هامدل(، شاخص برازندگی که برای مقایسه 1990) 1استیگر ازنظر

باشد. این شاخص ریشه میانگین مجذورات می RMSEAتعریف کرده با نماد 
یا کمتر  05/0های خوب برابر برای مدل RMSER. شاخص باشدیمتقریب 

 ؛باشد برازش ضعیفی دارند 1/0ها برابر با آن RMSERهایی که ؛ مدلباشدیم
برخوردار است از برازش متوسطی  07/0آن  RMSERبنابراین مدل حاضر که 

 .(238 -241: 1388 هومن،) است

با توجه به  ،7در جدول شماره  ،SPSS افزاردر خاتمه، با توجه به خروجی نرم
م تصمی خطی بودن رابطهجدول اصلی تحلیل رگرسیونی، در مورد خطی بودن یا غیر

 .میریگیم

 رگرسیونی تحلیل جدول :7 جدول

 مدل

ستانداردرایغ ایبضر  ایبضر 

شدهاستاندارد  مقادیر تی 
سطح 

 معناداری
خطا. انحراف بتا  بتا 

400/1 مقدار ثابت  379/0   693/3  000/0  

476/0 هویت فردی  048/0  480/0  844/9  000/0  

172/0 هویت اجتماعی  044/0  190/0  927/3  000/0  

145/0 هویت دینی  054/0  133/0  679/2  000/0  

 تحقیق هاییافته: منبع

                                                           
1- Steiger,J.H 
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ای متغیر (، بر844/9) «هویت فردی» برای متغیر tمقدار که مشخص است  طورهمان

 tکه مقدار  باشدیم( 679/2« )هویت دینی»( و برای متغیر 927/3« )هویت اجتماعی»

ی بوده و مقدار سطح معنادار 96/1از  تررگبزمتغیر  آمده برای هر سهدستبه

بین، بیشترین که دراین باشدیم( 05/0تحقیق )( کمتر از مقدار ضریب خطای 000/0)

جود فرضیه صفر یعنی فرض عدم و نیبنابرا ؛تأثیر روی هویت فردی اشخاص است

بطه را درصد وجود را 95رگرسیون خطی را رد نموده و با ضریب اطمینان  معادله

 ثبتیر جوامع روستایی نقش مکه تغییرات سبک زندگی د میریگیمپذیریم و نتیجه می

را  رهایمتغگذاری هر یک از اولویت اثر 8جدول  .در تغییر هویت جامعه روستایی دارد

 دهد:نشان می

 ی متغیرهااثرگذاراولویت  :8جدول

 ضریب بتا متغیر اولویت

 480/0 فردی هویت اول

 190/0 اجتماعی هویت دوم

 133/0 دینی هویت سوم

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

 گیرینتیجه

سبک زندگی روستایی به وجود آمده که این تغییرات نسبت به جامعه  تغییراتی در

شهری از شتاب بیشتری برخوردار است. در ابتدای انجام تحقیق به مطالعه کیفی 

و تأثیر آن در هویت جامعه روستایی پرداختیم. پدیده تغییر  تغییرات سبک زندگی

تحقیق بر اساس آن ساخته عنوان پدیده اصلی بود که مدل پارادایمی سبک زندگی به
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های عمیق و ژرفانگر از افراد محلی مؤید این نکته هستند که تغییر سبک شد. مصاحبه

زندگی پیامدهایی همچون تغییر در هویت فردی، اجتماعی و دینی داشته است. با 

تغییرات سبک زندگی، هویت افراد محلی نیز تغییر کرده است. با پیشرفت جوامع، 

جمعی، پدیده مهاجرت، فضای حیاتی، انواع ود وسایل ارتباطصنعتی شدن، ور

اند، افرادی که به گردشگری بازارهای هفتگی، جوانانی که از خدمت سربازی برگشته

ی از شرایط علی هستند که در انمونهپردازند، مهندسین کشاورز برگشتی، سالمت می

جر به تغییر هویت جامعه سبک زندگی روستایی منطقه موردمطالعه تأثیر گذاشته و من

اند. این تغییر هویت بر مبنای نظریه براون، هویتی اجتماعی است که افراد روستایی شده

دهند؛ افراد محلی با تغییر رفتار در های اجتماعی از خود ارائه میبا عضویت در گروه

در نوع پوشش، تغییر در لهجه و گویش و تغییر آداب  رییتغ مصرف، تغییر اخالق،

ها تغییراتی در هویت افراد هستند که درنتیجه تغییر دهند. ایناجتماعی از خود بروز می

داده است. کنشگران اجتماعی منطقه ما، سبک زندگی در جامعه روستایی ما رخ

اند که در مقابل همین شرایط علی، آن نوع سبک زندگی را انتخاب کرده جهیدرنت

نظیر برگزاری مراسم عروسی، نوع پوشش  سبک زندگی سنتی روستایی متفاوت است

شدن، با نظریه جیمسون که معتقد است با فرایند جهانی و... که این دریافت تحقیق

گزیند که هویت آنان تصویر رنگارنگی از انتخاب اجتماعات محلی چیزهایی را می

ای هاست، مطابقت دارد. جوانانی که خدمت سربازی را به پایان رسانده و به روستآن

اند، جوانانی که پس از اتمام تحصیالت عالی در شهرهای بزرگ، خود بازگشته

ای و نظایر آن مشغول هستند، عنوان مهندسین کشاورز بازگشته و به کارهای گلخانهبه

کند، این ها صدق می(، بر آن1983افرادی هستند که تعریف پروشانسکی و همکاران )
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 عقاید، اندا محیطی که در آن زندگی کردهدر رابطه ب افراد کسانی هستند که

ها حاکم شده که پروشانسکی از آن ها و اعتقاداتی بر آن، رفتار، ارزشاحساسات

عنوان هویت مکانی نام برده است که در مطالعات مربوط به هویت، ابعاد اجتماعی به

هنگی عنوان شاخص مهم فردلیل اهمیت آن بهبه اخالق محیط مهم قلمداد شده است.

ها و قواعد رفتار در ای از ارزشعنوان مجموعهمطرح شده و در مباحث فرهنگی به

ترین عللی بود که همواره مورد تأکید جامعه مطرح شده است. تغییر اخالق، از مهم

شوندگان بود که بیشترین علت تغییر اخالق فردی و اجتماعی را در استفاده مصاحبه

نستند. تغییر اخالق فردی و دای و باألخص ماهواره میجمعنامناسب از وسایل ارتباط

ها و پیامدهای ناخوشایندی در برداشته که نمونه برجسته آن بروز اجتماعی، ناهنجاری

باشد. با توجه به اینکه، همبستگی فرد و های جوان در محل میطالق در بین زوج

و نفوذ خود را برای  رتقد ها و هنجارهای سنتی،جامعه تقریباً از بین رفته و ارزش

حمایت این جوانان هویت باخته، از دست داده است این دریافت تحقیق نیز به پدیده 

شناسی نموده است شناس فرانسوی وارد بحث جامعهآنومی که امیل دورکیم جامعه

( در خصوص عدم تمایل 1389مطابقت دارد. همچنین این مورد با نتایج تحقیق ازکیا )

 (1391نجارزاده )دن در روستا همخوانی دارد. و همچنین با نتایج تحقیق جوانان در مان

 مشابهت دارد. یسبک زندگ یهاپرداختن به شاخص در ویاز آثار بورددر استفاده از 

( که در مبانی نظری تحقیق به 1964های براون، پارسونز و لسی )با توجه به بررسی 

عنوان سه متغیر خته شد، هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت دینی بهها پرداآن

ها هفت متغیر آشکار در قالب پنهان یا مکنون انتخاب شده و برای هرکدام از آن

 آوریهای جمعای که دارای روایی و پایایی مطلوب بود طرح گردید. دادهپرسشنامه
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شدن و  EQSد محیط برنامه وار SPSSافزار آماری شده پس از کدگذاری در نرم

 های نیکویی برازش استخراج گردید. نتایج حاصل از تحقیق کمّی،جدول شاخص

های تجربی داشته و از نیکویی برازش و سازگاری و توافق مطلوب مدل با داده نشان

 اثرگذاری اولویت و اثبات را رابطه بودن معنادار نتایج حاصل از تحقیق رگرسیونی نیز

 ، هویت480/0فردی با ضریب بتای  هویت .دهدمی نشان را هاتغیرم از یک هر

، به ترتیب بر متغیر 133/0 یبتا ضریب دینی با ، هویت190/0 یبتا ضریب با اجتماعی

دهنده آن است که تغییر سبک اند که این امر نشانسبک زندگی تأثیرگذار بوده

 زندگی تغییر هویت جامعه روستایی را به دنبال دارد.
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 بعنام

 بر تأکید با اجتماعی هویت بر فرهنگ صنعت تأثیر بررسی ،(1387) پور، داودابراهیم −
 .175-202، صفحه 76 ، شمارهرسانه مجلهای، ماهواره تلویزیونی هایشبکه

 کارایی عوامل شناختیجامعه بررسی ،(1384حسین ) جاجرمی، ایمانی مصطفی؛ ازکیا، −
 .33 – 64، صفحه 26 شماره ،شناختیعهجام مطالعات شهر، اسالمی شوراهای

های کاربردی تحقیق )کاربرد روش ،(1390ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسین ) −

 تهران: انتشارات کیهان. ، جلد دوم،نظریه بنیانی(

 در زندگی سبک نسلی تغییرات ،(1389سکینه ) رودبارکی، حسینی مصطفی؛ ازکیا، −
 .241 -264 صفحه ،37 شماره ،10 ه، دوراجتماعی رفاهروستایی،  جامعه

 ،ییمبنا هینظر: یفیک قیتحق روش اصول ،(1393) تیجول ن،یکورب و نسلم ،استراس −

 مطالعات و یانسان علوم ژوهشگاهی، نشر پمحمد وكیب ، ترجمه:هاوهیش و ها هیرو
 .سوم چاپی، فرهنگ

 .، تهران: شرکت انتشارات سورهگفتارهای انتقادی ،(1385افروغ، عماد ) −

 مجله مطالعاتفرهنگی،  هویت بر آن تأثیر و یرساناطالع ،(1383ی )مصطف اکبریان، −

 .25 -33، صفحه 60 شماره ،اطالعات یدهسازمان و کتابداری ملی

 شورای عملكرد بر مؤثر عوامل شناختیجامعه بررسی ،(1384) حسین جاجرمی، ایمانی −

: تهران دانشگاه توسعه سیشناجامعه دکتری رساله ،محلی در توسعه شهر اسالمی
 اجتماعی. علوم دانشکده

 ،(1391) نژاد، فهیمهحسین محمدباقر؛ اقدم، علیزاده شهرام؛ روستایی، حسین؛ فاطمه،بنی −

 شهر شهروندان بین در زیستیمحیط زندگی سبک و اجتماعی سرمایه بین ارتباط بررسی
 .33 – 56، صفحه 2 شماره ،توسعه و اقتصادی یشناسجامعهتبریز، 
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 باورهای یشناختجامعه رابطه یبررس ،(1389) شمسی خرمی، ابوالحسن، حسین تنهایی، −

 سال کرمانشاه موردی مطالعه گافمن، روش و نظریه اساس بر زندگی سبک و دینی

 .19- 41صفحه  6 ، شمارهاجتماعی پژوهش فصلنامه ،1388

 .چهارم چاپ سمت،: تهران ،یشناسجامعه یهاهینظر ،(1373) عباسغالم  توسلی، −

 شهروندان، یابیتیهو در مکانی هویت تأثیر ،(1389) علی خیری، پور ؛زهره خدایی، −

 صفحه ،9 شماره ،3 دوره ،(اجتماعی و فرهنگی هایپژوهش معاونت) هویت پژوهشنامه

29-1. 

 و زندگی سبک رابطه مطالعه ،(1393صغری ) همت، لیال؛ پرنیان، بیژن؛ ی،نورخواجه −

، ایران فرهنگی تحقیقات، (بندرعباس شهر جوانان: موردی مطالعه) عیاجتما هویت

 .69 – 94صفحه  ،1 شماره

 و ابعاد راهبردی، هایشاخص، (1389) فرهنگی انقالب عالی شورای دبیرخانه −

 .فرهنگی هایشاخص تدوین کارگروه ،(سوم ویرایش) فرهنگی هایمؤلفه

 در یابیتیهو الگوهای و جتماعیا هایهویت سنجی نسبت ،(1386) عقیل دغاقله، −

 .49 -72 صفحه ،45 شماره ،(راهبرد) سیاسی علوم نشریه امروز، جهان

 گذاریسیاست یهاچالش: هویت بحران عصر در یابیهویت ،(1389دوران، بهزاد ) −

 ، صفحه(21دانشگاه تهران دوره ) ،یفصلنامه مطالعات فرهنگبرگ فرهنگ،  ،فرهنگی

157-162. 

 بر مؤثر عوامل بررسی ،(1389) جواد نظری، ؛هیسم اردکانی، زاده کریمی ؛رسول ربانی، −

 ،ملی مطالعات، (تهران پردیس شهر موردی مطالعه) جدید شهرهای اجتماعی هویت

 .101 – 128، صفحه 43 شماره
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 اجتماعی هویت و زندگی سبک ،(1385) بیحب آقابخشی، ؛الهام ی،آبادرحمت −

 .235 -254، صفحه 20 شماره ،اجتماعی رفاه: مجله جوانان،

 سبک تغییر به تمایل در ارتباطات تأثیر بررسی ،(1383) نینورالد دیسزاده، رضوی −

 ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، رشته دکترای نامهانیپا، زندگی در جوامع روستایی

 طباطبایی. عالمه دانشگاه

 و روستا در صنعت ستقرارا ،(1381) مهدی طاهرخانی، عبدالرضا؛ افتخاری، نیالدرکن −

 .1 -22 صفحه ،2 شماره ،انسانی علوم مدرس روستایی، مناطق رفاه در آن نقش

، (راجرز کارل دگاهید یانتقاد یبررس) تیهو و نید رابطه ،(1390) احمد ،رهدار −

 .165 - 184، صفحه 26 شماره ،ینید نینو شهیاند

ثالثی،  مترجم: محسن ،عاصرم دوران در یشناسجامعه نظریه ،(1374) ریتزر، جورج −

 تهران: انتشارات علمی.

 مؤثر هایعامل و هاعلت مطالعه ،(1385ی )مهد خانی،طاهر ؛نیمحمدحس ابیانه، زارعی −

 رشد مجلهابیانه،  روستای جوانان مهاجرت بر تأکید با روستایی جوانان مهاجرت بر

 .3- 13، صفحه 74 شماره ،جغرافیا آموزش

 ترجمه) ،(سیار تفكر و تكهچهل هویت) جدید زدگى افسون ،(1382) داریوش شایگان، −

 .تهران فرزا، انتشارات ،(ولیانى فاطمه

 ، تهران، نشر دانشگاه تهران.شناسی روستایی ایرانجامعه ،(1382طالب، مهدی ) −

 میانجی نقش بررسی ،(1392فاطمه ) نژاد؛مطهری سعید؛ صمدی، زینب؛ طوالبی، −

 اجتماعی سازگاری و اسالمی زندگی سبک بین رابطه در یکارآمد خود و نفسعزت

 .115 -132صفحه  9 شماره ،3 دوره ،جوانان مطالعات یشناسجامعهمشهد،  شهر جوانان
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 در هویت و آزادی نظریه هویت؛ و خودآگاهی آزادی، ،(1387) محمود عبادیان، −

 .85 -100 صفحه ،6 شماره ،(بشر حقوق) حقوق نشریه کانت،( انگیز پرسش) اخالق

 انتشارات ،تربیت و تعلیم و اطالعات فناورى ،شدنیجهان ،(1383) محمد عطاران، −

 .تهران ،هوشمند مدارس آموزشى فناورى توسعه موسسه

 کوهسرتانی، حسرین   سرتار؛  میرر  موسروی،  صردر  محمدرضرا؛  حسین؛ نیکجو، زاده،کریم −

 گردشرگری  بخرش  رد کارآفرینی یهافرصت ایجاد درمؤثر  عوامل شناسایی» ،(1393)

 یزیی ربرنامه و جغرافیا، «(SME) یسراختار  معادالت مدل از استفاده با روستایی نواحی

 .290تا  269، ص (54 پیاپی) 2 شماره ،25 دوره ،محیطی

 سبک تأثیر بررسی ،(1389) کاظم عربی، نژادعباس منوچهر؛ پهلوان، مجید؛ کفاشی، −

 بابل، شهر ساله 15 -29 جوانان دیمور مطالعه: جوانان هویت اجتماعی بر زندگی

 .117- 139 صفحه ،9 شماره ،اجتماعی پژوهش

 و ینید تیهو ،(1388) دیسعدیس ی،زاهدانزاهدو  لیجل یزیعز ؛نیعبدالحس ی،کالنتر −

، صفحه 2 شماره ،رانیا یفرهنگ قاتیتحق، (رازیش شهر جوانان ،یآمار نمونه) جوانان

125 – 141. 

 نشر: چاپ دوم، تهران ثالثی، ، مترجم: محسنمدرنیته پیامدهای ،(1380) آنتونی گیدنز، −

 مرز.

 و ییروا ،(1390) محمد ،گلیعل و نرگس ی؛محمدصالح ؛ابوالفضل ی،گیمحمدب −

 در کاربردیی هاپژوهش در هاآن یریگاندازه مختلف یهاروش و ابزارها ییایپا

-1153صفحه  ،12 شماره ،13 دوره ،رفسنجان یپیشك علوم دانشگاه مجله، سالمت

1170. 
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 و آمار دفتر ،شرقی آذربایجان استان آماری سالنامه ،(1389ی )زیربرنامه معاونت −

 .تبریز اطالعات،

 علوم در آن گستره و زندگی سبک مفهوم ،(1386کنی، محمدسعید ) مهدوی −
 .199-230صفحه  ،1 شماره ،اول سال فرهنگی تحقیقات فصلنامهاجتماعی، 

 معماری، هویت ،(1389) ندا ،خاکسار و محمدرضا ،بمانیان ؛وادمحمدج ،نژادمهدوی −
 ،4 دوره ،شهر هویت، فرامدرن و مدرن پیشامدرن، یهادوره در هویت معنای تبیین

 .122 -113 صفحه ،7 شماره

 اساس بر روستاها در فرهنگ شدنیجهان نظریات تطبیق ،(1391) محمد نجارزاده، −

، (اصفهان شهرستان جنوبی آن بر دهستان: یمورد مطالعه) زندگی سبک یهاشاخص
 .161 – 188، صفحه 12 شماره ،روستایی یهاپژوهش

 ،اجتماعی امنیت تأمین در( ع) یعل امام عملی سیره و تدابیر ،(1381) قاسم واثقی، −
 .تهران ،ناجا هایپژوهش و تحقیقات مرکز

، ترجمه: انیو بازسازی نظم جه هاتمدنبرخورد  ،(1387هانتینگتون، ساموئل ) −
 ی فرهنگی.هاپژوهشمحمدعلی رفیعی، تهران: دفتر 

 ترجمه ،جوانان زندگی یهاسبک و فراغت اوقات ،(1383) همکاران و بی .ل هندری، −
 .سوم نسل: تهران ك جوانان، ملی سازمان مرتضی مالنظر، و دزفولی ککولی فرامرز

، تهران: لییرل افیارنرمبرد یابی معادالت ساختاری با کارمدل ،(1388هومن، حیدرعلی ) −
 سمت.
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