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 چکیده

زندگی مردم سبک  یهی گسترده در شیوهایدگرگون دلیلبهما امروز  یهدر جامع
است. هدف از پژوهش حاضر  ی آن مورد توجه زیادی واقع شدههایزندگی و دگرگون

ی نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان هایبررسی وضعیت دگرگون
استفاده شده است. روش  ی بوردیو، گیدنز و...هاهاین موضوع از نظری یهاشد. برای مطالعبمی

ساکنان  یهتوصیفی بوده و جامعه آماری آن نیز هم -تحقیق مورد استفاده، پیمایشی
 یهاشد. در این پژوهش با توجه به مشخص نبودن جامعبمیروستاهای مرزی شهرستان مریوان 

 384لحاظ شماره بهره برده و به آماری، از فرمول کوکران )برای جامعه آماری نامشخص( به
در دو  مندنظامو  ایهنفر از آنان به روش سهمی 384نمونه دست یافته و تعداد  عنوانبهنفر 

بود.  مندنظامبعد  یهو در مرحل ایهنخست روش سهمی یهنتخاب شدند که در مرحلمرحله ا
ی توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه هاهاز آمار هاهتحلیل داد منظوربههمچنین 

آزمون تی مستقل )تفاوت میانگین نسل اول و نسل دوم( برای بررسی وضعیت تغییرات نسلی 
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ی تغییرهای نسلی بهره گرفته شد. در این هاصبندی شاخت اولویتو آزمون فریدمن جه
( جهت عملیاتی کردن متغیرهای سبک LSQپژوهش از ابزار استاندارد سبک زندگی )

زندگی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین نسل اول )والدین( و نسل دوم )فرزندان( 
داری وجود دارد. این تفاوت نیی نسلی سبک زندگی تفاوت معهایاز لحاظ دگرگون

ی سالمت محیطی، ورزش و تندرستی و کنترل وزن و تغذیه هاهمیانگین بیشتر برای مؤلف
ی نسلی سبک زندگی برای نسل هایمشهود بوده است. همچنین ترتیب اولویت دگرگون

یری والدین به ترتیب اجتناب از داروها و مواد مخدر، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، پیشگ
، کنترل وزن و های، سالمت جسمانی، پیشگیری از بیمارشناختیرواناز حادثه، سالمت 

بندی برای نسل تغذیه، ورزش و تندرستی، سالمت محیطی بوده درحالی که این اولویت
فرزندان به ترتیب سالمت اجتماعی، سالمت محیطی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و 

، های، سالمت جسمانی، پیشگیری از بیمارشناختیروانمت تغذیه، پیشگیری از حوادث، سال
 اجتناب از داروها و مواد مخدر، سالمت معنوی بوده است.

 تغییرات، نسل، سبک زندگی، روستاهای مرزی، مریوان. :هاهکلید واژ
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 مقدمه 

ونی ی اخیر، دچار دگرگهاهی در حال دگرگونی در دههاهایران مانند همه جامع

ی هایگوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. بررسدر بعدهای 
ر : بررسی تغییی اخیر صورت گرفته استهالدر سا هالاین تحو یهگوناگون دربار

این  بیشتر خانواده، شکاف نسلی و... در یهالجوانان، تحواجتماعی  یهاشارز
تایی امعه روسجامعه شهری بوده است. در حالی که ج ی هدف،جامعه هاشپژوه

در  بوده است ولی هایگذار دستخوش این دگرگون امعه در حالج عنوانبهکشور نیز 

 .اندهقرار نگرفت عنایتمورد  شناختیجامعه یهانبییت

 یبراو  نودنیای  آورانهفن دستاوردهایبرخورداری از  دلیلبهروستاهای ایران 

اعی اجتم -یتاریخ تحول فرهنگ ای ازارتباطی، در دورهی هالبرخورداری از تسهی
 سویبهد سبک زندگی سنتی خو در ایهگسترد یهایدگرگونکه  دارندخود قرار 

 یهایدگرگون برایندوان تمی دگرگونی را . اینرا پذیرا هستند زندگی نوین

تحصیل  سطح افزایش، نو بزارهایورود ا هانترین آدانست که از مهم گوناگونی
ون بر افزا و ی خدمات عمرانی در روستاههاحنسلی، اجرای طر جایگزینی ،روستاییان

 (. 5: 1383 ده،زا یی ارتباطی هستند )رضوهاتبرخورداری از زیر ساخ هانآ یههم

 ،هانبا ساختما شهرها، اندک اندک حاشیهروستاییان مهاجر در ، 1335از سال 
شهری رو یا رو گشته  زندگی یهشیو سرانجام، و خوراک پوشاک، سینما، ،هالاتومبی

 شهرها، به روستاییان گروهی هایمهاجرت برایند شدند یروستازدگو شهرها دچار 
در شهرها است.  روستایی فرهنگ اثرگذاری دیگر، بیانبه یا شهرها روستازدگی

است )خسروی، گ روستایی شهری از فرهن یهجامع اثرپذیریروستازدگی فرآیند 
138۰ :88.) 
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ر ، دندگی شهریز دیدار ازی روستاییان به شهرها و هاتمهاجر یلدلبه، گذشتهدر 

یزیکی مهاجرت ف به د، اما در زمان حاضر نیازشمیایجاد  دگرگونی روستاییان یهذائق

 ا دیدنبود خدر منزل  انبلکه امروزه روستایی برای تغییر ذائقه و سبک زندگی نیست،

فرهنگ و  و جهانی )ماهواره(،ونی رهای دزندگی شهری و جهانی در رسانه نمودهای

 شهری»گیری پدیده . اما اکنون شاهد شکلودشمی دگرگونیچار د شانسبک زندگی

 تغییرهای م؛ایهکرد سپری را شهرها روستازدگی که آن از بعد هستیم «روستاها شدن

 یرها راتغی این و است آمده وجودبه در روستا زندگی گوناگون بعدهای در بسیاری

هم  و ستا داشترو به ایهتوسع نگاه وانتمین. دید ایران روستاهای بیشتر در انتومی

 هااین تغییر ناچاربهدر جامعه روستایی بست. رخ داده  یهالوچشم بر روی تح زمان

 توسعه وندر بر که دارند، روستاییاقتصادی در جامعه  وفرهنگی ، پیامدهای اجتماعی

آمد آن و پی کشاورزی یهاتفعالی انجام انان بهعالقگی جوبی. ذارندگمی اثر آن

ده است سوم که موجب شدوم و ی کشاورزی دختران و پسران نسل هاتش فعالیکاه

از  دگرگونی، رتق و فتق کنندخوردگان ساالن و سالمیانرا  کشاورزی امورتا 

سمت مصرفی، حرکت جوانان روستایی به یهسمت جامعتولیدی به یهجامع

رفتن سن  دید، باال هانآ فراغت اوقات گذران یهشیووان در تمیی که فردگرای

ست آن ارچه ممکن ایجاد شده، گ یهالوهستند. تح هاپیامدهای این تغییرا و...ازدواج 

 ایهک نشانیاما هر  مؤثر باشندی سنتی هاصگونه نباشند که از نظر آماری بر شاخ

 هند.دمیرخ و شدت بیشتری  که در آینده با سرعتهایی هستند از تغییر

از روستاهای مرزی  ویژه در این پروژهگران و بهی اکتشافی پژوهشهاهبرایند مطالع

ی است که در زندگی یهایدگرگون بیانگری اخیر، هالشهرستان مریوان در سا
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بر الگوی  افزون که هایی. تغییرو در باال توصیف آن آمد وجود آمدهروستاییان به

و ایده  هاشچون آداب و رسوم، عقاید و ارزهم فرهنگی ختارهایمصرف در سا

حتی  .روی داده استطور کل سبک زندگی ، هنجارپذیری و هنجارسازی و بههالآ

وسایل خانگی، تزئینات منزل، خوراک، پوشاک و... در این در  مصرف، الگوی

جامعه  مقایسه بادر در جامعه روستایی ها شدت تغییر کرده است. این تغییربه هالسا

پدیده  عنوانبهوان از آن تمیکه یطوربهشهری از شتاب بیشتری برخوردار بوده است. 

 ییهایآورفن کاربرد و نماهای نو از روستاها از بسیاری. برد نام روستا شدن شهری

 برداشته میان از با و برخوردارند. ماهواره تلویزیون، مانند ارتباطی وسایل و برق چون

 منزل در برقی لوازم اتومبیل، از اینترنت، هانآ روستا، و شهر بین مخابراتی کد شدن

در واقع به معنای  ،هایمندبهرهچنین  .اندهمند شدر بهرهگدی یهاهذائق رفاه و از و....

)حیدری ساربان و مصرفی روستاهاست  الگویتغییر و دگرگونی در مصرف و 

و مجازی که  ایههای رسانافزون بر ارتباط ریوان(. روستاهای مرزی م1395همکاران، 

های کاالیی و همانند روستاهای دیگرکشور و استان در تیررس آن قرار دارد. ارتباط

افزون بر مصرف کاالهای لوکس یاد  داد و ستدی با روستاها و شهرهای را عراق دارد

تبع آن و بهچنین کاالهایی در درون کشور درآمد و سطح  شده وجود بازار فروش

ی اکتشافی هاهسبک زندگی را دگرگون کرده است چنین مهمی برابر مطالع

واند نقش داشته باشد. تمی هانی سبک زندگی آهایگران حاضر، در دگرگونپژوهش

ورودکاالهای وارداتی و درآمدهای ناشی از این دادوستد در زندگی روستاهای 

ی آنان است برای همین به نظر رسید مرزی، کانون دگرگونی در سبک و شیوه زندگ

و  که پژوهش حاضر در مورد دگرگونی سبک زندگی در این روستاها شکل بگیرد
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ی آن در روستاهای هایاهمیت چنین پژوهشی برای شناخت سبک زندگی و دگرگون

رد. ورود ابزار و کاالهای مادی در کمییاد شده را باال برده و انجام آن را توجیه 

تبع و به هاشی فرهنگی و معنوی یا دگرگونی ارزهایروستاها دگرگون زندگی مردم

ی هاشیی با سبک زندگی و ارزهایدارد که چنین دگرگونآن تاخر فرهنگی را در پی

ی هایدارد در حالی که ورود کاال و دگرگونهایی را در پیبومی زاویه داشته و مانع

 ندارد. دنبالبههایی را مادی مانع

گی سلی سبک زندبررسی وضعیت تغییرهای ن دنبالبه اساس در مقاله حاضر بر این

گی چگون سؤالگویی به در روستاهای مرزی شهرستان مریوان هستیم. برای پاسخ

م زیر الز یهاسؤالتغییرهای نسلی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان، پیگیری 

 نماید.می

 تاهای مرزی شهرستاندر روس ی تغییرهای نسلی سبک زندگی،هاصشاخ -

 هستند.؟ هاممریوان کدا

ی تغییرها ی بین نسل نخست )والدین( و نسل دوم )فرزندان( از نظرهاتتفاو -

 نسلی سبک زندگی، در روستاهای مرزی شهرستان مریوان چگونه است؟

والدین( و )ی تغییرهای نسلی سبک زندگی نسل نخست هاصشاخ بندییتاولو -

 وستاهای مرزی شهرستان مریوان چگونه است؟نسل دوم )فرزندان( در ر

 مبانی نظری

با این  تا پیش از جنگ جهانی دوم، مفهوم سبک زندگی اهمیت چندانی نداشت و

ی اجتماعی دولت هاهد. پس از جنگ جهانی دوم، با گسترش پایشمینام از آن یاد ن
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کاالهای  ویژهبهرفاه و بوجود آمدن امکان عملی تولید و مصرف انبوه کاالها، 

موجود نشان  شاهدهایپدید آمد. در این دوره،  گوناگونیی زندگی هاهفرهنگی، شیو

اندیشند و رفتار اد که دیگر افراد بر مبنای جایگاه خود در نظام تولید نمیدمی

آن مطرح شد  نومفهوم سبک زندگی در معنی  برایند چنین وضعیتی این که،نند. کمین

 اجتماعی را بررسی نمود یهایگوناگون و هایهمانندده آن بتوان شالو راه تا از

 (.62: 1382فاضلی، )

سبک زندگی  فردی به نام ویلیام لیزر مفهوم 1964در سال  نخستین بارپس از آن، 

  معرفی کرد.الگوی خرید کاال یهپایبازاریابی و مصرف و بر  یهاشپژوهرا برای 

ا رآن اد ندگی است که گروهی از افرمشخص ز یهنظر لیزر، سبک زندگی شیو ابربر

وه جامعه یا گر یهویژشیوه زندگی  بیانگر. به نظر وی، سبک زندگی یرندگمیکار به

 وندشمیکاالهای خریده شده مصرف  شیوهکه بدان  ایهاجتماعی است، شیو

 (.1984اندرسون و گودن، )

 یهیا شیو) ندگیاما این به معنای آن نیست که پیش از این تاریخ، مفهوم سبک ز

در علوم اجتماعی بوده باشد. بلکه، ریشه این مفهوم به  شناختهزندگی( مفهومی نا

ردد؛ زمانی که ماکس وبر و اندکی پس از وی آلفرد آدلر گمیبر  192۰ی دهه هالسا

ای دارد . به اعتقاد آدلر، هرکس برای خود سبک زندگیبه کار بردنداین عبارت را 

 زندگی دیگران شبیه است اما کامال همسان نیست. سبک که کمابیش با سبک

ی هالدرونی در فرد دارد و برخاسته از نخستین سا أزندگی، از دیدگاه وی، نوعی منش

بار از  نخستینوبر برای  موروثی یا حتی زاده محیط نیست. کودکی اوست و الزاماً

دل چند بعدی را ابزار مفهومی مهمی در م و آن بهره بردسبک زندگی  یهواژ
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مدل اقتصادی مارکس، بر این  برابرجا وبر، در  قشربندی اجتماعی قلمدادکرد. در این

ود. بلکه بر اساس منزلت و شمیاقتصادی قشربندی ن لحاظبهباور است که جامعه فقط 

نیز  گوناگونی اجتماعی هاهی زندگی گروهاکراه و رسم آشکار شدن منزلت در سب

محصول  یهمنزلرو حوزه فرهنگی جامعه را باید هم بهاینود. از شمیقشربندی 

فرایندهایی درک کرد که کنشگران اجتماعی برای  عنوانبهاقتصادی و هم  یهالعام

تعلق دارند، در پیش  ایهویژکسانی که به گروه منزلتی  عنوانبهساختن خویشتن جدا 

 خدمات و کاالها یهقانخال کاربست مستلزم -وبر زعمبه -یرند. این فرایندهاگمی

 دید از، بنابراین. هنددمی قرار افراد دسترس مصرفی را در یهاتصنع که است معینی

طبقاتی به  یهاهمسئل از فراتر تعلق و منزلت یهاممفهو -مارکس با تقابل در و -وبر

 یهاحترجی و مد در آن بصری تجسم و سلیقه و برازندگی یهاهمسئل و وندرمی کار

 (.98: 1386 بنت،) یردگمیدر بر  نیز را تیفراغ

 تورستن وبلن -1

سبک راهبرد ترین اصلی عنوانبهمصرف  یهاز وبر، وبلن به مسئل پیشاندکی 

 ه مصرفکه در پی بررسی منطق سودگرایان بیش از آن» زندگی پرداخته بود. وبلن

 (.48: 2۰۰3 کالرک،) آمیز آن استنشان دادن منطق احترام دنبالبه باشد،

 «چیست اجتماعی جایگاه و منزلت افتخار، مبنای» که است این وبلن اساسی سؤال

داشتن ثروت، بزرگی و افتخار را به ». ثروت: هددمی پاسخ و( 21: 1382 فاضلی،)

بر  پافشاری(. 72: 1383)وبلن، « ورد که امتیازهای رشک انگیزی هستندآمیهمراه 

شایستگی و لیاقت به اعضای جامعه، در  دادنن، روست که از دید وبلثروت، از آن

، تبدیل هر پدیده نوگراییبه فرایندی تک بعدی تبدیل شده است. گرایش  نوگرایی
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افتخار، بزرگی، حرمت نفس و...  (. منزلت،49: 2۰۰3کیفی به کمیت است )کالرک، 

 اهنست. اما ایا هانیی ارزشمندند و هر فردی خواهان دستیابی به آهاهپدید

این دادن . معیار دیگران برای هنددمیرا به فرد  هاناند که دیگران آییهاهپدید

به فرد، ثروت است. هر چه ثروت فرد بیشتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار  هاهپدید

ود. اما از دید وبلن، صرف داشتن ثروت اعتبار و شمی داده شده و منزلت بیشتری به او

که بیشترین شان و منزلت را برای  برای آن» ند، بلکه ثروتکمیمنزلت را تضمین ن

)فاضلی، « صورتی خودنمایانه به نمایش گذاشته شودصاحبش به ارمغان بیاورد، باید به

یی برای نمایش هاهشیو عنوانبهرا  خودنمایانه(. وبلن تن آسایی و مصرف 21: 1382

(. وی این دو 122: 1383بلن، ند )وکمیتوانایی مالی و کسب شهرت و احترام معرفی 

آسا، نه الگوهای مصرف طبقه تن» خواند زیرا معتقد است کهمی خودنمایانهشیوه را 

ادعاهای اعتبار اجتماعی  نشان دادن برایبرای برآورده کردن نیازهای واقعی، بلکه 

یی برای نمایش هاه(. در هر حال، این دو روش شیو55: 138۰)کیویستو، « اشندبمی

ثیرگذاری بر دیگران أسؤال که کدام روش برای ت. وبلن در پاسخ به این ندن ثروتداد

عرف اجتماعی پاسخ این پرسش را برای »مناسبت بیشتری دارد، برآن است که 

قدر کوچک و  که جامعه آن ییهاتوضعی. در ندکمیمعرفی  ی گوناگونهاتوضعی

به  هر دو روش یکسان اثرشد، وان به زودی انگشت نمای همگان تمیهمبسته است که 

دیگر است.  ایهگون، وضعیت بهنو یهاه(. اما در جامع123: 1383)وبلن، « سدرمینظر 

ما را به  نوزیمل بر این باور است که پیچیدگی و گمنامی جامعه  یهشیووبلن نیز به 

مد آن این است که آهد که پیدمیگرایانه سوق و تقلیل یکسانارزشی مالک یک 

میزان  یهپای وند بلکه برشمیو کردارشان ارزیابی ن هایویژگ یهپایفراد دیگر بر ا



 

 

 

 

174  95 اییزپ، هفتم، شماره ل دومشناسی سبک زندگی، ساجامعه 
 

(. و این به آن معناست 49: 2۰۰3یرند )کالرک، گمیشان مورد قضاوت قرار ثروت

تری است، مصرف محیط اجتماعی گسترده یهبایستگذاری که با افزایش تفاوت» که

 (.123: 1383)وبلن، « یردگمیپیشی آسایی تجمل بر تن یهوسیل عنوانبه

ز ادارا ه طبق» یوبه باور  گذارده شده است.تمایزیابی و تقلید  یهپای ایده وبلن بر

ه ی جامعیابد و خود را به الگوبه اقتدار هنجاری دست می خودنمایانهمصرف  راه

ا الگوهای وشند تا خود را بکمیی اجتماعی زیردست هاهند... گروکمیتبدیل 

 یهاهد وبلن، طبق(. در واقع به اعتقا21: 1382)فاضلی، « تنظیم کنند دارانجاری طبقه ه

ی ید ارزشمندنند. دلیل این تقلکمیتقلید  دارا یهزیردست از الگوهای مصرف طبق

لت و ت از منزبر ثروت است. صاحبان ثرو هاهاین پدید گذاریپایهمنزلت، افتخار و 

 ند، همهشمندران برخوردارند. چون منزلت و احترام ارزاحترام باالتری نسبت به دیگ

های ، رفتارهاناز آ کمینههستند. بنابراین برای کسب  هانافراد جامعه خواهان آ

 ی باالترهاهاجتماعی به الی یهاهتبنند تا در سلسله مرکمیرا تقلید  هاندارندگان آ

ن ز خواهارام نی، منزلت و احت، دارندگان ثروتدارا یهنزدیک شوند. اما از طرفی طبق

 زیردست مورد یهاهطبق با هانه الگوهای آکمیحفظ برتری خود هستند. بنابراین هنگا

 یاجتماع وقعیتم حفظ و -، برای حفظ تمایز و ادعای برتری خودیرندگمیقرار تقلید 

 .نندکمی دنبال را مصرف از جدیدی یهاتصور -خود

 جرج زیمل -2

آمدهای در ارتباط با مصرف بر اساس مفهوم شهر و پیی زیمل هاهدیدگا

. از دید زیمل شهر فضایی است که زندگی مدرن در آن اندهشهرنشینی تدوین شد

صورت عمیق و جامعه مدرن در اصل در کالن شهر شکل گرفته و به .جریان دارد
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 آن (. زندگی کالن شهری با176: 138۰نجا تکامل یافته است )کیویستو، آکامل در 

گروهی، فردیت را برای  هایتعلق یهاهپایزائل کردن قید و بندهای سنتی و ا که ب

ند کمیدرازی خودمختاری فرد نیز دست یهآورد اما به عرصافراد به ارمغان می

کالن شهر و حیات ذهنی  یه(. بر همین مبناست که زیمل در مقال24: 1382)فاضلی، 

از تالش فرد برای حفظ خودمختاری نو زندگی  یهاهلئترین مسند که عمیقکمیادعا 

وند که در کالن شهر شمیو فردیت در برابر نیروهای اجتماعی توانکاهی ناشی 

 .(53: 1372)زیمل،  اندهمتمرکز شد

ود، اماا  شا مای ی متقابل سااکنانش سااخته   هاشکالن شهر متنی است که بواسطه کن

هناد و بناابراین   دمای در درون آن رخ  هاا شود کاه ایان کان   شا مای خود تبدیل به متنی 

 یهشایو . دارد کنشاگران  بارای  -ذهنای  بعد در هم و عینی بعد در هم -پیامدهای مهمی

اینکاه ماا   »یکی از ابعاد کنش متقابل در ماتن زنادگی کاالن شاهر اسات       خود بازنمایی

نایم و، باالعکس، اینکاه چگوناه     کمای چگونه برای دیگران خودمان را بازنمایی و عیان 

ویم دیگران را در کالن شهر درک کنیم، مبین نوعی دغدغه و حساسایت ناه   شمیادر ق

« تنها به حیات ذهنی ما بلکه به حیات جسمانی ماا در کاالن شاهر و بازنماایی آن اسات     

(. گمنامی یکی از مهمترین پیامدهای زندگی کاالن شاهری اسات.    37: 1385)فریزبی، 

شخصی و راهی برای متمایز ساختن خاویش   موجب پیدایش نیاز به تمایز»این گمنامی 

ذهنای اتخااذ    لحااظ باه پاسخ افراد به این نیاز،  .(99: 1386)بنت، « ودشمیاز انبوه مردم 

اعتنایی به آنها و غربال کردن نوعی نگرش دلزده نسبت به دیگر ساکنان کالن شهر، بی

دگی و مصرف ی متنوع زنهاکعینی روی آوردن به سب لحاظبهی پیچیده و هاکمحر

ین تاارمی زناادگی از مهااهاااککاالهاساات. در شاارایط زناادگی کااالن شااهری، سااب  
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وان از آنها برای بیان خاود در رابطاه باا دیگاران و انباوه جمعیات       تمیاند که ییهاهشیو

 کالن شهر و تحکیم حس هویت استفاده کرد.

 پیر بوردیو -3

 صرفبک زندگی و مدر دیدگاه بوردیو، ذائقه یا سلیقه یکی از اصول مولد س
اند دمیی عنایاست. بوردیو که به تأسی از وبر مجموعه مناسبات اجتماعی را روابطی م

 یهمحرک ( بر این باور است که نیروی4: 1383اند )توسلی، که حاوی بعدی نمادین
د برای ش فرزندگی اجتماعی تعقیب تمایز است. از دید وی، خاستگاه غایی رفتار، عط

 گرانن است و برای سیراب نمودن این عطش به قضاوت وداوری دیکسب ارزش و شا
نا، بوردیو با (. بر این مب7۰: 1993و کلهون،  33۰: 1383هد )واکووانت، دمیتن در 

ن داد پردازی و نشانجرح و تعدیل مدل وبر و وضع مفاهیم جدید، در صدد مفهوم
گانه ه( و مفاهیم س21۰: 1385آید )جنکینز، ارتباط میان طبقه و منزلت بر می

 ند.کمیمنش/عادتواره، میدان و سرمایه را وضع 

مولد اعمال  عنوانبهنظامی از تمایالت بادوام و قابل انتقال که »بوردیو عادتواره را 
)بوردیو به نقل از فاضلی، « ندکمیشکل عینی مجسم شده، عمل یافته و بهساخت
، اندهافرادی که تجارب مشابهی داشت ماید. عادتواره میاننمی( تعریف 39: 1382

منحصر به  یههر فرد گون»اما با وجود این  .آیدیک قالب مشترک در می صورتبه
)واکووانت، « ندکمیفردی از آن قالب مشترک را در اختیار داشته و طبق آن عمل 

تمایز هم  ، عاملاندهعالوه بر اینکه متمایز و تمایز یافت هاشمن»(. به عبارتی 334: 1383
است که آنها در  ایه(. منش افراد وابسته به میزان سرمای35: 1381)بوردیو، « هستند

تر به نظر اختیار دارند، اما قبل از پرداختن به سرمایه، توضیح مفهوم میدان ضروری
ند. این فضای کمیفضای اجتماعی بازنمایی  عنوانبهبوردیو جامعه را  سد:رمی
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یی هاتپایان است. این رقابت به ظهور تفاوی شدید و بیاجتماعی عرصه رقابت
ینند. در درون بمینجامد که ماده و چارچوب الزم را برای هستی اجتماعی تدارک امی

، مقررات و اشکال قدرت هاهی کوچک متمایزی از قاعدهالاین فضای اجتماعی، مد
از نوع  ایهن میدان گسترامد. بنابراینمیرا میدان  هالوجود دارند. بوردیو این مد

 به -(. جامعه37: 1382خاصی از اعمال و فضای روابط میان کنشگران است )فاضلی، 
 شده تشکیل پیچیده هم در اتصاالت واجد یهانمیدا کثیری از -اجتماعی فضای منزله
 همدیگر اثرات یا باشند داشته تداخل و همپوشانی و تقاطع هم با است ممکن که است

 (.137: 1385 اسکات، و لوپز) کنند تقویت را

ابع ه منپایان است. این رقابت برای دستیابی بفضای اجتماعی عرصه رقابتی بی
ختلف مواع ارزشمندی است که در درون این فضا وجود دارند. این منابع در واقع ان

( 5۰4: 1383وس، اند )کالینیکدمی. سرمایه که بوردیو آن را منبع قدرت اندهسرمای
رد فنایی هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی که در توا»رت است از عبا

« ع شودواقمؤثرردد، گمیمندی از منافع خاصی که در این صحنه حاصل برای بهره
 ایهو عرص ی مختلف انبا شت آنهاه(. سرمایه بر حسب شیو335: 1383)واکووانت، 

 جتماعی(یه اقتصادی، فرهنگی و اند به سه شکل اساسی )سرماکمیکه در آن عمل 
 (.67: 1993کلهون، ؛ 7: 1384توسلی و موسوی،  ؛136: 1384ود )بوردیو، شمیظاهر 

ر درون وان بدین صورت تلخیص نمود که: جایگاه افراد دتمیمدل بوردیو را 
ند. کیمرا تعیین  هاهی مختلف، نحوه و میزان دسترسی آنها به انواع سرمایهانمیدا

اع مختلف دسترسی دارند و نحوه ترکیب انو یی که افراد به آنهاهسرمایمیزان 
فتاری نیز الگوهای ر هاههند و عادتواردمیی افراد را شکل هاه، عادتوارهاهسرمای

 نند.کمیی مختلف سبک زندگی را جهت دهی هاهاشخاص در عرص
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 آنتوتی گیدنز -4

وده ا هویت شخصی مطرح نمگیدنز، بحث سبک زندگی را از منظر ارتباط آن ب
خصی یت شاول اینکه هو است. در این ارتباط توجه به دو نکته اهمیت اساسی دارد:

 وتولید  پیوسته آنرا طوربهیک هستی معین و پایدار نیست بلکه فرایندی است که باید 
 ی راهوارهاتو فعالی هاشاست که به مثابه بخشی از کن ایهبازتولید کرد. هویت پدید

ه بازاندیشان یهروژهد و در نتیجه باید آنرا به مثابه یک پدمیفرد روی  بازاندیشانهو 
ناختی شستی فهمید و دوم اینکه، هویت شخصی نوع انسان رابطه تنگاتنگی با امنیت ه

ی ما برا ناییشناختی، مبنای توادارد. هویت شخصی ما با درجه باالیی از امنیت هستی
زندگی  شماری است که دری وجودی بیهاشدن پرسی حل کرهالو مد هاخپاس

 (.1۰3 – 4: 2۰۰۰کاسپرسن، ؛ 1383ویم )گیدنز، شمیخود با آنها مواجه  یهروزمر

 عمل ایراهنم دیگر سنت درآن که است ایهجامع امروزی جامعه گیدنز دید از
 هر ردف نتیجه در. کند فراهم ما برای را شخصی هویت یک واندتمین و یردگمین قرار
ای یش معینی برود که پاسخ از پشمییی اساسی روبرو هاششتر و بیشتر با پرسبی چه

 (. پیامد1۰4 :2۰۰۰یی از قبیل چگونه زندگی کنم؟ )کاسپرسن، هاشآنها ندارد، پرس
 .های ممکن استاز انتخاب ایهوسیع و پیچید یهاین مسئله، رویارو شدن فرد با گستر

ر دعینی ممیان این شقوق مختلف، هیچ دستور کار از پیش اما فرد برای گزینش از 
چ کمکی زینش هیگخود، در امر  ایهمدرنیته به خاطر ماهیت غیر شالود .اختیار ندارد

عامل  ای فردند و مهمترین پیامد این امر اهمیت یافتن سبک زندگی برکمیبه فرد ن
مع از م و بیش جاک ایه(. سبک زندگی از دید گیدنز مجموع138۰است )گیدنز، 

ا یعملکردهاست که حتی انتخاب یک محیط دلخواه برای مالقات با دیگران و 
 ود.شیمامل انتخاب افرادی قابل اعتماد برای برقراری یک رابطه صمیمانه را نیز ش
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اهمیت  وان گفت که در اندیشه گیدنز، سبک زندگی از دو جنبهتمیدر مجموع 
امنیت  مراردر واقع مکانیسمی است برای حفظ و است یابد. اول اینکه، سبک زندگیمی

 ندگیشناختی منوط به حفظ و تداوم کیفیت روالمند زامنیت هستی .شناختیهستی
یرد، گمیای از روال عادی امور صورت ه کوچکترین تخطیکمیهنگا .روزمره است

 استآن  حفظ امنیت وجودی مستلزم .رددگمیاضطراب بر سراسر وجود فرد مستولی 
رین در سطح ناخود آگاه و خود آگاه عملی، برای بعضی از بنیادی ت»که فرد 

وند، شمیای که همه آدمیان در طول عمر خود با آنها روبرو ی وجودیهاشپرس
ه نفس ی مربوط بهاشعبارتند از پرس هاشیی در اختیار داشته باشد. این پرسهاخپاس

می، وجود اشخاص دیگر و هویت هستی، روابط بین دنیای خارج و زندگی آد
ودن جریان منوط به روالمند ب هاشپاسخ به این پرس .(75: 1383)گیدنز، « شخصی

 یسمیزندگی است و الگومند کردن سبک زندگی و رفتارهای مصرفی در واقع مکان
هویت  ن باآاست برای روال بخشیدن به آن. اما بعد دوم اهمیت سبک زندگی، ارتباط 

ید که باید آمیدر ایهپروژ صورتبهت شخصی در مدرنیته متاخر هوی .شخصی است
آوری از تنوع حیرتباز اندیشانه ساخته شود. اما این تکلیف باید در میان  ایهگونبه»

، اندهت دادقدرت خود را از دس هاتانجام گیرد و از آنجائیکه سن هانها و امکاانتخاب
 .(3۰9: 138۰الپتن، )« ابدیمیسبک زندگی جایگاهی کانونی 

 رونالد اینگلهارت -5

ند. وی کمیی نسلی تحلیل هایاینگلهارت تغییرات فرهنگی را در پرتو دگرگون
ند. کمیبرای تحلیل تغییرات فرهنگی، دو فرضیه کمیابی و اجتماعی شدن را مطرح 

اجتماعی آنها  -ی افراد بازتابی از محیط اقتصادیهاتطبق فرضیه کمیابی، اولوی
ی ی اساسی فرد منعکس کنندههاشستند. بر مبنای فرضیه اجتماعی شدن نیز ارزه
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ی قبل از بلوغش فراهم شده است. در حالی که فرضیه هالشرایطی است که طی سا

ی هاشکمیابی داللت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادی به گسترش ارز
ی فردی و نه هاشست که نه ارزنجامد، فرضیه اجتماعی شدن مبین این اامیفرامادی 

نند. برعکس، کمیناگهانی و یک شبه تغییر ن طوربهی جمعی یک جامعه، هاشارز
هد. این دگرگونی در مقیاس دمینامرئی روی  طوربهبه تدریج و  هاشدگرگونی ارز

تر در جمعیت بزرگسال ید که نسل جوانتر جایگزین نسل مسنآمیوسیع وقتی پدید 

وان تمی(. بر طبق نظریه اینگلهارت 77-76: 1382ود )اینگلهارت، شمییک جامعه 
گفت که عامل اصلی در تغییرات سبک زندگی نیز، نه تغییرات اقتصادی و یا افزایش 

 .ستهالنسبی رفاه، بلکه جابجایی نس

 چارچوب نظری

 وان گفت که: گسترشتمیی گیدنز، بوردیو و اینگلهارت هاهبندی نظریبا جمع

 ورد مطالعهمی و هنجارهای جدیدی در جامعه هاشی جمعی موجب رواج ارزهاهرسان
ب ه و موجز قرار دادی زمانی و مکانی را در پرانتهاهی جمعی، فاصلهاهشده است. رسان

ی هاکاد از سب. نتیجه این امر، آگاهی فزاینده افراندهمحلی شدن امور جهانی شد
، چرا ر هستندگذاتأثیرتر از همه بر نسل جدید بیش هاهمختلف زندگی است. این رسان

. از ی جمعی هستندهاهکه یکی از عوامل اصلی اجتماعی شدن نسل جدید، همین رسان
ی دیگر هالز نسی ارتباطی جدید بیشتر اهاهطرفی، میزان استفاده نسل جدید از رسان

ی مختلف هاهصری نسل جدید در عهاهاست. در اثر این فرآیند، تغییراتی در عادتوار

 ی گوناگون سبکهاهوان در جلوتمیزندگی ایجاد شده است که نمود عینی آن را 
 زندگی، از جمله خوراک، پوشاک و گذران اوقات فراغت، مشاهده نمود.

ها و دهد و بر نقش زمینهشناسی سلیقه ارائه میبوردیو در کتاب تمایز، نوعی جامعه
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کند. او همچنین به شناختی تأکید میهای زیباییگیری ذائقهعوامل اجتماعی در شکل
دادن تمایز اجتماعی  زندگی اشاره و آن را ابزاری برای نشانبخش سبک نقش هویت

(؛ چراکه افراد برحسب ترکیب نوع و حجم 47:1387داند )ربانی و رستگار، می
درنتیجه  گیرند وهای متفاوتی قرار میهای اقتصادی و فرهنگی در موقعیتسرمایه
پوشد، نوشیدنی عبارتی هر طبقه لباس خاصی میهای زندگی مختلفی دارند، به سبک

خاص خود را دارد، اوقات فراغت و ورزش متفاوتی دارد و درنهایت سبک زندگی 
 (. بنابراین در نگاه بوردیو، سبک1984زند )بوردیو،خاص همان طبقه را رقم می

زندگی مراتبی، شیوه  جایگاه افراد در نظام سلسله زندگی، منشأ طبقاتی دارد و برحسب
ها نیز متفاوت است از سوی دیگر از جایی که سرمایه فرهنگی، قریحه فرد را تحت آن

هایی متفاوت در میان افراد شکل بگیرند، شود قریحهدهد، سبب میقرار می تأثیر
 هاست.هزندگی در نظر بوردیو پیامد قریح سان، ابعاد مختلف سبکبدین

زشی، آمو ازآنجاکه نسبت به نسل قدیم، نسل جدیدتر دسترسی بیشتری به امکانات
مایه خص سرهای جوانان باأل.. دارند و میزان سرمایه.فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و

ردیو ه بوفرهنگی آنان تفاوت فراوانی نموده است، لذا این تفاوت سرمایه به گفت
 د سبکت در میان افراد شده، روی تمام ابعاهایی متفاوگیری قریحهموجب شکل

سلی در جامعه های نآمدن تفاوت وجودبهگذارد و باعث می تأثیرها زندگی آن
 گردد.می

های جمعی، باألخص همچنین الزم به ذکر است به سبب گسترش دامنه تأثیر رسانه
مروزه بعدی رسانی، جامعه اطالعاتی، اهای اطالعماهواره، اینترنت و سایر فناوری

شدن و تجدد و نیز گسترش محدوده جهانی پیدا کرده و افراد در پی پدیده جهانی
کنند که گاهی های زندگی متفاوتی ایجاد میانتخاب افراد و افزایش فردگرایی، سبک

شدن و گونه که اینگلهارت صنعتی از نسل پیشین خود بسیار فاصله دارد، همان
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طور اعم و تغییرات ارزشی یدی در تغییرات اجتماعی بهمدرنیزاسیون را دو مفهوم کل
گوید رشد سطوح توسعه اقتصادی، سطوح باالتر طور اخص دانسته و در این باب میبه

شود )زارع و ها میترین ارزشهای جمعی منجر به تغییر در مهمآموزش و اشاعه رسانه
های دیرپا در تفاوت (. وی به این نکته نیز اشاره دارد که81:1384 اصل روستا،

کند های فرهنگی، نقش مهمی در نحوه رفتار و تفکر مردم ایفا مییادگیری
 (.16:1382)اینگلهارت، 

 پیشینه نظری و تجربی

 ی انجام شدههاش: خالصه پژوه1جدول 
 محقق و

سال انجام 
 پژوهش

 نتایج عمده عنوان پژوهش

ازکیا، کرمانی 
 و بهروان

(1387) 

یرات ورود و تغی تأثیر
تکنولوژی بر معیشت و 

 تحوالت آن

 عنوانبهبررسی مقوله استقرار صنعت در مناطق روستایی 
وستاها رایج بسط اقتصاد غیرزراعی در ر ایهیکی از شیو

یوه زندگی شاجتماعی در  -و تغییرات اقتصادی
شان، . به اعتقاد ایاندهروستائیان بواسطه این امر پرداخت

ی تولید کشاورزی همچون کمبود در برخی عوامل اصل
ر منابع آب و خاک در عین فراوانی عامل نیروی کار د
ر بمناطق مورد بررسی عالوه بر ایجاد فشار روزافزون 

و  ی روستائیانی زراعی موجب مهاجرت گستردههانزمی
از  تبع آن درگیر ساختن دیگر مناطق با مشکالت ناشیبه

 .شده است هاتاین مهاجر

فر و رفیع
 (1386) نیقربا

بررسی تغییرات معیشتی 
کوچندگان بختیاری 

 پرداخته

 عنوانبهتحول از کوچندگی به یکجانشینی در زاگرس 
 یط نوپدید زیست محیطی )کهراهبردی انطباقی به شرا

 دلیلبهثر از تغییرات تکنولوژیکی است( و نیز أخود مت
ت محدودیت و پراکنش منابع و تغییر در زیرساخت معیش

 ی آن مطرح شده استهامزو مکانی
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 (1388) نوذری

تحلیل ماهیت امر 
سیاسی و اثرات و 
پیامدهای آن در 
زندگی روزمره 

 روستائیان

هد که امر سیاسی دمینشان نوذری در تحقیق خود 
شمن بنیادی ترین تفکیک و تمایز را بر مبنای دوست و د

یت ماه ون کننده نوع یدر میان روستائیان قرار داده و تعی
، هاشمر اجتماعی است. در واقع، در این دست پژوها

 یستهمناسبات اجتماعی و فرهنگی از منظر امر سیاسی نگر
 وند.شمی

 ازکیا و حسینی
(1387) 

بررسی تغییرات ایجاد 
شده در سبک زندگی 

در بین سه نسل از 
ساکنان روستای 

 آهنگرمحله

هند نسل سوم، دمینتایج تحقیق ازکیا و حسینی نشان 
ک زندگی متفاوتی را نسبت به نسل اول و دوم سب

پوشاک و  شیوهکه  ایهگونانتخاب کرده است؛ به
آرایش، الگوهای گذران اوقات فراغت، شیوه گفتار، 

وت الگوی تغذیه و شیوه بهداشت در میان نسل سوم متفا
افزایش  سمتبهاز دو نسل دیگر است. مسیر تغییرات 

سل ناست. به عبارتی،  تقاضا برای خرید کاالهای مصرفی
قاد سوم به سبک زندگی مصرفی گرایش دارند. اما به اعت

ی هالمحققین، تفاوت در سبک زندگی نسل سوم با نس
اول و دوم به معنای شکاف نسلی نیست؛ چرا که 

ذیرش نوعی با نسل سوم در پی اول و دوم نیز بههالنس
 رتأثیسبک زندگی نوین همراه شده و در مواردی از آن 

 .اندهپذیرفت

 (1388) صفا

گسترش  تأثیربررسی 
باغات پسته بر سبک 

زندگی افراد در 
روستای خلیل آباد در 

 ی سه گانههالمیان نس

نشان داده است که هرچند سرمایه اقتصادی رابطه 
 مربوط یرتأثی با سبک زندگی دارد، اما بیشترین دارمعنی

 نه طبقهبه سن و سرمایه فرهنگی است. در واقع، این 
اقتصادی بلکه نسل است که تغییرات سبک زندگی را 

 دلیلبهی مختلف هالهد. نسدمیتعین بخشیده و جهت 
 تفاوت زمینه و جایگاه اجتماعی خاص شان در جامعه،

قه و ی ذهنی متفاوتی دارند که بر نوع ذائهانساختما
تمان ذارد. نسل سوم و دوم ساخگمی تأثیرعملکرد آنها 

سل اول متفاوت از ن ایهوت و به تبع آن ذائقذهنی متفا
دگی ی گوناگون سبک زنهاهدارند و این تفاوت در جلو

 آنها نمایان است
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 (1994کلند )

های فرهنگی تفاوت
های قدیمی و نسل

 جدید

 هانها و والدینی که سن آها و مادر بزرگپدر بزرگ
اشتراک سال است  6۰تا  4۰سال و بین  9۰تا  65بین 
با نسل  هانبه هم نسبت به هر کدام از آ یشتریب ینگفره

 .(1994 )کلند، سال دارند 3۰تا  2۰جوانان 

 (2002ترنر)

 یهبررسی تفاوت ذائق
طبقات اجتماعی در 

 استرالیا

ا ر (انیطبقه متوسط )فرهنگ یذائقه فرهنگ ایدر استرال
 نیکه ا هددمینشان به دست آمده  جی. نتاکرده یبررس

 .اندهمتوسط را برای خود برگزید طبقه یفرهنگقشر ذائقه 

راد و لنون 
(2000) 

تصور از بدن و 
آن پیش  تیریمد

 هاتجنسی

که  پردازندیامر م نیبه ا یظاهر سبک زندگ تیریمد
. آنان یدآمیارزش به شمار  هافرهنگ یدر تمام ییبایز

 رندگییم ادی عیسر یلیکه زنان خ افتندیخود در جیدر نتا
 یفرهنگ هایآلدهیا به دنیرس یود را براظاهر خ

نگه  زیوزن و تم میکنند که نوعاً شامل تنظ تیریمد
 هایآلدهیا یبرآوردن هنجارها یداشتن بدن برا

 زیوزن و تم میکنند که نوعاً شامل تنظ تیریمد یفرهنگ
 .موردانتظار یبرآوردن هنجارها ینگه داشتن بدن برا

کوک و 
 بنگستون

تفهم گرایش مطالعه 
والدین و فرزندان 

 نسبت به هم

ه تر از آن چه کی والدین را بیشهاشفرزندان گرای
: 1386)یوسفی، عابدی  اننددمیکارانه هستند محافظه

32) 

جاکوبسن، 
 بری والسون

بین  یهبررسی رابط
تحرک طبقاتی و 

 شکاف نسلی

فق بین اجتماعی با عدم توا -اقتصادی بین فاصله پایگاه
. شکاف نسلی اندهدین و فرزندان ارتباط مشاهده کردوال

تر پایین بیش یهی با خاستگاه طبقهاهموجود در خانواد
  است چنان چه فرزندان و پدران را مد نظر قرار

راپوپورت، 
(1975) 

بین  یهبررسی رابط
اوقات فراغت، گروه 
 سنی و سبک زندگی

نی جوا ند فرهنگکمیاوقات فراغت افراد با سن تغییر 
 است و بیش تر بر مبنای ایهمعطوف به فرهنگ تود

یشتر ی تصویری و الکترونیکی است و جوانان بهاهرسان
 .گروه همساالن هستند تأثیرتحت 
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اریکسون 
الزابت و 
همکاران 

(2011) 

پیش  یهایمان به رابط
 از ازدواج

 پیش از ازدواج یهنگرش دختران به ازدواج و رابط
 دست آمده است. دختران درتر بهثبتنسبت به پسران م

 وند.شمیبیشتری  کانون ازدواج حمایت

 ومگییپاول د
 میاوس کلیبا ما

(1978) 

مطالعه اثرهای 
 یهتحصیالت در ذائق

 فرهنگی

 یمصرف فرهنگ یعامل در ارتقا نتریمهم الت،یتحص
 زانیم»و « عمق ادراک»به  التیتحص رایاست، ز

قوه شناخت موجب رشد  یو ارتقا دافزاییم« شناخت
تبع آن که به شودیدر افراد م یباشناختیز هایییتوانا

د را استفاده خواهند نمو ترییمتعال یمحصوالت فرهنگ
 (144:1387 ان،ی)خادم

 هایی گوناگونی برای سبک زندگی روستائهاتی انجام شده علهاشدر پژوه

یاسی، تغییرهای اجتماعی به مورد بحث واقع شده است از جمله این موردها، امر س

از  یگریدر بخش دهای پسته بوده است و آوری و صنعت، باغشکل کلی، فن

در انتخاب ذائقه، سبک  یمؤثر یهالجنس و... عام ،یسن یهاهسن و گرو ،هاشپژوه

اشتغال  الت،یهمچون تحص ییهاصشاخ ییهاشدر پژوه شده است. انیو... ب یزندگ

در پژوهش ما، تغییر  .اندهشد یابیارز یخانوادگ یسبک زندگو  یدر سبک زندگ و...

گیری واقع شده است. در سبک زندگی، با تقابل نوآورانه در برابر سنت مورد اندازه

شناختی بوده و زندگی نوگرایانه را در برابر زندگی سنتی و نگاه ما بیشتر از نگاه جامعه

اقتصادی  تأثیرتری همچون یرهای جزییم ولی دیگران تغیایهبومی به شکل تقابلی دید

عنصرهایی از تقابل  عنوانبهآوری، صنعت، تغییرهای اجتماعی و... را های پسته، فنباغ

. ولی بیشتر پژوهش ما همچون پژوهش ما اندهسنت و مدرنیته را مطالعه کرد

ی هایسه نسل مطالعه کرده و تغییر و دگرگون یهی نسلی را در گسترهاتحرک
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ی هایماعی و سبک زندگی را در سه نسل دیده است و بدین شکل پی به دگرگوناجت

ی ایجاد شده در سبک زندگی هافی اول و سوم برده است و شکاهالرخ داده بین نس

ند. فرایند تغییر از نسل اول تا سوم خود کمینسل اول تا سوم چنین مهمی را به ما القا 

 ذارد.گمیرا به نمایش 

 حقیقهای تفرضیه

 یها در روستاهایو دوم هاینسل اول نیدر ب ،یسبک زندگ ینسل یهاشاخص -

 .دگرگون شده است وانیشهرستان مر یمرز

 در ،ی( و نسل دوم )فرزندان( از نظر سبک زندگنینسل نخست )والد نیب -

 .تفاوت وجود دارد وانیشهرستان مر یمرز یروستاها

( و نیالدنسل نخست )و یندگسبک ز ینسل یرهاییتغ یهاصشاخ بندییتاولو -

 ؟گوناگون است وانیشهرستان مر یمرز ینسل دوم )فرزندان( در روستاها

 شناسی تحقیقروش

توصیفی بوده و جامعه آماری کلیه ساکنان  -روش پژهش حاضر پیمایشی

در دست نداشتن آمار دقیقی از  دلیلبهروستاهای مرزی شهرستان مریوان است که 

از فرمول کوکران در حالت مشخص نبودن تعداد جامعه استفاده ساکنان این روستاها 

. اندهنمونه انتخاب شد عنوانبهنفر  384شده است که بر مبنای فرمول مذکور تعداد 

و سیستماتیک بوده  ایهگیری در این پژوهش به دو روش سهمیهمچنین روش نمونه

ری خواهد بود. در این حالت ازه حجم خود، نمودی از نمونه آمااندهکه ابتدا هر سهم ب

هر سهم در نظر گرفته شد و با توجه به تعداد کل افراد روستا،  عنوانبههر روستا 
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از  هاهتعدادی از آنها به روش سیتماتیک شامل نمونه شدند. همچنین جهت تحلیل داد

ی توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه آزمون تی مستقل )تفاوت هاهآمار

نگین نسل اول و نسل دوم( و برای بررسی وضعیت تغییرات نسلی و برای میا

 سهیمقای تغییرات نسلی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد که هاصشاخ بندییتاولو

 کیاز  توانندیم هاهگرو نیاو  کندها را معلوم گروه یهارتبه نیانگیم با چند گروه

 ریغ، کاربرد آزمون نی. ابودند یاآزمون رتبه نیدر ا هااسیمق باشند.ن ایجامعه باشند 

و  رودیبه کار م F یبه جا یارتبه یهاسایو در مقدارد  F آزمون یک ازپارامتر

 یهاسایکه در مق مهم است هاسانیوار یهمگن F . در آزمونشودیآن م نیجانش

 یبرادو طرفه ) انسیوار هیتجز یبرا دمنیفر آزمون .شودیم تیکمتر رعا یارتبه

 نیانگیم سهیمقا یبرا زیو ن رودیبه کار م یبند( به روش رتبهیکپارامتر ریغ یهاداده

 ،یکآزمون ناپارامتر کی دمنیفر آزمون .کاربرد دارد ی گوناگونهاهگرو یبندرتبه

 یاست( که از آن برا ی)درون گروه یتکرار یهاهبا انداز انسیوار زیآنال یههم انداز

 کردیم.ستفاده از آن  هاهگرو هایریمتغ نیدر ب هاهتبر نیانگیم سهیمقا

 تعریف مفهومی نسل

هد تعاریف بسیاری از نسل شده است با این حال دمیبررسی مفهوم نسل نشان 

وفاق کاملی در مورد معنای نسل وجود ندارد شاید این مسئله به این دلیل است که 

جهت شاید بتوان گفت یک  از یک .پذیر است مفهوم نسل، مفهومی بسیار انعطاف

نسل عبارت است از فاصلة میان والدین با فرزندانشان. بدین ترتیب ما شاهد حضور سه 

نسل در هر دوره هستیم: پدر بزرگان و مادربزرگان، پدران و مادران و فرزندان. اما از 

ی شوند، نقطه مشخصپیوسته فرزندانی در هر جامعه متولد می طوربهآنجا که همواره و 
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وجود ندارد که یک نسل را از نسل دیگر جدا کند. بنابراین تمایز قائل شدن بین 

برند( و همساالن )کسانی که در یک سن معاصران )کسانی که در یک زمان به سر می

شناسان، از نسل بیشتر معنای نسب خویشاوندی انساناست. قرار دارند( دارای اهمیت 

« دوره نسلی»ظور خود را از نسل با مفاهیمی چون . جمعیت شناسانان مناندهمراد کرد

 جایی جمعیت براساس جایگزینی از طریق تولد نوزاد و افزایش زاد و ولد( و هم )جابه

ی سنی است. هاهای به معنی توالی جمعیت از طریق حرکت الیدوره ای )همدوره

گروه یکی از جای پیران با وجود حضور هر دو نمونه جایگزینی جوانان به عنوانبه

شناسان بیشتر نسل را . جامعهاندهای از نسل است بیان کرددوره ترین معنای هممصطلح

 (.Kartzer, 1983) اندهداد با تجربیات نسلی، توضیح

 تعریف عملیاتی نسل

سی دو نسل جداگانه برر عنوانبهرا  هانو والدین آ ما در این پژوهش فرزندان

ظر بود و سال مد ن 3۰ه در گروه سنی جوان بودند تا کردیم و فرزندان ازدواجی ک

ما  ض در نمونهسال را چنان چه ازدواج کرده بودند که با این پیش فر 3۰افراد باالی 

د لدین مورو وا رزندانوالدین مطالعه کردیم و البته دو نسل ف عنوانبهحاضر بودند را 

 مطالعه بودند.

 تعریف مفهومی سبک زندگی

 هاتی رفتار، حالهاه، شیوهاش، ارزهایاز طرز تلق ایهمجموع ی زندگیهاکسب

مه و ه، هایآگه یرد. موسیقی عامه، تلویزیون،گمیدر هر چیزی را در بر هاهو سلیق

 (.1382)فاضلی،  نندکمیهمه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم 
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 تعریف عملیاتی سبک زندگی

جهت عملیاتی کردن  (LSQ) استاندارد سبک زندگیدر این پژوهش از ابزار 

و صورت طیف  سؤال 7۰این پرسشنامه دارای  تغییرات سبک زندگی بهره گرفته شد.

ی زندگی )سالمت جسمانی، هاکلیکرت بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سب

، یشناختروان، سالمت هایورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیمار

سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، پیشگیری از 

حوادث و سالمت محیطی( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده و به گزینه 

 1۰ود. پرسشنامه فوق دارای شمیداده « سه»و گزینه همیشه امتیاز « صفر»هرگز امتیاز 

، هایکنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماربعد سالمت جسمانی، ورزش و تندرستی، 

، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد شناختیروانسالمت 

اشد که برای بدست آوردن امتیاز بمیمخدر، پیشگیری از حوادث، سالمت محیطی 

ت مربوط به آن بعد جمع و همچنین برای سؤاالمربوط به هر بعد، مجموع امتیازات 

ود شمیت با هم جمع سؤاالدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه ب

در هدف دوم تحقیق و متغیر ترتیبی در هدف سوم مورد  ایهمتغیر فاصل صورتبه که

شکل صوری با استفاده از زندگی به سبک پرسشنامه یرد. رواییگمیسنجش قرار 

همچنین  .سبک زندگی شکل گرفته است شناس ونفر از کارشناسان جامعه 15نظرات 

 ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش با پرسشنامه پایائی

 معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (۰صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد

 زدیکترن یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی

 شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبکمی بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت
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 در جدول زیر ارائه شده است: (LSQ) زندگی

 (LSQ) زندگی سبک : مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه2جدول 

 آلفای کرونباخ بعد آلفای کرونباخ بعد

 82/۰ سالمت اجتماعی 89/۰ سالمت جسمانی

 79/۰ اجتناب از داروها و مواد مخدر 87/۰ و تندرستی ورزش

 85/۰ پیشگیری از حوادث 85/۰ کنترل وزن و تغذیه

 76/۰ سالمت محیطی 87/۰ هایپیشگیری از بیمار

 87/۰ آلفای کل 88/۰ شناختیروانسالمت 

   84/۰ سالمت معنوی

 های پژوهشیافته

شناختی ی توصیفی یا جمعیتهاهبخش یافت ی ما در دوهاهدر این پژوهش یافت
ی هاهروگی جنسیتی، تحصیالت، وضعیت تاهل، هایویژگ یهبودند که دربردارند

زیع گونگی تویی در سطح درصد و نسبت برای نمایش چهاهبودند. چنین داد ...سنی و

دند ی استنباطی بوهاهیافت یهی ما دربردارندهاهجمعیت نمونه مهم بود و بخش دوم یافت
 وبرای انتخاب  هالی زندگی و ذائقه نسهاتی ما با توجه به اولویهاهفرضیکه 

ی انتخاب هاتاولوی و فریدمن چنین tی هاند و با آزموشمیرا شامل  هانبکارگیری آ
 را مور سنجش قرار دادیم. گیری از ابزار و امکانات و... و بهره

 های توصیفی متغیرهایافته

 یهرنددربرداشناختی نمونه مورد مطالعه، جمعیت ی توصیفی و آمارهاهیافت

 تحصیالت، جنسیت، سن و وضعیت تاهل بود.
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 : توصیف متغیرهای جمعیت شناختی3جدول 

ابعاد  متغیرها  درصد فراوانی فراوانی 

 جنسیت
95/54 211 مرد  

۰5/45 173 زن  

 وضعیت تاهل
58/39 152 مجرد  

42/6۰ 232 متاهل  

 میزان تحصیالت

74/24 95 ادسوبی  

88/21 84 ابتدایی  

58/14 56 راهنمایی  

41/16 63 دیپلم  

29/7 28 فوق دیپلم  

16/1۰ 39 کارشناسی  

43/4 17 کارشناسی ارشد  

52/۰ 2 دکتری  

 سن

۰6/14 54 سال 25کمتر از   

35/21 82 سال 3۰تا  26  

۰1/19 73 سال 35تا  31  

۰۰/25 96 سال 4۰تا  36  

57/2۰ 79 به باالسال  4۰  

درصد پاسخ  55هد که دمینتایج بدست آمده برای جنسیت پاسخگویان نشان 

. همچنین وضعیت تاهل پاسخگویان نشان داد اندهدرصد نیز زن بود 45گویان مرد و 

اند. بر این اساس نیز متاهل بوده هاندرصدآ 6۰گویان مجرد و درصد پاسخ 4۰که 
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. از سوی دیگر نتایج بدست آمده در اندهیان متاهل بودگوتوان گفت بیشتر پاسخمی

هد که کمترین و بیشتر افراد به ترتیب دارای دمیبرای میزان تحصیالت نشان  2جدول 

سرانجام نیز  اشند.بمیدرصد(  25سواد )درصد( و بی1سطوح تحصیالتی دکتری )

ی هاهترتیب در ردفراد بهگویان نشان داد که کمترین و بیشترین ابرای سن پاسخ هاهیافت

 درصد( قرار دارند. 21سال ) 4۰تا  36 درصد( و 14سال ) 25سنی کمتر از 

ی تغییرات نسلی سبک زندگی بر اساس میانگین و انحراف هاهتوصیف مؤلف

 استاندارد

ی تغییرات نسلی سبک زندگی بر اساس میانگین و هاهی توصیفی مؤلفهاص: شاخ4جدول 

 انحراف استاندارد

ی تغییرات نسلیهاهمولف  

 انحراف استاندارد میانگین

نسل اول 

 )والدین(

نسل دوم 

 )فرزندان(

نسل اول 

 )والدین(

نسل دوم 

 )فرزندان(

64/1 سالمت جسمانی  12/2  985/۰  548/۰  

25/1 ورزش و تندرستی  31/2  846/۰  657/۰  

36/1 کنترل وزن و تغذیه  29/2  769/۰  549/۰  

اهیپیشگیری از بیمار  52/1  11/2  658/۰  687/۰  

شناختیروانسالمت   65/1  18/2  642/۰  954/۰  

34/2 سالمت معنوی  76/1  883/۰  759/۰  

94/1 سالمت اجتماعی  46/2  941/۰  852/۰  

568/5 اجتناب از داروها و مواد مخدر  95/1  786/۰  864/۰  

83/1 پیشگیری از حوادث  22/2  657/۰  568/۰  

16/1 سالمت محیطی  36/2  597/۰  883/۰  

725/1 کل متغیر تغییرات نسلی سبک زندگی  179/2  7764/۰  7321/۰  
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دست آمده برای گردد بر اساس میانگین بهمالحظه می 3همانطور که در جدول 

ای والدین( و )بر 725/1ی تغییرات نسلی سبک زندگی که دارای میانگین کل هاهمؤلف

و با  اشد که در ادامهبمیف میانگینی باشد نشان از اختال)برای فرزندان( می 179/2

غییرات ی تهاهپردازیم. در بین مؤلفاستفاده از آزمون تی دو گروه مستقل به آن می

ترتیب ( بهلدینترین و باالترین میانگین برای نسل اول )وانسلی سبک زندگی نیز پایین

اشد در بیمی سالمت محیطی و اجتناب از داروها و مواد مخدر هاهمربوط به مؤلف

 ربوط بهمترتیب ترین و باالترین میانگین برای نسل دوم )فرزندان( بهحالی که پایین

ن بیشتری وی سالمت معنوی و سالمت اجتماعی بوده است. همچنین کمترین هاهمؤلف

شناختی و ی سالمت روانهاهپراکندگی برای نسل اول و دوم به ترتیب مربوط به مؤلف

شناختی وانی سالمت جسمانی و سالمت رهاهنسل اول( و مؤلفسالمت جسمانی )برای 

 اشد.بمی)برای نسل دوم( 

 ی استنباطی پژوهشهاهیافت

بررسی تفاوت بین نسل اول )والدین( و نسل دوم )فرزندان( از لحاظ تغییرات 

 نسلی سبک زندگی

 t از آزمون ی تغییرات نسلی فرزندان و پدر و مادرهاهاتتفاو نشان دادن برای

تبه ری تحقیق و هاسؤالی مان و پاسخ به هاهمستقل بهره بردیم و برای آزمون فرضی

رفتیم من بهره گتغییرهای نسلی در سبک زندگی از آزمون فرید بندییتبندی یا اولو

ی هانو تبیی ی ارائه شده زیرین و توضیحهالیی در جدوهانو جزییات چنین آزمو

 آمده است. هانآ
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 ی آنهاهن تی مستقل برای تغییرات نسلی سبک زندگی و مؤلف: آزمو5جدول 

ی تغییرات نسلیهاهمولف  

 میانگین
اختالف 
 میانگین

آزمون تی دو گروه 
 مستقل

نسل اول 
 )والدین(

نسل دوم 
 )فرزندان(

 مقدار تی
سطح 

یدارمعنی  
64/1 سالمت جسمانی  12/2  48/۰-  64/2  ۰۰۰/۰  

25/1 ورزش و تندرستی  31/2  ۰6/1-  21/4  ۰۰۰/۰  

36/1 کنترل وزن و تغذیه  29/2  93/۰-  98/2  ۰۰۰/۰  

هایپیشگیری از بیمار  52/1  11/2  59/۰-  47/2  ۰۰۰/۰  

شناختیروانسالمت   65/1  18/2  53/۰-  65/3  ۰۰۰/۰  

34/2 سالمت معنوی  79/1  55/۰  29/4  ۰۰۰/۰  

94/1 سالمت اجتماعی  46/2  52/۰-  12/2  ۰۰۰/۰  

اد مخدراجتناب از داروها و مو  56/2  95/1  61/۰  69/3  ۰۰۰/۰  

83/1 پیشگیری از حوادث  22/2  39/۰-  98/5  ۰۰۰/۰  

16/1 سالمت محیطی  36/2  2/1-  ۰3/3  ۰۰۰/۰  

725/1 کل متغیر تغییرات نسلی سبک زندگی  179/2  454/۰-  5۰6/3  ۰۰۰/۰  

 برای بررسی تفاوت بین نسل اول )والدین( و نسل دوم )فرزندان( از لحاظ تغییرات
نسلی سبک زندگی از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شده است. با توجه به اینکه 

و حتی کل متغیر تغییرات نسلی سبک زندگی از  هاهمشاهده شده تمامی مؤلف tمقدار 
درصد بزرگتر بوده است، و همچنین از  5مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 

و حتی کل متغیر  هاهبرای تمامی مؤلف داری به دست آمدهآنجاکه تمامی سطوح معنی

وان گفت تمیاشد بنابراین بمیدرصد  5تغییرات نسلی سبک زندگی کمتر از خطای 
بین نسل اول )والدین( و نسل دوم )فرزندان( از لحاظ تغییرات نسلی سبک زندگی 

ی سالمت هاهاین تفاوت میانگین بیشتر برای مؤلف ی وجود دارد.دارمعنیتفاوت 
عبارت دیگر ی، ورزش و تندرستی و کنترل وزن و تغذیه مشهود بوده است. بهمحیط
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بیشترین اختالف بین والدین و فرزندان از لحاظ سه مؤلفه مذکور تغییرات نسلی سبک 

 اشد.بمیزندگی مشهودتر 

نسل  ی تغییرات نسلی سبک زندگی نسل اول )والدین( وهاهمؤلف بندییتاولو

 دوم )فرزندان(

 ی تغییرات نسلی سبک زندگیهاههای توصیفی مؤلفشاخص :6جدول 

 ی تغییرات نسلیهاهمولف
 ایهمیانگین رتب انحراف استاندارد میانگین

 رتبه نسل دوم رتبه نسل اول نسل دوم نسل اول نسل دوم نسل اول

 7 33/2 3 85/1 548/۰ 985/۰ 12/2 64/1 سالمت جسمانی

 3 52/2 9 46/1 657/۰ 846/۰ 31/2 25/1 ورزش و تندرستی

 4 5۰/2 8 57/1 549/۰ 769/۰ 29/2 36/1 کنترل وزن و تغذیه

 8 32/2 7 73/1 687/۰ 658/۰ 11/2 52/1 هایپیشگیری از بیمار

 6 39/2 5 86/1 954/۰ 642/۰ 18/2 65/1 شناختیروانسالمت 

 1۰ ۰۰/2 2 55/2 759/۰ 883/۰ 79/1 34/2 سالمت معنوی

 1 67/2 3 15/2 852/۰ 941/۰ 46/2 94/1 سالمت اجتماعی

 9 16/2 1 77/2 864/۰ 786/۰ 95/1 56/2 اجتناب از داروها و مواد مخدر

 5 43/2 4 ۰4/2 568/۰ 657/۰ 22/2 83/1 پیشگیری از حوادث

 2 57/2 1۰ 37/1 883/۰ 597/۰ 36/2 16/1 سالمت محیطی

 * 389/2 * 935/1 7321/۰ 7764/۰ 179/2 725/1 کل متغیر تغییرات نسلی سبک زندگی

اول  ی تغییرات نسلی سبک زندگی نسلهاهمؤلف بندییت: آزمون فریدمن برای اولو7جدول 

 )والدین( و نسل دوم )فرزندان(

 تعداد نمونه 384

 مقدار خی دو 471/89

 درجه آزادی 9

 داریسطح معنی ۰۰6/۰
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تر از ده کمشری محاسبه دادهد، با توجه به اینکه سطح معنینتیجه آزمون نشان می
ر ماری دآشود. یعنی نظرات پاسخگویان نمونه است بنابراین فرض صفر رد می ۰5/۰

ل والدین( و نس)ی تغییرات نسلی سبک زندگی نسل اول هاهمؤلف بندییتمورد اولو
شده و  توجهدوم )فرزندان(، یکسان نبوده و پاسخگویان به درستی معنی سؤاالت را م

بک ی تغییرات نسلی سهاهعبارت دیگر مؤلفاند. بهها را درک کردهتفاوت بین آن
ریافت د 5دول جتوان از طریق باشند. این امر را میزندگی دارای اولویت یکسانی نمی

 بندیویتی تغییرات نسلی سبک زندگی اولهاهای مؤلفکه بر حسب میانگین رتبه
دوم  سل اول ونلی سبک زندگی در ی تغییرات نسهاهاند که بر اساس نتایج، مؤلفشده

 : اندهبه ترتیب دارای اولویت زیر بود

 نسل اول )والدین(

ز ایری اجتناب از داروها و مواد مخدر، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، پیشگ
و  ، کنترل وزنهای، سالمت جسمانی، پیشگیری از بیمارشناختیروانحوادث، سالمت 

 محیطی.تغذیه، ورزش و تندرستی، سالمت 

 نسل دوم )فرزندان(

 سالمت اجتماعی، سالمت محیطی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه،
، هایاز بیمار ، سالمت جسمانی، پیشگیریشناختیروانپیشگیری از حوادث، سالمت 

 اجتناب از داروها و مواد مخدر، سالمت معنوی.

 و بحث گیرینتیجه

 تغییرات نسلی بررسی مقاله این هدف ،شد نشان خاطر این از پیش که طورهمان

 مطالعة عبارتی به روستایی مناطق مرزی شهرستان مریوان و جامعة در سبک زندگی

نتایج  .است بوده دو نسل )والدین و فرزندان( بین زندگی سبک شدة ایجاد تغییرات
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تغییرات نسلی سبک  هایصنشان از تفاوت در بین شاخ هاهحاصل از تحلیل داد

)سالمت اجتماعی، سالمت محیطی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه،  زندگی

، های، سالمت جسمانی، پیشگیری از بیمارشناختیروانپیشگیری از حوادث، سالمت 

 اجتناب از داروها و مواد مخدر، سالمت معنوی( بین نسل والدین و نسل فرزندان بود. 

در  را رزندانف نوعی به اما اندهرفتگ پیش در را سنتی زندگی خود چه اگر والدین

 رد که نسلی شکاف نوع آن کنند. بنابراینمی همراهی جدید زندگی سبک انتخاب

 تفاوت از توانمی بلکه ندارد؛ وجود روستا در شودمی صحبت آن از جامعة شهری

 تجربة از ناشی اینگلهارت یهبرابر نظری که، کرد صحبت روستایی در جامعة نسلی

 دارد وجود روستایی جامعة در نسلی تفاوت ست. بنابراینهالنس پذیری متفاوتجامعه

 ییراتتغ این در که هددمی سوق آینده در اجتماعی تغییرات سمتبه را آن و

 در نسلی فاوتهستند. ت دیگر یهاهاز گرو پیشروتر ی دوم و سوم و... روستاهالنس

 جامعة برای را مثبتی ند پیامدهاییتوامی بلکه نیست؛ منفی پدیدة تنها نه روستا

 که است یروستای جامعة دهندة پویایی نشان نوعی به چون باشد داشته پی در روستایی

 .کرد استفاده ایهای توسعهریزیبرنامه جهت در پتانسیل این از توانمی

 جدید، جمعی ارتباط وسایل ورود روستا، به عمرانی و زیربنایی خدمات ورود

 روستایی زندگی سبک از روستایی جامعه حرکت به منجر... و هرنشینانش ارتباط با

 جامعه سمتبه حرکت و عادات در تغییر .است شده شهری زندگی سبک سمتبه

 تقاضا افزایش سمتبه تغییرات مسیر .است تغییرات مسیر مهم هایاز ویژگی مصرفی

 افزایش اخیر هایسال رد نیز زندگی هزینة بنابراین است مصرفی خرید کاالهای برای

 و تلویزیون (برقی وسایل و تلفن گاز، برق، آب، امکانات ازمندی هبهر .است یافته
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 فر، فیلمبرداری، متنوع یهاندوربی همراه، تلفن اینترنت، ماهواره، کامپیوتر، و دی سی

 در هد.دمی اختصاص خود به را روستاییان درآمد از ماهیانه درصدی...( و سشوار

 امکانات، این زیرا شد،نمی هزینه روستایی مبالغ توسط این گذشته در که حالی

 جای روستایی زندگی در وسایلی اکنون .نداشتند روستایی زندگی در کارکردی

« تزئینی ضرورت» باشند داشته« کارکردی ضرورت»که  آن از گاه بیش که اندهگرفت

 فراغتی، پوشاکی، هزینه ،هاهچب تحصیل مثل نیز زندگی دیگر یهاههزین .اندهیافت

 متوالی شدن تقسیم با که است حالی در این .افزود هاهاین هزین به باید را... و ایتغذیه

 است شده کاسته قبل به نسبت آن بازده میزان از بین وراث زراعی گستردة یهانزمی

 ردموا این رسدمی نظر به ندارند، کار کشاورزی انجام برای تمایلی جوانان و

 این پیامدهای به توجه بنابراین .است جامعة روستایی در زندگی سبک تغییر پیامدهای

 زیادی اهمیت از شودی( مروستایی زمینه )جامعه مجدد تغییر به منجر که تغییرات

 آن پیامدهای و تغییرات این بایستمیتوسعة روستایی  ریزانبرنامه که است برخوردار

 د.دهن قرار توجه مورد را

به از لحاظ نظری نتایج حاضر در راستای نظریات بوردیو و اینگلهارت بوده است. 

فرهنگی هستند که های زندگی محصول منظم سرمایه ( سبک1984) نظر بوردیو

بوردیو همچنین  دهد.تحقیق ما نیز این رابطه را در بعضی ابعاد سبک زندگی نشان می

های گوناگونی شده و عمل گیری میدانکلمعتقد است تمایز دوران مدرنیته منجر به ش

کنشگر در هر میدان، بنا به جایگاه فرد در میدان، سرمایه، تجربیات شخصی در جریان 

گیرد. اگرچه در اکثر پذیری، دوره زمانی و قدرت میدان در آن دوره شکل میجامعه

 درکننده هستند اما های میدان تعیینمواقع، برای توضیح ذوق کنشگر، ویژگی
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های میدان تغییر نکرده باشد باید برای درک دگرگونی فرد به ذوق که ویژگیصورتی

تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته »اینگلهارت در کتاب از سوی دیگر  .وی رجوع کرد

-های گروهتر با نگرشهای سنی جوانرسد که نگرش گروهبه این نتیجه می« صنعتی

اجتماعی  -با تغییر شرایط محیط اقتصادی تر تفاوت دارد. زیراهای سنی بزرگ

 .های نسل پیش از خود خواهد بودهای ارزشی نسل جوان متفاوت با نگرشاولویت

( و راد 2۰۰2) رترنی هاشاز لحاظ تجربی نیز نتایج این پژوهش در راستای پژوه 

که برابر نتایج  اشدبمی( 1978) ( و پاول دی کلیو و مایکل اوسیم2۰۰۰) لنون

ی پیشین ذائقه فرهنگی در انتخاب سرمایه مادی و طبقات اجتماعی دخیل هاقیتحق

ی هایی ظاهری، اندام، قد و وزن و ویژگهایبودند و همین تصور از بدن و زیبای

شخصیتی فیزیکی در سرمایه فرهنگی، ذائقه و سبک زندگی اثرگذار بوده، همچنین 

عمق »ی است، زیرا تحصیالت به ترین عامل در ارتقای مصرف فرهنگ، مهمتحصیالت

های افزاید و ارتقای قوه شناخت موجب رشد تواناییمی« میزان شناخت»و « ادراک

تری را استفاده تبع آن محصوالت فرهنگی متعالیشود که بهزیباشناختی در افراد می

مهم و کتمان  تأثیرجهت تحصیالت این و از( 144: 1387 خواهند نمود )خادمیان،

مصرف فرهنگی با سطح چرا که زندگی فرهنگی فرد خواهد داشت  ی بر سبکناپذیر

نتایج تحقیق ما همسو با  یابد.تر شدن گرایش مینخبه سمتبهتحصیالت باالتر 

ی هاهی پژوهشی عنوان شده و در راستای نظریه بوردیو در جهت سرمایهاهیافت

سلیقه، ذائقه و همچنین  گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مادی و نمادین برای انتخاب

 و هاهرسان از استفاده به توجه با) روستایی جوانان که ایهگونطبقه اجتماعی بودند به

 سبک پذیرش برای الزم پتانسیل و هستند تغییر پیشگامان) جدید زندگی وسایل



 

 

 

 

200  95 اییزپ، هفتم، شماره ل دومشناسی سبک زندگی، ساجامعه 
 

 در زندگی سبک تغییر پیامدهای دیگر، یهاهگرو از دارند بیش را جدید زندگی

کشاورزی،  کار به تمایل عدم ،ایههست خانوادة گسترش(دارد  ازتابب آنان زندگی

 بنابراین ....(فرزندان و تحصیل ادامة به تشویق ستدهای مرزی،ورو آورد به داد

 و پیامدهای وقوع حال در تغییرات بهتر شبی بایستمی روستایی توسعة یزانرهبرنام

 در بررسی این .کنند توجه تاییروس جامعة مؤثر( در علل بررسی )تا تغییرات این

 و است گرفته صورت ایران )روستاهای اطراف شهرستان مریوان( روستاهای غربی

 به ضروری بنابراین .داد تعمیم ایران روستاهای کل به را آن نتایج با قطعیت تواننمی

 کشور مختلف روستایی مناطق در شناختی جامعه هایبررسی با انجام رسدمی نظر

 با .دست آوردبه است افتادن اتفاق حال در روستایی جامعة در که چه آن ازتصویری 

 شناختی از به توانمی آن، در وقوع حال در تغییرات و روستایی زندگی سبک مطالعة

برای ) حال زمان بررسی دلیل همینبه یافت دست روستایی جامعة نیازهای و مسائل

 .باشد آینده نظارة برای ایهوسیل تواندگذار( می حال در جامعة یک
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 منابع

ر دنسلی سبک زندگی  ( تغییرات1389) ازکیا، مصطفی، حسینی رودبارکی، سکینه -

 .264-241-، صص37 یه، شمار1۰، سال رفاه اجتماعیروستایی،  یهجامع

یم ی مر، ترجمهتحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،(1382) اینگلهارت، رونالد -

 .وتر، انتشارات کویر

 حسن و جوافشانی لیال یهترجم ،روزمره زندگی و فرهنگ ،(1386)اندی  بنت، -

 .اول چاپ اختران، انتشارات چاوشیان،

مرتضی  یه، ترجمنظریه کنش، دالیل عملی و انتخاب عقالنی(، 1381) بوردیو، پیر -

 دوم. مردیها، انتشارات نقش و نگار، چاپ

اسی و ب: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکردر کتا ،اشکال سرمایه ،(1384) بوردیو، پیر -

، شیرازه افشین خاکباز و حسن پویان، نشر یه، ویراسته کیان تاجبخش، ترجمتوسعه

 چاپ اول.

یک و مفهوم سرمایه در نظریات کالس ،(1384) توسلی، غالمعباس و موسوی، مرضیه -

 . 1-23 ، صفحات:26، شماره نامه علوم اجتماعیجدید، 

آمیز فضای منازعه یهتحلیلی از اندیشه پیر بوردیو دربار ،(1383) توسلی، غالمعباس -

 . 1-27 ، صفحات:23، شماره نامه علوم اجتماعیاجتماعی، 

وشیان، نشر لیال جوافشانی و حسن چا یه، ترجمپی یر بوردیو ،(1385) جنکینز، ریچارد -

 نی، چاپ اول.

هرجردی، اباذر؛ ابراهیم زاده حیدری ساربان، وکیل؛ میرباقری هیر، میرناصر؛ اشتری م -
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آوری اطالعات و ارتباطات پیرامون سبک (، بررسی نقش فن1395آسمین، حسین )

ریزی )برنامه پژوهشی جغرافیا -فصلنامه علمیزندگی فرهنگی روستاییان مشگین شهر، 

 .2۰1-212، صص: 1(، سال هفتم، شماره ایهمنطق

در حوزه  ایهفرهنگی؛ مطالع سبک زندگی و مصرف» ،(1387) خادمیان، طلیعه -

ن: ، چاپ اول، تهرا«بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان ایهشناسی فرهنگی و دیباچجامعه

 نشر جهان کتاب.

 ، تهران: نشر قدس.شناسی روستایی ایرانجامعه(، 138۰خسروی، خسرو ) -

اهنامه م، یو فرهنگ مصرف یجوان، سبک زندگ، (1387رستگار ) اسریو  رسول ،یربان -

 .45-53، صص 24و  23سال سوم، شماره  ،یفرهنگ یمهندس

 سکاناتغییرات فرهنگی از کوچ به  ،(1386) الدین، قربانی ریگ، رضافر، جاللرفیع -

 ید، 1821 ، ش پیاپی1، ش31 یهدور ،موردی عشایر تالش در طول سه فصل( یه)نمون

1386. 

ندگی در تمایل به تغییر سبک ز ارتباطات در تأثیربررسی (، 1383زاده، نورالدین )رضوی -

گاه انشد ،دانشکده علوم اجتماعی ،نامه دکتری علوم ارتباطات، پایانجامعه روستایی

 عالمه طباطبایی.

 نیالدودو نسل  یاجتماع هایارزش یبررس ،(1384و ابوالفضل اصل روستا ) ژنیزارع، ب -

د ارش یکارشناس نامهنای، پاانتخاب همسر در شهر هشتگرد یارهایو فرزندان درباره مع

 معلم. تیتهران: دانشگاه ترب ،یشناسجامعه

مه علوم نایوسف اباذری،  یهکالنشهر و حیات ذهنی، ترجم ،(1372) زیمل، گئورگ -

 .53-66صص:  ،3، شماره جدید یهاجتماعی، دور
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 یاافراد در روست یگسترش باغات پسته بر سبک زندگ تأثیر یبررس ،(1388) صفا، لیال -

 ، گزارش تحقیق.گانهسه یهالنس انیآباد در م لیخل

 ، انتشارات صبح صادق، چاپ اول.مصرف و سبک زندگی، (1382) فاضلی، محمد -

و، چاپ نجواد گنجی، انتشارات گام  یه، ترجمگئورگ زیمل، (1385) فریزبی، دیوید -

 اول.

 اکبر یهترجم ،درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی ،(1383کالینیکوس، آلکس ) -

 اول. معصوم بیگی، انتشارات آگه، چاپ

شناختی نسل جوان ی جامعههاینسل ایکس: بررس(، 1387) کاظمی پور، عبدالصمد -

 نی. ، تهران، نشرایرانی

تصادی و بررسی تغییرات اق ،(1387) کرمانی، مهدی، بهروان، حسین و ازکیا، مصطفی -

، صنعت در مناطق روستاییاستقرار  یهزندگی روستائیان به واسط یهاجتماعی در شیو

 یه، دانشکدزری، علوم اجتماعی یهنمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعت معدنی مس قلع

 .214-179 صص ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره

منوچهر صبوری،  یه، ترجمشناسیی بنیادی در جامعههاهاندیش ،(138۰) کیویستو، پیتر -

 نشر نی، چاپ دوم.

 ی محسن ثالثی، نشر مرکز.، ترجمهپیامدهای مدرنیت ،(138۰) دنز، آنتونیگی -

، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ،(1383) گیدنز، آنتونی -

 ناصر موفقیان، نشر نی، چاپ سوم. یهترجم

فصلنامه مریم رفعت جاه،  یهملی، ترجمأبیم و مدرنیزاسیون ت ،(138۰الپتن، دبورا ) -

 .293 – 315، صفحات: 18شماره  ،ارغنون
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 رسشنامهپ اعتباریابی و (، ساخت1391) کجباف، محمدباقر ؛عابدی، احمد ؛لعلی، محسن -

 .64-8۰صص:  ،1شماره  ،15دوره  ،ی روانشناختیهاشپژوه(، LSQزندگی ) سبک

شر نی، حسن قاضیان، ن یه، ترجمساخت اجتماعی ،(1385) لوپز، خوزه و اسکات، جان -

 چاپ اول.

یخی (، صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته؛ بسترهای تکوین تار1388نوذری، حسینعلی ) -

 چاپ سوم، تهران: انتشارات نقش جهان. ،ی تکامل اجتماعیهاهو زمین

 اب سالم روابط آموزش یبخشاثر یبررس»(، 1386) عابد محمدرضا و زهرا ،یوسفی -

دختران و  یزابیروابط آس دختران از یآگاه شیافزا بر یاجتماعی ریادگی کردیرو

 .914-46،961 یهشمار ،یبهداشت روان اصول یهفصلنام ،«پسران

پیر بوردیو. در کتاب: متفکران بزرگ  ،(1383) واکووانت، لویک، جی.دی -

 پ دوم،مهرداد میردامادی، نشر مرکز، چا یه، ترجمشناسی، ویراسته راب استونزجامعه

 .325 – 348: صص

 چاپ اول. فرهنگ ارشاد، نشر نی، یه، ترجمنظریه طبقه مرفه ،(1383) وبلن، تورستین -
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