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  چکيده

بر آن در مناطق روستايي  مؤثربا هدف تحليل تحوالت سبک زندگي و عوامل  ،تحقيق حاضر
اين جامعه آماري پژوهش شامل کليه روستاييان  .به روش پيمايشي انجام شد ،شهرستان زنجان

ر انتخاب نف ۲۵۰ ،اي گيري خوشه با استفاده از نمونه ،۱۳۹۳در سال  از آن ميان، د کهبوشهرستان 
هاي  لفهؤوضعيت سبک زندگي از طريق م. دش استفاده پرسشنامه از ،ها داده گردآوري براي .شدند

 اوقات و پوشاک الگوي غذا، مصرف الگوي معنوي، شناختي، روان اجتماعي، جسماني، سالمت
 روايي. مورد بررسي قرار گرفت) سطحي ويه، با استفاده از طيف ليکرت پنجگ ۶۲شامل (فراغت 
 از نيز آن ترکيبي پايايي و سازه روايي و شد ييدأت متخصصان از پانلي نظر با پرسشنامه صوري
 براي ترکيبي پايايي ضرايب مقادير دامنه. گرفت قرار ارزيابي مورد ييديأت عاملي تحليل طريق
 مناسب دروني هماهنگي بيانگر که آمد دست به ۹۳۶/۰ تا ۸۸۹/۰ بين پرسشنامه مختلف هاي مقياس

                                                           
؛ )mbadsar@yahoo.com( نويسندة مسئول و استاديار گروه ترويج، ارتباطات و توسعة روستايي دانشگاه زنجان ∗

دانشيار گروه ترويج، ارتباطات و توسعة روستايی؛ و ؛ دانشجوي کارشناسي ارشد توسعة روستايي دانشگاه زنجان
  . دانشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزي دانشگاه تهران



  ...، محمد بادسار، سهيال فتحي                                      ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۷۶

نتايج  .شد انجام AMOS 20و  SPSS 20افزار  گيری از نرم ا بهرهها ب تجزيه و تحليل داده .بود ابزار
 دار وجود دارد، رابطه منفي و معني بين ميزان استفاده از رسانه و وضعيت سبک زندگي که نشان داد
  .  دار بود درآمد خانوار با وضعيت سبک زندگي مثبت و معني ةرابط که در حالي

شناختي، سالمت اجتماعي، محيط  سبک زندگي، سالمت جسماني، سالمت روان: هاکليدواژه
  ).شهرستان(، زنجان اجتماعي

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

ماهيت جوامع امروزي طي روند توسعه تغيير کرده و گستردگي اين تحوالت موجب شده 
اي که  گونه جايگاه سنتي خود فاصله بگيرد، بهزندگي جوامع شهري و روستايي از است که 

يک جامعه سنتي با سبک زندگي  در قالبتعريف و توصيف اين نوع از جامعه معاصر 
به . )Falk and Kilpatrick, 2000: 23(يک شعار تلقي شود  مثابه پيشينيان ممکن است تنها به

 در كه است تغييراتي مبينايي روستمناطق  از مكرر مشاهدات اخير، هاي سال در ديگر سخن،
: ۱۳۸۹ازکيا و رودبارکي حسيني، ( است آمده دپدي روستاييان زندگيهاي  سبک الگوها و

بر تغييرات اقتصادي و  مؤثرتوان از عوامل  هاي زندگي را مي تغيير الگوها و سبک). ۲۴۳
بر فرايند الگوپذيري در روستاها داخلي  مؤثردر گذشته، نهادها و عوامل . دکراجتماعي قلمداد 

ترش ارتباطات بيروني با گس ،بودند و ريشه در درون فرهنگ جامعه روستايي داشتند؛ اما امروزه
ها، عواملي بيرون از فرهنگ روستايي در فرايندهاي  رسانه تأثيرپذيری از باويژه  روستاها، به

از آنجا که ماهيت طبيعي ). ۶۱: ۱۳۸۴زاده،  رضوي(اند  ييان وارد عمل شدهتاالگوپذيري روس
توان  مي ،تا حدودي قابل بررسي است تأثيرپذيری از عوامل بيروني باجوامع شهري و روستايي 

 ،در عصر کنوني .)Pavis et al., 1998: 1408( دکرآن را در مناطق روستايي نيز مطالعه  تأثير
هايي مانند تلويزيون، ماهواره، تلفن همراه و  رسانه تأثيرپذيری از باا ساخت سنتي روستاه

چهره روستاها ديگر مانند گذشته  ،ي که امروزها گونه ، بهاينترنت دستخوش تغيير شده است
 تأثير ساخت سنتي روستاهاروی و اين تغييرات است ها تغيير کرده  نيست و بسياري از سنت
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بگلو و همکاران،  آقاجان(اند  آن نيز درگير شده و همه افراد ناخودآگاه با پيامدهاي گذاشته
امان خود نسلي نو را در د ها و مسائل جديد اجتماعي ، فناوريرو از اين ).۱۴۲: ۱۳۹۲
با ديگران و  مؤثرپذيري نسل جديد که خواهان برقراري ارتباط  و در فرايند جامعه پروراند می
در ). ۲۰۶: ۱۳۹۲طوالبي و کمربيگي، (کند  ميراث گذشتگان است، خلل ايجاد مي گيري از بهره
هاي امروزي دارند، متفاوت و گاه متضاد با تجربه نسل  اي که نسل تجربه اجتماعي ،واقع

افراد هر نسل، از طريق اشکال ). ۸: ۱۳۹۰و صفري شالي،  پور گتابي حبيب(است  پيشين
پيشين دارند هاي  از نسل ی خودزساسعي در جدا ،ير زبانيمختلف موسيقي، مد لباس و تعاب

اهميت زيادي پيدا کرده،  اينکموضوعي که  ،رو از اين). ۵۵: ۱۳۸۸پناه،  جمشيديها و خالق(
ر جهان کنوني است هاي الگوهاي زندگي افراد د توجه به روند تغييرات و دگرگوني

  ). ۵۸: ۱۳۹۲باغشاهي،  روستا و قلي حق(
مردم در کشورهاي مختلف  ،)۱(اتو ارتباط هاي اطالعات دليل توسعه فناوريه ب ،امروزه
و بسياري از رفتارهاي ديگران  شوند میها و رفتارهاي فرهنگي ساير جوامع مطلع  از عادت

جوامع  ، در)۲(به دليل فرايند جهاني شدن ديگر سخن،به . کنند را به درجات مختلف اخذ مي
نوع تواند خود به انتخاب  ، هر فرد میاين فرايند از یتأثيرپذير مختلف و به درجات

در دوران مدرنيته به وقوع پيوسته ، )۳(اين پديده جديد که به نظر گيدنز. دبپرداز شرفتارهاي
؛ در نامد ميدر جهان کنونی  )۴(هاي زندگي کند که وي آن را سبک بحثي را باز مي ،است

در مناطق مختلف  ، اين پديده)۱۳۳: ۱۳۸۹ي و همکاران، نور خواجه(دوران جهاني شدن 
بسيار اهميت اجتماعي هستند،  ويژه جهان که پذيراي هرگونه تغيير در ابعاد اقتصادي و به

بر تغييرات سبک زندگي  گوناگوناثرات  با چرا که جهاني شدن ،)Hu, 2011: 1250(دارد 
را شاهد سايه مدرنيته  هاي اجتماعي در اي که گسترش نابرابري گونه به ،است همراه بوده

 اربدر جهان رو به تغيير و تحول، يکي از تج .Buchholz et al., 2009: 53)(هستيم 
مشترک اغلب کشورهاي در حال توسعه، اختالف فاحش توسعه يافتن مناطق شهري نسبت 
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و مناطق روستايي گذاري و توليد، فاصلة  در زمينه سرمايهتنها  بوده و نهبه مناطق روستايي 
آموزش، سالمتي و  حيث مسائل فرهنگي و اجتماعي نظير، بلکه از استچشمگير  شهری

ند، رو شمار می بههاي توسعه انساني  شرط گی از پيشکه همنيز امنيت اجتماعي 
اين وضعيت، . استمناطق شهري مناطق روستايی بسيار فراتر از هاي  ماندگي عقب

اي  که خود مقدمه ،دنبال داشته کشورها بهشهري را در اين  - روستا ةروي هاي بي مهاجرت
کرماني و (ويژه در مراکز شهري بوده است  الت فراگير اجتماعي و اقتصادي بهبراي مشک
  ). ۱۸۰: ۱۳۸۷همکاران، 

ی ده در کشور همراهپديد آماستان زنجان نيز در زمينه سبک زندگي با تغيير و تحوالت 
با جمعيت استان زنجان برابر  ،ين سرشماريطبق آخر. نبوده است آن مستثناو از  داشته

 درصد ۵/۳۷و بوده درصد ساکن نقاط شهري  ۵/۶۲ که از آن ميان، است نفر بوده ۱۰۱۵۷۳۴
در کنار توجه به ). ۱۳۹۱ استان زنجان، مرکز آمار(ند ا شتهمناطق روستايي سکونت دا نيز در

جمعيت در نقاط  درصد ۵/۳۷، سکونت زنجان افزون جمعيت شهري در استاننرخ روز
در سطح استان  رااستان ضرورت توجه به بررسي روند تحوالت سبک زندگي  اين روستايي

نسل جديد در چراکه عدم توجه به نيازهاي  سازد، بر شهرستان زنجان آشکار مي کيدأبا ت
که از آنجا . نرخ مهاجرت به مناطق شهري را در پي خواهد داشترشد  مناطق روستايي
عوامل متعدد محيطي  پذيری ازتأثير بازندگي اکثر جوامع روستايي کشور سبک و شيوه 

بر تغيير و تحوالت سبک زندگي روستاييان در  مؤثرتحليل عوامل  ،دچار تغيير و تحول شده
با  ،در ادامه. ناپذير است استانداردهاي زندگي افراد اجتنابها و  راستاي شناساندن سبک

ترين مطالعات  پژوهش، به مرور نتايج برخي از مهمتوجه به هدف و محدوده موضوعي 
  . دشو مرتبط در داخل و خارج از کشور اشاره مي پيشين

 وسايل از استفاده ميزان هرچهکه نشان داد ) ۱۳۹۲(نتايج پژوهش ارجمندي و همکاران 

 بين ،همچنين برعکس؛ و يابد مي افزايش والدين با نسلي شکاف باشد، بيشتر جمعي ارتباط
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. دارد دار وجود معنی ةرابط والدين با دانشجويان نسلي شکاف و خانواده اجتماعي محيط
 ،در تحقيق خود ،)Soininen and Merisuo-Storm, 2010( و مريسو استورم سوينينن

داليل تغيير سبک زندگي جوانان اي و الکترونيکي را از  نوآوري در زمينه اطالعات رسانه
اين عامل  ،به دليل متفاوت بودن دنياي نوجوانان از دنياي والدين که کند داند و اشاره مي مي
هاي زندگي خود از  در اجتماعي شدن جوانان و مجزا کردن سبک ی مهمتواند نقش مي

بين  دهندة وجود رابطه نشان) ۱۳۸۹(نتايج پژوهش کفاشي و همکاران . ن داشته باشدديگرا
 يرودبارک ينيو حس ايازک .استي سبک زندگي ها لفهؤم گو و متغير ميزان تحصيالت پاسخ

، نهيذوق و زم ه،يسرما يديدر قالب سه مفهوم کل )۵(ويبورد هيبا اقتباس از نظر نيز) ۱۳۸۹(
 يتقاضا برا شيبه سمت افزادر پي افزايش درآمد  راتييتغ ريکه مس دنديرس جهينت نيبد
از ضرورت  شيب يزندگ ليوسا ينيکه ضرورت تزئ يا گونه به ،است يمصرف يکاالها ديخر

 يخود با هدف واکار ليدر تحل ،)۱۳۹۲( ي و همکارانگانينبا همچنين، .آنهاست يکارکرد
بر  يمبن ويبورد هيبر نظر ديکأبا ت ويژه هشناسان ب از منظر جامعه يمفهوم سبک زندگ

 يکه افراد برا ندديرس جهينت نيدب ،نينو يشکل اجتماع در قالب يسبک زندگ ينيگزيجا
از  يريپذتأثير زانيم و ياجتماع گاهيبا توجه به جا د،دلخواه خو يشکل دادن به سبک زندگ

و همکاران  يمجد .دارند يخاص دسترس يسبک زندگ يک به ،حاکم بر جهان يروندها
سه ( ياقتصادشرايط و  يخود با هدف سنجش رابطه سبک زندگ قيدر تحقنيز ) ۱۳۸۹(

سرمايه و  يسبک زندگ نيبکه نشان دادند  ،)متوسط و باال ن،ييپا اتقشر شامل طبق
جامعه مورد مطالعه  رد افراد يسبک زندگ ،رو نياز ا ؛ ووجود دارد دار يرابطه معن ياقتصاد

پديده  )Titan et al., 2012(تايتان و همکاران  .پذيرد ها تأثير میآن يخاستگاه اقتصاداز 
 ،طبق اين نظريه ؛دندکرها را بررسي  مهاجرت از مناطق روستايي در نظريه نئوکالسيک

 ، در چارچوبو مقصد و در نهايت أمهاجرت مردان ناشي از تفاوت درآمد بين کشور مبد
هاي ارتباطي گسترده  شيوهبه دليل استفاده از  به باور آنها،. گيرد صورت میجهاني شدن 
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فردي و خانوادگي افراد تداوم  رنت در مناطق روستايي، روابط بينهمراه و اينتهمانند تلفن 
هاي محسوس بين الگوهاي زندگي مناطق شهري و روستايي،  تفاوت ةاما در نتيج يابد، می

  . ويژه ميان مردان است هها از منظر روستاييان ب پديده مهاجرت تنها راه حل رفع اين تفاوت
ميانگين سبک زندگي بر حسب طبقه اجتماعي و  ،اتتحقيق نتايجهمچنين، بر پاية 

 نيست؛ به ديگر سخن، دار سب ميزان تحصيالت تفاوت معنياما بر ح است،جنسيت متفاوت 
اما سبک زندگي بر حسب  ،ندارد دار بر حسب ميزان تحصيالت تفاوت معنی سبک زندگي

اهپوش و ارجمند سي(دارد  ارد نيز بر حسب طبقه اجتماعي تفاوت معنیو ) مرد و زن(جنسيت 
در نتايج ) Milbourne and Kitchen, 2014( بورن و کيچنميل). ۱۳۹۱حيدري زرگوش، 

ند ا هها و تحوالت نام برد در انتقال جريان مؤثرعامل  مثابه هتحقيق خود از ابزارهاي ارتباطي ب
سنتي آن محل و ريشه اين تحرکات را در فقر مناطق، دلبستگي افراد به محيط و عوامل 

انتقال اطالعات از طريق رسانه سبب دستيابي به  های موجود، طبق گزارش. دانند مي
؛ از شود هاي زندگي برابر بين زنان و مردان مي هاي اجتماعي و اقتصادي مبتني بر شيوه فرصت

 هاي تاولوي. افراد تمايل به  تغيير سبک زندگي از طريق ارتباط با مراکز راه دور دارند رو، اين

 اخير دهه در الکترونيکي ارتباطات و اطالعات که دهد مي نشان پژوهش هاي شاخص از حاصل

 ويژه هاي فرهنگ و زده پيوند ديجيتال زندگي جديد هاي شيوه به را جوانان زندگي هاي سبک

بر پاية نتايج تحقيق  ).۲۳۶: ۱۳۸۵آبادي و آقابخشي،  رحمت(است  کرده جهاني را جوانان
بين ابعاد سبک زندگي و تعالي خانواده همبستگي مثبت و  ،)۱۳۹۲(همکاران محمدي و 

 ،در گام اول، سالمت اجتماعي ،بدين ترتيب که از بين ابعاد سبک زندگي ،دار وجود دارد معني
سالمت اجتماعي، روحاني و  ،در گام سوم ، سالمت اجتماعي و روحاني ودر گام دوم

  .ندردا دار ة معنیبستگي چندگانشناختي با تعالي خانواده هم روان
 توصيف را افراد زندگي مسير که است عمومي شيوه يک زندگي سبک ،حقيقت در

سبک زندگي اشاره به مسير . باشد زندگي مختلف ابعاد ةدربرگيرند تواند مي و کند مي
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 کند پيدا نمود تغذيهو  استراحت، کار، طريق از تواند زندگي روزمره دارد که مي
)Apostu, 2013: 50(. بسيار  تواند مي زندگي سبک گوناگون هاي جنبه تغييرات رو، از اين

  . باشد حائز اهميت
 بر کيدأبيشتر ت و هشد بررسي زندگي سبک ابعاد ، بخشی محدود ازپيشين مطالعات در
 که است، در حالي معنوي بوده و جسماني بعد گاهی هم و پوشاک و غذا مصرف الگوي
در اي که  گونه هب( زندگي سبک از تر جامع یتعريفارائة  با تا است آن بر ة حاضرمطالع

 در ،اين بر افزون. بک زندگی بپردازدس مختلف ابعاد به بررسی ،)آمده است ۲جدول 
 در ،است بوده مطالعه مورد بستر در زندگي سبک توصيف بر تمرکز بيشتر ،پيشين مطالعات

تر مفهوم سبک  کيد بر توصيف جامعأعالوه بر بررسي و ت کوشد ة حاضر میکه مطالع حالي
سن، جنسيت، ميزان (بر تغييرات سبک زندگي در قالب عوامل فردي  مؤثرعوامل  ،زندگي

ميزان استفاده از رسانه، شرايط (و عوامل محيطي ) سطح تحصيالت و ،درآمد خانوار
هاي  گيري از ديدگاه هرهبا بنيز در بستر جامعه روستايي ) خانوادگي و محيط اجتماعي

  . دشونشناسايي و تبيين ) ۱جدول (مختلف نظري 

 مباني نظري

سبک زندگي معرف ثروت و  ،در تعريف اول. سبک زندگي داراي دو مفهوم متفاوت است
فهوم در آثار اين م است؛ موقعيت اجتماعي افراد و شاخصي براي تعيين طبقه اجتماعي

در مفهوم دوم، . شود ديده مي و بورديو )۸(وبر ،)۷(زيمل ،)۶(وبلن: پردازان کالسيک مانند نظريه
نيته و است که تنها در متن تغييرات فرهنگي مدر يک شکل اجتماعي نوين سبک زندگي

ها و رفتارهاي افراد  ها، نگرش ارزش ،در واقع. کند پيدا مي گرايي معنی رشد فرهنگ مصرف
ين بعد از مفهوم سبک زندگي بد گيدنز. دنشو ي سبک زندگي تعريف ميبر پاية همين معن
به شرح اين مفاهيم  ،در ادامه). ۷۰: ۱۳۹۰معيدفر و صبوري خسروشاهي، (توجه کرده است 

  ). ۱جدول (پردازيم  پردازان مختلف مي ها از ديدگاه نظريه نظريهبندي اين  و جمع
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  هاي آن  ؤلفهو ابعاد و م »سبک زندگي«هاي  نظريهبندي  جمع -۱جدول 

ريه
نظ

 
داز

پر
  

  در تحقيق حاضر ها از نظريه فتهمفاهيم برگر  نظريه 

وبر
س 

ماک
  

تواند  ، تفاوت در قشرهاي اجتماعي ميطبق نظريه ماکس وبر
الگوي  ،در جوامع قدر و منزلت آنها ،در نوع رفتار افراد

هاي سبک  لفهدر قالب مؤمصرفي و مديريت اقتصادي افراد 
: ۱۳۸۹آبادي،  بک بي محمدي و(گذار باشد تأثيرزندگي 

۱۰۲(.  

رو شدن  بههاي اجتماعي و اقتصادي افراد منجر به رو تفاوت در موقعيت
به ديگر سخن، شرايط محيطي  شود؛ يک سبک زندگي خاص ميبا  آنها

هاي اجتماعي و اقتصادي و نوع سبک زندگي افراد  کنندة جايگاه تعيين
حوالت سبک زندگي بر ت مؤثريکي از عوامل  در قالباين شرايط . است
  .است حاضر عوامل محيطي تحقيق ةکنند تبيين

مل
زي

  

محمدي و (داند  هاي مصرف مي زيمل سبک زندگي را شيوه
مدرنيته و تحوالت  ،از نظر وي). ۱۰۲: ۱۳۸۹آبادي،  بک بي

؛ از شود به فشارها و هنجارهاي اجتماعي ميآن منجر 
گرايي از طريق  رو، تنها راه گذار از اين فشارها مصرف اين

باينگاني (انتخاب الگوهاي مصرف و مدهاي گوناگون است 
  ).۱۳۹۲و همکاران، 

در دنياي  ،شيوه مصرف که زيمل آن را معرف سبک زندگي مي داند
، در تحقيق حاضر. رفته استتأثير پذيفشارهاي اجتماعي  ، ازامروز

هاي الگوي  ؤلفهصورت مجزا در قالب م تحوالت مصرفي افراد به
  .ه استشدصرفي پوشاک و غذا بررسي م

بل
سو

ل 
يش
م

  

و اشاره به  داند سبک زندگي را مجموعه رفتارها مي سوبل
مصرف از به اعتقاد سوبل، . گرايي دارد مصرف و مصرف

ب تجارب زندگي است که سبک زندگي هم از همين تجار
تأثير ساختارهاي اجتماعي  از شود و آنها نيز خود ناشي مي

  ).۱۰۲: ۱۳۸۹آبادي،  بک محمدي و بي(پذيرند  می

 باتواند  هاي سبک زندگي الگوي مصرف افراد است که مي مؤلفهيکي از 
در . داشته باشد مل و ساختارهاي اجتماعي نمود خاصعوا پذيری ازتأثير

گذار در انتخاب نوع تأثيراز محيط اجتماعي به عنوان عامل  حاضر، تحقيق
تحوالت سبک زندگي نام  ،غذا و پوشاک افراد و در نهايت الگوي مصرف
  .برده شده است

ني
چ

  
. الگوي مصرف معرف نوع سبک زندگي است ،از نظر چني

امروزی الگوي مصرف، مردم را در جوامع  ديگر سخن،به 
، تنها راه قشربندي رو ؛ و از اينکند از يکديگر متمايز مي

: ۱۳۸۹آبادي،  بک بيمحمدي و (رود  شمار مي اجتماعي به
۱۰۳.(  

الگوي مصرف تئوري چني مبين الگوي مصرف غذا و پوشاک به عنوان 
  .در تبيين تحوالت سبک زندگي در اين مطالعه است مؤثرعامل 

  

لن
وب

  

عنوان محيط اقتصادي مطلوب دار به  وبلن از جامعه سرمايه
مناسب  ين ترتيب که افراد با شرايط اقتصاديدب برد، نام مي

آورند، مصرفي که فراتر از  به مصرف متظاهرانه روي مي
و جنبه مصرف متظاهرانه به نيازهاي حياتي و ضروري بوده 

ترين عامل کسب  ، ثروت مهماز نظر وي. گيرد خود مي
ترين نمود آن  مهممنزلت است و مصرف تظاهري و نمايشي 

  ).۲۴: ۱۳۹۱زاده،  کردي و هادي(شناخته شده است 

افراد  تواند در تنوع مصرف اقتصادي افراد در جوامع مختلف ميمحيط 
گذار تأثيرعامل  در قالبشرايط اقتصادي  در مطالعة حاضر،. بگذارد تأثير

  .و معرف الگوي مصرف غذا و پوشاک مورد توجه قرار گرفته است

بنر
گر
ج 
جر

ت 
اش
ه ک

ري
نظ

  

کنندگان  ت جرج گربنر اشاره به رفتار مصرفنظريه کاش
رسانه بر افکار  تأثيرفرض اين نظريه مبتني بر  پيش .دارد

). ۱۱۷-۱۱۵: ۱۳۸۴زاده،  رضوي(دگان است کنن مصرف
ها توجه و  يه کاشت گربنر به آثار کل و درازمدت رسانهنظر
ها منجر به کاشت  ، مصرف زياد رسانهبه تعبيري أکيد دارد؛ت

شود  کنندگان مي سبک زندگي خاص در بين مصرف
  ).۱۰۹: ۱۳۹۲اده و همکاران، ز جمعه امام(

آثار درازمدت رسانه بر افکار  نظريه کاشت جرج گربنر اشاره به
عنوان  اي به محيط رسانه. والت سبک زندگي داردکنندگان و تح مصرف

برآمده از همين  حاضر شده در تحقيق  يکي از عوامل محيطي اشاره
  .است نظريه
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ريه
نظ

 
داز
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  در تحقيق حاضر ها از نظريه فتهمفاهيم برگر  نظريه 

يو
رد
بو

  

منسجم  اي نظريه زندگي هاي سبك گيري شكل درباره بورديو
 ،است كرده هرائا او كه مطابق مدلي .است داده ارائه را

 به اجتماعي ساختار در فرد موقعيت و زندگي عيني شرايط

منش  و شود مي منجر ) سبک زندگي(خاص  توليد منش
 و اعمال بندي طبقه براي نظامي.،است نظام دسته دو شامل

 نهايي نتيجه  .ها شناخت قريحه و ادراكات نظامي براي

 ،مجدي و همکاران( است زندگي سبك نظام دو اين تعامل
۱۳۸۹ :۱۳۵(.  

شرايط عيني زندگي در  که توان دريافت اين نظريه مي با تمرکز بر
...) تصادي و محيط اجتماعي، اق(گوياي عوامل محيطي  حاضر تحقيق

گيري منش خاص يا همان سبک زندگي در قالب  است که منجر به شکل
  .شود مي...)  محيطي و سالمت جسماني، زيست(هاي تحقيق  مؤلفه

دنز
گي

  

هاي  نز از دگرگوني اجتماعي دارد، سبکدر تعبيري که گيد
در حال تغيير فرديت و اجتماع  زندگي از نشانه مهم روابط

هاي تمايز  ، يکي از ويژگيبه نظر گيدنز. روند شمار مي به
ات جهاني و تأثيرفرايند بين  عاملتدنياي متجدد امروزي 

  ).۲۸: ۱۳۸۹ذوالفقاري و سلطاني، (هاي دروني است  گرايش

هاي اجتماعي و  بر دگرگوني مؤثرعامل  عنوان هات جهاني بتأثيرگيدنز از 
ين بد در پژوهش حاضر، .برد ة دنياي متجدد امروزي نام ميکنندمتمايز
اشاره بر تغييرات سبک زندگي  مؤثرعوامل محيطي  در قالبها  مؤلفه
  .شود مي

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ

شده امکان طرح  هاي ارائه نظريهچه تبيين روند تحوالت سبک زندگي با تکيه بر گرا
 مؤثرتواند در تبيين نتايج تجربي تحقيق  ولي آنچه مي ،سازد هاي مختلف را فراهم مي مدل

هاي  نظريه سخن، به ديگر. پوشاني مباحث نظري در رابطه با سبک زندگي است افتد، هم
 حاضر را براي تحقيق تواند يک زمينة تبييني مفيد ندگي ميسبک ز نظريةشده در کنار ياد

توان به بررسي تغيير تحوالت سبک زندگي  شده مييادهاي  ملي بر نظريهأبا ت. فراهم آورند
ميزان (و محيطي ) سن، جنس، ميزان درآمد خانوار و تحصيالت(فردي در قالب دو عامل 

براي تبيين عوامل محيطي . پرداخت) استفاده از رسانه، محيط اجتماعي و شرايط خانوادگي
 و همچنين، وبلن ،)۹(ماکس وبر، ميشل سوبل نظراني چون های صاحب هگذار از نظريتأثير
با اقتباس از  ة حاضر،در مطالع. ايم نز سود جستهبورديو و گيد ،)۱۰(کاشت جرج گربنر نظرية
سالمت جسماني، اجتماعي، (هاي سبک زندگي  مؤلفهبه معرفي ابعاد و  ،شدهيادهاي  نظريه
در بستر جامعه ) شناختي، معنوي، الگوي مصرف غذا، الگوي پوشاک و اوقات فراغت روان

  ). ۲جدول (شود  روستايي پرداخته مي
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  هاي آن مؤلفهتشريح مفهوم سبک زندگي و  -۲ جدول
  تعريف  مؤلفه

  سبک زندگي

سبک زندگي همان آفرينش و خلق هنرمندانه يک راه و روش خاص با توجه به امکانات موجود و 
و هنر فرد در هاي فردي و اجتماعي تعريف شده  ، محدوديتپايگاه اقتصادي و اجتماعي و همچنين

سيدي و (ترين راه براي پاسخ به توقعات و تحقق اهداف است  خردمندانهترين و  کشف انتخاب مناسب
  .)۳: ۱۳۹۱بيرقي، 

  سالمت جسماني

اين مفهوم . ت جسماني مطرح استهاي جسماني به عنوان سالم و توجه فرد به ويژگي مندي ميزان بهره
لوازم بهداشتي، کنترل وزن و هاي پزشکي، ميزان استفاده از  ئق فرد به مراقبتتواند بازخوردي از عال مي

گرفته از  هاي صورت مجموعه مراقبت ،همچنين). ۱۳۹۱لعلي و همکاران، (تغذيه سالم داشته باشد 
با عنوان گيري از وقوع بيماري و حفظ سالمتي و تندرستي بدن برای پيشهاي مختلف بدن  متقس

  ).Jain et al., 2013: 5( شود سالمت جسماني شناخته مي

  اجتماعيسالمت 
هاي مختلف در جامعه و اعضاي  تعامالت اجتماعي با افراد و گروهمندي فرد از اعضاي جامعه،  ميزان بهره

  ).۱۲۹: ۱۳۸۳ ،يو جواد ابانگرديب(سالمت اجتماعي مطرح است  در قالبخانواده و انسجام گروهي 

سالمت 
  شناختي روان

تواند در تربيت فردي و  زندگي است، که ميگذار بر سبک تأثيرشناختي از عوامل مهم  سالمت روان
در توسعه  مؤثرشناختي عامل  سالمت روان ،در حقيقت. )Walsh, 2011: 1(باشد  مؤثراجتماعي افراد 

که منجر به رفاه اجتماعي افراد شود، چرا تواند دين بعد از سبک زندگي ميمنابع انساني است که توجه ب
سطح بر تواند  کند که با نقش خود مي اجتماعي زندگي مي نظامهر فرد در يک مجموعه پيچيده از 

  ).Cauce et al., 2002: 44(گذار باشد تأثير سالمت رواني جامعه

  سالمت معنوي

گيري سبک خاص  موجب شکلمنظور از سالمت معنوي دستيابي فرد به سطحي از معنويت است که 
چراکه نقش دين و  ،)Gomez and Fisher , 2003:1975( براي حيات فردي و اجتماعي افراد شود

سيدي و (د شوتازه از حيات و سبک زندگي انسان منجر  یتواند به دريافت نکات باورهاي ديني مي
  ).۵-۲: ۱۳۹۱بيرقي، 

  الگوي مصرف

 اشاره فرايندي به است و غيرتوليدي و غيركاري هاي فعاليت انواع همه شامل آن كلي فهومم در مصرف

 الگوهاي از منظور. ميشوند كار گرفته هب نيازها ارضاي براي خدمات و مادي كاالهاي ،آن در كه دارد

 معيارها و آنها مصرف شيوه افراد، استفاده مورد هاي فعاليت و نوع كاالها برحسب آيا كه است اين مصرف

عبداللهي (نه  يا شود مي ديده مطالعه مورد افراد ميان در دار معنی هايي تفاوت كاالها انتخاب آن موازين و
  ).۱۵: ۱۳۹۰و مرادي، 

  اوقات فراغت

 زندگي، الزامات و كار محيط اجبارهاي از فارغ جامعه اعضاي كه است فعاليتي فراغت منظور از اوقات

: ۱۳۹۰، ابراهيمي و همکاران(دهند  مي گسترش را خود شخصيت بخشيده و توسعه را خود استعدادهاي
است که افراد پس از آزاد شدن از الزامات  هايی اي از اشتغال مجموعه، اوقات فراغت چنينهم). ۷۱

فکوهي و (ند پرداز دان میبه منظور استراحت، تفريح و توسعه اطالعات ب ،شغلي خانوادگي و اجتماعي
  ).۷۱: ۱۳۸۲انصاري مهابادي ، 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  روش تحقيق

و  به روش پيمايشي ورود  شمار مي به يکاربرد يقاتاز نظر هدف جزو تحق حاضر يقتحق

 جمعيت جوان بودن. ه استانجام شداطالعات  يآور جمع رایبا استفاده از پرسشنامه ب

 مرکز( قرار دارند سال ۳۹پانزده تا  سني گروه جمعيت دراين از  درصد ۵/۴۹ که روستايي

شهرستان زنجان و  ويژه هاستان زنجان ب آوازه و نام ،و همچنين )۱۳۹۱ زنجان، استان آمار

اسالمي از جمله داليل انتخاب  هاي ارزش و اصول به پايبندي نظر مناطق روستايي آن از

تغيير و تحوالت ابعاد سبک زندگي مناطق روستايي  بررسي برای شهرستاناين روستاهاي 

با  .بودنفر از روستاييان شهرستان زنجان  ۹۷۶۹۹ شامل آماري تحقيق جامعه. بوده است

 سازي بر مدل ها مبتني به اينکه تحقيق حاضر از نظر نحوه تجزيه و تحليل دادهتوجه 

افزون بر حجم جامعه  ،انجام گرفته است AMOS افزار و با استفاده از نرم يمعادالت ساختار

بر اساس مطالعات  آماري به عنوان يکي از معيارهاي اصلي براي تعيين حجم نمونه آماري،

و  شيوهمعيارهاي مهم ديگري همچون نوع  ،)Kline, 2011 ؛Hair et al., 2010( مختلف

نيز به عنوان  يروابط در مدل مفهوم يچيدگيو پ ها يهو گو يرهاتعداد متغ ي،آمار ينتخم

در  دين ترتيب،ب. اند تعداد نمونه آماري مورد توجه قرار گرفته ةکنند يينعوامل مهم تع

الزم به ذکر است که . ندمطالعه قرار گرفت نفر به عنوان نمونه آماري مورد ۲۵۰، مجموع

افزار تعيين حجم نمونه  فاده از نرمبا است ،منظور اطمينان از مناسب بودن تعداد نمونه هب

G*power  تعداد نمونه  ،درصد ۰۵/۰اثر متوسط و خطاي احتمالي  اندازةبا در نظر گرفتن

براي  نمونهاين تعداد ناسب بودن حاکي از م که اين نتيجه ،دشنمونه پيشنهاد  ۲۵۰برابر با 

 زنجان شهرستان بخش سه از بخش دو سطح در نظر مورد آماري نمونه. دة حاضر بومطالع

 هر به ها نمونه تعداداختصاص . دش آوري جمع رود زنجان و پشتلو قره هاي بخش شامل

 بخش درصد چهل حدود شامل( بخش دو اين جمعيت اساس بر متناسب انتساب با بخش



  ...، محمد بادسار، سهيال فتحي                                      ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۸۶

 اي  نمونه تقريباً ،اساس همين بر. گرفت صورت) رود زنجان بخش درصد شصت و پشتلو قره

 در واقع دهستان دو از روستا پنج سطح از نفر ۱۰۳  شامل جمعيتي نسبت همين معادل

 رود زنجان بخش در واقع دهستان چهار از روستا شش سطح از نفر ۱۴۷ و پشتلو قره بخش

 ،هاي فرديبر ويژگي ، افزونقيتحق ةپرسشنام. شدند انتخاب تصادفي کامالً صورت هب

سبک زندگي  - ۱: بودتحقيق هاي اصلي گيري متغيربراي اندازهچهار بخش ديگر مشتمل بر 

، سالمت )۱۳۹۱و همکاران،  لعلي( سالمت جسماني، سالمت اجتماعي ةمؤلفشامل هفت 

؛ مجدي و همکاران، ۱۳۸۹ نوري و همکاران، ؛ خواجه۱۳۹۱لعلي و همکاران، ( معنوي

ذوالفقاري و ( ، الگوي پوشاک)۱۳۹۱ لعلي و همکاران،( شناختي ، سالمت روان)۱۳۸۹

؛ ازکيا ۱۳۹۳نسب،  ؛ صالحي اصفهاني و خجسته۱۳۸۹ان، ؛ مجدي و همکار۱۳۸۹سلطاني، 

ان، ؛ مجدي و همکار۱۳۸۹ذوالفقاري و سلطاني، (، الگوي غذا )۱۳۸۹و حسيني رودبارکي، 

و ) ۱۳۸۹؛ ازکيا و حسيني رودبارکي، ۱۳۹۳نسب،  الحي اصفهاني و خجسته؛ ص۱۳۸۹

؛  صالحي ۱۳۸۹ي، ؛ ذوالفقاري و سلطان۱۳۸۹نوري و همکاران،  خواجه( اوقات فراغت

هر  ،ترتيب است که به) ۱۳۸۹حسيني رودبارکي، ؛ ازکيا و ۱۳۹۳نسب،  اصفهاني و خجسته

ميزان استفاده از  -۲؛ )۳جدول (گيري شدند  اندازهيه گو ۱۰و  ۸، ۱۰، ۷، ۹ ،۱۰،۸با  کدام

محيط اجتماعي شامل  - ۴گويه؛ و  هشتشرايط خانوادگي شامل  - ۳گويه؛  نهرسانه شامل 

خيلي کم تا = ۱(ي سطح پنجاز طيف ليکرت  ،گيري همه متغيرها براي اندازه. استگويه  ده

  .شده استاستفاده ) خيلي زياد= ۵
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  هاي مورد استفاده گيري و گويه سطوح اندازهمتغيرها،  -۳جدول 

  ها گويه

غير
مت

ـ  مراجعه پزشک به اي و منظم دوره صورت به پزشکي معاينات رايب - ۱   ـنم  يم ـافي دارم   ،در طـول روز  - ۲ ؛ک ـاهي   - ۳ ؛اسـتراحت ک گ
ـ  ساعتل هفت تا هشت حداق شب ،طور متوسط به - ۴ ؛کنم بيماري مياحساس  ،اوقات ـ  بيـدار  سـرحال  و خـوابم  يم  از - ۵ ؛شـوم  يم
ـتفاده  هـا  یسـبزي  و ها ميوه از بيشتر يا بار پنج روزانه - ۶ ؛کنم يم خودداري هايي مثل نمک و شکر افزودني رويه بي مصرف  ؛کـنم  مـي  اس

نکـات بهداشـت فـردي     - ۹ ؛کـنم  مـي  خودداري چربپر غذاهاي مصرف از - ۸ ؛دارم مي نگه مطلوب حد در هميشه را خود وزن - ۷
ني  .کنم روي مي له بين محل کار تا منزل را پيادهفاص - ۱۰ ؛کنم را رعايت مي مسواک زدنو مانند اصالح موي سر، استحمام، 

ما
جس

ت 
الم

س
 قابـل  مـن  بـراي  ديگـران  احساسات -۳ ؛دارم را ديگران به نسبت دوستي و عشق ابراز توانايي -۲ ؛دارمي صميم دوستان -۱  

بـا آشـنايان و    داراي ارتبـاط نزديـک   -۵ ابطه دوستانه و صميمي برقـرار کـنم؛  توانم با ديگران ر راحتي مي به -۴ است؛ احترام
 کـنم؛  اکن مذهبي و مدارس کمک مالي مـي براي ساخت ام -۶ مد دارم؛آ و طور مستمر رفت نها بهآويشاوندان خود بوده و با خ
 هنگـامي  -۸ کـنم؛  مشارکت مـي  ...هاي مالي و معنوي به بيماران، ايتام و  کمکاي مختلف اجتماعي مانند دادن ه در برنامه -۷
عي .کنم مي مشورت و صحبتدوستان و اطرافيان خود  با ،شوم يم مواجه مشکلي با زندگي در که

ما
جت

ت ا
الم

س
ام  معتقـدم زنـدگي   - ۳ ؛دارم تعلـق  و وابسـتگي  احسـاس  خود از تر عظيم چيزي به - ۲ است؛ هدف داراي خلقت نظام معتقدم - ۱  

ـ  - ۵ ؛باشـد  مانـدگاري داشـته   ارزش کـه  دهـم  انجـام  کارهـايي  زندگي در کنم مي سعي - ۴ ؛دار است معنیداراي هدف بوده و  ه ب
معتقـدم روزه گـرفتن از    - ۶ منـدم؛  کارهای زندگي روزانه خود عالقـه کارگيري در  برای به) مانند قرآن و رساله(مطالعه کتب ديني 

انجام واجبات، مستحباتي از قبيـل رفـتن    عالوه بر - ۸ دهم؛ اي يوميه اول وقت اهميت زيادي ميبه نمازه - ۷ وظايف ديني ماست؛
وي  .شود بال ميمعتقدم صدقه دادن باعث رفع قضا و  - ۹ دهم؛ را انجام مي خواندن نماز غفيله به حج و

معن
ت 

الم
س

  

 را خـودم  ،مجمـوع  در - ۴ ؛مهسـت  احساسـاتم  بيـان  بـه  قادر - ۳ ؛دارم مثبت افکار و احساسات - ۲ ؛اميدوارم يندهآ به - ۱
 ام زندگي هاي استرس کنترل و مهار به قادر - ۶ ؛برم يم لذت زندگي در تغييرمواجه با چالش و ايجاد  از - ۵ ؛دارم دوست
ت   .برم مي لذت خطو  موسيقي، سازي، مجسمه نقاشي،هايی مانند هنر از - ۷ ؛هستم

الم
س ان
رو

 
ي

خت
شنا

ناپـذير زنـدگي    جـدايي  جـزء ) پوشـش (مـدگرايي   -۲ ؛نهاآدهم تا به اخالق و رفتار  به پوشش دوستانم اهميت زيادي مي -۱  
مهـم بـاطن    -۴ ؛ها را نسبت به انتخاب لباس متناسب بـا فرهنـگ ايرانـي اسـالمي تشـويق کـرد       بايد جوان -۳ ؛جوانان است

پوشـش افـراد    -۶ ؛پوشند روزند و لباس اسپرت مي دوستاني هستم که بهغلب به دنبال ا -۵ ؛اهاست، نه پوشش و ظاهرآنه دمآ
چندين بـار اقـدام بـه     ،در طول سال -۷ ؛شخصي است و ديگران حق اظهار نظر در مورد آن را ندارند موضوعدر جامعه يک 

بـراي   -۹ ؛دوسـت دارم  هاي ساده را پوشش -۸ ؛)کنم خريد مين فصل آهر فصل متناسب با  مثالًً(کنم  نو ميهاي  خريد لباس
وز ر به مـارک، شـيک بـودن، مـد     ،هنگام خريد لباس -۱۰ ؛کنم ها يا بازارهاي هفتگي مراجعه مي فروش خريد لباس، به عمده
  .کنم ن توجه ميآبودن و خارجي بودن 

ک
شا

پو
ي 

گو
ال

  

 ؛مـاده کـنم تـا غـذاهاي آ    خانگي استفاده مييشتر از غذاهاي ب - ۲ ؛کنم استفاده مي) ساندويچ/ فست فود(ماده آغذاهاي  اغلب از - ۱
نـوع  و از جمله نوع غـذا، طعـم،   (به کيفيت غذا  - ۴؛ دهم ترجيح مي) مانند رستوران(بيرون  خوردن غذاي مختصر خانه را به غذاي - ۳

 - ۶ ؛مهـم نيسـت  ن بـرايم  آنـوع   و خورم ، ميهر غذايي که سر سفره باشد - ۵ ؛دهم ن اهميت ميآشتر از مقدار و کميت خيلي بي) پخت
عالوه بـر غـذاي سـر سـفره،      - ۷ امروزی؛دهم به يک رستوران سنتي بروم تا يک رستوران  ، ترجيح مياگر قرار باشد به رستوران بروم

ذا   .مندم زمايش کردن غذاهاي جديد عالقهآه ب - ۸ ؛نيز برايم خيلي مهم است) ترشيو ساالد، سبزي، مانند (ن آمخلفات 
 غ

ي
گو

ال
  

ـاب     ،در اوقات بيکاري - ۲ ؛کنم هاي راديو را گوش مي بيکاري، برنامه اتدر اوق - ۱ هـاي غيردرسـي    به مطالعـه روزنامـه، مجـالت و کت
ـازه  ها گشت مي روم و در خيابان به شهر مي ،در زمان بيکاري - ۳ ؛پردازم مي ـا لـذت مـي    زنم و از ديدن ويترين مغ رفـتن بـه    - ۴ ؛بـرم  ه

ـان     - ۵ ؛خشي از اوقـات فراغـت مـن در طـول هفتـه اسـت      ها و مراکز تفريحي در شهر، ب پارک هـا و   گـاهي از سـر بيکـاري، در خياب
هـاي   دوسـت دارم در سـاعت   - ۷ ؛ديد و بازديد از خويشاوندان بخشي از برنامه هفتگي مـن اسـت   - ۶ ؛زنم هاي روستا پرسه مي کوچه

ـايم را شـروع        مي اگر يک ساعت وقت اضافه داشته باشم، ترجيح - ۸؛ بيکاري کنار دوستانم باشم دهـم اسـتراحت کـنم و دوبـاره کاره
ـبکه  کنم، پيامک رد و بدل مي صحبت مي(، با تلفن همراهم سرگرمم در زمان بيکاري - ۹ ؛کنم هـاي اجتمـاعي ماننـد     کنم يا اينکه وارد ش
  .دهم را به مسافرت با دوستان ترجيح ميمسافرت همراه با خانواده  - ۱۰ ؛)شوم مي وايبر

ت
راغ

ت ف
وقا

ا
  

   )خيلي زياد= ۵خيلي کم تا = ۱(سطحي  طيف ليکرت پنج: گيري مقياس اندازه
  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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و مطلعان روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات گروهي از خبرگان 

ت علمي گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي دانشگاه شامل اعضاي هيئ(کليدي 

نيز  پايايي ابزار تحقيقبه منظور بررسي . صورت پذيرفت ،آزمون پيشاز انجام  قبل ،)زنجان

شده  انتخاب روستاهايکه از ) همايون و تهم(روستاهاي شهرستان زنجان در آزمون  پيش

آلفاي ضريب  ؛ همچنين،، انجام گرفتتحقيق نبودندهاي اصلي  آوري داده براي جمع

، شرايط ۷۱/۰هاي سبک زندگي  مؤلفهمقدار ميانگين آن براي  و دشمحاسبه نباخ وکر

. استکه حاکي از پايايي مناسب ابزار تحقيق  هبود ۷۶/۰و محيط اجتماعي  ۸۶/۰خانوادگي 

فراواني، شامل (در بخش توصيفي  SPSSافزارهاي از نرم ،هادادهتجزيه و تحليل براي 

) سازي معادالت ساختاريمدل ةشيو(در بخش استنباطي   AMOSو) درصد و ميانگين

سن، ميزان درآمد (اثر متغيرهاي مستقل شامل عوامل فردي  ،در بخش استنباطي. استفاده شد

بر ) اي، اجتماعي و شرايط خانوادگي محيط رسانه(و عوامل محيطي ) يالتخانوار و تحص

. ده استششناسايي و تبيين  »وضعيت سبک زندگي در بستر جامعه روستايي« ةمتغير وابست

ی پژوهش هافرضيه ،ها و محدوده موضوعي مورد پژوهشبر اساس ادبيات، نظريه ،رو از اين

 :شوند میشرح زير بررسي  به

 . وجود دارد دار ة مثبت و معنيرابط روستاييانوضعيت سبک زندگي  وبين سن  - 

 . دار وجود دارد روستاييان رابطة مثبت و معني وضعيت سبک زندگي وبين سطح تحصيالت  - 

 . دار وجود دارد ة مثبت و معنيرابطروستاييان بين درآمد خانوادگي و وضعيت سبک زندگي  - 

دار  روستاييان رابطة منفي و معنيوضعيت سبک زندگي  وبين ميزان استفاده از رسانه  - 
 . وجود دارد

 . دار وجود دارد روستاييان رابطة مثبت و معنيوضعيت سبک زندگي  وبين شرايط خانوادگي  - 

  . دار وجود دارد ة مثبت و معنيرابطروستاييان وضعيت سبک زندگي  وبين محيط اجتماعي  - 
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  نتايج و بحث

  هاي توصيفي يافته
شده از  آوري هاي جمع دادهبررسي نتايج توصيفي آمده است،  ۴گونه که در جدول  همان

درصد  ۳۸دهد که  مينشان  ۱۳۹۳شهرستان زنجان در سال  روستايي ۲۵۰نمونه آماري 
 ،از نظر سطح تحصيالت دهند؛ ها را مردان تشکيل ميآندرصد  ۶۲گويان را زنان و  پاسخ

 کارشناسیدرصد داراي تحصيالت  هشتدرصد زير ديپلم و تنها  ۴۴سواد،  درصد بي ۸/۲۴
ويا کمتر سال  ۳۵ افراد ۶/۵۳ سن سال و ۷/۳۷گويان  ميانگين سني پاسخ ؛و باالتر بودند

  . استگويان  که بيانگر جوان بودن پاسخ ،هبود

  هاي فردي گويان بر اساس ويژگي توزيع فراواني پاسخ -۴جدول 
 متغير فراواني درصد

 جنسيت مرد ۱۵۵ ۶۲
 زن ۹۵ ۳۸

 بيسواد ۶۲ ۸/۲۴

 سطح تحصيالت
 زير ديپلم ۱۱۰ ۴۴

 کاردانیديپلم و  ۵۸ ۲/۲۳

 و باالتر کارشناسی ۲۰ ۸

  و کمتر سال ۲۵  ۷۴  ۶/۲۹

  ∗هاي سني گروه
 

  سال ۳۵- ۲۶  ۶۰  ۲۴
  سال ۴۵- ۳۶  ۳۲  ۸/۱۲
  سال ۵۵- ۴۶  ۱۸  ۲/۷
  سال و باالتر ۵۶  ۶۶  ۴/۲۶

  سال ۹/۳۷: سال، ميانگين ۷۳: سال، بيشينه ۱۵: کمينه ∗

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

هاي  اساس ميزان تماشاي تلويزيون اعم از برنامه بر ،در واقع ،ميزان استفاده از رسانه
هاي  نتايج نشان داد که ضريب پوشش رسانه. استهاي داخلي سيما و ماهواره  توليد شبکه

گويان  توزيع فراواني پاسخ. درصد بود ۴/۱۶هاي خارجي  درصد و رسانه ۶/۹۳داخلي معادل 
هشت ها  نگين استفاده از رسانهدهد که ميا ها نشان مي بر اساس ميزان استفاده از رسانه
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ساعت از  دهتا  ششگويان بين  درصد پاسخ چهلحدود  ،چنينساعت در هفته است؛ هم
  ).   ۵جدول (اند  دهکرها  وقت خود را صرف استفاده از رسانه

  ها بر اساس ميزان استفاده از رسانه گويان توزيع فراواني پاسخ -۵ جدول
  درصد  فراواني  ∗ميزان استفاده در هفته

  ۷/۳۰  ۷۷  ساعت و کمتر ۵
  ۸/۳۹  ۹۹  ساعت ۱۰تا  ۶
  ۵/۲۹  ۷۴  ساعت و بيشتر ۱۱

  ساعت ۸: ميانگين ،ساعت ۵/۳۰: بيشينه ،ساعت ۱: کمينه ∗
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

گويان  درصد از پاسخ ۲/۱۵ که درآمد دهد هاي توصيفي نشان مي نتايج يافته ،چنينهم
 ۴/۱۶ميليون تومان و حدود  پنجتا  ۱/۱درصد بين  ۲/۳۱ ،کمتر يا يک ميليون تومان و

  ).۶ جدول( بوده است سال درميليون تومان  دهاز  نيز بيشدرصد 

 )ميليون تومان(نه گويان بر حسب درآمد ساال توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ -۶ جدول

  درصد   فراواني  سطح درآمد
  ۲/۱۵  ۳۸  ميليون تومان و کمتر ۱
  ۲/۳۱  ۷۸  ميليون تومان ۵تا  ۱/۱
  ۲/۳۷  ۹۳  ميليون تومان  ۱۰تا  ۱/۵
  ۴/۱۶  ۴۱ ميليون تومان و بيشتر ۱/۱۰

  ۱۰۰  ۲۵۰ جمع

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هاي استنباطي يافته

  گيري يج برآورد مدل اندازهنتا

سازي معادالت ساختاري  شيوة مدلاز  ة حاضر،در مطالعتر يادآور شديم،  گونه که پيش همان
. تجزيه و تحليل شدند AMOS 20افزار شده از طريق نرم هاي گردآوريشد و دادهاستفاده 
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ييد و آزمون مناسب بودن پرسشنامه سبک أبراي ت، اول ةمرحلدر  شيوه،بر اساس اين 
طراحي  مؤلفهين متغير بر اساس هفت دمربوط ب) تحليل عاملي(گيري  زندگي مدل اندازه

هاي مختلف برازندگي نشان داد که نتايج ارزيابي اين مدل بر اساس شاخص). ۱شکل (د ش
به دليل دارا  ،هاي مختلف سبک زندگي مؤلفهي پس از حذف تعداد محدودي از نشانگرها

بر اساس  از برازش نيکويي مناسبمدل ، )۷جدول ( ۵۰/۰بودن بارهاي عاملي کمتر از 
 گيري نيكويي برازش مدل اندازه يجنتا ).۷جدول ( ته اسمربوط برخوردار شد يها شاخص

با درجه  ۶۳۲/۲۴۱۷ر ئاسکو يمقدار کا ،چندهرحاکي از آن است که  ۱در شکل  يقتحق
برازش مدل  هاي شاخص يراما بر اساس سا ،است ۰۵/۰ داری معنیدر سطح  و ۱۴۰۳ يآزاد

شاخص برازش تطبيقي  ،)۳کمتر از  ،يعني( ۷۲۳/۱برابر با  ر نسبيئشامل کاي اسکو
)۹۰۸/۰=CFI(،  شاخص برازش فزاينده)۹۰۹/۰=IFI(،  لويس  - شاخص توکرو
)۹۰۳/۰=TLI(، و شاخص ريشه دوم برآورد واريانس  ،۹۰/۰از  يشترب يعدد يربا مقاد

، برازش مدل در سطح ۰۸/۰کمتر از  يبا مقدار عدد ،)RMSEA=۰۵۴/۰(خطاي تقريب 
  ).۱شکل (قبول بوده است  لقاب

 گيري سبک زندگي برازش مدل اندازه نيکويي هايشاخص -۷جدول 

 شاخص

نسبي دو یک

df

x
2

  

نيکويي 

 برازش

)GFI( 

برازش 

 تطبيقي

)CFI(  

برازش 

 فزاينده

IFI  

 -توکر

 لويس

)TLI(  

دوم برآورد  يشةر

 واريانس خطاي تقريب

)RMSEA(  

معيار 

  یپيشنهاد
۳≤  ≤ ۹۰/۰  ≤ ۹۰/۰  ≤ ۹۰/۰  ≤ ۹۰/۰  ۰۸/۰ ≤  

مقدار 

  شده گزارش
۷۲۳/۱  ۷۴۴/۰  ۹۰۸/۰  ۹۰۹/۰  ۹۰۳/۰  ۰۵۴/۰  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  داستاندار يراساس مقاد بر هاي سبک زندگي لفهؤم يريگ مدل اندازه - ۱ شکل

از  يقتحق يرهايکه متغ دهد ينشان م هاي سبک زندگي مؤلفهگيري  مدل انداره يجنتا
دروني  انسجام و همگني ةدهند روايي همگرا که نشان. ندبرخوردار مناسب يروايي همگرا

 يعامل يشامل بارها یيشنهادپ، بر اساس سه معيار است مؤلفهمربوط به هر  هاي يهگو
تر از  و بزرگ يمساو ةشد استخراج يانسوار يانگين، م۵/۰ تر از و بزرگ ياستاندارد مساو

گونه  همان). Hair et al., 2010( دش يابيارز ۷/۰ از تر و بزرگ يمساو يبيترک ياييو پا ۵/۰
 يدهد که همه نشانگرها از بار عامل ينشان م يجنتا ،آمده است ۸و جدول  ۱که در شکل 

 يانسوار يانگينم يرمربوط به مقاد يجنتا ين،بودند و همچن رخوردارب ۵/۰تر از  بزرگ
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بر  يمتقس يرهر متغ يعامل يجمع مجذور بارها حاصل يقشده از طر محاسبه(شده  استخراج
 يرهاتمامي متغ يشده برا استخراج يانسوار يانگيننشان داد که م )يرآن متغ هاي يهتعداد گو

 يقشده از طر محاسبه( يبيترک ياييپا يرمقاد ين،بر ا افزون). ۸ جدول( است ۵/۰از  يشترب
مجموع  ةبه اضاف يعامل يجمع بارها بر حاصل يمبه توان دو تقس يعامل يجمع بارها حاصل
 است ۷/۰تر از  بزرگ يبيترک ياييپا يدارا يرهانشان داد که همه متغ )يريگ اندازه يخطاها

 ،شدهياد ةگان سه يارهايدست آمده بر اساس مع به نتايج به جهبنابراين، با تو). ۸جدول (
سبک زندگي از روايي گيري  هت که ابزار تحقيق مورد استفاده براي اندازگفتوان  مي

 .ه استبرخوردار بود همگراي مناسب

  گيري سبک زندگي ، پايايي ترکيبي بر اساس مدل اندازهشده نتايج ميانگين واريانس استخراج - ۸جدول 

تعداد   هاي سبک زندگي مؤلفه
  نشانگر

تعداد نشانگر 
  شده حذف

ميانگين واريانس 
  شده استخراج

)≤۵/۰(  

  پايايي ترکيبي
)≤۷۰/۰(  

  ۹۰۷/۰  ۵۲۳/۰  ۱  ۱۰  سالمت جسماني
  ۹۱۵/۰  ۶۱۲/۰  ۱  ۸  سالمت اجتماعي
  ۹۳۲/۰  ۶۳۳/۰  ۱  ۹  سالمت معنوي
  ۸۸۹/۰  ۵۷۷/۰  ۱  ۷  شناختي سالمت روان
  ۹۲۶/۰  ۵۶۰/۰  -  ۱۰  الگوي پوشاک

  ۹۱۲/۰  ۶۰۲/۰  ۱  ۸  الگوي غذا
  ۹۳۶/۰  ۶۴۸/۰  ۲  ۱۰  اوقات فراغت

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

هاي اصلي و  هاي سبک زندگي بر اساس نشانگر مؤلفهپس از ارزيابي  ،مرحله دومدر 
سازي مدل و ارائه نتايج بر  منظور ساده گيري، به نامناسب از مدل اندازه حذف نشانگرهاي

در ها  مؤلفهاز  کدام هر ةماند از مجموع ميانگين نشانگرهاي باقي ،اساس سازه سبک زندگي
منظور حصول اطمينان از  به ،سپس. دشزندگي استفاده نشانگرهاي متغير مکنون سبک  قالب

حت عنوان يک مکنون مدل عاملي هاي سبک زندگي ت مؤلفههمسويي و همگرايي 
دهد که  نتايج حاصل از برازش اين مدل هم نشان مي. )۲شکل (استفاده شد  )۱۱(شده جمع
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تر از و باالهاي سبک زندگي تحت عنوان يک مکنون از بارهاي عاملي مثبت  مؤلفههمه 
و پايايي ترکيبي  ۶۱۸/۰ شده استخراج يانسوار يانگينماز  ،شده بوده و براي مدل جمع ۵۰/۰
بر اساس  از برازش نيکويي مناسبمدل هم  ،همچنين است؛ وبرخوردار  ۹۱۸/۰

  . استشده  گی حاکي از همگرايي مدل جمعاست، که همبرخوردار  مربوط يها شاخص

  

  

  

  

  

  

 

  
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  سبک زندگي ةشد مدل عاملي جمع - ۲شکل 

زندگي، مدل ساختاري تحقيق  گيري سبکاندازه از برآورد مدل پس ،مرحله سومدر 
روابط علي و  استمدل کلي تحقيق  ،در واقع ،ساختاري مدل. اجرا شد) تحليل مسير(

نيز مدل ساختاري در تحقيق حاضر . دهدرا نشان مي مستقل و وابسته بين متغيرهاي
سن، ميزان تحصيالت، ميزان درآمد  شامل(بطه مستقيم متغيرهاي مستقل بيانگر را

خانوادگي در سال، ميزان استفاده از تلويزيون در هفته، شرايط خانوادگي و محيط 
 در خصوص نيكويي برازش مدل ساختاري،). ۳ شکل( استسبک زندگي  و) اجتماعي

داري شاخص کاي  شده بر اساس معني، مدل برآوردچنده هرهاي تحقيق نشان داد کيافته
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هاي  ساير شاخص بر اساس برخوردار نيست، اما ، از نيکويي برازش مناسبرئاسکو
و  )۳مقدار عددي کمتر از  ،يعني( ۱۹۴/۱برابر با  ر نسبيئبرازش مدل شامل کاي اسکو
 ،)CFI=۹۹۳/۰(شاخص برازش تطبيقي  ،)GFI=۹۶۴/۰(شاخص نيکويي برازش 

با مقادير  ،)TLI=۹۸۸/۰(لويس  - شاخص توکر ،)IFI=۹۹۳/۰(شاخص برازش فزاينده 
دوم برآورد واريانس خطاي تقريب  ةو شاخص ريش ۹۰/۰عددي بيشتر از 

)۰۲۸/۰=RMSEA(،  برازش مدل در سطح قابل قبول۰۸/۰با مقدار عددي کمتر از ، 
  ). ۹و جدول  ۳شکل (بوده است 

  )ريضرايب مس(ي برازش مدل ساختاري تحقيق هاي نيکويشاخص -۹جدول 

 شاخص
df

x
2

  

ر کاي اسکوئ

  نسبي

GFI 

شاخص 

نيکويي 

 برازش

CFI 

شاخص 

برازش 

  تطبيقي

IFI 

شاخص 

برازش 

  فزاينده

TLI 

شاخص 

  لويس -توکر

RMSEA 

دوم  شاخص ريشة

برآورد واريانس 

  خطاي تقريب

  ≥ ۰۸/۰  ۹۰/۰ ≥  ۹۰/۰ ≥  ۹۰/۰ ≥  ۹۰/۰ ≥  ≥۳  یمعيار پيشنهاد

  ۰۲۸/۰  ۹۸۸/۰  ۹۹۳/۰  ۹۹۳/۰  ۹۶۴/۰  ۱۹۴/۱  شدهمقدار گزارش

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

از  چهل درصد ةکنند د که متغيرهاي مستقل تحقيق تبيينده مدل ساختاري نشان مي
 از اهداف اصلي تدوين مدل ساختارييکي ديگر ). ۳شکل ( استتغييرات سبک زندگي 

شده در مدل مفهومي پژوهش در  دار بودن ضرايب مسير فرضمعني، و تعيين شدت، جهت
دست آمده در اين زمينه در جدول  ة نتايج بهرو، خالصاز اين .استهاي تحقيق قالب فرضيه

اصلي  ةبا آزمون شش فرضي ارتباطنتايج حاصل از مدل ساختاري در . ه شده استئارا ۱۰
اي وجود ندارد  گويان رابطه ک زندگي پاسخو سب وبين سن ) ۱: بود کهآن تحقيق حاکي از 

)۸۶۴/۰=ρ ،۰۱۱/۰ =β( مثبت و  ةگويان رابط سبک زندگي پاسخ وبين سطح تحصيالت ) ۲؛
بين درآمد خانوادگي و سبک زندگي ) ۳ ؛)ρ ،۲۰۲/۰ =β=۰۰۰/۰( ردوجود دا دارمعني
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بين ميزان ) ۴؛ )ρ ،۱۶۷/۰ =β=۰۰۳/۰( ردوجود دا دارمثبت و معني ةگويان رابط پاسخ
، ρ=۰۱۱/۰( وجود دارد دارمنفي و معني ةگويان رابط سبک زندگي پاسخ واستفاده از رسانه 

۱۴۱/۰ - =β( دارمثبت و معني ةگويان رابط سبک زندگي پاسخ وبين شرايط خانوادگي ) ۵؛ 
گويان  سبک زندگي پاسخ بين محيط اجتماعي و) ۶؛ و )ρ ،۳۲۴/۰ =β=۰۰۰/۰( ردوجود دا

  ).۱۰جدول ) (ρ ،۳۱۵/۰ =β=۰۰۰/۰( دار وجود داردمثبت و معني ةبطرا

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  مدل ساختاري تحقيق براساس ضرايب استاندارد  - ۳شکل 
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 بر سبک زندگي مؤثرنتايج مدل ساختاري نهايي عوامل  -۱۰جدول

  سطح  نتيجه آزمون
  داري معني

ضرايب 
رگرسيوني استاندارد 

)Beta( 

  روابط

  سبک زندگي  ←سن ۰۱۱/۰ ۸۴۶/۰ فرضيه رد
  سبک زندگي  ←تحصيالت ۲۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ييد فرضيهأت
  سبک زندگي  ←درآمد خانوادگي ۱۶۷/۰ ۰۰۳/۰ فرضيه ييدأت
  سبک زندگي  ←ميزان استفاده از رسانه  - ۱۴۱/۰  ۰۱۱/۰  فرضيه ييدأت
  سبک زندگي  ←شرايط خانوادگي  ۳۲۴/۰  ۰۰۰/۰  فرضيه ييدأت
  سبک زندگي  ←محيط اجتماعي  ۳۱۵/۰  ۰۰۰/۰  فرضيه ييدأت

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادها  نتيجه

هاي  وش تغييرات و دگرگونيگذار دستخايي ايران به عنوان جامعه در حال جامعه روست
گستردگي دامنه اين تحوالت به تغيير . سبک زندگي شده است گوناگوندر ابعاد  فراوان
 ،رو از اين. ده استانجاميها، تحوالت خانواده و شکاف نسلي در جوامع روستايي  ارزش
بر تغيير سبک زندگي روستاييان در شهرستان  مؤثربا هدف تحليل عوامل  ة حاضرمطالع

  .زنجان انجام شده است
اي  گويان رابطه سبک زندگي پاسخ وبين متغير سن  ،گونه که نتايج نشان داد همان

) ۱۳۹۱(سياهپوش و حيدري زرگوش هاي ارجمند  اين يافته با نتايج يافته. وجود ندارد
خدمات و تمام مناطق شهري و روستايي از  ،در دنياي امروزي. پوشاني دارد هم

هاي  توسعه فناوري ديگر سخن، به. اند مند شده بهره هاي نوين اطالعات و ارتباطات فناوري
هاي سني مختلف را کانون  هاي جديد زندگي، گروه ها و سبک ارتباطي نوين در ارائه الگو
سبک  وبين سطح تحصيالت که نتايج نشان داد  ،همچنين. تمرکز خود قرار داده است
اشي و کف پژوهشنيز در نتايج  ای مشابه يافته دار وجود دارد؛ زندگي رابطه مثبت و معني

ر سبک زندگي در مورد نقش متغير تحصيالت د. استگزارش شده ) ۱۳۸۹(همکاران 



  ...، محمد بادسار، سهيال فتحي                                      ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۹۸

تواند  که سطح سواد مي ،شود تبيين مي يي خاصها مؤلفهسبک زندگي در که ت گفتوان  مي
بهبود سطح سالمت جسماني افراد  ،کسب آگاهي و رعايت نکات بهداشتي و در نهايت در

دار بين درآمد خانوادگي و سبک زندگي در  بطه مثبت و معنيتبيين وجود را. مثمر ثمر باشد
و مجدي و همکاران ) ۱۳۸۹(هاي ازکيا و حسيني رودبارکي  در کنار نتايج يافته حاضر تحقيق

انواده نقطه قوت و بنيان اقتصادي خ مثابه ميزان درآمد خانوار به. پذير است امکان) ۱۳۸۹(
چرا که شرايط اقتصادي  ندگي افراد سهيم باشد،نتخاب سبک زخود در ا ةنوب تواند به مي

 ،در عصر کنوني. را در اختيار اعضاي خانواده قرار دهد هاي متعدد تواند فرصت خانواده مي
دسترسي به ابزارهاي الکترونيکي نوين و انتخاب الگوي مصرفي پوشاک و غذاي مناسب در 

 استورم -سوينينن و مريسو هاي نتايج يافته. گرو داشتن شرايط اقتصادي مناسب است
)Soininen and Merisuo-Storm, 2010(آبادي و آقابخشي ، رحمت )تايتان و )۱۳۸۵ ،

و  )Milbourne and Kitchen, 2014(، ميلبورن و کيچن Titan et al., 2012( همکاران
بر وجود رابطه منفي امکان استدالل در مورد يافته تحقيق مبني   )۱۳۹۲(ارجمندي و همکاران 

 ها رسانه .کند سبک زندگي را ميسر مي ودار بين ميزان استفاده از رسانه  و معني
توسعه و گسترش اين . شوند ترين ابزارهاي ارتباط جمعي در بين افراد شناخته مي مخاطبپر

مدت توجه به محتوا و اهداف بلند. استگير ها چشم فناوریابزارها در دوران جهاني شدن 
شده  راستای دستيابي به اهداف مشخصاي تالش سياستمداران خارجي در  هاي رسانه نامهبر

 نکتهين دتوجهي ب بي. نمايد تر مي ي غربي را ملموسهاي زندگ ها و سبک الگو یمبني بر القا
 ،همچنين. تواند پيامدهاي منفي زيادي بر افکار و رفتار اقشار مختلف جامعه داشته باشد مي

دار بين سبک زندگي و شرايط خانوادگي  حاکي از وجود رابطه مثبت و معني نتايج تحقيق
 شود، دي و اجتماعي افراد محسوب ميساز رفتارهاي فر خانواده نهادي است که زمينه. است

بروز رفتارهاي  ،اي متشکل از نهادهاي خانوادگي سالم باشد اي که اگر جامعه گونه به
. بيني است راد قابل پيشهاي سبک زندگي در اف فهمؤليکي از  در قالباجتماعي سالم 
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نيز در نتايج تحقيق خود به همبستگي رابطه بين تعالي خانواده ) ۱۳۹۲(محمدي و همکاران 
دستيابي به سالمت اجتماعي، به ديگر سخن، به باور آنها،  .کنند و سبک زندگي اشاره مي

 رايط خانوادگي مناسب است وداشتن ش شناختي و نيز سالمت معنوي افراد در گرو روان
م با آرامش روحي و رواني افراد أنيازمند توجه والدين به برقراري آسايش تو آن نيزتحقق 

تواند  افراد و خانوارها ميروابط اجتماعي سالم و ساده بين . در کانون خانواده است
دار بين محيط اجتماعي  وجود رابطه مثبت و معني ؛نوع سبک زندگي افراد باشد ةکنند تعيين

نتايج تحقيقات مشابه ارجمندي و . است همين نکتهيد ؤم حاضر سبک زندگي در تحقيق و
. دکن أييد ميرا ت حاضر هاي تحقيق يافته )۱۳۹۲(و باينگاني و همکاران ) ۱۳۹۲(همکاران 

. دساز ي بين افراد را فراهم ميهاي برقراري ارتباط اجتماع وجود محيط اجتماعي سالم زمينه
هاي  جامعه در برنامه هاي بقاي محيط اجتماعي سالم، مشارکت همگاني افراد يکي از راه

 .    استتعيين سرنوشت خود  راستایشده در  تدوين

  : شود ه ميئبر اساس نتايج پژوهش، پيشنهادهاي اجرايي زير ارا

  ةگويان رابط وضعيت سبک زندگي پاسخ وبين سن که تحقيق نشان داد  نتايج ،هرچند - 

هاي جديد  نسل ةپذيري و گرايش بيشتر و فزايندتأثيردار وجود ندارد، اما نبايد از  معني

 مثابه به انتربيت جوانان و نوجوان بايد .ها و الگوهاي جديد زندگي غافل بود به سبک

هاي اصلي کشور مبتني بر الگوهاي زندگي اسالمي و ايراني مورد توجه  سرمايه

هاي کنوني در  توجه به نيازهاي نسل ، که البته تحقق آن در گروبيشتري قرار گيرد

هاي شغلي  هاي ناشي از کمبود خدمات و فرصت جوامع روستايي و رفع نارسايي

هاي  و ظرفيتها  تکيه بر قابليت ،ستادر اين را. استدائمي و پايدار در اين مناطق 

جلوگيري از  برایالگوهاي فرهنگ بومي جامعه روستايي  محلي و تقويت و احيای

جلوگيري از تشديد مشکالت و  ،مهاجرت جوانان روستايي به شهر و به تبع آن

  .استالزم و ضروري  اهنجارهاي اجتماعي در مناطق شهرين
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بک زندگي از سطح تحصيالت در ميان پذيري وضعيت س يتأثيربا توجه به  - 

ها، امکانات،  توجه بيشتري به توسعه زيرساختکه شود  گويان پيشنهاد مي پاسخ

سوادي در  کني بي و نيروي انساني الزم براي ارتقای سطح آموزش و ريشه تجهيزات

رابطه مثبت سطح تحصيالت با وضعيت سبک زندگي . مناطق روستايي صورت گيرد

ي افراد از نظر سطح وضعيت زندگ ،ت که با افزايش سطح تحصيالتسا نحاکي از آ

، ضمن رو از اين. سالمت جسماني و نيز سالمت اجتماعي و رواني ارتقا يافته است

اي در مناطق روستايي،  يک هدف اساسي توسعه در قالبسوادي  کني بي توجه به ريشه

هاي  ز طريق توسعه برنامها انبراي بهبود وضعيت زندگي روستايي  ريزي برنامهبايد 

ريزان و  سواد در دستور کار برنامه تر يا بي ويژه براي افراد با تحصيالت پايين هآموزشي ب

هاي آموزشي متناسب با  ارائه بسته ،در اين راستا. اران روستايي قرار گيردذگ سياست

هاي سيار در مناطق روستايي به  ها و کتابخانه اندازي پيک شرايط جامعه محلي و راه

 .دشو منظور افزايش سطح دانش و آگاهي افراد ساکن در مناطق روستايي پيشنهاد مي

ک بين درآمد خانوادگي و وضعيت سب دار ة مثبت و معنيهاي تحقيق، رابط طبق يافته - 

هاي  ضمن توجه به توسعه فعاليتکه شود  پيشنهاد مي ،رو از اين. زندگي وجود دارد

ها و  وري آنها، بر اساس قابليت جاري در بستر جامعه روستايي و ارتقاي بهره

هاي مکمل مانند صنايع تبديلي و صنايع  اندازي فعاليت نسبت به راه ،هاي محلي ظرفيت

هاي توليدي به منظور  کارهاي گروهي و خوشهو کسب ها و ي از طريق ايجاد تعاونيدست

بهبود سطح زندگي افراد ساکن در  در نتيجه،ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اقتصادي و 

 .وداقدام شمناطق روستايي 

سبک زندگي،  ودار بين ميزان استفاده از رسانه  با توجه به وجود رابطه منفي و معني - 

و پيامدهاي منفي رسانه بر افکار و رفتار اقشار  توان به قدرت نفوذ باالي رسانه مي
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هاي اطالعات  ، با گسترش فناوريامروزه. ويژه نسل جوان اشاره کرد همختلف جامعه ب

بخش اعظم  ،هاي اجتماعي نوين گسترش فزآينده شبکه ،آن در پیو  و ارتباطات

ه تيافاختصاص  بداناوقات فراغت نسل کنوني حتي در جوامع محلي و روستايي 

سفانه رواج هاي اطالعات و ارتباطات متأ ورد توسعه رسانه و فناوريهار. است

گرايي  الگوهاي مبتني بر فردگرايي، انزواي اجتماعي، افسردگي، سرخوردگي، مصرف

جاي فرهنگ کار و تالش و سرزندگي  بااليي از توقعات و انتظارات به سطحبا م أتو

اي بهتر  گونه هب توان گاه ارزان و در دسترس مياين فضاي گسترده و  از اما. بوده است

هاي مناسب،  د که با توليد محتوا و برنامهشو پيشنهاد مي ،در اين راستا. ردکبرداري  بهره

ضمن ايجاد  ،هاي اجتماعي با عضويت افراد کارآفرين و موفق تشکيل گروه

گيري  هاي بهره هاي الزم مبتني بر فرهنگ بومي و محلي در اين عرصه، زمينه جذابيت

 . دفراهم شووري کار و فعاليت روستايي  از اين فضا و فرصت براي ارتقاي بهره مؤثر

دار بين سبک زندگي و شرايط  نتايج تحقيق حاکي از وجود رابطه مثبت و معني - 

ساز رفتارهاي فردي و اجتماعي افراد  خانواده نهادي است که زمينه. استخانوادگي 

دستيابي به سالمت جسماني، اجتماعي،  سخن، ؛ به ديگرشود محسوب مي

 ،رو از اين. رايط خانوادگي مناسب استشناختي و معنوي افراد در گرو داشتن ش روان

هاي  دوره در هاي آموزش خانواده از زمان تشکيل خانواده و برنامه شود که پيشنهاد می

و نهادهاي متولي  ها سازمان ای از سوی گونه بهسني مختلف حضور فرزندان در خانواده 

 .را تأمين کندم با آرامش روحي و رواني در کانون خانواده أآسايش تو توسعه يابد که

در  که شود پذيري وضعيت سبک زندگي از محيط اجتماعي پيشنهاد ميتأثيربا توجه به  - 

ها،  گيري مشارکت مردم در تصميم ،راستاي تقويت محيط اجتماعي جامعه روستايي

با بازسازي  ،همچنين. ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد ها و طرح تدوين و اجراي برنامه
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هاي محلي، برگزاري مسابقات و  الگوهاي مناسب بومي و سنتي، گسترش بازي

ضمن پر کردن اوقات فراغت جوانان روستايي در يک فضاي  ،هاي روستايي نمايشگاه

هاي توسعه کار و فعاليت، تقويت همدلي و مشارکت هر  بت و سالم، زمينهرقابت مث

 .ودشچه بيشتر در محيط اجتماعي جامعه روستايي فراهم 

هاي زندگي متناسب با ساختارهاي فرهنگي  در راستاي بهبود و تقويت الگوها و سبک
شرح زير  بهنيز برخي پيشنهادهاي پژوهشي براي تحقيقات آتي  ،کشور در مناطق روستايي

 :شود ارائه مي

اي سبک زندگي در مناطق مختلف روستايي بر اساس دوري و نزديکي  بررسي مقايسه �
 ؛به مراکز شهري

 ؛نها با همديگرآهاي مختلف سني و مقايسه  بررسي وضعيت سبک زندگي در ميان گروه �

رسانه بر تحوالت سبک زندگي مناطق روستايي به منظور  تأثيرتر  بررسي عميق و دقيق �
  ؛ها و تهديدها ها و ارائه راهبردهاي مناسب در برخورد با چالش شناسايي چالش

هاي تقويت بنيان خانواده در بسترهاي محلي و روستايي به منظور ارائه  بررسي زمينه �
اين نهاد بنيادي در ترويج و توسعه الگوهاي مناسب  مؤثرراهکارهايي براي ايفاي نقش 

 ؛ وهاي جديد به نسل و انتقال آن زندگي

هاي محلي  بر بازسازي الگوهاي مناسب بومي و سنتي مانند بازي مؤثربررسي عوامل  �
 .به منظور ايجاد محيط سالم فرهنگي، رواني، اجتماعي و اقتصادي در جامعه روستايي

 ها يادداشت

1. Information and Communication Technology (ICT) 
2. globalization 
3. Giddens 
4. lifestyles 
5. Bourdieu  
6. Veblen 
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7  . Simmel 
8. Max Veber  
9. Michele Sobel 
10. George Gerbner's cultivation theory 
11. parcel model 
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: شناسي جامعه منظر از زندگي سبک« ،)۱۳۹۲(احمدي، سينا  و ؛ايراندوست، فهيم ؛باينگاني، بهمن
، فرهنگي مهندسي: اجتماعي علوم. »سبک زندگي مفهوم و واکاوي شناخت بر اي مقدمه
  .۷۴-۶۵۴ صص ،۷۷شماره 

: كردستان در اجتماعي هويت و نسلي دگرگوني«، )۱۳۸۸(کمال  پناه، خالق غالمرضا و جمشيديها،
 .۵۳، ص۳، شماره جوانان پژوهش .»سقز شهر مطالعه جوانان
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بازخواني تجربه مدرنيته روستايي در ايران «، )۱۳۹۰(پور گتابي، کرم و صفري شالي، رضا  حبيب
  .۷ ص، ۴۱، شماره رفاه اجتماعي. »)روستاهاي استان مركزي: موردي مطالعه(

 زندگي سبك بر آمريكايي گرايي مصرف تأثير« ،)۱۳۹۲(علي  باغشاهي، قلي روستا، مريم و حق
،  ۸، سال جهان معاصر ادبيات پژوهش .»ها اردك فصل فيلم شناسي نشانه جوانان مكزيكي،

 .۷۲-۵۷ صص ،۱۱شماره 

 :موردي مطالعه( ملي هويت و زندگي سبک« ،)۱۳۸۹( عليروحاني،  و ؛هاشمي، سميه ؛نوري، ببژن خواجه
 . ۱۵۲- ۱۲۷صص  ،۴، شماره ۱۱ سال ملي، مطالعات. »)شيراز هاي شهر دبيرستان آموزان دانش

 ،جوانان قومي هويت با زندگي سبک رابطه رسيبر« ،)۱۳۸۹( سلطاني، الوين و ذوالفقاري، ابوالفضل
  .۵۰- ۲۴صص  ،۲، شماره ۱۱سال ، ايران شناسي جامعه. »مهاباد شهرستان :موردي مطالعه

 .»روستايي زندگي سبک تغيير به تمايل بر ها رسانه تأثير بررسي« ،)۱۳۸۴(زاده، سيدنورالدين  رضوي
  .۱۴۴-۱۱۱ ، صص۳۱، شماره )طباطبايي عالمه دانشگاه( اجتماعي علوم

 رفاه .»جوانان اجتماعي هويت و زندگي سبک« ،)۱۳۸۵( آقابخشي، حبيب آبادي، الهام و رحمت
  .۲۵۶-۲۳۵ ، صص۲۰، شماره ۵ ، سالاجتماعي

بررسي تطبيقي روابط اجتماعي سبک زندگي ديني و «، )۱۳۹۱(رحيم سيدي، فرانک و بيرقي، محمد
  .۳۵ ص، ۲۵، شماره پژوهش ديني. »کيد بر جامعه ايرانأسبک زندگي مدرن با ت

مرکز آمار استان : زنجان .استان زنجانسالنامه آماري  ،)۱۳۹۱و  ۱۳۸۵(مرکز آمار استان زنجان 
  .زنجان

جامعه  تغييرات نسلي سبک زندگي در«، )۱۳۹۳( نسب، حميد صالحي اصفهاني،گيتي و خجسته
 ،۴۰ ، شماره۱۲ ، سالجغرافيا .»باغ شهرستان ساوه قشالق قره :نمونه موردي ،عشايري
 .۱۸۵-۱۶۱ صص

 پسران و پدران بين نسلي شكاف مسئله تبيين و بررسي« ،)۱۳۹۲( كمربيگي، خليل و طوالبي، زينب
   .۳۴شماره پژوهي،  خانواده .»ايالم استان در

شناختي الگوهاي مصرف در بين ساكنان  تحليل جامعه«، )۱۳۹۰(عبداللهي، محمد و مرادي، سجاد 
  .۹شماره  ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، برنامه .»تهران شهر

زن و . »بررسي سبک زندگي زنان شاغل و غيرشاغل« ،)۱۳۹۱(زاده، سکينه  کردي، حسين و هادي
 .۴۲-۲۱ ، صص۴، شماره ۳سال  جامعه،

 در اجتماعي و اقتصادي تغييرات بررسي« ،)۱۳۸۷( ازكيا، مصطفي و ؛بهروان، حسين مهدي؛کرماني، 
 :مطالعه مورد نمونه ،روستايي مناطق در صنعت استقرار واسطة به روستاييان زندگي شيوه

 انساني علوم و ادبيات دانشکده ،اجتماعي علوم .»زري قلعه مس معدني صنعتي مجتمع
  .۲۱۴-۱۷۹ ، صص۵شماره مشهد،  فردوسي دانشگاه
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 بر زندگي سبك تأثير بررسي«، )۱۳۸۹(نژادعربي، كاظم  ؛ و عباسپهلوان، منوچهر ؛كفاشي، مجيد
 ،۹شماره  ،اجتماعي پژوهش .»بابل شهر ساله ۲۹- ۱۵ جوانان موردي مطالعه ،اجتماعي هويت
 . ۱۳۹- ۱۱۷صص 

و اعتباريابي پرسشنامه سبک ساخت «، )۱۳۹۱(باقر ؛ و کجباف، محمدعابدي، احمد ؛لعلي، محسن
 .۸۰-۶۴ ، صص۱، شماره ۱۵، سال شناختي هاي روان پژوهش. »زندگي

 زندگي سبك« ،)۱۳۸۹( هوشمند، محمود و ؛بهروان، حسين ؛صدرنبوي، رامپور ؛اکبر مجدي، علي
 ،اجتماعي علوم .»اقتصادي والدين سرمايه فرهنگي و با آن رابطه و مشهد شهر ساكن جوانان

  .۱۶۱- ۱۳۱ صص، ۲، شماره ۷مشهد، سال  فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده
 سبك در والدين با فرزندان تعارض«، )۱۳۹۰(حبيب  خسروشاهي، سعيد و صبوري معيدفر،

  .۹۷-۶۷ صص ،۷، شماره اجتماعي توسعه و ريزي  رفاه برنامه. »زندگي
سبك زندگي و الگوي رفتار در هاي  مؤلفهبررسي «، )۱۳۸۹(آبادي، غزال  بک محمدي، افشين و بي

  .۱۱شماره  ،ارتباطات -مطالعات فرهنگ. »هاي سينمايي پرفروش فيلم
و عابدي، احمد  ؛زاده، مريم ؛ فاتحياعتمادي، عذرا ؛احمدي، سيداحمد ؛اله محمدي، رحمت

مشاوره و . »گانه بين سبک زندگي با تعالي خانوادهبررسي رابطه ساده و چند«، )۱۳۹۲(
  . ۱۰۴-۸۹صص  ،۱، شماره ۳، سال درماني خانواده روان

 ،گيري شخصيت فرهنگي اوقات فراغت و شكل«، )۱۳۸۲(فکوهي، ناصر و انصاري مهابادي، فرشته 
 .۸۹-۶۱ صص ،۴، شماره شناسي مجله انسان. »نمونه موردي دو دبيرستان دخترانه شهر تهران
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