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 چکیده

های جمعی و در پی آن، تشدید و تسهیی  های اخیر، گسترش حوزة نفوذ رسانههای سبک زندگی در دههتغییرات روزافزون شاخص هدف:

در تر و میاجرت روزافزون افراد ساکن نواحی روستایی به دیگر مناطق، مسألة سهبک زنهدگی ارتباطات بین نواحی روستایی و شیری بزرگ

نواحی روستایی را به چالش کشانده است. از این رو، شناخت عوام  مؤثّر بهر سهبک زنهدگی افهراد سهاکن در نهواحی روسهتایی،  هرورتی 

های مناسبی را برای بیبود محیط زندگی های گوناگونی است و روشها و مؤلّفهجایی که سبک زندگی دارای شاخصانکارناپذیر است. از آن

سهازد. ههدا از انجهام ایهن پهژوهش، یابی به توسعة پایدار روستایی فهراه  میناخت تغییرات، افق نوینی در راستای دستدهد. شارائه می

 معرّفی الگوی نوینی از سبک زندگی در نواحی روستایی بر پایة سبک زندگی متناسب با محیط است. 

ای خانههای مورد نیاز از مطالعات کتابیلی و رویکرد آن پیمایشی است. دادهتحل -این تحقیق از لحاظ هدا، کاربردی و از حیث روش، توصیفی روش:

روستا از روستاهای  3های خواا و رشتخوار در استان خراسان ر وی است که اند. جامعة آماری، نواحی روستایی شیرستانو پیمایشی گردآوری شده

های تحقیق، از آزمون پیرسون و جیت اند. برای سنجش فر یهوش کوکران انتخاب شدهنفر به ر 150خانوار و از این میان،  20دارای جمعیت باالی 

 ، استفاده شده است.SPSSافزار تحلی  استنباطی از رگرسیون به کمک نرم

و نیهز آزمهون مقایسهة های تحقیق، عوام  مؤثّر بر سبک زندگی روستائیان، با توجّه به مقهدار بهاالی آزمهون پیرسهون نتایج حاص  از یافته ها:یافته

ها، حاکی از اثرگذاری زیاد عوام  فرهنگی در سبک زندگی مناطق روستایی مورد مطالعه است. به این ترتیب، عوامه  اجتمهاعی، فرهنگهی و میانگین

 درصد از تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی را تبیین کنند. 45اقتصادی قادرند به طور نسبی 

خصوص در زمینة عوامه  اقتصهادی و دشواری در گردآوری اطاّلعات مربوط به عوام  مؤثّر بر سبک زندگی روستائیان، بها: ها/ راهبردهمحدودیت

 های پژوهش حا ر هستند.فرهنگی، از جمله چالش

با سبک زندگی روستایی،  های ویژه و متناسبجیت هدفمندکردن تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی، تولید و پخش برنامهکارهای عملی: راه

 های فرهنگی و اجتماعی پیشنیاد شده است.های پیشرفتة ارتباطی و مشارکت ساکنان در طرحآوریکارگیری دانش بومی، استفادة مناسب از فنبه

توان گهام میمّهی در ایی میکردن سی  هر یک از عوام  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثّر بر سبک زندگی در مناطق روست: با مشخصاصالت و ارزش

 ریزان روستایی را در این راه یاری کرد.های می  سبک زندگی مث  اوقات فراغت، تغذیه، نحوة پوشش افراد برداشت و برنامهرفع معضالت مربوط به شاخص

 ای، مشارکت اجتماعی، خواا، رشتخوار.سبک زندگی، مصرا رسانهها: کلیدواژه
 

بررسی عوام  مؤثّر بر سبک زندگی در نواحی روستایی ایران )مطالعة موردی: نواحی (. 1395. )حقیقتیان، م نیا، م. ویوسف ارجاع:

 .59-47(، 4)5 ریزی روستایی،مجله پژوهش و برنامه. های خواا و رشتخوار(روستایی شیرستان
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 مه . مقد1ّ
 لهأمس بیان. 1. 1

ای اخیهر اندیشهمندان هدههه طهیترین مسائلی کهه از می 

 ةلأ، مسهانهده کردهن توجّهه آبهای مختلف علوم اجتماعی حوزه

سبک زندگی اسهت. سهبک زنهدگی ترجیحهات افهراد را نشهان 

، تفههری ، گههذران اوقههات فراغههت، مطالعههه ةدهههد و در نحههومی

استراحت، مسهافرت، لبهاو و پوشهات، تغذیهه، مهدیریت بهدن، 

 شهودگر میسبک معماری و چیدمان داخلی منازل مردم جلهوه

تغییههرات  ،های اخیههر. در سههال(249 ص. ،1984، 1)بوردیههو

ه بهدر ایهران  در سهبک زنهدگی روسهتایی گیریچش اساسی و 

. (260 ص. ،1388)ازکیا و حسینی رودبارکی،  وجود آمده است

روستا  1132تعداد  1390تا سال مشیشجری ه 1335از سال 

 ةکه بهه واسهط (1390)مرکز آمار ایران،  اندبه شیر تبدی  شده

-راه با بسط و گسترش شهبکهآن نسبت جمعیت شیرنشین ه 

های سیاسی و اداری در الیت اقتصادی، سازمانهای ارتباطی، فعّ

تبهدی   یافتهه اسهت.یش افزا نزدیک به نواحی روستاییمناطق 

راه بها افهزایش هه  های کوچهکبهه شهیربزرگ نقاط روستایی 

ثهانوی  گزینی روابط غیرمسهتقی  وموجب جای ،امکانات مذکور

ی سهبک چیره و بهه طهور کلّهبهبه جای روابط مستقی  و چیره

رسی سبک زنهدگی برّ شده است. روستانشینهای زندگی انسان

های خاصی از جامعه همهواره هاعضای یک جامعه یا اعضای گرو

 اسهت داشتهای یت ویژهاهمّ ،از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی

 ،4گیهدنز ؛1984، بوردیهو ؛1374، 3وبهر ؛1373 2)ابن خلهدون

. شههناخت و تحلیهه  عوامهه  مختلههف (1996 ،5و چنههی 1384

ر بر سبک زندگی روسهتائیان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثّ

بردن ریزان روستایی را در پیکه برنامه رددایت از آن جیت اهمّ

ای کهه در پهر رفتارههای اجتمهاعی، فرهنگهی و به عل  عمده

معضهالت  ها را در ح ّرساند و آنمیاقتصادی افراد است، یاری 

این نهواحی کمهک خواههد  ةاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آیند

و نواحی روستایی مورد مطالعه، عالوه بهر شهرایط اقلیمهی  د.کر

نزدیکهی از کهانون  ةخود، در فاصل های طبیعی خاصّمحدودیت

عوامه  مختلفهی  از ایهن رو،انهد. تر نیز قرار گرفتهشیری بزرگ

توانهد بهر سهبک زنهدگی ر از ایهن موقعیهت جغرافیهایی میمتأثّ

د. در کنهو آن را دچهار دگرگهونی  باشدگذار رها تأثیساکنان آن

وامه  اجتمهاعی، اصهلی ایهن اسهت کهه ع ةلأاین پهژوهش، مسه

فرهنگی و اقتصادی شناسایی شده به چه میزان سهبک زنهدگی 

سهبک زنهدگی،  دهند؟در نواحی روستایی تحت تأثیر قرار میرا 

شهود یک ابزار نرم فرهنگی برای مدیریت اجتماعی محسوب می

د، بسهیاری از شهودرسهتی تهدوین و در صورتی که دانش آن به

ی زم نخواههد بهود و حتّهال ،ابزارهای سخت مهدیریت اجتمهاعی

ر خواهد پروستایی  لتحوّجای بسیاری از منازعات سخت را در 

 کرد.

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 5نفر، دارای  859/121شیرستان خواا با جمعیتی معادل 

شیرسهتان رشهتخوار  ودهسهتان  8بخهش و  4شهیری و  ةنقط

بخش و  2شیری و  ةنقط 2نفر، دارای  632/60جمعیتی معادل 

آماری استان خراسان ر وی در سال  ةنام)سال دارددهستان  4

 ةنواحی روسهتایی مهورد مطالعه (.35-36 ، صص.1391، 1390

روستاهای باغچه و هزارخوشه در شیرسهتان خهواا و روسهتای 

نسبی ( موقعیت 1) شک  .استآباد در شیرستان رشتخوار تجنّ

تقسههیمات سیاسههی  ،چنههین روسههتاهای مههورد مطالعههه و ه

روسههتای دههد. های خههواا و رشهتخوار را نشههان میشیرسهتان

روسههتای  ،شههتیفاننکیلههومتری شههیر  10 ةدر فاصههل باغچههه

و روسهتای کیلهومتری شهیر سهالمی  10 ةهزارخوشه در فاصهل

د. نهقهرار دارکیلومتری شهیر جنگه   6 ةت آباد نیز در فاصلجنّ

و  605هزارخوشه  ،نفر 81باغچه جمعیت ، 1390طبق آمار سال

بررسی و عیت شغلی ساکنان  .نفر بوده است 613/2ت آباد جنّ

های مرتبط بها الیتفعّ ةغلب دهندة، نشانهای مورد مطالعهروستا

هها دارد. بخش کشهاورزی در سهاختار اقتصهادی و معیشهتی آن

کشهاورزی اعهالم  1390شغ  اکثر سرپرستان خهانوار در سهال 

ارتباطی و تعامالتی اهالی جیهت  ةودمحد ،چنینشده است. ه 

، مایحتاج و نیز انجام امور اداری شیرهای نشتیفان، سالمی ةتیی

 ةعهالوه بهر ایهن، مطالعه اسهت؛و خهواا  جنگ ، تربت حیدریه

و عیت برخورداری روستاها از امکانهات و خهدمات عمهومی در 

سهط  دسترسهی محهدود اههالی بهه  ةدهند، نشهان1390سال 

 ت آموزشی، فرهنگهی، اقتصهادی و اداری اسهتامکانات و خدما

 (.1390 ،)مرکز آمار ایران
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 و رشتخوار خواف هایروستاهای مورد مطالعه و تقسیمات سیاسی شهرستاننسبی موقعیت  -1 شکل
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2 
ر بهر مهؤثّ رسی عوامه ه به هدا تحقیق حا ر که برّبا توجّ 

این تحقیق از لحاظ هدا،  .سبک زندگی مناطق روستایی است

. اسهتتحلیلهی  -ت و روش، توصهیفیکاربردی و از حیث ماهیّه

های خواا و رشهتخوار آماری، نواحی روستایی شیرستان ةجامع

ههای بهه نامروستا از میان روسهتاهای ایهن منهاطق  3است که 

نفهر جمعیهت( و  605) نفهر جمعیهت(، هزارخوشهه 81) باغچه

با جمعیتی معادل  ،نفر جمعیت( و در مجموع 613/2) آبادتجنّ

بها اسهتفاده از فرمهول  ،اند و از آن میانانتخاب شدهنفر  299/3

 ةشهیوو بها اسهتفاده از انتخهاب  نفهر 150، گیری کوکراننمونه

و مهورد تقسی   ،متناسب بین روستاهای مورد مطالعهاختصاص 

های بههرای ارزیههابی و سههنجش فر ههیه د.انههقههرار گرفتهمطالعههه 

هایی کهه تحقیق، از آزمون پیرسون استفاده شده است. فر هیه

 اند، به صورت زیر هستند:رسی شدهدر این مقاله برّ

اند بهر سهبک زنهدگی سهاکنان عوام  اجتمهاعی توانسهته -

 ر باشند.نواحی روستایی مؤثّ

نواحی  اند بر سبک زندگی ساکنانعوام  فرهنگی توانسته -

 ر باشند.روستایی مؤثّ

اند بهر سهبک زنهدگی سهاکنان عوام  اقتصهادی توانسهته -

 ر باشند.نواحی روستایی مؤثّ

 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2
شده، با استفاده از مبهانی نظهری های مطرحبرای سنجش فر یه

های مهورد ر وابسته و نیهز شهاخصرهای مستق  و متغیّمتغیّ ،موجود

( تعریهف 2( و )1رها برابهر جهداول )رسی هر یک از متغیّبرّ نظر جیت

 اند.شده

 پردازان مورد مطالعهبه تفکیک نظریه های آنر وابسته و شاخصمتغیّ -1جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 کنندة شاخصپردازان بیانپرداز/ نظریهنظریه هاشاخص متغیّر وابسته

 سبک زندگی

 بوردیو و چِنی ات فراغتالگوهای گذران اوق
 ، وبر، بوردیو و گیدنز7، وبلن6زیم  مُدگرایی )لباو(
 بوردیو، گیدنز و چِنی نوع تغذیه
 بوردیو مدیریت بدن

 بوردیو سبک معماری و چیدمان داخلی منازل
 بوردیو کردنزبان و لیجة صحبت
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ر عوام  اجتماعی، فرهنگهی و اقتصهادی سه متغیّ ،چنینه 

رهای مستق  و تأثیرگهذار بهر سهبک زنهدگی یز به عنوان متغیّن

 یهاکههه شههاخص شههدسههاکنان در نههواحی روسههتایی مطالعههه 

 ةدهنهدپرداز ارائهنظریههچنهین، ه درنظرگرفته برای هر یک و 

 :است( 2برابر جدول ) ،آن

 

 پردازان مورد مطالعههای آن به تفکیک نظریهرهای مستقل و شاخصمتغیّ -2جدول 

 1394های پژوهش، أخذ: یافتهم
 کنندة شاخصپردازان بیانپرداز/ نظریهنظریه هاشاخص متغیّر مستق 

 عوام  اجتماعی

 9و ورث 8وبر، لرنر مشارکت اجتماعی

 10ابن خلدون، وبر، ورث و اسپایکمن های سیاسی و اداریسازمان

 و لرنر 12، اسملسر11پارت ها و وسای  ارتباطیشبکة راه

 ، وبر و لرنر14، دورکی 13ابن خلدون، تونیر وحیة فردگراییر

 ابن خلدون، دورکی  هویت طبقاتی

 15تونیر، زیم ، پارت، ورث و فیشر روابط غیرمستقی  و ثانویه

 عوام  فرهنگی

 لرنر و بوردیو امکانات فرهنگی و آموزشی

 لرنر و بوردیو ایمصرا رسانه

 ولرنر و بوردی سرمایة فرهنگی

 ابن خلدون های دینیگرایش

 عوام  اقتصادی

 ابن خلدون، زیم ، وبر و اسملسر شیوة معیشت

 زیم  گراییمصرا

 وبر بازار و مراکز خرید

 ابن خلدون، زیم ، پارت و ورث منافع شخصی و سوداگرانه

 ابن خلدون های مشترتحمایت

 ابن خلدون و لرنر سط  رفاه اقتصادی افراد
 

 مبانی نظری تحقیق .3
 . سبک زندگی1. 3

شناسان به مو هوع سهبک زنهدگی های اخیر جامعهدر دهه

تهوان الگوههایی از کهنش مهی را زنهدگی سهبکانهد. ه کردهتوجّ

اندیشهمندان زیهادی  اسهت. افراد جامعه ةدانست که تمیزدهند

اند ها و نظرات خود پرداختهسبک زندگی، به بیان دیدگاه ةدربار

ابهن خلهدون، زیمه ، وبلهن، وبهر،  هایهین بخش نظریهکه در ا

 .دشومو وع سبک زندگی ارائه می ةبوردیو، گیدنز و چِنی دربار

رسهی نشین و شیرنشین بهه برّابن خلدون با طرح دو سنخ بادیه

پهردازد. وی تأثیر سبک زندگی بر نظام ارزشی افراد و جامعه می

وی دو سهنخ  ت چنین اختالفهی چیسهت؟درصدد بود دریابد علّ

نشین و شیرنشهین را براسهاو روش معیشهت و اجتماعی بادیه

سهازد و بهه های زندگی یا همان سبک زنهدگی مطهرح میشیوه

ت اصلی اختالا این دو سنخ را محیط جغرافیهایی علّ ،یطور کلّ

باید دانست که تفاوت عادات و رسهوم » داندو شیوة معیشت می

اختالفی اسهت کهه در شهیوة ها در نتیجة تون زندگانی ملّؤو ش

ص.  ،1373 )ابن خلدون، «گیرندمعاش )اقتصاد( خود پیش می

های زیم  در ارتباط بها مصهرا براسهاو مفیهوم دیدگاه(. 225

 ،اند. از دید زیم  شهیرمدهای شیرنشینی تدوین شدهاشیر و پی

مهدرن  ةفضایی است که زندگی مدرن در آن جریان دارد. جامع

شک  گرفته و به صورت عمیق و کام  در  شیردر اص  در کالن

(. در 176 ص.، 1380 ،16، )کیویسهتو جا تکام  یافتهه اسهتنآ

تههرین های زنههدگی از می شههیری، سههبکشههرایط زنههدگی کالن

ها برای بیهان خهود در رابطهه بها از آنتوان اند که میهاییشیوه

هویت استفاده  شیر و تحکی  حرّدیگران و انبوه جمعیت کالن

سهبک  راهبهردترین مصرا به عنوان اصهلی ةلأوبلن به مس رد.ک

وبلهن  ة(. ایهد48 ص.، 2003 ،17، )کالرت استزندگی پرداخته 

ه از مرفّه ةطبقه» اوبر تمایزیابی و تقلید مبتنی اسهت. بهه بهاور 

یابد و خود را طریق مصرا تظاهری به اقتدار هنجاری دست می

های اجتمهاعی زیردسهت ... گروه کندبه الگوی جامعه تبدی  می

ه تنظهی  مرفّه ةکوشند تا خود را با الگوههای هنجهاری طبقهمی
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، ویبههه اعتقههاد  ،(. در واقههع21 ص. ،1382 )فا ههلی، «کننههد

 کننهد.ه تقلید میمرفّ ةطبقات زیردست از الگوهای مصرا طبق

از  ،قمفهاهی  منزلهت و تعلّه( در تقاب  بها مهارکر و)از دید وبر

روند و مسائ  مربوط به برازندگی میاتر فرمسائ  صرا طبقاتی 

د و ترجیحهات فراغتهی را نیهز   بصری آن در مُو سلیقه و تجسّ

مُدهای گونهاگون نیهز از  (.98 ص. ،1386)بنت،  شودشام  می

هها آن ةوسهیله های مختلف زندگی ناشی شهده و بهدرون سبک

شوند. هر سبک زندگی آدابی خهاص دارد کهه پذیرفته یا رد می

آداب، زمهانی مُهد نامیهده » شهودآداب مُد را نیز شهام  میاین 

گیری کهنش مبنای جیهت ،بودن رفتار مربوطهشوند که تازهمی

بوردیو سبک زندگی که  ة(. در نظری34ص.  ،1374)وبر،  «باشد

فههرد در  ةکننههدبندیشههده و طبقهبندیشههام  اعمههال طبقه

حهات و روز، نهوع تفریهایی چهون تقسهی  سهاعات شهبانهعرصه

گفتن و معاشههرت، اثاثیههه و خانههه، آداب سههخن ةورزش، شههیو

ترجیحهات  ةیافت یافتهه و تجسّه عینیت ،رفتن است، در واقهعراه

(. به نظر بوردیهو بها تغییهر 96ص.  ،1381، 18)باکات افراد است

گامی کند که ه گامی با آن حرکت میزمینه، ذوق در جیت ه 

یابد. با تغییر در زمینهه، ب میبین ذوق و زمینه در عملکرد بازتا

نوایی با تغییهرات در )ساختارهای ذهنی( روستاییان در ه  ذوق

زمینههه، حرکههت کههرده اسههت. در نتیجههه، تغییراتههی در ذوق 

)ساختارهای ذهنی( روستاییان به وجود آمده است کهه بازتهاب 

)تغییهر در سهبک زنهدگی:  توان در عملکرد روستاییانآن را می

بیداشتی، تغییهر عهادات  ةة پوشش، تغییر در شیوتغییر در شیو

غذایی، تغییر در شیوة گفتاری، تغییر در الگهوی گهذران اوقهات 

 ة(. براساو نظریه119ص.  ،1385)توک ،  فراغت( مشاهده کرد

دیگر از لحهاظ سهبک زنهدگی روستاها و شیرها بها یهک ،بوردیو

زنهدگی سبک  ،(. از نظر گیدنز1984 )بوردیو، هایی دارندتفاوت

بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد وای ک توان به مجموعهرا می

گیرد. چون نه فقط نیازهای جهاری او کار میه ها را بکه فرد آن

بلکه روایت خاصهی را هه  کهه وی بهرای هویهت  ؛آورندرا برمی

سهازند.   میدر برابر دیگران متجسّ ،شخصی خود برگزیده است

آینههد، ه درمیدهههای روزمههرّسههبک زنههدگی بههه صههورت عملکر

عملکردهایی که در نوع پوشهش، خهورات، طهرز کهار و محهیط 

یابنهد. ههر یهک از   میمطلوب برای مالقات بها دیگهران تجسّه 

کند )چه هایی که یک شخص در زندگی روزانه میگیریتصمی 

گونه کار کن ، پر از پایان کار بها هبپوش ، چه بخورم، در کار چ

ه مشارکت ( در تعیین و تنظی  امور روزمرّچه کسی مالقات کن 

گران نه تنیا (. از نظر چِنی تحلی 30 ص. ،1384)گیدنز،  دارند

های تغییهر ريیه  غهذایی، عهادات اوقهات فراغهت یها باید زمینه

 ؛های وابسته به جنر را بداننهدهای مربوط به نقشداشتچش 

ییهر نیهز بلکه نیازمند دانستن معنای فرهنگی انواع گونهاگون تغ

هایی از هویهت جمعهی های زنهدگی هه  صهورتهستند. سبک

 ص. ،1996)چنهی،  یابنهدل میهستند که در طول زمهان تحهوّ

اشکال گونهاگون  ةترین خصیصمی  ،در نگاه چنی، انتخاب (.11

ههها و ههها، ارزشسههبک زنههدگی اسههت. انتخههاب حاصهه  نگرش

بهه  ههاهای خاص هر گروه اجتمهاعی اسهت و ایهن انتخابذائقه

بودن، شهاغ  یها نسبت جنسهیت، قومیهت، شهیری و روسهتایی

  (.97 ص.، 1996چنی، ) متفاوت است غیرهبودن و بیکار

 . پیشینۀ نظری تحقیق 2 .3
سبک زندگی و »خود با عنوان ة( در مطالع1381) چاوشیان

 ةهای ذوقی بهه عنهوان شهالودهویت اجتماعی: مصرا و انتخاب

بهه بررسهی « رمتهأخّ ةمدرنیته ةورتمایز و تشابه اجتمهاعی در د

مفیوم سبک زندگی از منظر مطالعات فرهنگی پرداختهه اسهت. 

 ةداری و سهرمایدهد عوام  فرهنگهی مثه  دیهننتایج نشان می

های تحقیق . یافتهاستفرهنگی بر سبک زندگی افراد تأثیرگذار 

ها بر تمای  به رسی تأثیر رسانهبرّ» عنوان ( با1383) زادهر وی

دههد کهه اسهتفاده از نشهان می« ر سبک زندگی روسهتاییتغیی

ههای خهارجی بهر نگهرش تلویزیون، ویهدئو و تماشهای تلویزیون

روستاییان به زندگی شیری و تمای  به تغییر سبک زنهدگی یها 

( 1382) ی تأثیرگذار است. رسهولیها به مصرا مادّتمایالت آن

داخت پر ةهای سبک زندگی و نحوشاخص»در تحقیقی با عنوان

های سبک زنهدگی فهلّؤرسی مبه برّ« های تلویزیونآن در آگیی

در تبلیغات تجاری تلویزیون به شناسایی پرداخته است. سؤاالت 

اصلی پژوهش این است که آیها تبلیغهات تجهاری در تلویزیهون، 

کند؟ ای خاص از زندگی را به مخاطبان معرفی میسبک و شیوه

شههده در لگههوی مصههرا تبلیالکههه در تبلیههال کههاال و نههوع او این

آمده دسهتشهود؟ نتهایج بهه میهایی توجّهها به چه ارزشآگیی

حاکی از آن است که سه گونه سبک زندگی در تبلیغات مطهرح 

ههای سبک زندگی مبتنی بر نمایش الگهو و ارزش -1شده است:

سبک زندگی مبتنی بهر مصهرا  -2 مربوط به طبقات اجتماعی

سههبک زنههدگی مبتنههی بههر  -3 یکاالهههای فرهنگههی و اقتصههاد

تهر الگوهها و یهن معنهی کهه بیشه ابه ؛تیالگوهای مدرن و سهنّ

ه مرفّه مهدرن طبقهات متوسهط و های مربوط بهه زنهدگیشارز

( در 1391) جامعه در تبلیغهات عر هه شهده اسهت. ذوالفقهاری
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رسی تأثیر عوام  اجتماعی، اقتصادی و برّ»تحقیق خود با عنوان

مهوردی:  ةمطالع، الگوی مصرا افراد فرهنگی بر سبک زندگی و

ثیر أرسهی تهبهه برّ« مناطق شمال، مرکز و جنهوب شهیر تیهران

عوام  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر سبک زنهدگی و الگهوی 

دههد مصرا افراد در شیر تیران پرداخته است. نتایج نشهان می

 ةگرایی افراد و میزان درآمد ماهانهمصرا ةر نحوکه بین دو متغیّ

 ،چنهیندههد و ه بسهتگی نشهان میا در سط  بهاالیی ه هآن

ههای تبلیغهاتی، ثیر آگییأشدیدی کهه بهین ته بستگی نسبتاًه 

گرایی( اثاثیهه منهزل )مصهرا ةتلویزیون و ماهواره و مکان تییّه

ثیرقراردادن عامه  آگیهی بهر روی أتهوجود دارد که نشان تحت

در تحقیقی بها  (1390)پور انصاری و ولی ،. حقیقتیاناستافراد 

ر بر سبک زندگی بررسی عوام  اجتماعی و فرهنگی مؤثّ»عنوان 

گرفتن از نظریهههات بههها الیهههام« دانشهههجویان شهههیر اصهههفیان

فرهنگهی از  ةماننهد مفیهوم سهرمای 19شناسی فرانهوگراییجامعه

ر ،عوام  مؤث20ّکردن زندگی از فدرستونشناختیبوردیو و زیبایی

های اصفیان را مورد بررسی گاهبر سبک زندگی دانشجویان دانش

رههای اند. نتایج تحقیق مورد بحث نشهان داد کهه متغیّقرار داده

اجتمهاعی، معاشهرت بها دوسهتان، اسهتفاده از اینترنهت و  ةطبق

اند که این ر سبک زندگی تأثیر داشتهاستفاده از ماهواره بر متغیّ

سبک ر درصد تغییرات متغیّ 37اند توانسته ،رها در مجموعمتغیّ

( در 1390) زندگی را تبیین کنند. رحمانی فیروزجاه و سهیرابی

داری از دیهدگاه سبک زنهدگی و دیهن ةرابط»تحقیقی با عنوان 

ر رسی تهأثیر سهبک زنهدگی بهه عنهوان متغیّهبا برّ« ابن خلدون

داری در سههه بعههد اعتقههادی، اخالقههی و مسههتق  و سههط  دیههن

ه گرفتند کهه ابهن ر وابسته، چنین نتیجمناسکی به عنوان متغیّ

خلدون معتقد است شیوة معیشت و محیط جغرافیایی دو عام  

گیری تفاوت در سبک زندگی افراد است و سهبک می  در شک 

زندگی در مسکن، نحوة پوشش، خورات و غذا، نوشهیدنی، نهوع 

یابد. چولی محمود داری نمود میسوخت، امور آشپزخانه، و خانه

رسههی عوامهه  برّ»ا عنههوان ( در تحقیههق خههود بهه1390) آبههادی

های ر بر سبک زندگی خانوادهثّؤاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی م

رسهی عوامه  بها ههدا برّ« مورد مطالعهه: شهیر ارومیهه ،ایرانی

هها در شهیر ارومیهه پرداختهه ثیرگذار بر سبک زندگی خانوادهأت

است. نتایج حاص  از پژوهش نشان داده که میهزان اسهتفاده از 

گههاه فرهنگههی محههیط و پای ةش دینههی، سههرمایها، نگههررسههانه

)بعد ذهنی و عینی( بر سبک زندگی افهراد  اجتماعی -اقتصادی

( در تحقیهق خهود بها 1391) ر بهوده اسهت. قاسهمی پهاکرومؤثّ

ر بهر رسی عوام  اجتماعی، اقتصهادی و فرهنگهی مهؤثّبرّ»عنوان

« سال شهیر تیهران 18-64زنان  موردی: ةسبک زندگی، مطالع

شهده پرداختهه انتخاب ةنمون 606این مو وع بر روی  رسیبه برّ

است. نتایج حاص  از پژوهش نشان داد که سن، مقطع تحصیلی 

اجتمهاعی و  -گهاه اقتصهادیالیهت، قومیهت، پایافراد، و هع فعّ

اقتصادی، اجتمهاعی  ةمندی از هر یک از انواع سرمایمیزان بیره

د کههه های سههاختاری هسههتنتههرین محههدودهو فرهنگههی از می 

های عهامالن را بها محهدودیت مواجهه سهازند. توانند انتخابمی

های زنههدگی و سههبک»در تحقیقههی بهها عنههوان (2006) 21وی

ههای ارتبهاطی های جدید: انطباق و اسهتفاده از تکنولويیرسانه

با هدا بررسهی ارتبهاط بهین سهبک زنهدگی  «سی  در چینبی

ده از پیجهر شیری چین و انطباق و استفا ةکنندگان حوممصرا

دهنههد کههه ها نشههان میراه انجههام داد. یافتههههههای ههه و تلفن

گویان تمای  به شناسایی پیجر و تلفهن همهراه بهه عنهوان پاسخ

 ال دارند.شدن و سبک زندگی اجتماعی فعّمالت غربی

 های تحقیق. یافته4
 العاتوتحلیل توصیفی اطّتجزیه. 1. 4

 4/34د مههرد و درصهه 6/65 مطالعههه مههورد افههراد مجمههوع از

ی سهنّ ةدرصد در محدود 3/43 ،چنیناند. ه درصد نیز زن بوده

 سهال، 39تا  30ی سنّ ةدرصد در محدود 7/27سال،  29تا  19

درصهد در  2/9سهال،  49تها  40ی سنّ ةدرصد در محدود 3/17

ی سنّ ةدرصد نیز در محدود 5/2سال و  59تا  50ی سنّ ةمحدود

درصهد نیهز  4/25  و درصد متأهّ 6/74اند. سال به باال بوده 60

 6/19درصههد دارای شههغ  آزاد،  28 ،چنههینانههد. ه د بودهمجههرّ

درصد نیز دانشهجو  5/16درصد کشاورز و  3/19دار، درصد خانه

درصههد دارای  6/29 مطالعههه مههورد افههراد مجمههوع ازانههد. بوده

درصهد سهیک  و  9/19درصد دیهپل ،  4/20تحصیالت ابتدایی، 

 اند.شناسی بودهدرصد کار 7/17

 العاتتحلیل استنباطی اطّوتجزیه. 2. 4
 تحقیهقرههای مسهتق  متغیّبستگی پیرسون بین آزمون ه 

دهد که وجهود ارتبهاط معنهادار بهین اکثهر ( نشان می3 )جدول

ههای دینهی و گرایش رمتغیّهجز دو مورد بررسهی بهه رهایمتغیّ

ا سهط  )سهبک زنهدگی( به ر وابستهمعیشت با متغیّ ةتغییر شیو

د کهرتوان بیهان می ،تأیید شده است. بنابراین 000/0معناداری 

های سیاسهی و مشارکت اجتمهاعی، سهازمانرهای متغیّکه بین 

فردگرایهی، هویهت  ةها و وسای  ارتباطی، روحیراه ةاداری، شبک

طبقههاتی، روابههط غیرمسههتقی  و ثانویههه، امکانههات فرهنگههی و 

گرایی، ایجاد نگی، مصرافره ةای، سرمایآموزشی، مصرا رسانه
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شهدن رنگبازار و مراکز خرید، تمای  بهه منهافع سهوداگرانه، ک 

و سبک زنهدگی  های مشترت، سط  رفاه اقتصادی افرادحمایت

 معنهاداری وجهود دارد. ةرابطه ،ساکنان روستاهای مورد مطالعه

ر وابسهته و متغیّ ی مستق رهامتغیّ ةیکلّ ةجیت رابط ،چنینه 

رههای با افزایش مقهادیر متغیّ ،به عبارت دیگر ؛شدبامستقی  می

رسهی برّ کنهد.ر وابسته نیز افزایش پیهدا میمستق ، مقدار متغیّ

نشهان نیهز ر وابسهته رههای مسهتق  و متغیّهمتغیّ ةت رابطهشدّ

گرایی و ای و مصهرار مصهرا رسهانهدهد که بهین دو متغیّهمی

شهارکت رههای مبین متغیّ، قوی وجود دارد ةرابط ،سبک زندگی

هها و وسهای  راه ةهای سیاسی و اداری، شهبکاجتماعی، سازمان

فردگرایی، روابط غیرمستقی  و ثانویه، امکانهات  ةارتباطی، روحی

فرهنگی، ایجاد بازار و مراکز خریهد،  ةفرهنگی و آموزشی، سرمای

و  های مشترت و سط  رفاه اقتصادی افرادشدن حمایترنگک 

رهای هویهت طبقهاتی، و بین متغیّط متوسّ ةرابط ،سبک زندگی

تمایه  بهه منهافع معیشهت و  ةتغییهر شهیوهای دینهی، گرایش

  عیفی وجود دارد. ةرابطنیز سوداگرانه 
 

 ی تحقیقرهامتغیّ  بستگی پیرسونهمآزمون  ۀمقایس -3 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 رهای مستق متغیّ عوام 
 سبک زندگیر وابسته: متغیّ

 تعداد سط  معناداری مقدار 

 عوام  اجتماعی

 150 000/0 226/0 مشارکت اجتماعی

 150 000/0 234/0 های سیاسی و اداریسازمان

 150 000/0 297/0 ها و وسای  ارتباطیراه ةشبک

 150 000/0 367/0 فردگرایی ةروحی

 150 000/0 190/0 هویت طبقاتی

 150 000/0 304/0 روابط غیرمستقی  و ثانویه

 عوام  فرهنگی

 150 000/0 326/0 امکانات فرهنگی و آموزشی

 150 000/0 463/0 ایمصرا رسانه

 150 139/0 081/0 های دینیگرایش

 150 000/0 279/0 فرهنگی ةسرمای

 عوام  اقتصادی

 150 067/0 100/0 معیشت ةتغییر شیو

 150 000/0 454/0 گراییمصرا

 150 000/0 214/0 یدایجاد بازار و مراکز خر

 150 000/0 193/0 تمای  به منافع سوداگرانه

 150 000/0 217/0 های مشترتشدن حمایترنگک 

 150 000/0 355/0 سط  رفاه اقتصادی افراد
 

رهای مستق  اصلی و فرعی تحقیق و تحلی  رگرسیون متغیّ

: دههد کههر وابسته نشهان میها بر متغیّسنجش میزان تأثیر آن

بین هر سه عام  اجتماعی، فرهنگی و اقتصهادی و سهبک  (الف

معنهاداری وجهود  ةرابط ،مورد مطالعهزندگی ساکنان روستاهای 

شود ص میمربوط به این عوام  مشخّ رسی  ریب بتادارد. با برّ

ترین میزان تهأثیر را بهر بیش 266/0بتای فرهنگی که عوام  با 

داشته است. پهر العه مط موردسبک زندگی ساکنان روستاهای 

بها اقتصهادی و عوامه   204/0با  ریب اجتماعی عوام   ،از آن

در تحلیه   (م قرار دارند. بم و سوّهای دوّدر رتبه 193/0مقدار 

ر مستق  گام، تنیا شش متغیّبهرگرسیون با استفاده از روش گام

فردگرایههی،  ةگرایی، روحیههای، مصههرافرعههی مصههرا رسههانه

مشههارکت اجتمههاعی، سههط  رفههاه اقتصههادی افههراد و روابههط 

ترین تأثیر بر سهبک زنهدگی غیرمستقی  و ثانویه که دارای بیش

مربهوط بهه ایهن  ارسهی  هریب بتهاند. با برّبوده، وارد مدل شده

ای بها بتهای ر مصهرا رسهانهشود کهه متغیّهص میعوام  مشخّ

نان تهرین میههزان تههأثیر را بهر سههبک زنههدگی سههاکبیش 295/0

رههای متغیّ ،روستاهای مورد مطالعهه داشهته اسهت. پهر از آن

فردگرایههی بهها مقههدار  ة، روحیهه255/0گرایی بهها  ههریب مصههرا

، مشهارکت 129/0، سط  رفاه اقتصادی افهراد بها مقهدار 215/0

و روابط غیرمستقی  و ثانویه با مقهدار  112/0اجتماعی با مقدار 

تحلیهه   (نههد. جم تهها ششهه  قههرار دارهای دوّدر رتبههه 097/0

ر مستق  فرعی تحقیهق بها اسهتفاده از روش متغیّ 16رگرسیون 
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ر وابسهته سهبک ها را بر متغیّزمان میزان تأثیر هر یک از آنه 

 دهد:( نشان می4زندگی به شرح جدول )

 

 
 

 ر مستقل تحقیقمتغیّ 16آزمون معناداری ضرایب مدل رگرسیون  -4 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 رهای مستق متغیّ وام ع
  رایب استاندارد شده  رایب استانداردنشده

 معناداری سط  tمقدار
B Beta 

 اجتماعی

 023/0 291/2 116/0 075/0 اجتماعی مشارکت

 798/0 256/0 013/0 008/0 اداری و سیاسی هایسازمان

 538/0 617/0 030/0 022/0 ارتباطی وسای  و هاراه ةشبک

 000/0 708/4 218/0 179/0 دگراییفر ةروحی

 899/0 -127/0 -006/0 -004/0 طبقاتی هویت

 084/0 733/0 083/0 050/0 ثانویه و غیرمستقی  روابط

 فرهنگی

 716/0 364/0 019/0 014/0 آموزشی و فرهنگی امکانات

 000/0 385/5 276/0 233/0 ایرسانه مصرا

 508/0 -662/0 -032/0 -020/0 دینی هایگرایش

 393/0 856/0 043/0 022/0 فرهنگی ةسرمای

 اقتصادی

 409/0 -826/0 -039/0 -023/0 معیشت ةشیو تغییر

 000/0 583/4 229/0 164/0 گراییمصرا

 901/0 124/0 007/0 005/0 خرید مراکز و بازار ایجاد

 458/0 742/0 038/0 025/0 سوداگرانهشخصی و  منافع به تمای 

 986/0 018/0 001/0 001/0 مشترت هایحمایت دنشرنگک 

 009/0 634/2 128/0 093/0 افراد اقتصادی رفاهسط  

 ر وابسته= سبک زندگیمتغیّ
 

 گیری. بحث و نتیجه5
سههبک زنههدگی در نظههام  ةلأیههت مسههه بههه اهمّبهها توجّهه

گاهی روستایی، این پژوهش درصهدد شناسهایی عوامه  سکونت

ر بهر سهبک زنهدگی سهاکنان دی مؤثّاجتماعی، فرهنگی و اقتصا

موجهود در  هایهنظریه ،نواحی روسهتایی بهوده اسهت. براسهاو

 تالعوارض ناشی از تغییر و تحوّ ،شناسی روستاییادبیات جامعه

را قالهب عوامه  مختلفهی از جملهه عوامه  خهود  کنونیدنیای 

نشهان بهر سهبک زنهدگی افهراد اجتماعی، فرهنگی و اقتصهادی 

مجموع این عوامه  بهر سهبک زنهدگی  ،مبنادهند. بر همین می

معنهاداری  ةهها رابطهساکنان این نواحی اثرگذار بوده و بهین آن

ر بهر سهبک نتایج حاصهله در خصهوص عوامه  مهؤثّ وجود دارد.

ی بها نتهایج به طور کلّه ،مورد مطالعهزندگی ساکنان روستاهای 

(، 1387از جملههه تحقیقههات طاهرخههانی ) ؛تحقیقههات قبلههی

(، 1383) (، نوریهان شهادباد1381کالنتری و نقدی )پورافکاری، 

 ؛(1387رحمههانی فضههلی )؛ (1386) اسههکندری ثههانیسههرایی و 

زاده ايیهه نظهام ؛(1389) فتحی نوابخش و ؛(1387پورهمرنگ )

 حقیقتیههان ؛(1390) ، کههایمی و صههادقیفیروزنیهها ؛(1390)

 ؛(1384رستگار ) ؛(1383) طاهرخانی شایان، مردی و ؛(1391)

چهولی محمهود  ؛(1388دپور و ر هایی )محمّه ؛(1387) فا لی

 (1993) و ویلسههون (1391) قاسههمی پههاکرو ؛(1390) آبههادی

ر وابسته سبک زندگی تفهاوت میهانگین خوانی دارد. در متغیّه 

مهورد مطالعهه مشهاهده نشهده اسهت.  روسهتاهایچندانی بهین 

( به نسهبت میهانگین 6/45) آبادتجنّمیانگین سبک زندگی در 

های روسهتاا در امّه ؛دههد( مقدار باالتری را نشان می4/44) ک 

تری نسهبت بهه ( میزان پایین2/43) باغچه( و 3/44) هزارخوشه

د کهرگیری توان نتیجههمی بنابراین،شود. میانگین ک  دیده می

باغچهه و  هزارخوشهدر مقایسه با آباد تجنّکه سبک زندگی در 

ر دهد. در متغیّشان میتری نتر طیف تمای  بیشبه سمت مدرن

های مهورد روسهتاتفاوت میانگین چندانی بین  ،عوام  اجتماعی

 هزارخوشههمطالعه مشاهده نشد. میانگین عوامه  اجتمهاعی در 

( 1/50) ( بههه نسههبت میههانگین کهه 1/51) آبههادتجنّ( و 1/51)

( 2/48) روسهتای باغچهها در امّه ؛دهدمقدار باالتری را نشان می

 از این رو،شود. سبت به میانگین ک  دیده میتری نمیزان پایین

رسهی در د که عوام  اجتماعی مهورد برّکرگیری توان نتیجهمی
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تهأثیر  باغچههدر مقایسهه بها  آبهادتروستاهای هزارخوشه و جنّ

ر عوامه  اند. در متغیّهتری بر سهبک زنهدگی افهراد داشهتهبیش

مهورد  روسهتاهایای بین تفاوت میانگین قاب  مالحظه ،فرهنگی

 آبهادتجنّشهود. میهانگین عوامه  فرهنگهی در مطالعه دیده می

( مقههدار بههاالتری و در 56) ( بههه نسههبت میههانگین کهه 8/58)

روسهتای ا در امّ ؛دهد( مقدار مساوی را نشان می56) هزارخوشه

تری نسبت بهه میهانگین که  دیهده ( میزان پایین8/52) باغچه

د که عوام  فرهنگی کر گیریتوان نتیجهمی از این رو،شود. می

در مقایسه بها آباد و هزارخوشه تروستاهای جنّمورد بررسی در 

ر اند. در متغیّتری بر سبک زندگی افراد داشتهتأثیر بیش ،باغچه

های روسهتاگیری بین عوام  اقتصادی نیز تفاوت میانگین چش 

شههود. میههانگین عوامهه  اقتصههادی در مههورد مطالعههه دیههده می

 ( به نسهبت میهانگین که 6/56) هزارخوشه( و 3/54) آبادتجنّ

 روسهتای باغچهها در امّه ؛دهد( مقدار باالتری را نشان می7/53)

شهود. تری نسبت به میانگین ک  دیهده می( میزان پایین1/50)

در رسهی توان گفت کهه عوامه  اقتصهادی مهورد برّمی ،بنابراین

تهأثیر  ،آبهاد در مقایسهه بها باغچههتروستاهای هزارخوشه و جنّ

اند. بهین ههر سهه عامه  تری بر سبک زندگی افراد داشهتهبیش

اجتمههاعی، فرهنگههی و اقتصههادی و سههبک زنههدگی سههاکنان 

رسهی معناداری وجود دارد. بها برّة رابط ،مورد مطالعهروستاهای 

شهود کهه عوامه  ص می ریب بتا مربوط به این عوامه  مشهخّ

را بهر سهبک تهرین میهزان تهأثیر بیش 266/0با بتهای فرهنگی 

 ،داشته است. پر از آنمورد مطالعه زندگی ساکنان روستاهای 

بها مقهدار اقتصهادی و عوامه   204/0با  ریب اجتماعی عوام  

تهر بیش ،م قرار دارند. در مجمهوعم و سوّهای دوّدر رتبه 193/0

و آبهاد تجنّ ،روسهتاهای هزارخوشههتغییرات سبک زنهدگی در 

، آوریفههن انههد. بهها ورودی بودهر از عوامهه  فرهنگههمتههأثّباغچههه 

 و زیسهت ةشهیو ر،تفکّ احساو، زندگی، در بنیادینی تغییرات

ای آمده است. افزایش مصرا رسانه امروزی پدید فرهنگ انسان

 ،راهتلفهن هه  ماهواره، اینترنت، تلویزیون، مطبوعات، در قالب

 ه راروزمهرّ زنهدگی از ناپهذیرامروزه بخش جدایی غیره، و ویدئو

 که را هاجاده گسترش و رادیو و رسانه الیتفعّ شوند.یم  شام

 را دشهدن منجهرو نهواحی اطهراا  شهیرها با ارتباط ةبه توسع

ارتبهاطی  کسهب الگهو یها در تغییهرات نخسهتین از تهوانمی

 تولید و تلویزیون با شده به شیر دانست. رادیوروستاهای تبدی 

در  رسهانیالعبه اطّ شیری فرهنگ با متناسب هایپیام پخش و

پردازنهد. روسهتاها می بهرای شهیری زنهدگی سهبک خصهوص

 هایماشهینکهاربرد  گسهترش بها راهشده ه آسفالت هایجاده

 تربیش ةفرصت مراجع ،این نواحی سط  در عمومی و شخصی

 بها سهاکنان بهرای تهریبیش ةچیربهچیره و ارتباطات رودررو و

 دلیه  بهه ایهران درساختند. روستاها  شیرهای اطراا را فراه 

 و مهدرن دنیای آوریفن وردهایآدست از بخشی از مندیبیره

 در ارتبهاطی نسهبتاً مناسهب، از تسهییالت برخورداری سبب به

 انهدگرفته قرار خود ماعیتاج -فرهنگی لتحوّ تاریخ از ایدوره

 تی بهه سهمتسهنّ زنهدگی سهبک از حرکتی نسبتاً گسترده که

 را تغییهر و حرکهت کنند. ایهنیم تجربه را نوین زندگی سبک

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست که عوام  توان حاص می

 ها برخورداریآن رأو در و جدید امکانات ورود هاآن ترینمی 

ها و رسهانه ،عهالوه بهر ایهن ؛اسهت های ارتبهاطیزیرسهاخت از

غهذاخوردن افهراد  ةتغییرات زیادی در نحهو ،ارتباطات اجتماعی

تهأثیر  یشهیرسهبک زنهدگی . امروزه گسترش ه استدایجاد کر

 ،چنهینه گذاشته است.  ای بر عادات غذایی افرادقاب  مالحظه

های کههالن ریزیها و برنامهههمههدرن و معاصههر سیاسههت ةدر دور

سهازی و ، خانهروسهتاییفضاهای  ةمینز ها دردولت و شیرداری

اصهر مع ةگونگی فرهنهگ خانههری در چهثّؤتولید انبوه، نقش مه

این و عیت سبب شده تا بتوان قضاوت کهرد کهه داشته و دارد. 

نیهز روسهتایی سبک زندگی شیری در برخی جیات به منهاطق 

رسوخ کرده است. تغییراتهی کهه عهالوه بهر الگهوی مصهرا، در 

 ةبسهتگی، نهوآوری، فردگرایهی، روحیهچهون ه ساختارهایی ه 

د آمهده وجهوه در سبک زندگی روستاها به ،تعاون و به طور ک 

نسبت به منهاطق  مورد مطالعهاست. این تغییرات در روستاهای 

تهوان از آن به طوری که می ؛تری استشتاب بیش دارای ،دیگر

« شدن سبک زندگی روستایی و شیریسانه » به عنوان پدیده

 برد. نام

 هایادداشت
1. Bourdieu 

2. Ibn-khaldon 

3. Weber 

4. Giddens 

5. Chaney 

6. Simmel 

7. Veblen 

8. Lerner 

9. Wirth 

10. Spicman 

11. Park 

12. Smelser 

13. Tonies 

14. Dorkhiem 
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15. Fisher 

16. Kivisto 

17. Clark 

18. Bocock 

19. Post modern 

20. Fetherston 

21. Wei 
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Today, villages with the notion of changes by 

particular social, cultural and economic factors. Sum 

of these factors influence on the living style of 

residences in these areas, and at the end, they make a 

new life style. According to the given information, the 

main purpose of this research is to investigate the 

impacts of social, cultural, and economic factors on the 

resident’s life style in rural areas in Iran.  
2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The topic of life style is considered by many 

sociologists in the recent decades. Ibn-Khaldun 

presents two views of rural and urbanization on the 

basis of life style and in general, he believes that the 

major reason of the difference between them is 

geographical environment and life style. “We must 

know that different costumes and life styles of nations 

is due to the difference in their economic”. Veblen 

believes in distinction and imitation. According to him, 

the first-class people reach to a normal power through 

demonstrating consumption and make themselves as a 

society pattern. The subordinate social groups try to set 

themselves with the first-class patterns. In Weber’s 

opinion, different types of fashions are derived from 

different life styles by which they are accepted or 

rejected. Each life style has its own rules including 

fashion. “Rules are called fashion when freshness of 

the mentioned behavior is on the basis of action. In 

Bourdieu’s theory, life style which is including 

classified practices and individual classifier in the 

fields such as day and night time division, type of sport 

and entertainments, communication method, furniture, 

speech and walking rules, are identified by the 

individuals’ preferences. On the basis of Bourdieu’s 

theory, villages and cities are different in life style. In 

Giddens’s opinion life style becomes routine actions, 

those which are seen in clothe, food, job, a favorite 

place to meet others. Every decision that a person 

makes (what to wear, to eat, how to work, whom to 

meet), helps them to determine and set the routines. 

Cheney believes that annalists not only should 

consider dieting, leisure time or gender norms, but 

they need to know cultural meaning of different kinds 

of a change. Life styles also are kinds of social life that 

change during the time. 

3. METHODOLOGY 

The present paper is a correlate-descriptive study. The 

researcher has used documentary and measurement 

methods and the questionnaire for the data collection. 

A statistical society there are three villages named 

Baghcheh and Hezarkhosheh (in Khaf) and Janatabad 

(in Roshtkhar). The data from Statistic Centre of Iran 

in census 2011 shows that these three villages have 

had total population of 3304. Viewing a statistical 

society, sample bulk of the present study is on the 

basis of findings has concluded from Cochran 

sampling formula equal to 150 individuals and then by 

sharing method, has divided among the mentioned 

villages.  
4. DISCUSSION  

Considering the speed of social, cultural and economic 

changes, the present study has attempted to recognize 

the impact of social, cultural and economic factors on 

people’s life style whose. According to the theories 

exist in rural sociology literature, the events followed 

by this change is shown in different forms such as 

social, cultural and economic factors. Thus, these 

factors effect on people’s life style that live in these 

areas and the relation between them is significant. 
5– CONCLUSION  

The results of study for the case of effective factors on 

people’s life style whose villages are totally the same 

as previous researchers’ results, for example, 

Taherkhani (2008), Pourafkari, Kalantari and Naghdi 

(2002), Nouriyan Shadabad (2004), Jamshidi (2005), 

Saraee and colleagues (2007), Rahmani Fazli and 

colleagues (2008), Pouhamrang (2008), Navabakhsh 

and Fathi (2010), NezamZade Ezhieh (2011), 

Firouznia and colleagues (2011), Haghighatian (2012), 

Shayan, Mardi and Taherkhani (2004), Rastegar 

(2005), Fazeli (2008), Mohammadpour and Rezaei 
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(2009), Chouli Mahmoud Abadi (2011), 

GhasemiPakrou (2012), and Wilson(2014). However, 

the results are not similar to the researchers’ result 

such as Rahmani and Sohrabi (2011), Chavoshian 

(2002), Karimi and Colleagues (2012). In sum, 

considering the present theoretical literature and data 

analysis, it can be concluded that technology has 

brought up major changes for modern human beings in 

their life, feelings, thoughts, living style, and culture. 

Increasing media consumption in the form of 

newspapers, television, internet, satellite, book, video 

and etc, are inseparable part of daily life. Media 

activities, radio and also spreading of the roads which 

cause relation with other areas to develop are one of 

the primary changes in the pattern and 

communications of rural areas have changed to a city. 

TV and radio keep advertising messages regarding 

urban culture and informing urban life style for the 

new cities. Asphalted high ways along with the 

spreading of applying private and local vehicles in 

these areas, give people more opportunity to 

communicate face to face with around cities. Rural 

areas where have changed to urban in Iran, are in the 

period of socio-cultural changes that experience a 

progressing movement of traditional life style towards 

modern one due to having modern world technology 

and also suitable communication facilities. This 

change and movement is the result of social, cultural 

and economic factors that one of them is entrance of 

modern facilities and on top of them is communication 

foundation. These changes are developing more in 

rural areas where has become an urban rather than 

other place so that it can be named “urbanization of a 

village”. 

Key words: Lifestyle, consumption of media, 

social participation, Khaf County, Roshtkhar 

County.
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