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 37، شمارهدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **، سكينه حسيني رودباركي*مصطفي ازكيا
  

 ايران دچار   ةهاي اخير، جامع    جوامع در حال دگرگوني در دهه      ةمانند هم : رح مسئله ط
روسـتاهاي   .شـده اسـت   ... در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و       دگرگوني

ردهاي تكنولوژيـك دنيـاي مـدرن و بـه سـبب            ايران به دليـل برخـورداري از دسـتاو        
ة گذار از سبك زندگي سنتي به سـمت سـبك           برخورداري از تسهيالت ارتباطي، دور    

اين مطالعه بررسي اين گذار از منظر نسلي در جامعـة           . كنند زندگي نوين را تجربه مي    
   .روستايي است

هاي كمي    ز روش در اين مقاله، بررسي نسلي تغييرات سبك زندگي با استفاده ا          : وشر
در ايـن تحقيـق بـا بـه كـارگيري           . و كيفي مورد كندوكاو و بررسي قرار گرفته اسـت         

هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات گردآوري و مـورد             تكنيك
   .تحليل قرار گرفت

هاي سبك زندگي در ميان نـسل        دهند، مؤلفه  اطالعات به دست آمده نشان مي     : ها يافته
اما اين تفـاوت بـر خـالف    . هاي اول و دوم ساكن در روستاست  فاوت از نسل  سوم مت 

هـاي اول و دوم بـه        جامعة شهري به معناي شكاف نسلي در روستا نيست؛ بلكه نسل          
و در مـواردي    . انـد  نوعي با نسل سوم در به كارگيري سبك زندگي نوين همراه شـده            

ت متغيـر نـسل نقـش مهمـي در          توان گفـ     در مجموع مي   .اند خود نيز متأثر از آن شده     
  .تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي روستايي دارد

. مسير تغييرات به سمت افزايش تقاضا بـراي خريـد كاالهـاي مـصرفي اسـت                : نتايج
. هاست  آن» ضرورت كاركردي «تر از     وسايل زندگي بيش  » ضرورت تزئيني «بطوري كه   

ات و پيامـدهاي آن مـورد توجـه         بايست تغيير   هاي توسعة روستايي مي     ريزي در برنامه 
  . قرار گيرد

آهنگرمحله، تفاوت نسلي، توسعة روستايي، تغيير اجتماعي، سبك : ها كليد واژه
  زندگي، جامعة روستايي

  29/7/88: تاريخ پذيرش    29/3/87 :تاريخ دريافت مقاله
                                                           

   دانشگاه تهرانشناس، جامعهدكتر * 
  <s_hoseini41@yahoo.com>تهرانشناسي توسعة روستايي دانشگاه  كارشناس ارشد جامعه** 

 سبك زندگي در جامعة تغييرات نسلي
 روستايي
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  مقدمه
  و قرن بيست و يكم به دليل وقوع تحوالت جهان سوم، گسترش وسايل ارتباط جمعي             

 عوامـل و  گران مسائل اجتمـاعي، عـصر توجـه بـه     هاي تكنولوژيك از نظر تحليل پيشرفت

تمام جوامع، چه بـه صـورت ناگهـاني و          . شود هاي اجتماعي محسوب مي    شرايط دگرگوني 
اش  را كـه كـم و بـيش بـه گذشـته            چه به صـورت آرام و نامحـسوس، هـر روز تغييراتـي            

بينـد   كنند بـه خـود مـي        مشخصي را تعقيب مي   و بيش     طرح و مسير كم    وهماهنگي داشته   
] بـراي يـك جامعـة در حـال گـذار     [ به همين دليل بررسي زمـان حـال    .)4: 1375: روشه(

اي در حالتي از تالطم يا دگرگـوني بـه           هر جامعه . اي براي نظارة آينده باشد     تواند وسيله  مي
. يي با زمان حال داشته باشد     برد و آنچه را كه در آينده پديد خواهد آمد بايد پيوندها            سر مي 

دهند و به معنـاي جريـان مـداوم          يند تاريخي رخ مي   آها و تغييرات در يك فر      اين دگرگوني 
 كـه در مجمـوع بـه تغييـر اجتمـاعي            هـستند هـايي    ها و كنش   يك سري از حوادث، پديده    

گيرنـد؟   و حـوادث چـه هـستند؟ چگونـه شـكل مـي             كه اين عوامـل    حال اين . دنانجام مي
مجموعـه  ...كننـد؟ و   شوند؟ وچه تغييراتي را ايجاد مي      ث ايجاد تغيير در جامعه مي     چطورباع

  .واالتي است كه ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول كرده استئس
  

  طرح مسئله
  ايران نيز دچار دگرگـوني     ةهاي اخير، جامع    جوامع در حال دگرگوني در دهه      ةمانند هم 

هـاي متعـددي در    بررسـي . شـده اسـت  ... صادي ودر ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتـ      
هـاي   بررسـي تغييـر ارزش    : هاي اخير صورت گرفته اسـت      اين تحوالت در سال    خصوص

 هـدف،   ةها جامعـ   در اغلب اين پژوهش   ... ديني جوانان، تحوالت خانواده، شكاف نسلي و        
ر حـال    د ة روستايي كشور نيز به عنوان جامعـ       ةكه جامع  در حالي  . شهري بوده است   ةجامع

هـاي جامعـه شـناختي       و دگرگوني بوده است ولي در تحليـل        گذار دستخوش اين تغييرات   
  .اند مورد توجه قرار نگرفته
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تغييراتي است كـه در زنـدگي       هاي اخير، مبين     شاهدات مكرر محقق از روستا در سال      م
ن تغييراتي كه عالوه بر الگوي مصرف در ساختارهايي چـو          .به وجود آمده است   روستاييان  

سـازي و بـه طـور كـل      ها، هنجارپذيري و هنجار    آل  ها و ايده   آداب و رسوم، عقايد و ارزش     
خوراك، پوشاك و   ،  ينات منزل ئالگوي مصرف، وسايل خانگي، تز    . سبك زندگي آمده است   

ها به شـدت تغييـر كـرده         در اين سال  ،  ها به عنوان سبك زندگي نام برد       توان از آن   كه مي ... 
تري برخوردار    شهري از شتاب بيش    ة روستايي نسبت به جامع    ةدرجامعاين تغييرات   . است

.  نـام بـرد    »شـهري شـدن روسـتا     « ةبه عنـوان پديـد     توان از آن   كه مي  طوريه   ب .بوده است 
هايي چون برق و وسايل ارتباطي       بسياري از روستاها از ظواهر مدرنيته و كاربرد تكنولوژي        

، و روسـتا  يان برداشته شدن كـد مخـابراتي بـين شـهر    و با از م ...  و مانند تلويزيون، ماهواره  
منـد   استفاده از لوازم برقي در منزل و بسياري از مواهب جديد ديگر بهره            ،  اينترنت، اتومبيل 

دگرگوني در مـصرف و الگـوي مـصرفي          مندي در واقع به معناي تغيير و       اين بهره . اند شده
 اجتماعـات  »سـبك زنـدگي  « به عبارتي ديگـر الگـوي مـصرفي روسـتاها يـا          .روستاهاست

   . استروستايي به معناي گذشته ةهاي يك جامع روستايي، فاقد ويژگي
 روستاهاي ايران به دليل برخورداري از دستاوردهاي تكنولوژيك دنياي مـدرن          بنابراين،  

اجتماعي -اي از تاريخ تحول فرهنگي      و به سبب برخورداري از تسهيالت ارتباطي، در دوره        
 كه حركتي نسبتا گسترده را از سبك زندگي سنتي خود به سمت زندگي              اند خود قرار گرفته  
از اي دانـست كـه    توان حاصل عوامل عديده  اين حركت و تغيير را مي      .دنكن نوين تجربه مي  

جـايگزيني  ها ورود امكانات مدرن، باال رفـتن سـطح تحـصيالت روسـتاييان،               ترين آن  مهم
 ها برخورداري  س آن أ و در ر   هامراني در روستا  هاي خدمات رساني و ع     اجراي طرح نسلي،  

  ). 5: 1383زاده،  رضوان( هستندهاي ارتباطي  از زير ساخت
براي » روستازدگي شهرها «شناسي روستايي ايران، از اصطالح        خسروي در كتاب جامعه   

وي معتقـد اسـت كـه، از    . گيرد هاي به وجود آمده درميان روستاييان بهره مي     بيان دگرگوني 
هـا سـاكن       شمسي، روستاييان مهاجر در حومة شهرها و حاشيه شهرك         1355 تا   1335سال  
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شده و به تدريج بر اثر مشاهدة ساختمان، اتومبيل، سينما، پوشاك، خوراك و باالخره شـيوة       
تـوان گفـت از اثـرات مهـم          در نتيجه، مـي   . آيد زندگي شهري، خودآگاهي در آنان پديد مي      

ه شهرها، روستازدگي شهرها يا به بيان ديگر، اثر گـذاري           هاي گروهي روستاييان ب    مهاجرت
زدگي فرآيند متأثر شدن جامعة شـهري از فرهنـگ      روستا. فرهنگ روستايي در شهرها است    

ــان اســت ــل   ). 88: 1380خــسروي، (دهقان ــه دلي ــاني، ب ــق، در آن دورة زم ــر محق ــه نظ ب
 روسـتاييان تغييـر     هاي روستاييان به شهرها و مشاهدة زندگي شهري در خلقيـات           مهاجرت
شد، اما در زمان حاضر ديگر نيازي نيست روستايي به شهر برود تا ظواهر زندگي                ايجاد مي 

بلكـه امـروزه    . شهري را ببيند و خلقيات و نفـسانياتش در معـرض دگرگـوني قـرار گيـرد                
هـاي داخلـي و    روستايي در منزل خود با ديدن مظاهر زندگي شـهري و جهـاني در رسـانه            

، بـه تعبيـر خـسروي خلقيـات و نفـسانياتش در معـرض دگرگـوني قـرار              )ارهماهو(جهاني
كـه    هـستيم بعـد از آن      »هاشهري شـدن روسـتا    « ةپديدگيري   ما اكنون شاهد شكل   . گيرد مي

ـ روستاتغييرات بسياري در ابعاد مختلف زندگي      . ايم را سپري كرده  » روستازدگي شهرها « ه  ب
.  كـرد   در اغلـب روسـتاهاي ايـران مـشاهده         تـوان  وجود آمده است و اين تغييـرات را مـي         

اي به روستا داشت و در عين حال چشم بر روي تحوالت در حـال                توان نگاهي توسعه   نمي
بدون شك اين تغييرات پيامدهايي اجتمـاعي ـ فرهنگـي ـ     . وقوع در جامعة روستايي بست

 عـدم تمايـل     .گذارنـد  اقتصادي در جامعة روستايي دارند، كه بر روند توسعة آن تـأثير مـي             
هاي كشاورزي دختران  هاي كشاورزي و در نتيجة آن كاهش فعاليت جوانان به انجام فعاليت

هاي كشاورزي توسط ميانساالن و    و پسران نسل سوم كه موجب شده است تا انجام فعاليت          
اي مـصرفي،    اي توليـدي بـه سـمت جامعـه         سالخوردگان صورت بگيرد، حركت از جامعـه      

توان در نحـوة گـذران اوقـات فراغـت           گرايي كه مي   ي به سمت فرد   حركت جوانان روستاي  
تحوالت ايجـاد  . پيامدهاي اين تغييرات هستند... ها مشاهده كرد، باال رفتن سن ازدواج و  آن

هاي سنتي بچربند اما     شده، گر چه ممكن است آن گونه نباشند كه از نظر آماري بر شاخص             
تـري بـه وقـوع        ر آينده با سـرعت و شـدت بـيش         اي هستند از تغييراتي كه د      هر يك نشانه  

  . پردازيم در مقالة حاضر به بررسي نسلي اين تغييرات مي. خواهد پيوست
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  ادبيات نظري موضوع 
مفاهيمي نو بـراي درك كـردن    شود، به دنياي اجتماعي متحول ميوقتي  :سبك زندگي

 اجتماعي تغيير كرده    كاربرد مفهوم سبك زندگي مطابق با تحوالت فرهنگي و        . آن نيازمنديم 
اهميتي نداشت و اصـوال بـا     تا پيش از جنگ جهاني دوم مفهوم سبك زندگي چندان.تاس

 هـاي اجتمـاعي دولـت    جنگ جهاني دوم با گسترش پايهپس از . شد از آن ياد نمي اين نام

فرهنگـي   و مصرف انبوه كاالها، به ويژه كاالهاي رفاه و به وجود آوردن امكان عملي توليد
همچنين رشد اقتصادي، ماشـيني  . هاي زندگي تنوع بسيار بااليي بيابند ب گرديد كه شيوه  سب

اي را در غـرب      و فراغـت جامعـه     و گسترش وسـايل تفـريح      شدن كار، افزايش دستمزدها   
و  بدين معنا كه هر فـرد ، اي محو شدند صنعتي پديد آورد كه تمايزات سنتي در آن تا اندازه

وانست از طريق تنوعي كه در انتخاب شغل، محل زندگي، آرايـش            ت گروه اجتماعي تنها مي   
 گـذران  ةهـا و نحـو   اش، انتخاب سـرگرمي  هاي هنري و زيبا شناختي خود، سليقه و پوشاك

 و دينـي خـويش در جامعـه پـيش     و اخالقـي  هـاي عملـي   و حتـي شـيوه   اوقات فـراغتش 
و  ها در شهر بودند مي آدمكالن شهرها باعث گمنا. متمايز كند گرفت، خود را از ديگران مي

و شـواهدي در     ممكن شد  هاي منزلتي گذشته نا    از همين رو شناخت افراد بر مبناي شاخص       
و  انديـشد  داد ديگر افراد بر مبناي جايگاه خود در نظـام توليـد نمـي             دست بود كه نشان مي    

 ني جديداز اين زمان بود كه مفهوم سبك زندگي در مع    ) 62: 1382فاضلي،  ( كنند نمي رفتار
هـاي خـود و    كنند براي توصيف كنش  كساني كه در جوامع مدرن زندگي مي   .آن مطرح شد  

 بـراي كـنش     يهاي زنـدگي الگوهـاي     سبك. كنند مفهوم سبك زندگي استفاده مي     ديگران از 
چه  كنند تا آن   هاي زندگي كمك مي    بنابراين سبك ،  دنكن هستند كه مردم را از هم متمايز مي       

هـا و ديگـران دارد درك        دهند و چرايـي آن را و معنـايي را كـه بـراي آن               را مردم انجام مي   
هاي تغيير رژيم غذايي، عادات اوقات       گران نه تنها بايد زمينه     تحليل. )11: 1382چني،  (كنيم

بلكـه نيازمنـد    ،  هاي وابسته بـه جـنس را بداننـد         هاي مربوط به نقش    داشت فراغت يا چشم  
هـايي   هاي زندگي هم صورت    سبك.  هستند  نيز گون تغيير دانستن معناي فرهنگي انواع گونا    

  .)55: همان(يابند  زمان تحول مي در طولاز هويت جمعي هستند كه
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 بـراي ايجـاد تمـايز ميـان      از اين مفهـوم عمـدتاً     ،  شناسي كالسيك   جامعههاي    تئوريدر  
كـه  دنياي اواسط قـرن نـوزدهم       . هاي اجتماعي استفاده شده است     يا گروه  طبقات اجتماعي 
ينـد توليـد، و چنـان بـر حـول      آآن همت گمارده بود آن چنان درگيـر فر  ماركس بر تحليل

 بـه  - » اجتمـاعي ةطبقـ «مرتبط با آن سامان گرفته بود، كه كه مفهوم  هاي يندآها و فر ارزش
در -سـاخت  داري را ممكـن مـي   تحليل جايگاه آدميـان در نظـام سـرمايه    عنوان مفهومي كه
 …« رسـد   حال كـه بـه نظـر مـي    .  نوظهور موقعيتي مسلط يافتةجامع تحليل ماركسيستي

 باكـاك،  (»آمده در قرن اخير گـسترش تـاريخي مـصرف بـوده اسـت      ترين تحول پديد مهم
يـا مفـاهيمي    مفهوم. جديد براي تحليل جامعه نيازمنديم بنابراين به مفاهيمي، )120: 1381

 پژوهـشي جديـدي را نيـز پـيش     ةنامدر خود بروز داده و بر كه بتوانند تحول پديد آمده را
  . چنين خصايصي را داراست»سبك زندگي«ظاهراً مفهوم  .روي علوم اجتماعي قرار دهند

تـر    يـا بـه نحـو دقيـق        » زنـدگي  ةشيو«توان سبك زندگي را       مي   و كلي   در تعريفي ساده  
ب  تعريف كرد كه نه تنها شامل الگوهاي فـردي مطلـو     »زندگي روزمره «هاي   و شيوه  الگوها

هـا خـو     هايي كه فرد يا اعضاي يك گروه بـه آن          از زندگي بلكه شامل تمام عادات و روش       
بنابراين سبك زندگي به خانه و اثاثيه محدود        . شود مي و كار دارد   سر ها يا عمالً با آن   ،  كرده
شود و تمام چيزها مانند الگوهاي روابط اجتماعي، سرگرمي، مصرف و لباس را در بـر                 نمي
كـه عـضو آن اسـت را مـنعكس           ها و جهان بيني فرد و گروهي       ها، ارزش  نگرشگيرد و    مي
سبك زندگي بخشي از زنـدگي اسـت كـه عمـالً در حـال      . ) 3Thyre C.Uth: 996(كند مي

هايي است كه افراد در زندگي روزمـره         تحقق يافتن است و در بردارندة طيف كامل فعاليت        
تمايز بخش، شكل خاص، كيفيـت      ( سبكدهند و همچنين خصايصي نظير داشتن        انجام مي 

هاي افراد در هـر       طيف فعاليت . كند ها صدق مي    دربارة آن ) برجسته، مكان يا شخص خاص    
تـوانيم از    به همين دليل مـي    . ها در آن عرصه باشد      تواند سازندة سبك زندگي آن     عرصه، مي 

رون منـزل   سبك زندگي در زمينة مصرف مادي، رفتار بهداشتي، مصرف فرهنگي يا رفتار د            
  ). 28: 1383زاده،  رضوان (سخن بگوييم
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  ـ  كه در ظرف زمـاني شود  اطالق مييي رفتارهاةسبك زندگي به مجموع«در اين مقاله 
شـيوة  هاي غـذايي،       پوشاكي وآرايشي، شيوه   ةشيو: گيرد ه روزمرگي قرار مي   بمكاني موسوم   

تـوان سـازوكار اصـلي     يهـا را مـ    اين مجموعه.بهداشتي، لهجه، نحوة گذران اوقات فراغت  
  .)5Thyre C.Uth: 1996( »هاي اجتماعي تلقي كرد توليد و بازتوليد نظام

 با توجه بـه     » روستايي ةتغييرات سبك زندگي در جامع    نسلي  بررسي  «، در پي    مقالهاين  
 در اين تحقيق از مفاهيم تئوري بورديو و اينگلهارت          .باشد  مي تعريف فوق از سبك زندگي    

  . زندگي استفاده شده استبراي بررسي سبك
اي كـه    روش بورديو، توجه كردن به زنـدگي روزمـره اسـت امـا نـه بـه شـيوه                  : بورديو

دهند، بلكه توجه كـردن بـه شـرايط مـادي و            و پديدارشناسان انجام مي    ها اتنومتدولوژيست
 »اصـل ناآگـاهي   «و در ايـن ميـان       . هـاي فـردي    و تجربه  اجتماعي بر ساخته شدن ادراكات    

 اجتماعي را بايد نه در آگـاهي و         ةپديد ...«بر اساس اين اصل     .  پژوهش وي است   راهنماي
فاضلي، (»اند جستحو كرد   كه در آن قرار گرفته     اي هوشياري افراد، بلكه در نظام روابط عيني      

بورديـو بـا    .  نظريه بورديو از لحاظ ابداع انواع مفاهيم برجستگي خاصـي دارد           .)36: 1382
اين مفاهيم شامل    .برد اي از مفاهيم اصلي را به كار مي        انجام داد شبكه  كه از نظريات     تلفيقي
بورديو معتقد است تمايز دوران مدرنيته منجـر        . باشد   مي 4 و عملكرد  3، ذوق 2زمينه،  1سرمايه

گر در هر ميدان، بنا به جايگاه فرد در           هاي گوناگوني شده و عمل كنش       گيري ميدان   به شكل 
پذيري، دورة زماني و قـدرت ميـدان در           خصي در جريان جامعه   ميدان، سرمايه، تجربيات ش   

هاي ميدان    گر ويژگي   اگر چه در اكثر مواقع براي توضيح ذوق كنش        . گيرد  آن دوره شكل مي   
 باشد بايـد بـراي درك        هاي ميدان تغيير نكرده     تعيين كننده هستند اما در صورتي كه ويژگي       

 ناشي از تغيير ساختار مسلط بلكه ناشي        دگرگوني نه (دگرگوني فرد به ذوق وي رجوع كرد      

                                                           
1. capital 
2. field 
3. tast 
4. praxis  
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ها كامالً معطوف به خود عمل  گران آن هاي اجتماعي و كنش     ميدان .)از تغيير ذوق فرد است    
 .)1383سـپهوند،   (كنند يعني براساس تالش براي بهتر كردن جايگاه خود در آن ميـدان                مي

. دهـد  وق و ميدان شرح ميبورديو كنش به عنوان مسئلة اجتماعي را با توجه به ديالكتيك ذ           
كنش افراد به عنوان ديالكتيك ميان ذوق و ميدان بر اساس تالش بـراي رسـيدن بـه مركـز                    

درك ايـن مـسئله مـستلزم      . شـود   انجام مـي  )باالترين موقعيت اجتماعي تعريف شده    (ميدان  
  .شناخت جغرافياي ميدان است

دهد از يك سو، از  پيوند مي را به هم   زمينهو  ذوق  ز نظر بورديو، اين عملكرد است كه        ا
 زمينـه  عملكـرد اسـت كـه        ة از سوي ديگر، در نتيج     وشود    ساخته مي  ذوقطريق عملكرد،   

 نيز در جهت ذوق دارد، ذوقبه شكل بخشيدن  كه عملكرد گرايش  در حالي  .شود آفريده مي 
 .)722: 1374ريتـزر،   ( كه عملكرد را ايجاد كـرده و آن را وحـدت بخـشد             دكن اين عمل مي  

مطابق مـدلي  . هاي زندگي ارائه كرده است گيري سبك اي منسجم درباره شكل  رديو نظريه بو
كند شرايط عيني زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليـد ذوق               كه وي ارائه مي   
بندي اعمال و نظامي     نظامي براي طبقه  : ذوق مولد دو دستة نظام است     . شود خاص منجر مي  

. نتيجة نهايي تعامل دو نظـام، سـبك زنـدگي اسـت           ). قريحه ها (ها براي ادراكات و شناخت   
بندي شده و حاصـل       اي خاص طبقه   سبك زندگي همان اعمال و كارهايي است كه به شيوه         

سبك زندگي حاصل ترجيحات افراد است كه به صورت عمـل در          . ادراكات خاصي هستند  
   ).45: 1382فاضلي، (آمده و قابل مشاهده هستند

شناسان بيش از آن كه خود را با تعريف نسل مشغول نماينـد،               جامعه :نسليهاي    تئوري
 پـنج  1975 در سـال  1تـرول . بندي نسلي در واقعيت تجربـي و نظـري عالقمندنـد       به مقوله 

 و 1383يوسـفي،  ( مفهوم متفاوت از نسل ارائه داد كه بعدها به چهار مقولة زير تقليـل داده             
  ).1383ارمكي و غفاري 

  
                                                           
1. Troll 
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تر   دهد و بيش   ون نسبت خويشاوندي كه به روابط والدين و فرزندان ارج مي          نسل همچ  -1
 .از سوي انسان شناسان اجتماعي به كار رفته است

هاي سني و يا     ها كه به معناي توالي مردم از طريق حركت اليه          اي نسل همچون همدوره   -2
لـه عالقـة   شناسان به اين مقو اجتماعي خاص مربوط شده و جمعيتاي تاريخي ـ   دوره
 .اي دارند ويژه

ها  فرهنگي بر نسل-نسل همچون مرحلة زندگي كه به بررسي و تأثير تحوالت اجتماعي         -3
 .شود مربوط مي

  .شود نسل همچون دورة زندگي كه به يك حوزة تاريخي خاص مربوط مي -4
 

 هـا در  گر جايگاه آن كنند كه بيان   شناسان نسل را همچون دورة زندگي تعريف مي        جامعه
هر نسلي با توجه به موقعيـت اجتمـاعي خـويش ممكـن اسـت در برابـر                  . هاست  تاريخ آن 

شناسـان از    گيـرد كـه جامعـه      هايي شكل مي    هاي مقابل خود واكنش نشان دهد و تقابل        نسل
ها تحت عناوين مختلف دگرگوني نسلي، تعارض نسلي، شكاف نسلي، گسست نسلي و        آن
رد هـر نـسلي داراي تجـارب، اخالقيـات و تـاريخ خـود       با توجه به اين مـوا . برد نام مي ... 
 وآزاد ارمكـي و غفـاري،       1380بالس،  (نامد باشد چيزي كه بالس آن را ذهنيت نسلي مي         مي

1383.(  
اي كه در مرحلة سني خاصي از زندگي  در اين مقاله منظور از نسل، يعني افراد هم دوره

  .خود قرار دارند
 تحقيقات مفصلي را در اين حوزه انجام داده اسـت         در زمان حاضر    كه  يكي از متفكران    

 هـاي فرهنگـي و     او به دنبال اين مطلب است كه ماهيت دگرگوني        . رونالد اينگلهارت است  
باشد؟ اينگلهارت به عنوان يك جامعه شناس بـراي تبيـين            چه مي ها     آن و پيامدهاي  ها علت

هـاي   كـه دگرگـوني    نهاي جامعه شناسـانه داشـته اسـت و آن ايـ             تحوالت فرهنگي دغدغه  
تـوان تبيـين كـرد؟       و موجـود مـي     يك از رويكردهـاي معاصـر      جتماعي را بر اساس كدام    ا
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هـاي اقتـصادي    دگرگـوني «: كنـد    نوسازي آغـاز مـي     ةاينگلهارت كار خودش را با نقد نظري      
جهان را   روند و  و سياسي هماهنگ با يكديگر بر اساس الگوهاي منسجم پيش مي           فرهنگي
 نوسـازي، از    ةاين است دعوي اصلي نظريـ     . سازند بل پيش بيني دگرگون مي    هاي قا  به شيوه 

وقتي نسيم دگرگوني   ) 1: 1382اينگلهارت،  (» بل لكارل ماركس گرفته تا ماكس وبر، تا داني       
توان پيش بيني كرد كه در دراز مدت احتماال چه تغييراتـي             گيرد، مي  اي وزيدن مي   در جامعه 

توانيم با توجه به شرايط      نميند  او معتقد است كه هر چ     . در سيماي جامعه روي خواهد داد     
تـوان يـك طـرح كلـي از          ولي مي . مبيني كني  را به دقت پيش    زماني و مكاني نوع دگرگوني    

  .)2: همان(»بعضي روندهاي عمده به دست داد
 جامعـه اروپـايي     60 دربارة عوامل مؤثر بر شكاف نسلي در دهـة           اينگلهارت دو فرضيه  

هاي فرا مادي به جاي مادي را در ميان نـسل جـوان              ها و جايگزيني ارزش    دگرگوني ارزش 
لويـت فـرد بازتـاب      وا«كند كه بنابرآن      وي فرضيه كميابي را مسلم فرض مي       .كند مطرح مي 

دهـد    اصل را بر اين قرار مي      هك اجتماعي شدن ة  و فرضي » اجتماعي اوست -محيط اقتصادي 
هاي   منعكس كننده شرايطي است كه طي سال       هاي اساسي فرد به شكل گسترده،       ارزش«كه  

  .قبل از بلوغش فراهم شده است
هـاي مربـوط بـه دگرگـوني         بيني اي از پيش   اين دو فرضيه با هم مجموعة به هم پيوسته        

يابي داللت بر اين دارد كـه رونـق و            اول، درحالي كه فرضيه كم    . آورند ها را پديد مي    ارزش
انجامد، فرضيه اجتماعي شدن مبـين       ي فرامادي مي  ها شكوفايي اقتصادي به گسترش ارزش    

هاي يك جامعه، به طور كلي يك شـبه تغييـر            هاي فردي و نه ارزش     اين است كه نه ارزش    
ايـن  . دهـد  ها به تدريج و بـه طـرزي نـا مرئـي رخ مـي            بر عكس دگرگوني ارزش   . كند نمي

تـر در      نسل مـسن   تر جايگزين  آيد كه نسل جوان    دگرگوني در مقياس وسيع زماني پديد مي      
دوم، پس از يك دوره افزايش سريع امنيت جـاني و           . شود جمعيت بزرگسال يك جامعه مي    

تـر    تـر و جـوان      هـاي بـزرگ     هـاي ارزشـي گـروه      اقتصادي شخص انتظار دارد بين اولويت     
  ).76-77: 1382اينگلهارت، (بيايد هاي محسوسي  تفاوت
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كنـد كـه جـايگزيني       ي مـي  بينـ   اينگلهارت در خصوص دگرگـوني ارزشـي پـيش         ةنظري
هاي فرا   ارزشههاي مادي ب   جايي بلند مدت از ارزش      به  به جا  جمعيت نسل جديد به تدريج    

بيني جهت دگرگوني در آينـده، بلكـه         پيش  اين نظريه نه تنها امكان     .مادي منجر خواهد شد   
تفات به ايـن    با ال  .كند رود، فراهم مي    اين دگرگوني را كه از جايگزيني نسلي انتظار مي         ةدامن
هـاي مهـم در دگرگـوني ارزشـي بـه            لفهؤيني نسلي تنها درگير نيست، بلكه م      زكه جايگ  امر

  )62: همان( رود مي شمار
 هـا  چـه بزگترانـشان بـه آن       بيني مـردم تنهـا بـه آن        جهان.. «اينگلهارت معتقد است كه     

ن شـكل  هـا بـا تجـارب كلـي زنـدگي خودشـا         بيني آن  آموزند بستگي ندارد، بلكه جهان     مي
هاي گذشته متفاوت    از تجارب نسل    يك نسل جوان عميقاً    ةگيرد و گاهي تجارب سازند     مي

   .)2: 1382اينگلهارت، (است
هاي ديرپا در يادگيريهاي فرهنگي نيز نقش مهمي در نحوة رفتار و تفكـر مـردم                  تفاوت

تر ظاهر  وانهاي ج دگرگوني در درجة اول در بين گروه ). 16: 1382اينگلهارت،  (كند ايفا مي 
: همـان (انجامـد  تر، كه ضرورتاً به اختالفات بين نسلي مي         هاي مسن  شود تا در بين گروه     مي
17 (  

تنهـا  : برنـد  هاي مختلف در يك جامعة معين دقيقا در وضعيت مشابهي به سر مي              نسل«
ها متفاوت اسـت، تـأثير اجتمـاعي شـدن دوران اوليـة زنـدگي                 عاملي كه به جز سن در آن      

هـاي مختلـف    هاي مختلف در يـك جامعـه واكـنش     بنابراين در صورتي كه نسل   .هاست  آن
داري نسبت به يك محرك داشته باشند، قوياً داللـت بـر وجـود تفـاوت در يـادگيري              معني

  ) 23: همان( فرهنگي دارد
  

  چارچوب نظري
كه در   رفتارهايي اطالق كرد   توان به مجموعه   طوركه گفته شد سبك زندگي را مي       مانه
اي،  تغذيههاي    پوشاكي، شيوه  ةشيو: گيرد مكاني موسوم به روزمرگي قرار مي     ـ    زماني ظرف
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 ايـن رفتارهـاي فرهنگـي،       بيـان شـد كـه     همچنـين   .  و اوقات فراغت    بهداشتي ةلهجه، شيو 
كـه   ايهـا تـابعي اسـت از سـاختارهاي زمينـه      هاي متنوع زندگي انـسان عملكردها و سبك  

  ياد 1از آن به عادت واره     و همچنين ساختمان ذهني كه بورديو     اند   ها در آن قرار گرفته     انسان
  .كندمي

كند و براي اجتناب از تعـارض        بورديو بر رابطة ديالكتيكي ميان زمينه و منش تأكيد مي          
كنـد، كـه بـه نظـر او، پيامـد رابطـة              گرايانه، بر عملكـرد تأكيـد مـي        گرايانه و ذهنيت   عينيت

  )716: 1374ريتزر، (استديالكتيكي ميان ساختار و عامليت 
  
  
  
  
  
  

    
. كنـد  به اعتقاد بورديو از طريق عملكرد افراد در زمينه، منش با زمينـه ارتبـاط پيـدا مـي                  

شـود و زمينـه در       منش از طريق عملكـرد سـاخته مـي        . عملكرد واسطة منش با زمينه است     
رايش دارد،  در حاليكه عملكرد به شـكل بخـشيدن مـنش گـ           . شود نتيجة عملكرد آفريده مي   

مـنش  ). 722: 1374ريتـزر،   (بخـشد  منش نيز عملكرد را ايجاد كـرده و آن را وحـدت مـي             
تـر    مـنش در بـيش    . كننـد  هـا گـزينش مـي       هـا بـر پايـة آن       سازد كه آدم   اصولي را فراهم مي   

مـان، ماننـد شـيوة خـوردن، راه رفـتن، صـحبت كـردن، خـود را نـشان                     هاي عملي   فعاليت
  )723: همان(دهد مي

  
                                                           
1. Habitus 

    منش       دانيم

 عملكرد
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  : توان ترسيم نمود  حاضر را بدين صورت ميةاس، مدل دياگرام مطالعبر اس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از يـك سـو،     . كند به نظر بورديو رابطة ميان منش و زمينه به دو صورت عمده عمل مي             
داري  سازد؛ و از سوي ديگر منش، زمينه را به عنوان چيـز معنـي              زمينه، منش را مشروط مي    

در ). 726: 1374ريتزر،  (سازد ارزد، مي  گذاري انرژي مي   رمايهكه منطق و ارزش دارد و به س       
اين تحقيق ساختار زمينه، شامل سرماية اقتصادي، سرماية فرهنگي و نسل گرفته شده است              
كه در اين مقاله به بررسي جـايگزيني نـسلي و تـأثير آن بـر مـنش و عملكـرد روسـتاييان                       

جـايگزيني نـسلي     سبك زنـدگي بـا    «ه  فرض اصلي اين مقاله اين است ك      . شود  پرداخته مي 
جايگزيني نسلي يكي از متغيرهايي است كه منجر بـه تغييـر زمينـه      . »روستاييان ارتباط دارد  

بـدين صـورت كـه تحـت تـأثير        . شده است كه خود با ذوق و عملكـرد در ارتبـاط اسـت             
ه، ذوق مفاهيم زمينـ  . توان مسير زندگي افراد يك جامعه را ترسيم كرد         هاي مختلف مي   زمينه

به نظر بورديو با تغييـر زمينـه، ذوق در          . و عملكرد، از مفاهيم مهم در تئوري بورديو هستند        

  دانيم
 ي نسليگزنيجا

 

  ذوق

  عملكرد
  اوقات فراغت

  پوشاك
  بهداشت

  هيتغذ
 لهجه
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كند كه همگـامي بـين ذوق و زمينـه در عملكـرد بازتـاب                گامي با آن حركت مي      جهت هم 
در مقالة حاضر، فرض بر آن است كه يكي از عوامل تغيير، جايگزيني نسلي اسـت                . يابد مي

بـا تغييـر در زمينـه، ذوق        . شده اسـت  ) روستاي آهنگرمحله (ييراتي در زمينه    كه منجر به تغ   
در . نوايي با تغييرات در زمينـه، حركـت كـرده اسـت             روستاييان در هم  ) ساختارهاي ذهني (

روستاييان به وجود آمده است كه بازتـاب آن         ) ساختارهاي ذهني (نتيجه، تغييراتي در ذوق     
تغيير در شيوة پوشاكي، تغييـر در       : تغيير در سبك زندگي   (توان در عملكرد روستاييان      را مي 

شيوه بهداشتي، تغيير عادات غذايي، تغيير در شيوة گفتاري، تغيير در الگوي گذران اوقـات               
هاي مختلف از    طبق تئوري بورديو به خاطر تجارب متفاوتي كه نسل        . مشاهده كرد ) فراغت

 و اقتصادي دارند، بـا ايـن كـه همـه     هاي فرهنگي موقعيت و جايگاه خود بر حسب سرمايه    
شـود كـه نتيجـة آن، تغييـر ميـدان             ها پيدا مـي     باشند، تفاوت بين آن     متعلق به يك ميدان مي    

  ). 119: 1385توكل، ( اجتماعي است

          

 زمينه

ذوق
(Taste)
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گرايـي، دگرگـوني در عـادات و      مصرف اتخاذ اين عملكردها پيامدهايي چون، گسترش     
 كـشاورزي جوانـان، پديـد آمـدن مـسائل             هاي گوي مصرفي، عدم تمايل به انجام فعاليت      ال

را براي جامعة روستايي در     ) اي ، گسترش خانواده هسته   ...اعتياد، بيكاري و    : اجتماعي چون 
بـدين ترتيـب    . بر دارد كه خود ممكن است باعث تغيير مجدد زمينه، ذوق و عملكرد شود             

بـه همـين دليـل مـسير ايـن تغييـرات نقـش مهمـي در                 . يابـد   مي تغييرات در جامعه تداوم   
  . هاي توسعه دارد بحث
  

  روش تحقيق
  نوع مطالعه و روش اجرا

گردآوري اطالعات مورد نياز براي ادبيات نظري نسلي و سبك زنـدگي بـا اسـتفاده از                 
ارزيـابي مـشاركتي    (، مطالعـة تاريخچـه روسـتا بـا اسـتفاده از روش كيفـي              »اسنادي«روش  

  . استفاده شد» پيمايشي«و براي بخش ميداني از روش ) ستاييرو
  

  گيري  جامعة آماري و شيوة نمونه
. باشـند  ي آماري مورد نظر براي اين تحقيق كليه ساكنان روستاي آهنگرمحله مي            ةجامع

 . باشند نفر مي 1997، 1385كه طبق آمار سرشماري سال، 
جمعيـت روسـتا در سرشـماري سـال         حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران با توجه به          

گويان به طريق     اين تعداد پرسشنامه بين سه نسل تقسيم و پاسخ        .  نفر تعيين شد   180،  1385
  . گيري تصادفي انتخاب شدند نمونه
  

  ابزار مطالعه و روش تجزيه و تحليل
محقق در اين پژوهش از رهيافت كمي و كيفي براي دستيابي به اهداف اساسي تحقيـق                

بررسـي نـسلي تغييـرات سـبك زنـدگي در جامعـة             «در تحقيق راجـع بـه       .  است بهره برده 
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ها و فنون مربوط به روش ارزيـابي سـريع روسـتايي و ارزيـابي                از برخي تكنيك  » روستايي
، )مشاركتي روستايي مانند مصاحبة نيمه سازمان يافتة مشاهده ـ مشاركتي و غيـر مـشاركتي   

 يادداشـت روزانـه، ترسـيم تقـويم زمـاني وقـايع             هاي رسم نقشة مشاركتي، استفاده از برگه     
  . رخ تاريخي، و در روش پيمايشي از تكنيك پرسشنامه استفاده شد روستا، نيم

هاي مورد نياز براي سنجش سبك زندگي در جامعـة            ها و شاخص    به منظور تهية گويه   
ها  صاحبهبا تحليل م  . هاي مختلف ساكن در روستا پرداخته شد        روستايي، به مصاحبه با نسل    

پـيش از   . و منابع اسنادي موجود متغيرهاي الزم براي سنجش سبك زندگي به دسـت آمـد              
آغاز كار پيمايش، پرسشنامة ابتدايي مورد پيش آزمون قرار گرفت، با اسـتفاده از نتـايج بـه                  

با . دست آمده، نقايص پرسشنامة موجود برطرف و بدين ترتيب پرسشنامة نهايي تنظيم شد            
هـا، نتـايج بـه     و تجزيـه و تحليـل داده   SPSSها در نرم افزار  مه و ورود داده تكميل پرسشنا 

  . صورت جداول آماري استخراج شد
  
  هاي تحقيق يافته
تغييـرات سـبك    «هاي تحقيق به بررسي و تحليل موضوع         در اين بخش با تكيه بر يافته       

  . شود در جامعة روستايي از منظر نسلي پرداخته مي» زندگي
اين فرضيه بيـان    » .رسد بين سن و تغييرات سبك زندگي ارتباط وجود دارد          به نظر مي  «
دارد كه بين نسل و متغيرهاي سبك زندگي شامل، الگـوي پوشـاك، تغذيـه، بهداشـت،                   مي

براي آزمون اين فرض، از آزمون كاي اسـكوئر و          . لهجه و اوقات فراغت ارتباط وجود دارد      
  .ضريب في استفاده شده است
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  هاي سبك زندگي و نسل  معناداري بين مؤلفهة، رابط)4-1(جدول
 هاي استنباطي آماره ها نسل

  متغيرهاي
 سبك زندگي  

  نسل اول
64-56 

  نسل دوم
55-30 

 نسل سوم
29-15  Chi-Squar  Sig Phi sig 

   91/32 27/77 09/84 سنتي
 08/76 72/22 9/15 مدرن  پوشاك

45/58 000. 57/0 000. 

اوقات  78/34 36/61 45/70 تيسن
 21/65 63/38 54/29 مدرن فراغت

15/18 000. 318/0 000. 

 تغذيه 33/13 9/15 22/47 سنتي
 04/38 09/84 27/52 مدرن

55/10 005/0 242/0 005/0 

 بهداشت 17/27 81/56 09/59 سنتي
 82/72 18/43 9/40 مدرن

51/17 000. 312/0 000. 

 43/80 54/54 54/4 مدرن لهجه 56/19 54/54 45/95 سنتي
32/70 000. 625/0 000. 

  
  تفاوت نسلي در شيوة پوشاكي

براي بررسي رابطة ميان متغير پوشاك به عنوان يكي از متغيرهاي سبك زندگي با نـسل                
شـود    ، مـشاهده مـي    )4-1(كه درجدول   طور  همان. اي اسكوئر و في استفاده شد     از آزمون ك  

 يا عـدم    0Hبنابراين فرض .  است 05/0تر از    آمده سطح معناداري كم   كاي اسكوئر به دست     
به معنـاي وجـود رابطـة معنـادار تأييـد           1Hرابطه بين متغير پوشاك و نسل ابطال و فرض          

  . شودمي
  

  تفاوت نسلي در شيوة گذران اوقات فراغت
ي اوقات فراغت به عنوان يكي از متغيرهـاي سـبك           براي بررسي رابطة ميان متغير الگو     

 )4-1(همـان طـور كـه درجـدول     . زندگي با نسل از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد        
بنـابراين  .  اسـت  05/0تر از    شود كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري كم          مشاهده مي 
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ي اوقـات فراغـت و نـسل ابطـال و فـرض             به معناي عدم رابطة بين متغير الگـو        0Hفرض
1H    به عبارت ديگـر الگوهـاي گـذران اوقـات     . شود به معناي وجود رابطة معنادار تاييد مي

الگوي فراغتـي  . كند  فراغت از الگوهاي جمع گرايانه به سمت الگوهاي فردگرايانه تغيير مي          
  . وستا استاي عمده الگوي فراغتي در بين نسل سوم ر رسانه

هاي موجود در يك جامعه، طبق تئوري بورديو، ساختمان ذهني مشابهي ندارنـد و                نسل
در » دوفـضا «اكنـون   . هايي وجود دارد    در نحوة گذران اوقات فراغت نيز تمايزات و تفاوت        

دو فضا شدن جامعة روستا بدان معنا است كه هم الگوي فراغتي سـنتي              . روستا وجود دارد  
آمدن روستاييان در ميدان ده، و هم الگوهاي فراغتي مدرن كه جوانـان               گرد وجود دارد، مثل  

تكنولوژي ارتباطات، دو فـضاي بـه هـم         . كنند از آن براي گذران اوقات فراغت استفاده مي       
و يـا بـه عبـارتي       » گـذران زنـدگي روزمـره     «انـد كـه       پيوستة زندگي روزمره را توليد كرده     

در ايـن دو فـضاي متمـايز و در عـين حـال بـه هـم                  » راه زندگي «و يا   » هاي زندگي  شيوه«
تر بر اساس بازي ديـالكتيكي        زندگي روزانه بيش  ). 9: 1383عاملي،  (گيرد چسبيده شكل مي  

ترين تجلي اين تغيير و رابطة ديالكتيكي، دو فضايي           مهم. گيرد  امر جهاني و محلي شكل مي     
ز زمان و مكان فراغت اسـت   شدن روستا است الگوهاي فراغت كه شكل گرفته از تركيبي ا          

هاي سني و اجتماعي مختلف در روستا همواره در حال بازسازي اسـت و                با توجه به گروه   
  . گذارد روندهاي بيروني بر آن تأثير مي

  
  اي تفاوت نسلي در عادات تغذيه

اي به عنوان يكي از متغيرهاي سبك زندگي         براي بررسي رابطة ميان متغير عادات تغذيه      
مـشاهده  ) 4-1(همان طور كـه درجـدول       .  آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد       با نسل از  

 0Hبنابراين فرض .  است 05/0تر از    شود كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري كم          مي
 وجـود  بـه معنـاي   1Hبه معناي عدم رابطة بين متغير الگوي تغذيه و نسل ابطال و فـرض  

اي روستاييان به سمت اسـتفاده از   به عبارت ديگر عادات تغذيه . شود  رابطة معنادار تأييد مي   
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استفاده از غذاهاي آماده، تهية مواد اولية غذا مثل سبزي و لبنيات از           (الگوهاي تغذية شهري    
اي روستاييان بـه خـصوص نـسل سـوم و             تغيير در الگوهاي تغذيه   . رود  پيش مي ...) بازار و 

اي به نام چاقي مفرط بعـضي از          ها باعث ايجاد پديده     ها نسبت به والدين آن      دم تحرك آن  ع
روي در    برخي از زناني كه به بيماري قلبي و عروقي دچارند بـا پيـاده             . نوجوانان شده است  

  .روستا در پي جبران كم تحركي خود هستند
  

  تفاوت نسلي در شيوة بهداشتي
هداشت به عنوان يكي از متغيرهاي سبك زندگي با نسل       براي بررسي رابطة ميان متغير ب     

شـود   ، مشاهده مـي )4-1(همان طور كه درجدول . از آزمون كاي اسكوئر و في استفاده شد    
بـه   0Hبنـابراين فـرض   .  اسـت  05/0تـر از      كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري كم       

بـه معنـاي وجـود رابطـة        1Hل ابطال و فـرض      معناي عدم رابطة بين متغير بهداشت و نس       
كنـد    به عبارت ديگر با باال رفتن سن الگوهاي بهداشتي نيز تغيير مـي            . شود  معنادار تأييد مي  

هاي صورت گرفته در مـورد شـيوة          كه اين معناداري، تاييدي است بر مشاهدات و مصاحبه        
شت فـردي و جمعـي توسـط روسـتاييان نـشان            افزايش توجه به بهدا   . بهداشتي روستاييان 

  . هاي بهداشتي در روستاست دهندة موفقيت برنامه
  

  تفاوت نسلي درشيوة گفتاري
براي بررسي رابطة ميان متغير شيوة گفتاري به عنوان يكي از متغيرهاي سبك زندگي با               

، )4-1(همـان طـور كـه درجـدول         . نسل از آزمون كاي اسكوئر و ضريب في استفاده شـد          
بنـابراين  .  اسـت 05/0شود كاي اسكوئر به دست آمده سطح معناداري كمتـر از            مشاهده مي 

 به معنـاي وجـود      1Hبه معناي عدم رابطة بين متغيرلهجه و نسل ابطال و فرض          0Hفرض  
ا توجه به سـن متفـاوت       به عبارتي، گسترة واژگاني روستاييان ب     . شود  رابطة معنادار تأييد مي   

 زنـدگي   ةتـوان بـه پيوسـتگي شـيو        مـي ي مورد استفاده در روستا      ها با نگاهي به واژه   . است
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 يعنـي  »مطـبخ « هـاي  مـثال واژه . كنند پي بـرد  هايي كه افراد صحبت مي    اجتماعي و نوع واژه   
ي در  كردديگر كار  ... و   »هاون سنگي « يعني   »2سركو« و يا    »اجاق« يعني   »1كله«،  »آشپزخانه«

 چون در سبك زندگي فعلي روستا ديگـر اجـاق هيزمـي             .دنندارزندگي روزمرة روستاييان    
وجود ندارد تا اين واژه به كار بيايد و يا با قرار گرفتن آشپزخانه در داخل ساختمان ديگـر                   

 معيشت و سبك زندگي افـراد       ةبنابراين شيو .  مطبخ وجود ندارد   ة واژ كاربردضرورتي براي   
هـا وجـود دارد، نـشان دهنـدة           هـايي كـه در زبـان        واژه .ها مؤثر است   گاني آن  واژ ةبر گستر 

حـال اگـر برخـي    . ها در زندگي روزمرة افـراد آن جامعـه دارنـد       كاربردي است كه آن واژه    
روند به دليل تغييري است      دهند و يا به ندرت به كار مي        ها كاربرد خود را از دست مي       واژه

ها  هاي روزمرة افراد اقتضاي واژه      فعاليت. آيد  ن به وجود مي   آ) زمينه(كه در شرايط اجتماعي   
  . كند را مشخص مي

  

  ، رابطة بين نسل و سبك زندگي)4-2( جدول
  نسل

  سبك زندگي    
  نسل اول

)64-56(  
  نسل دوم

)55-30(  
  نسل سوم

)29-15(  
  83/20  37/34  79/44  سنتي
  71/85  09/13  19/1  مدرن

03/80. Chi-Squar=          000/ 0 = sig  
  

دهد در مجموع بين متغيـر سـبك زنـدگي و نـسل          نشان مي ) 4-2(طور كه جدول   همان
به معناي عـدم رابطـة بـين         0H وجود دارد فرض   05/0تر از     ارتباطي با سطح معناداري كم    

بـر  . شـود   ر تأييـد مـي     به معناي وجود رابطة معنادا     1Hسبك زندگي و نسل ابطال و فرض      
هاي مهم در دگرگوني ارزشي بـه شـمار           اساس تئوري اينگلهارت جايگزيني نسلي از مؤلفه      

تر از طريق جايگزيني يـك نـسل بـه جـاي نـسل ديگـر                  رود و دگرگوني فرهنگي بيش      مي

                                                           
1. Kale 
2. Serku 
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كنـد كـه      هاي به دست آمده از جامعة نمونه اين نظريه را تصديق مـي              داده. گيرد  صورت مي 
  .مهمي براي تبيين تغييرات در سبك زندگي روستايي استنسل مؤلفة 

  
  گيري بحث و نتيجه

طور كه پيش از اين خاطر نشان شد، هدف اين مقاله بررسي نسلي تغييرات سبك                همان
زندگي در جامعة روستايي و به عبارتي مطالعة تغييرات ايجاد شدة سبك زندگي بـين سـه                 

هاي ارائه شده پيرامون چند محور مهم          تحليل اطالعات و . نسل ساكن در روستا بوده است     
  : بندي است قابل جمع

شـيوه  . نسل سوم، سبك زندگي متفاوتي نسبت به نسل اول و دوم انتخاب كرده اسـت              
پوشاكي و آرايشي، الگوي گذران اوقات فراغـت، شـيوه گفتـاري، الگـوي تغذيـه و شـيوه                   

سي نشان داده است كـه جوانـان   برر. بهداشتي در نسل سوم متفاوت از دو نسل ديگر است       
هاي همراه جديد بـا امكانـات        خريد گوشي ( روستا متمايل به سبك زندگي مصرفي هستند      

اي، الگـوي فراغتـي،      تغيير در عـادات تغذيـه     ...). اي جديد و     متفاوت، خريد وسايل رسانه   
هـاي مهـم     بيانگر حركت به سمت جامعة مصرفي است كـه از ويژگـي           ... شيوة پوشاكي و    

ها، مشاهدات و يادداشتهاي ميداني محقق       مصاحبه. سير تغييرات در جامعة روستايي است     م
كند كه مسير تغييرات به سمت افزايش تقاضا بـراي خريـد كاالهـاي               اين مسئله را تأييد مي    

انـد كـه گـاه بـيش از آن كـه             اكنون وسايلي در زندگي روستايي جاي گرفته      . مصرفي است 
  .اند  يافته» ضرورت تزئيني«اشد داشته ب» ضرورت كاركردي«

انـد امـا بـه نـوعي فرزنـدان را در        والدين اگر چه خود زندگي سنتي را در پيش گرفتـه          
بنابراين آن نوع شكاف نسلي كـه در جامعـة          . كنند انتخاب سبك زندگي جديد همراهي مي     

تـوان از تفـاوت نـسلي در         شود در روستا وجود ندارد؛ بلكـه مـي          شهري از آن صحبت مي    
كه طبق تئوري اينگلهـارت ناشـي از تجربـة جامعـه پـذيري              . جامعة روستايي صحبت كرد   

بنابراين تفاوت نسلي در جامعة روستايي وجود دارد و آن را به سمت             . هاست  متفاوت نسل 
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دهد كه در اين تغييرات نسل سوم روسـتا پيـشروتر از             تغييرات اجتماعي در آينده سوق مي     
توانـد   ت نسلي در روستا نه تنها پديدة منفي نيست؛ بلكـه مـي            تفاو. هاي ديگر هستند   گروه

پيامدهايي مثبتي را براي جامعة روستايي در پي داشته باشد چون بـه نـوعي نـشان دهنـدة                   
هـاي    تـوان از ايـن پتانـسيل در جهـت برنامـه ريـزي              پويايي جامعة روستايي است كه مـي      

  . اي استفاده كرد توسعه
وسايل ارتباط جمعي جديد، ارتباط       اني به روستا، ورود     ورود خدمات زير بنايي و عمر     

منجر به حركت جامعه روستايي از سبك زنـدگي روسـتايي بـه سـمت               ... با شهرنشينان و    
تغيير در عادات و حركـت بـه سـمت جامعـه مـصرفي از               . سبك زندگي شهري شده است    

ا بـراي خريـد     هاي مهم مسير تغييرات است مسير تغييرات به سمت افـزايش تقاضـ             ويژگي
. هـاي اخيـر افـزايش يافتـه اسـت      بنابراين هزينة زندگي نيز در سال. كاالهاي مصرفي است 

دي و مـاهواره،     تلويزيون و سـي   (مندي از امكانات آب، برق، گاز، تلفن و وسايل برقي          بهره
ماهيانـه  ...) هاي متنوع فيلمبـرداري، فـر، سـشوار و           كامپيوتر، اينترنت، تلفن همراه، دوربين    

كه در گذشته اين مبـالغ   در حالي. دهد درصدي از درآمد روستاييان را به خود اختصاص مي 
. شد، زيرا اين امكانات، كاركردي در زندگي روسـتايي نداشـتند           توسط روستايي هزينه نمي   

اند كه گـاه   طور كه در قسمت قبل آمد، اكنون وسايلي در زندگي روستايي جاي گرفته       همان
هاي ديگـر   هزينه. اند  يافته» ضرورت تزئيني«داشته باشند » رت كاركرديضرو«كه  بيش از آن 

را بايـد بـه ايـن       ... اي و    ها، هزينـه پوشـاكي، فراغتـي، تغذيـه         زندگي نيز مثل تحصيل بچه    
هاي گستردة زراعـي بـين        اين در حالي است كه با تقسيم شدن متوالي زمين         . ها افزود  هزينه

ه قبل كاسته شده است و جوانان تمايلي بـراي انجـام كـار              وراث از ميزان بازده آن نسبت ب      
رسد ايـن مـوارد پيامـدهاي تغييـر سـبك زنـدگي در جامعـة                 كشاورزي ندارند، به نظر مي    

 بنابراين توجه به پيامدهاي اين تغييرات كـه منجـر بـه تغييـر مجـدد زمينـه         . روستايي است 
ه برنامـه ريـزان توسـعة       شود از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت كـ             مي) جامعه روستايي (

  .بايست اين تغييرات و پيامدهاي آن را مورد توجه قرار دهند روستايي مي
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هـا و وسـايل جديـد        با توجـه بـه اسـتفاده از رسـانه         (جايي كه جوانان روستايي        از آن 
پيشگامان تغيير هستند و پتانسيل الزم براي پذيرش سبك زندگي جديـد را دارنـد               ) زندگي

  ديگر، پيامدهاي تغيير سبك زندگي در زندگي آنان بازتاب خواهد داشت           هاي بيش از گروه  
اي، عدم تمايل به كار كشاورزي، تشويق به ادامة تحصيل فرزنـدان             گسترش خانوادة هسته  (

تر به تغييرات در حال وقـوع و          بايست بيش  بنابراين برنامه ريزان توسعة روستايي مي     ...). و  
  . در جامعة روستايي توجه كنند) سي علل مؤثرتا برر(پيامدهاي اين تغييرات 

تـوان بـا     اين بررسي در يكي از روستاهاي شمالي ايران صـورت گرفتـه اسـت و نمـي                
رسـد بـا    بنابراين ضروري به نظر مـي . قطعيت نتايج آن را به كل روستاهاي ايران تعميم داد 

 استفاده از رويكرد    هاي جامعه شناختي در مناطق روستايي مختلف كشور و با          انجام بررسي 
چه كه در جامعة روستايي در حال اتفاق افتادن است به دسـت                تصويري از آن   1روش كيفي 

توان به شناختي     با مطالعة سبك زندگي روستايي و تغييرات در حال وقوع در آن، مي            . آورد
بـراي  [به همين دليل بررسي زمان حـال        . از مسائل و نيازهاي جامعة روستايي دست يافت       

  .اي براي نظارة آينده باشد تواند وسيله مي]  جامعة در حال گذاريك

                                                           
  .هاي ارزيابي سريع روستايي و ارزيابي مشاركتي روستايي هاي روش  تكنيك مانندـ1
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