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  )انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بين فصلنامه(جغرافيا 

  1393بهار ، 40شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

   

  جامعه عشايريجامعه عشايري  تغييرات نسلي سبك زندگي درتغييرات نسلي سبك زندگي در  

  باغ شهرستان ساوهباغ شهرستان ساوه  قشالق قرهقشالق قره: : نمونه موردينمونه موردي

  
  2و حميد خجسته نسب 1گيتي صالحي اصفهاني

  

  چكيده

يا شهري و ( جامعه عشايري ايران، در مرحله گذار از سبك زندگي سنتي به سبك زندگي نوين

جديدي را تجربه  قرار دارد، و با برخورداري از دستاوردهاي فناورانه دنياي مدرن، زندگي) روستايي

پيمايشي، به  -كارگيري روش شناسي توصيفي هكند؛ بنابراين سعي مقاله حاضر بر اين است تا با ب مي

بالغ شهرستان ساوه  بررسي اين گذار از منظر تغييرات نسلي در رابطه با جامعه عشايري قشالق قره

جامعه عشايري ساكن در قشالق   جامعه آماري در اين تحقيق،. پرداخته و پاسخ علمي الزم را ارائه بدهد

جوانان، ميانساالن و بزرگساالن، تقسيم و ) سه رده سني( نفر بوده، كه تماماً به سه نسل 65، شامل باغ قره

مصاحبه، پرسشنامه و  ،يدانيم مطالعات و يا كتابخانه لعاتمطا قيطر از زيالزم ن يها داده. اند مطالعه شده

مورد تجزيه و تحليل قرار  Spssافزار  ، گردآوري شده، و بوسيله نرم)PRA(ي مشاركتيها برگزاري كارگاه

دهند، با وجود اينكه بين نسلهاي مختلف جامعه عشايري مورد  نتايج بدست آمده نشان مي. گرفته است

به شكاف و گسست  ها ي سبك زندگي وجود دارد و تفاوتها مؤلفهمطالعه، تفاوت معناداري از نظر 

. ي سبك زندگي در ميان نسل سوم، متفاوت از دو نسل ديگر استها مؤلفهنسلي منجر شده است؛ 

در  ها با استقبال روبرو شده و نسل ها گيري ان در عرصه تصميمتر شدن نقش نسل جو ر رنگهمچنين پ

اند؛ كه مسير اين تغييرات به سمت افزايش تقاضا براي خريد  كارگيري سبك زندگي نوين، همراه بوده هب

  .   كاالهاي مصرفي بوده و ضرورت تزئيني وسايل زندگي بيشتر از ضرورت كاركردي آنهاست

 
  . باغ قره، سبك زندگي، جامعه عشايري، قشالق تغييرات نسلي: كليدواژگان

                                                 
   Gity_salahi@yahoo.comايران،. تهران 19395-3697نور، صندوق پستي  استاديار، گروه جغرافيا، دانشگاه پيام. 1

  نور ريزي روستايي، دانشگاه پيام دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه. 2
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  مقدمه

ي اجتماعي دولت رفاه و بوجود آمدن امكان عملي ها پس از جنگ جهاني دوم، گسترش پايه 
فاضلي، ( ي زندگي تنوع بسيار بااليي بيابدها توليد و مصرف انبوه كاالها، سبب گرديد كه شيوه

كساني كه . در معني جديد آن مطرح شد 1زندگيو از اين زمان بود كه مفهوم سبك  )62: 1382
ي خود و ديگران از مفهوم سبك زندگي ها كنند، براي توصيف كنش در جوامع مدرن زندگي مي

كنند  ي زندگي، الگوهايي براي كنش هستند كه مردم را از هم متمايز ميها كنند؛ سبك استفاده مي
رايي و معنايي را كه براي آنها و ديگران دهند و چ ميكنند تا آنچه را مردم انجام  و كمك مي

توان سبك زندگي را شيوه زندگي يا الگوهاي زندگي  ميعبارت ديگر،  به. دارد، درك كنيم
بيني فرد و گروهي است كه  و جهان ها ، ارزشها كننده نگرش روزمره، تعريف كرد؛ كه منعكس

  ). Thyra, 1996: 3( عضو آن هستند
مكاني  - شود كه در ظرف زماني ميدر حقيقت، سبك زندگي به مجموعه رفتارهايي اطالق 

ي پوشاكي و آرايشي، غذايي، بهداشتي، لهجه ها گيرد؛ از جمله شيوه ميموسوم به روزمرگي قرار 
توان ساز و كار اصلي توليد و بازتوليد  ميرا  ها و نحوه گذران اوقات فراغت، كه اين مجموعه

تمام جوامع چه به صورت ناگهاني و چه به ). 5همان، ( اجتماعي و جوامع تلقي كرد يها نظام
اش هماهنگي داشته و  صورت آرام و نامحسوس، هر روز تغييراتي را كه كم و بيش با گذشته

به همين ). 4: 1375روشه، ( بينند ميكنند، به خود  ميطرح و مسير نسبتاً مشخصي را تعقيب 
و ( اي براي نظاره آينده تواند وسيله مي) براي جامعه در حال گذار( الدليل، بررسي زمان ح

در  ها ؛ اين دگرگوني)249 :1388ازكيا و حسيني رودباركي، ( باشد) ي اساسي آنها دگرگوني
دهد، منجر  ميدهد و به تغييرات اجتماعي كه سبك زندگي را تغيير  مييك فرآيند تاريخي رخ 

ي متفاوتي كه در ايران رخ داده است، باعث شده كه ها دگرگوني در سالهاي اخير،. خواهد شد
مدرنيسم در جامعه اول ايران، يعني شهرنشيني، تجلي پيدا كند و به دو جامعه روستايي و 

صورت بطئي وارد گردد؛ ولي آنچه مهم است، ناديده گرفتن دو جامعه اخير است كه  هعشايري ب
حال آنكه با گردشي در جامعه عشايري، . برده نشده است از آنها مي گاهاً حتي در پژوهشها نا
در آن جامعه بوجود آمده است، تغييراتي كه عالوه بر ) بعضاً اساسي( شاهد هستيم كه تغييراتي

                                                 
1. Life Style 
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الگوي مصرف، در ساختارهايي چون سبك پوشش و لباس، آرايش، تغذيه، بهداشت، گفتار و 
  . شود ميديده  - گردد ميشامل  كه مجموعه سبك زندگي را -گذران اوقات فراغت 

از ظواهر مدرنيته و ) شهرستان ساوه باغ قرهاز جمله قشالق ( ي عشايريها بسياري از كانون
مند  يي چون برق و آب، و وسائل ارتباطي مانند تلويزيون، اتومبيل و غيره بهرهها كاربرد فناوري

مندي در واقع به معناي تغيير و دگرگوني در الگوي مصرفي عشاير و تغييرات  اند؛ اين بهره شده
نسبي بوجود آمده در سبك زندگي جامعه عشايري است كه با گذشته آنها مغايرت كامل دارد و 

بنابراين در پي پاسخ به اينكه تغييرات سبك زندگي در . كنند ميسبك زندگي نوين را تجربه 
شود؟ و  ميگيرد؟ چگونه باعث تغييرات  ميه نسل ديگر چگونه انجام جامعه عشايري از نسلي ب

آيا بين : گردد ال اصلي تحقيق، به شرح زير بيان ميؤيابد؟ س ميچگونه در جامعه عشايري تجلي 
بالغ شهرستان ساوه ارتباط  تغييرات سبك زندگي با تغييرات نسلي جامعه عشايري قشالق قره

  معناداري وجود دارد؟
  

  نظري مباني 

شناسي است كه در  شناسي و مردم مفهوم سبك زندگي، از جمله مفاهيم علوم اجتماعي، جامعه 
سبك . دهه اخير بسيار مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و مديران فرهنگي قرار گرفته است

اي بودن عوامل متعددي كه  زندگي معنايي است كه از بهم تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبكه
مفهوم سبك . گذارند، بوجود آمده است هاي زيستن انسان تأثير مي هاي زندگي يا اقليم ر شيوهد

رود و دامنه آن رواج زيادي يافته  كار مي اي از واقعيات فرهنگي جامعه مطرح و به زندگي براي پاره
به هاي هر فرد است كه معطوف  ها، الگوهاي كنش عبارت ديگر مجموعه رفتارها، مدل است؛ به

دهنده كم و كيف نظام باورها و  ابعاد هنجاري، رفتاري و معنايي زندگي اجتماعي او باشد و نشان
در تشريح سبك و فرهنگ زندگي،  ).www.Aviny.com(هاي فرد و جامعه باشد  كنش و واكنش

به مسائلي نظير خانواده، ازدواج، نوع مسكن، پوشش، الگوي مصرف، تفريحات، كسب و كار و 
توان اشاره كرد؛ در واقع سبك زندگي، به  هاي مختلف، مي رفتارهاي فردي و اجتماعي در محيط

  ). www.Farsi.khamenei.ir( دهند گردد كه متن زندگي انسان را شكل مي همه مسائلي برمي

سبك زندگي، تجسم تالش انسان ”: شناس، سبك زندگي را اينگونه بيان كرده است زيمل جامعه
اش و شناساندن آن  ي بنيادي يا به تعبيري فرديت برتر خود در فرهنگ عينيها براي يافتن ارزش
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ي يك فرد يا ها كننده گرايشها و ارزش ا سبك زيستن، منعكسبه ديگران است؛ شيوه زندگي ي
است، و با هم، ... معيارهاي اخالقي، سطح اقتصادي و ، ها ، سليقهها گروه است كه عادات، نگرش

شود  ميبا اين تعاريف، مشخص ). 1383زاده، رضواني(“ سازد ميطرز زندگي فرد يا گروهي را 
ي ها ي رفتاري و فكري انسان مربوط است و حتي انتخابها مؤلفهكه سبك زندگي با بسياري از 

 كند ميرا مشخص  ...افراد در نوع پوشش، سرگرمي، رسانه مورد استفاده، وسايل زندگي و
  ). 18 :1391آخوندي، (

در اين تحقيق، براي بررسي مفهوم سبك زندگي از مفاهيم تئوري بورديو و اينگلهارت استفاده 
رديو، توجه كردن به زندگي روزمره و شرايط مادي و اجتماعي بر ساخته روش بو. شده است

، راهنماي پژوهش بورديو است؛ بر “اصل ناآگاهي”. ي فردي استها شدن ادراكات و تجربه
اساس اين اصل، پديده اجتماعي را بايد نه در آگاهي و هوشياري افراد، بلكه در نظام روابط 

بورديو معتقد است تمايز ). 36 :1382فاضلي، ( د، جستجو كردان اي كه در آن قرار گرفته عيني
گيري ميدانهاي گوناگوني شده و عمل كنشگر در هر ميدان، بنا به جايگاه  مدرنيته، منجر به شكل

گيرد و دگرگوني ناشي از تغيير ساختار مسلط از تغيير ذوق  ميفرد در ميدان در آن دوره شكل 
بر اساس تالش براي رسيدن به مركز ميدان يا باالترين و كنش ) 1383 سپهوند،( فرد است

اي ارائه كرده است و  ي زندگي، نظريهها گيري سبك بورديو درباره شكل. موقعيت اجتماعي است
بندي شده و حاصل ادراكات خاصي  اي خاص طبقه گويد همان اعمال و كارهايي كه به شيوه مي

است كه به صورت عمل درآمده و قابل  هستند، سبك زندگي است و حاصل ترجيحات افراد
  ). 45، 1382فاضلي، ( مشاهده هستند

در اين مقاله، منظور از نسل، افرادي است كه هم دوره  بوده و در مرحله سني خاصي از زندگي 
خود قرار دارند، مثل نسل مادران و نسل دختران يا نسل پدران و نسل پسران؛ و با توجه به 

تر جايگزين  دهد كه نسل جوان ميوامع، دگرگوني در جوامع زماني رخ اجتماعي شدن افراد و ج
شود و پس از يك دوره افزايش سريع امنيت جاني و  ميتر در جمعيت يك جامعه  نسل مسن

ي ها تر تفاوت ي بزرگتر و جوانها ي ارزشي گروهها اقتصادي، شخص انتظار دارد بين اولويت
اينگلهارت، در نظريه خود در خصوص دگرگوني ). 76- 77 :1382اينگلهارت، ( محسوسي بيابد

كند كه جايگزيني جمعيت نسل جديد به تدريج به جابجايي بلندمدت از  ميبيني  ارزشي پيش
بيني جهت  اين نظريه، نه تنها پيش. ارزشهاي مادي به ارزشهاي فرامادي منجر خواهد شد
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رود، فراهم  ميگزيني نسلي انتظار دگرگوني در آينده، بلكه دامنه اين دگرگوني را كه از جاي
شود تا در بين  ميتر ظاهر  ي جوانها ؛  دگرگوني در درجه اول در بين گروه)62همان، ( كند مي

  ). 17همان، ( انجامد ميتر، كه ضرورتاً به اختالفات بين نسلي  هاي مسن گروه
  

  پيشينه تحقيق

امروز، مسئله مواجهه با عالمي جديد به  از پايان دوره صفويه و مخصوصاً از دوران قاجاريه تا به
اين مواجهه ابتدا به صورت سلطه . نام غرب و مدرنيته، كم كم در ايران رخ نموده است

صورت حضور پرتغاليها در جنوب ايران بود، ولي پس از  قدرت گرفتن  جغرافيايي محدود و به
سيحي حامل پيام غرب، وارد گذارد و ميسيونرهاي م صفويه، اين مواجهه به عرصه كالم قدم مي

استعماري  -پس از صفويه تا استقرار قاجار، مواجهه، بيشتر شكل اقتصادي(شوند  ايران مي
هاي ايران و روس و حضور استعماري انگليس در ايران و منطقه، بحث مواجهه  جنگ. )داشت

ر حوزه نظامي را مطرح ساخت ولي از اواسط دوره قاجار، شكل جديدي به خود گرفت، كه د
كم  انديشه و تفكر و علم و فرهنگ بود و غربزدگي گسترده فرهنگي و علمي را پديدار كرد و كم

رفت، سرعت  سبك زندگي ايراني، دستخوش تغييرات شد؛ تغييراتي كه هر چه زمان جلوتر مي
شد و واكنش آگاهان، روشنفكران ديني، خواص سياسي و علماء را  تر مي اين تغييرات نيز سريع

اين در حالي بود كه هر چند سبك زندگي سنتي، از استحكام ديرينه و با . گشت اعث ميب
اي برخوردار بود ولي در مرحله گذار و تبديل جوامع به هم، سردرگم شده و هويت  پشتوانه

  ). www.Aviny.com(داد  خود را بتدريج از دست مي
  : غم تفاوتهايي كه از خود نشان داده، در نگاه غربزدگان، سه بخش داردجامعه ايراني علير

  يك بخش متجدد، كه شهرنشيني است؛ . الف
  يك بخش درگير شده با سوداي تجدد، كه روستانشيني است؛ و  .ب
داند چگونه به سراب تجدد بايستي وارد شود؛ كه  ميبخش سوم كه راه گم كرده است و ن .ج

  . ين هستنداين بخش عشاير نش
كننده در بستر مدرنيسم، دگرگون شده و با سبك زندگي  در حقيقت، سبك زندگي بشر زيست

سنت همان فرهنگ . پيشين خود و همچنين با سبك زندگي سنتي و ديني فاصله گرفته است
گردد و تاريخي شدن فرهنگ و  ميي يك تمدن برها مايه و بن ها تاريخي است كه به درون مايه
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، معماري، ها ي سبك زندگي هويت، ارزشها مؤلفهآيد و  ميشمار  سبب پديداري سنت بهتمدن، 
از . است كه با مباحث ديني و اسالمي پيوند خورده است... روابط اجتماعي، ساختار اجتماعي و 

گرايي است و بالطبع، جوامع  سوي ديگر سبك و شيوه زندگي در دوران جهاني شدن، مصرف
مقاله حاضر، . كنند مينيز از اين سبك زندگي تبعيت ) تايي و عشايريشهري، روس( ايراني

انتخاب ميان دو صورت و شيوه زندگي نيست، بلكه شرايط امكان تحقق آنهاست كه به بررسي 
  . پردازد ميشهرستان ساوه  باغ قرهنسلي اين تغييرات در قشالق 

  

  شناسي تحقيق روش

  جامعه آماري .الف

نفر هستند، كه  65شهرستان ساوه شامل  باغ قرهجامعه آماري در اين تحقيق، كليه ساكنين قشالق 
و از طايفه سولدوز و دو تيره قاسملو و صادقلو ) 1جدول شماره ( ايلي 1خانوار اصلي 4از 

تشكيل شده و با توجه به تعداد كم جامعه آماري، همه پرسي انجام شده ) 1نمودار شماره (
  .نفر زن هستند 35نفر مرد و  30، باغ قرهنفر ساكن در قشالق  65  ز تعدادا. است

  
  به تفكيك خانوار بزرگ باغ قرهجمعيت ساكن در قشالق : 1جدول

  درصد  خانوار  درصد  )نفر(تعداد  خانوارهاي بزرگ  رديف

  50  9  43  28  قاسمي  1

  4/33  6  3/32  21  مصطفايي  2

  11  2  5/18  12  ترابي  3

  6/5  1  2/6  4  صحرايي  4

  100  18  100  65  جمع  5

  . 1392ها،  هاي حاصل از پرسشنامه داده: منبع     

  

                                                 
ترين نهادهاي جامعه  خانواده عشايري تركيبي از گروه خانوادگي و سازمان كار است، كه يكي از مهم .1

  .باشد عشايري مي
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  باغ قرهتقسيمات ايلي عشاير قشالق : 1نمودار
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  اطالعات  يو گردآور قيروش انجام تحقمواد و  .ب

 - يفيتوص قاتيدر زمره تحق زين يتيو از نظر ماه يكاربرد قاتيحاضر از نوع تحق قيتحق 
مشاهدات  وي ا ، با استفاده از مطالعات كتابخانهحاضر قيبه منظور انجام تحق. باشد يم يشيمايپ
پرسشنامه ابتدائي بين سه نسل، تقسيم و پاسخگوي  - )با سؤاالت باز و بسته( ، پرسشنامهيدانيم
پرسشنامه موجود، برطرف و االت بودند و سپس با استفاده از نتايج بدست آمده، نقايص ؤس

 ي مشاركتيها جامعه عشايري و برگزاري كارگاهبا مصاحبه  - پرسشنامه نهايي تنظيم گرديد
)PRA( يآور جمع ها داده... عكس و نقشه و هيو ته ربطيذ يمراجعه به سازمانها و ارگانها زيو ن 

دست آمده،  ، اطالعات بهSpssافزار  و نرم يآمار ليو تحل هيبا استفاده از تجز ،و در ادامه دهيگرد
  .گرددارائه  يآت يتجارب احتمال يالزم برا پاسخشده تا  ليو  تحل هيتجز

  
  ها ين شاخصيتب. ج

مكاني موسوم به روزمرگي سبك  - شاخص را در ظرف زماني 6با توجه به مطالب گفته شده، 
). 2نمودار شماره ( دادزندگي در نسلهاي مختلف جامعه عشايري مورد مطالعه نشان خواهيم 

گرايي، دگرگوني در عادات و  ، پيامدهايي چون گسترش هدفها اتخاذ اين عملكردها و شاخص
ي ها الگوي مصرفي، عدم تمايل به انجام فعاليتهاي دامي و كشاورزي، پديد آمدن آسيب

سبك در همين راستا، فرض اصلي مقاله اين است كه تغييرات . را دربر دارد... اجتماعي و 
  .شهرستان ساوه ارتباط معناداري دارد باغ قرهزندگي با تغييرات نسلي جامعه عشايري قشالق 

  
  
   

                      
                  

   
  

                            
  تغييرات نسلي سبك زندگي: 2نمودار

 جايگزيني نسلي

 عملكرد

  شيوه پوشاك 

  نوع تغذيه

  بهداشت

  )شيوه گفتار(لهجه

  اوقات فراغتگذران 

  آرايش فضاي زندگي

 

 كنش
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  هاي تحقيق الگو، متغيرها و شاخص: 2جدول

  نوع متغير  ها گويه/ها شاخص  ها مؤلفه/ ابعاد  مفهوم/معيار

  

  

  

  

  سبك زندگي

  كيفي  ....نوع پوشاك، رنگ لباس، استفاده از لوازم زينتي و آرايشي و   شيوه پوشاك

استفاده از غذاي آماده، ميزان خريد از شهر و روستا، استفاده از   نوع تغذيه

  ....خوراك كارخانه اي و جديد و 

  كيفي

ميزان رعايت بهداشت فردي، استفاده از وسايل بهداشتي و   سطح بهداشت

  ...آرايشي، تعداد استحمام در هفته و 

  كيفي

استفاده از وسايل ارتباط جمعي، محلي، ) لهجه(استفاده از زبان  )لهجه(شيوه گفتار

  ...ميزان باسوادي و 

  كيفي

گذران اوقات 

  فراغت

ميزان معاشرت با ديگران، خواندن كتاب، مسافرت به شهر، 

  ...استفاده از راديو، تلويزيون، روزنامه و ويدئو و 

  كيفي

آرايش فضاي 

  زندگي

ميزان استفاده از وسايل تزئيني، نوع وسايل گرمايشي و 

  ....سرمايشي، نوع استفاده از وسايل موجود و 

  كيفي

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه

ساكن ) دامدار و كشاورز(كه در قشالقي به همين نام به صورت نيمه نماديزم  باغ قرهعشاير  
هستند، از عشاير شاهسون بغدادي هستند، كه در دوران ناصرالدين شاه سامان داده شده و به اين 

هاي ايلي، در طبقه عمده  منطقه كوچ كردند و با خريد زمين از دولت و مراتع واقع در سرزمين
شهرستان  باغ قرهمحدوده كانون عشاير ). 56: 1390 صالحي اصفهاني،(ام شدند مالك ايران ادغ

 34°و 56َطول شرقي و  50°و 28َو در موقعيت جغرافيايي ) 1354وحدتي، (ساوه، در ايران مركزي 
بالغ،  مساحت كل قشالق قره). 1387 برداري كشور، سازمان نقشه(عرض شمالي واقع شده است 

، كه از است - هكتار مستحدثات و مستثنيات 14هكتار منابع ملي و  1228شامل  - هكتار 1242
داغ و  آباد، از طرف غرب به اراضي پنج دانگي، چاله شمال به طراز ناهيد و اراضي رضاآباد و يافت

نهر اصلي  59آباد، از جنوب به مرادخانلو و از شرق به اراضي انجيالوند و شورك پالك  غازم
اختالف ). 8 :1379اداره كل منابع طبيعي استان مركزي، ( )1تصوير شماره ( شود ناهيد منتهي مي

 GPSبرداشت نقاط بوسيله ( متر اختالف است 6متر با  887تا  881ارتفاع قشالق از سطح دريا 
برداري كشاورزي  و جنوب شرقي اين سرزمين، آباد و هموار بوده و جهت بهره) 1392در محل، 

  ). 72 :1389ي، صالحي اصفهان( مناسب است
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  )المللي انجمن جغرافياي ايران

 

زبان اصلي ايل تركي است و لهجه خاصي در گفتارشان پيدا نيست و آداب و رسوم خاصي 
بالغ، وسايل و مايحتاج موردنياز خود را از نزديكترين محلي كه به آن 

تصوير ( كنند دسترسي دارند، و وسايل تزئيني و پوشاك خود را نيز از ساوه و قم خريداري مي
 در ايل نوع پوشش سنتي خاصي وجود ندارد و اكثر افراد از لباسهاي محلي ساوه

پيراهن و دامن و روسري و شلوار و گاهاً 
و ، قندها ها بنابر مقتضيات زندگي، نياز به مواد پروتئيني، هيدروكربن

بيشتر احساس مي شود و از آنجايي كه شرايط زندگي كوچ نشيني متكي به دامهايشان 
ي دامي شكل گرفته اند؛ ولي هر چه وسع افراد 

راتب ي گوشتي به م

المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا      

زبان اصلي ايل تركي است و لهجه خاصي در گفتارشان پيدا نيست و آداب و رسوم خاصي 
بالغ، وسايل و مايحتاج موردنياز خود را از نزديكترين محلي كه به آن 

دسترسي دارند، و وسايل تزئيني و پوشاك خود را نيز از ساوه و قم خريداري مي
در ايل نوع پوشش سنتي خاصي وجود ندارد و اكثر افراد از لباسهاي محلي ساوه

پيراهن و دامن و روسري و شلوار و گاهاً : شلوار كردي و كت تك و پيراهن و زنان
بنابر مقتضيات زندگي، نياز به مواد پروتئيني، هيدروكربن

بيشتر احساس مي شود و از آنجايي كه شرايط زندگي كوچ نشيني متكي به دامهايشان 
ي دامي شكل گرفته اند؛ ولي هر چه وسع افراد ها مي باشد، بيشتر غذاها بر اساس و پايه فرآورده

ي گوشتي به مها و سطح زندگي آنها در مرتبه باال تر قرار داشته باشد، استفاده از فرآورده

  باغ قرهموقعيت جغرافيايي قشالق : 1تصوير

170                                        

زبان اصلي ايل تركي است و لهجه خاصي در گفتارشان پيدا نيست و آداب و رسوم خاصي 
بالغ، وسايل و مايحتاج موردنياز خود را از نزديكترين محلي كه به آن  عشاير قره. ندارند

دسترسي دارند، و وسايل تزئيني و پوشاك خود را نيز از ساوه و قم خريداري مي
در ايل نوع پوشش سنتي خاصي وجود ندارد و اكثر افراد از لباسهاي محلي ساوه). 1شماره

شلوار كردي و كت تك و پيراهن و زنان: مردان(
بنابر مقتضيات زندگي، نياز به مواد پروتئيني، هيدروكربن. كنند استفاده مي) چادر
بيشتر احساس مي شود و از آنجايي كه شرايط زندگي كوچ نشيني متكي به دامهايشان  ها چربي

مي باشد، بيشتر غذاها بر اساس و پايه فرآورده
و سطح زندگي آنها در مرتبه باال تر قرار داشته باشد، استفاده از فرآورده

  .بيشتر ديده مي شود
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  باغ قرههاي تحقيق در عشاير  يافته

عشايري بوده و تمدن  - ايران كشوري است كه طي تاريخ طوالني خود، سرزميني روستايي 
ي ها ظهور سلسله. واالي گذشته آن نيز در حد بااليي مديون همين دو گروه جمعيتي است

قدرتمند حكومتي در حفظ استقالل و گسترش فضاي جغرافيايي ايران در اطراف نيز مديون 
سفانه أ؛ ولي مت)1: 1380حسيني ابري، ( باشد ميامعه عشايري دالوريها و سلحشوريهاي ج

توجهي قرار گرفته و سرنوشت آنان فداي گسترش شهرنشيني شده  جمعيت اين گروه مورد بي
است، تا آنجا كه الگوي زندگي عشايري با همه جهات مثبت آن در استقالل و توليد ملي، اكنون 

لي، تمامي نقاط روستايي و بسياري از جوامع عشايري در يك ديد ك. پيمايد ميمسير انقراض را 
) سرمايه، دانش، فن و نيروي جوان( كشور در محروميت قرار دارند و درگير چهار نوع گريز

كه همين امر باعث شده تا تغييرات نسلي در جامعه عشايري خود را بيشتر ) 3همان، ( هستند
  . نشان دهد

يي چند از پژوهش به قرار زير مي باشد؛ توزيع ها نيز يافته اغب قرهدر اين رابطه و در مورد عشاير 
 28حدود ( نفر 18بر اساس طبقات سني بيانگر اين نكته است كه  ها پاسخگويان به پرسشنامه

 21سال و  49تا  25قه سني بدر ط) درصد 40( نفر 26سال،  24در طبقه سني كمتر از ) درصد
شغل اصلي ساكنين در قشالق، . ال و باالتر قرار دارندس 50در طبقه سني ) درصد 32حدود ( نفر

و بيشتر به صورت  - غالباً گندم و جو - كاشت غالت( دامداري بوده كه در مواردي با كشاورزي
  . ، صنايع دستي و مشاغل اداري تركيب شده است)ديم كاري

خگويان و ، مشخص شد كه بين سن پاسها از پرسشنامه ها همچنين با توجه به استخراج داده
گونه اي كه هر چه سن كمتر باشد،  هتمايل به انواع سبك زندگي، ارتباط معناداري وجود دارد؛ ب

عالوه با  هب. شود ميتر و گرايش به روستانشيني و شهرنشيني بيشتر  سبك زندگي نيز امروزي
زندگي ي سني و تمايل به سبك ها رابطه و ميزان ارتباط نسلها يا رده Cross Tableترسيم 

  ). 3جدول شماره (آيد  بدست مي
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  باغ قرهو تمايل به نوع سبك زندگي در عشاير ) نسل( رابطه بين سن: 3جدول

 سن پاسخگو
 تمايل به سبك زندگي

 سطح معناداري مجموع
 سنتي مدرن

 

+50 4 17 21 000. 

25-49 15 11 26 000. 

0-24 16 2 18 000. 

  65 30 35 مجموع

  
  فرضياتآزمون 

و شيوه پوشاك در عشاير ) نسل( بين متغيرهاي سن: در فرضيه فرعي اول تصريح گرديده است
فيشر استفاده شده  F، از آزمون 1ها كه با توجه به نوع داده. ، ارتباط معناداري وجود داردباغ قره

بالغ  بر عدم وجود تفاوت معنادار بين نسلهاي سه گانه عشاير قره H0در اين رابطه فرض . است
بر وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي  H1از نظر شيوه پوشاك و فرض  

  .  از نظر شيوه پوشاك داللت دارد باغ قرهعشاير 
  

 فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار  Fآزمون : 4جدول

  نسل با ساير نسلها از نظر شيوه پوشاكبين حداقل يك 

 درجه آزادي جمع مربعات شرح
ميانگين 

 مجذورات
Fميزان آماره  

سطح 

 معناداري

 000. 108.578 591.302 2 1182.603 واريانس بين گروهي

   5.446 62 337.643 واريانس درون گروهي

    64 1520.246 مجموع

                                                 
امتيازات كسب شده مستخرج از (اي و نسبي  و مقياس فاصله) گانه هاي سه نسل(وجود چند گروه مستقل. 1

ها، امتياز يا عدد كمتر به مثابه سبك زندگي قديمي يا سنتي  الزم به ذكر است كه در تمامي آزمون). ها پرسشنامه

  . و امتياز و عدد بيشتر معادل سبك زندگي نوين يا مدرن تلقي شده است و بالعكس
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و شيوه پوشاك در عشاير ) نسل( بين متغيرهاي سندهد،  مينشان  4همانگونه كه جدول شماره 
يا سطح  Sigاي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( ، ارتباطي با سطح معناداريباغ قره

گردد و بر  ميتائيد  )H1(بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000( معناداري بيانگر ميزان
بالغ در شيوه پوشاك  اير نسلهاي عشاير قرهوجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با س

 هاـ و يا بين كدام نسل با ساير نسلـ  ها در ادامه براي تعيين اينكه بين كدام نسل. گذارد صحه مي
  . كنيم استفاده مي Tukeyدر شيوه پوشاك تفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون 

  
 ها  براي تعيين نسل متفاوت با ساير نسل Tukeyآزمون : 5جدول

  بالغ از نظر شيوه پوشاك در عشاير قره

 سطح معناداري انحراف معيار ها ميانگين اختالفات بين نسل ها نسل
 درصد 95ضريب اطمينان 

 حد پائين حد باال

+50 49 - 25 

0-24 

-.07143 .68468 .994 -1.7155 1.5727 
-9.57143(*) .74958 .000 -11.3714 -7.7715 

49 - 25 +50 
0-24 

.07143 .68468 .994 -1.5727 1.7155 

-9.50000(*) .71554 .000 -11.2182 -7.7818 

0-24 
+50 

49 - 25 
9.57143(*) .74958 .000 7.7715 11.3714 
9.50000(*) .71554 .000 7.7818 11.2182 

  

، ميزان )1*عالمت ( ها ميانگين اختالفات بين نسلعمل آمده و با توجه به  هساس آزمون ببر ا
استنباط مي شود كه بين نسل سوم با  3دست آمده هو ميزان حدود باال و پائين ب 2سطح معناداري

ي دوم و اول از نظر شيوه پوشاك تفاوت معناداري وجود دارد؛ از طرف ديگر مابين ها نسل
اين اختالف در  - معناداري وجود نداردي دوم و اول از لحاظ شيوه پوشاك اختالف ها نسل

دست آمده،  هاز طرف ديگر با توجه به ميزان ميانگين امتيازات ب.  - معنادار است 0.05سطح 
  .  باشد تمايل نسل سوم به سبك زندگي مدرن كامالً گويا مي
و نوع تغذيه در ) نسل(بين متغيرهاي سن: در فرضيه فرعي دوم تحقيق، تصريح گرديده است

                                                 
  . اردقرار گيرد، بين آن دو نسل در شيوه پوشاك تفاوت معناداري وجود د(*) بين هر دو نسلي كه عالمت .  1

  . باشد هاي مربوطه مي بيانگر وجود اختالف معنادار بين نسل 0.05كمتر از  Sigميزان .  2

  . ها است وجود عدد صفر ميان حد باال و پائين بيانگر عدم وجود تفاوت ميان نسل.  3
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بر عدم وجود تفاوت  H0در اين رابطه نيز فرض . بالغ، ارتباط معناداري وجود دارد ر قرهعشاي
بر وجود تفاوت  H1بالغ از لحاظ نوع تغذيه و فرض  گانه عشاير قره معنادار بين نسلهاي سه

  .  بالغ از لحاظ نوع تغذيه داللت دارد معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير قره
  

  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار بين حداقل  Fآزمون: 6جدول

  يك نسل با ساير نسلها از نظر نوع تغذيه

 سطح معناداري  ميزان آماره F ميانگين مجذورات درجه آزادي جمع مربعات شرح

 000. 21.362 285.658 2 571.316 واريانس بين گروهي

   13.372 62 829.084 واريانس درون گروهي

    64 1400.400 مجموع

  
بالغ، ارتباطي با  و نوع تغذيه در عشاير قره) نسل( ، بين متغيرهاي سن6بر اساس جدول شماره 

 يا سطح معناداري بيانگر ميزان Sigاي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( سطح معناداري
و وجود تفاوت معنادار بين  گردد ميتائيد  )H1(بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000(

در ادامه براي . كند ئيد ميأبالغ از نظر نوع تغذيه را ت حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير قره
از نظر نوع تغذيه تفاوت  ها ـ و يا بين كدام نسل با ساير نسلها ـ  تعيين اينكه بين كدام نسل

   .كنيم استفاده مي Tukeyمعناداري وجود دارد، از آزمون 
  

  بالغ ها از نظر نوع تغذيه در عشاير قره براي تعيين نسل متفاوت با ساير نسل Tukeyآزمون : 7جدول

 ها نسل
  ميانگين اختالفات

 ها بين نسل
 سطح معناداري انحراف معيار

 درصد 95ضريب اطمينان 

 حد پائين حد باال

+50 
49 - 25 

0-24 

-2.26740 1.07289 .095 -4.8437 .3089 
-7.52381(*) 1.17460 .000 -10.3443 -4.7033 

49 - 25 

 
+50 
0-24 

2.26740 1.07289 .095 -.3089 4.8437 

-5.25641(*) 1.12126 .000 -7.9488 -2.5640 

0-24 
+50 

49 - 25  
7.52381(*) 1.17460 .000 4.7033 10.3443 
5.25641(*) 1.12126 .000 2.5640 7.9488 

، ميزان ها پيرو آزمون قبل، همچنين با توجه به ميانگين اختالفات بين نسلدر اين آزمون نيز 
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شود كه بين نسل سوم با  سطح معناداري و ميزان حدود باال و پائين بدست آمده، استنباط مي
ي دوم و اول از نظر نوع تغذيه تفاوت معناداري وجود دارد؛ از طرف ديگر مابين ها نسل
  . - معنادار است 0.05اين اختالف در سطح  - معناداري وجود نداردي دوم و اول اختالف ها نسل

و سطح ) نسل(بين متغيرهاي سن: فرضيه سوم فرعي تحقيق بدين صورت تصريح گرديده است
بر عدم وجود  H0در اين رابطه، فرض . بالغ، ارتباط معناداري وجود دارد بهداشت در عشاير قره

بر وجود  H1بالغ از لحاظ سطح بهداشت و فرض  اير قرهگانه عش تفاوت معنادار بين نسلهاي سه
بالغ از لحاظ سطح بهداشت  تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير قره

  .  داللت دارد
  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار بين حداقل  Fآزمون : 8جدول

  يك نسل با ساير نسلها از نظر سطح بهداشت

 سطح معناداري  ميزان آمارهF ميانگين مجذورات درجه آزادي مربعاتجمع  شرح

 000. 105.845 560.859 2 1121.717 واريانس بين گروهي

   5.299 62 328.529 واريانس درون گروهي

    64 1450.246 مجموع

  
و سطح بهداشت در ) نسل( همانگونه كه مالحظه مي شود، در اين آزمون نيز بين متغيرهاي سن

يا  Sigاي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( بالغ، ارتباطي با سطح معناداري عشاير قره
گردد و  ميتائيد  )H1(بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000( سطح معناداري بيانگر ميزان

بهداشت بالغ از نظر سطح  وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير قره
و يا بين كدام نسل با ساير ها ـ  در ادامه براي تعيين اينكه بين كدام نسل. مورد تائيد است

  . كنيم استفاده مي Tukeyاز نظر سطح بهداشت تفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون  - ها نسل
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  ها  براي تعيين نسل متفاوت با ساير نسل Tukeyآزمون : 9جدول

  باغ قرهاز نظر سطح بهداشت در عشاير 

 ها نسل
ميانگين اختالفات بين 

 ها نسل
 سطح معناداري انحراف معيار

 درصد 95ضريب اطمينان 

 حد پائين حد باال

+50 
49 - 25 

0-24 

-8.28022(*) .67537 .000 -9.9020 -6.6585 
-9.57937(*) .73940 .000 -11.3548 -7.8039 

49 - 25 

 
+50 
0-24 

8.28022(*) .67537 .000 6.6585 9.9020 

-1.29915 .70582 .165 -2.9940 .3957 

0-24 
+50 

49 - 25  
9.57937(*) .73940 .000 7.8039 11.3548 

1.29915 .70582 .165 -.3957 2.9940 

  
ها، ميزان سطح معناداري و  در تائيد آزمون قبل، همچنين با توجه به ميانگين اختالفات بين نسل

هاي  شود كه بين نسل اول با نسل ميزان حدود باال و پائين بدست آمده در اين آزمون، استنباط مي
دوم  هاي دوم و سوم از نظر سطح بهداشت تفاوت معناداري وجود دارد؛ از طرف ديگر مابين نسل

  . - معنادار است 0.05اين اختالف در سطح  - و سوم اختالف معناداري وجود ندارد
و شيوه ) نسل(بين متغيرهاي سن : به منظور آزمون فرضيه چهارم فرعي تحقيق كه عبارت است از

بر عدم وجود تفاوت  H0بالغ، ارتباط معناداري وجود دارد؛ فرض  در عشاير قره) لهجه(گفتار 
بر وجود تفاوت  H1باغ از نظر شيوه گفتاري و فرض  نسلهاي سه گانه عشاير قره معنادار بين

  .  باغ از نظر شيوه گفتاري داللت دارد معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير قره
  

  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار Fآزمون : 10جدول

  )لهجه(گفتاريبين حداقل يك نسل با ساير نسلها از نظر شيوه 

 شرح
جمع 

 مربعات
 درجه آزادي

ميانگين 

 مجذورات
Fميزان آماره  

سطح 

 معناداري

 098. 2.407 12.357 2 24.714 واريانس بين گروهي

   5.133 62 318.271 واريانس درون گروهي

    64 342.985 مجموع
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و شيوه ) نسل( شود، در اين آزمون بين متغيرهاي سن همانگونه كه در جدول فوق مالحظه مي
ي قبل، ارتباط معناداري قابل اثبات نيست؛ ها ، بر خالف آزمونباغ قرهدر عشاير ) لهجه( گفتاري

تائيد  H0بوده و بنابراين فرض ) 0.098(يا سطح معناداري بيانگر ميزان Sigاي كه ميزان  گونه هب
از نظر  باغ قرهعشاير گردد و عدم وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي  مي

  . مورد تائيد است) لهجه( شيوه گفتاري
و ) نسل(بين متغيرهاي سن: فرضيه پنجم فرعي تحقيق بدين صورت تصريح گرديده است

بر  H0در اين رابطه، فرض . ، ارتباط معناداري وجود داردباغ قرهگذران اوقات فراغت در عشاير 
از لحاظ گذران اوقات فراغت و  باغ قرهگانه عشاير  عدم وجود تفاوت معنادار بين نسلهاي سه

از لحاظ  باغ قرهبر وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير  H1فرض 
  .  گذران اوقات فراغت داللت دارد

  

  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار  Fآزمون : 11جدول

  ان اوقات فراغتبين حداقل يك نسل با ساير نسلها از نظر گذر

 سطح معناداري  ميزان آمارهF ميانگين مجذورات درجه آزادي جمع مربعات شرح

 000. 119.016 639.664 2 1279.329 واريانس بين گروهي

   5.375 62 333.225 واريانس درون گروهي

    64 1612.554 مجموع

  
و گذران اوقات ) نسل( شود، در اين آزمون نيز بين متغيرهاي سن همانگونه كه مالحظه مي

اي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( ، ارتباطي با سطح معناداريباغ قرهفراغت در عشاير 
Sig (بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000( يا سطح معناداري بيانگر ميزانH1(  تائيد
از نظر  باغ قرهعشاير گردد و وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي  مي

و يا بين ـ  ها در ادامه براي تعيين اينكه بين كدام نسل. گذران اوقات فراغت مورد تائيد است
از نظر گذران اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون  - ها كدام نسل با ساير نسل

Tukey كنيم استفاده مي .  
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  ها  براي تعيين نسل متفاوت با ساير نسل Tukeyآزمون : 12جدول

  باغ از نظر گذران اوقات فراغت در عشاير قره

 ها نسل
ميانگين اختالفات بين 

 ها نسل
 سطح معناداري انحراف معيار

 درصد 95ضريب اطمينان 

 حد پائين حد باال

+50 
49 - 25 

0-24 

.47253 .68018 .767 -1.1608 2.1058 
-9.64286(*) .74466 .000 -11.4310 -7.8547 

49 - 25 

 
+50 
0-24 

-.47253 .68018 .767 -2.1058 1.1608 

-10.11538(*) .71085 .000 -11.8223 -8.4085 

0-24 
+50 

49 - 25  
9.64286(*) .74466 .000 7.8547 11.4310 
10.11538(*) .71085 .000 8.4085 11.8223 

  
، ميزان سطح معناداري و ميزان حدود باال و ها اختالفات بين نسلدر ادامه با توجه به ميانگين 

ي دوم و اول از ها شود كه بين نسل سوم با نسل پائين بدست آمده در آزمون فوق، استنباط مي
ي دوم و اول ها نظر گذران اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد؛ از طرف ديگر مابين نسل

  .  -معنادار است 0.05اين اختالف در سطح  - اختالف معناداري وجود ندارد
و آرايش ) نسل( بين متغيرهاي سن: است شدهو باالخره در فرضيه ششم فرعي تحقيق تصريح 

بر عدم  H0در اين رابطه، فرض . ، ارتباط معناداري وجود داردباغ قرهفضاي زندگي در عشاير 
لحاظ آرايش فضاي زندگي و فرض  از باغ قرهگانه عشاير  وجود تفاوت معنادار بين نسلهاي سه

H1  از لحاظ آرايش  باغ قرهبر وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير
  .  فضاي زندگي داللت دارد

  
  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار  Fآزمون : 13جدول

  بين حداقل يك نسل با ساير نسلها از نظر آرايش فضاي زندگي

 سطح معناداري  ميزان آمارهF ميانگين مجذورات درجه آزادي مربعاتجمع  شرح

 000. 40.901 165.948 2 331.895 واريانس بين گروهي

   4.057 62 251.551 واريانس درون گروهي

    64 583.446 مجموع
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و آرايش فضاي ) نسل( با عنايت به جدول فوق، قابل استنباط است كه بين متغيرهاي سن
اي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( ، ارتباطي با سطح معناداريباغ قرهزندگي در عشاير 

Sig (بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000( يا سطح معناداري بيانگر ميزانH1(  مبني بر
از نظر آرايش فضاي  باغ قرهوجود تفاوت معنادار بين حداقل يك نسل با ساير نسلهاي عشاير 

و يا بين كدام نسل با ساير ـ  ها در ادامه براي تعيين اينكه بين كدام نسل. زندگي مورد تائيد است
استفاده  Tukeyاز نظر آرايش فضاي زندگي تفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون  - ها نسل

  .  شده است
  

  ها  ساير نسلبراي تعيين نسل متفاوت با  Tukeyآزمون : 14جدول

  باغ از نظر آرايش فضاي زندگي در عشاير قره

 ها نسل
ميانگين اختالفات بين 

 ها نسل

انحراف 

 معيار

سطح 

 معناداري

 95ضريب اطمينان 

 درصد

 حد پائين حد باال

+50 
49- 25 

0-24 

-.23443 .59098 .917 -1.6535 1.1847 
-5.17460(*) .64700 .000 -6.7282 -3.6210 

49- 25 

 
+50 
0-24 

.23443 .59098 .917 -1.1847 1.6535 

-4.94017(*) .61762 .000 -6.4232 -3.4571 

0-24 
+50 

49- 25  
5.17460(*) .64700 .000 3.6210 6.7282 
4.94017(*) .61762 .000 3.4571 6.4232 

  
و ميزان حدود باال و ، ميزان سطح معناداري ها همچنين با توجه به ميانگين اختالفات بين نسل

ي دوم و اول از ها شود كه بين نسل سوم با نسل پائين بدست آمده در آزمون فوق، استنباط مي
ي دوم و اول ها نظر آرايش فضاي زندگي تفاوت معناداري وجود دارد؛ از طرف ديگر مابين نسل

  .  -معنادار است 0.05اين اختالف در سطح  - اختالف معناداري وجود ندارد
بين تغييرات سبك زندگي با تغييرات : پايان، در فرضيه اصلي تحقيق، اينگونه تصريح شده است در

براي آزمون اين . باغ شهرستان ساوه ارتباط معناداري وجود دارد نسلي جامعه عشايري قشالق قره
 بر عدم وجود ارتباط معنادار بين تغييرات سبك زندگي با تغييرات نسلي جامعه H0فرضيه، فرض 
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بر وجود ارتباط معنادار بين تغييرات سبك  H1باغ شهرستان ساوه و فرض   عشايري قشالق قره
  .  باغ شهرستان ساوه تاكيد دارد زندگي با تغييرات نسلي جامعه عشايري قشالق قره

  
  فيشر براي اثبات وجود تفاوت معنادار  Fآزمون : 15جدول

  تغييرات سبك زندگيبين حداقل يك نسل با ساير نسلها از نظر 

 سطح معناداري  ميزان آمارهF ميانگين مجذورات درجه آزادي جمع مربعات شرح

 000. 289.759 10106.630 2 20213.260 واريانس بين گروهي

   34.879 62 2162.525 واريانس درون گروهي

    64 22375.785 مجموع

  
در اين آزمون نيز با عنايت به جدول فوق، قابل استنباط است كه بين متغيرهاي تغييرات سبك 

شهرستان ساوه ارتباطي با سطح  باغ قرهزندگي با تغييرات نسلي جامعه عشايري قشالق 
 يا سطح معناداري بيانگر ميزان Sigاي كه ميزان  گونه هقابل اثبات است؛ ب) 0.01( معناداري

مبني بر وجود تفاوت معنادار بين حداقل يك  )H1(بوده و بنابراين فرض مثبت تحقيق ) 0.000(
در ادامه براي . از نظر تغييرات سبك زندگي مورد تائيد است باغ قرهنسل با ساير نسلهاي عشاير 

ندگي از نظر تغييرات سبك ز - ها و يا بين كدام نسل با ساير نسلـ  ها تعيين اينكه بين كدام نسل
  .  استفاده شده است Tukeyتفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون 

  
  ها از نظر تغييرات سبك زندگي  براي تعيين تفاوت نسل Tukeyآزمون : 16جدول

  باغ  در جامعه عشايري قشالق قره

 ها نسل
  ميانگين اختالفات 

 ها بين نسل
 سطح معناداري انحراف معيار

 درصد 95ضريب اطمينان 

 حد پائين حد باال

+50 
49 - 25 

0-24 

-10.15751(*) 1.73276 .000 -14.3183 -5.9967 
-43.84127(*) 1.89702 .000 -48.3965 -39.2860 

49 - 25 

 
+50 
0-24 

10.15751(*) 1.73276 .000 5.9967 14.3183 

-33.68376(*) 1.81087 .000 -38.0321 -29.3354 

0-24 
+50 

49 - 25  
43.84127(*) 1.89702 .000 39.2860 48.3965 
33.68376(*) 1.81087 .000 29.3354 38.0321 
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، ميزان سطح معناداري و ميزان حدود باال و پائين ها با توجه به ميانگين اختالفات بين نسل
ي دوم و اول؛ نسل دوم ها شود كه بين نسل سوم با نسل بدست آمده در آزمون فوق، استنباط مي

با  ها به عبارتي بين تمامي نسل - ي دوم و سومها ي اول و سوم و نسل اول با نسلها با نسل
اين اختالف در سطح  - از نظر تغييرات سبك زندگي تفاوت معناداري وجود دارد - يكديگر

نشان  باغ قرهي جامعه عشايري قشالق ها بندي نسل بر اين اساس، دسته. - معنادار است 0.05
ي مجزا قرار خواهند گرفت؛ كه در ادامه به ها گوري به طور جداگانه در كته ها دهد كه نسل مي

  . بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت
  

  باغ از نظر تغييرات سبك زندگي هاي جامعه عشايري قشالق قره بندي نسل دسته: 17جدول

 تعداد ها نسل
 0.05ها در سطح معناداري  دسته

1 2 3 

+50 21 85.3810   
25-49 26  95.5385  
0-24 18   129.2222 
Sig.  1.000 1.000 1.000 

  

  هاي تحقيق گيري از يافته نتيجه

 باغ قرههدف مقاله حاضر، بررسي تغييرات نسلي سبك زندگي در جامعه عشايري قشالق 
 عبارتي مطالعه تغييرات ايجاد شده سبك زندگي بين سه نسل ساكن در هشهرستان ساوه و ب

ي صورت ها در اين رابطه، اطالعات ارائه شده و تحليل. باشد مي باغ قرهسكونتگاه عشايري 
   :بندي است گرفته، پيرامون محورهاي مهم ذيل قابل جمع

زندگي روزانه و الگوهاي فراغت شكل گرفته از تركيبي از زمان و مكان فراغت است و با  •
ير، همواره در حال بازسازي است و هاي سني و اجتماعي مختلف در عشا توجه به گروه

تفاوت ). 258 :1388ازكيا و حسيني رودباركي، ( گذارد روندهاي بيروني بر آن تاثير مي
گرايانه به سمت الگوهاي فردگرايانه  نسلي در شيوه گذران اوقات فراغت، از الگوي جمع

ود دارد؛ اي فقط در بين نسل سوم وج بعالوه الگوي فراغتي رسانه. تغيير كرده است
مندتر هستند و اين امر  اي كه نوجوانان و جوانان به ديدن تلويزيون و ويدئو عالقه گونه هب
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در اين . دو فضا بوجود آيد، فضاي سنتي و فضاي مدرن  باغ، موجب گرديده در قشالق قره
بين تكنولوژي ارتباطات، دو فضاي بهم پيوسته زندگي روزمره را توليد كرده است؛ كه 

 گيرد زندگي روزمره در اين دو فضاي متمايز در عين حال، به هم چسبيده شكل ميگذران 
 ). 9 :1383عاملي، (

اي عشاير، به سمت  اي، حاكي از آن است كه عادات تغذيه تفاوت نسلي در عادات تغذيه •
استفاده از غذاهاي آماده، تهيه مواد اوليه غذا مثل سبزي و ( استفاده از الگوهاي تغذيه شهري

اي عشاير،  تغيير در الگوهاي تغذيه. رود ميپيش ...) بنيات از بازار شهر و روستا ول
اي به نام  بخصوص نسل سوم و عدم تحرك آنها نسبت به والدين آنها، باعث ايجاد پديده

 . است شدهدر برخي از نوجوانان  “چاقي مفرط”

تفاوت نسلي در سطح بهداشت، حاكي از اين مطلب است كه با باال رفتن سن، الگوي  •
افزايش توجه به بهداشت فردي . كند ميبهداشتي نيز در جهت كاهش سطح بهداشت تغيير 

ي بهداشتي اجرا شده در ها دهنده موفقيت برنامه و جمعي توسط جامعه مورد مطالعه، نشان
 .باشد مي باغ قرهقشالق 

در زندگي  ها دهنده كاربردي است كه آن واژه وجود دارد، نشان ها يي كه در زبانها واژه •
در . كند ميرا مشخص  ها روزمره افراد آن جامعه دارند؛ فعاليتهاي روزمره افراد، اقتضاي واژه

مورد تفاوت نسلي در شيوه گفتاري، بيان اين نكته ضروري است كه هر چند گستره 
با توجه به سن متفاوت است؛ ولي با نگاهي به واژگان مورد استفاده واژگاني جامعه آماري 
يي كه افراد ها توان به پيوستگي شيوه زندگي اجتماعي و نوع واژه ميدر منطقه مورد مطالعه، 

يي كه بين نسل قبلي رواج داشته است، همان كاركرد را در ها واژه. برند پي برد ميكار  هب
د؛ چرا كه در سبك زندگي فعلي آنان، شيوه معيشت و سبك زندگي روزمره نسل جديد ندار

 . باشد مي مؤثرزندگي افراد بر گستره واژگاني آنها 

 ي مد روزها در ارتباط با تفاوت نسلي در شيوه پوشاك و آرايش نيز بايد به ورود لباس •
كه اغلب به سبب گسترش ارتباطات جوامع ...) ي مارك وها شرت شلوارهاي جين، تي(

پوش هستند اما به  فرزندان ايل هر چند ساده - باشد عشايري با جوامع شهري و روستايي مي
دهند و  ي كوتاه و تنگ عالقه نشان ميها سمت مد يعني شلوار لي و كتان و مانتو و پيراهن

همچنين لوازم آرايشي و تزئيني كه آشنايان و  - پسندند سبك لباس اولياء خود را كمتر مي
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البته . نمايند، اشاره كرد مذكور به عنوان نياز انسان امروزي براي آنان تلقي مياقوام جامعه 
ي جمعي در افزايش ميل ها در اين بين نقش گسترده و پررنگ ارتباطات و تبليغات رسانه

  .    باشد مصرفي جوامع عشايري غير قابل انكار مي
  
دوم انتخاب كرده است؛  طوركلي نسل سوم، سبك زندگي متفاوتي نسبت به نسل اول و هب
اي كه شيوه پوشاكي و آرايشي، الگوي گذران اوقات فراغت، الگوي تغذيه و بهداشتي در  گونه هب

يد اين مطلب ؤي صورت گرفته مها نتايج آزمون( نسل سوم متفاوت از دو نسل ديگر است
خريد ( نددهد كه جوانان قشالق متمايل به سبك زندگي مصرفي هست مينشان  ها بررسي). است

؛ تغيير در عادات ...)اي جديد و ي همراه جديد با امكانات متفاوت، وسايل رسانهها گوشي
بيانگر حركت به سمت جامعه مصرفي است، كه از ... الگوي فراغتي، شيوه پوشاكي و اي،  تغذيه

 . ي مهم مسير تغييرات در جامعه عشايري استها ويژگي

كند كه  ميي ميداني اين مسئله را تائيد ها مشاهدات و يادداشتي مشاركتي، ها برگزاري كارگاه
اكنون وسائلي در . مسير تغييرات به سمت افزايش تقاضا براي خريد كاالهاي مصرفي بوده است

اند كه گاه بيش از ضرورت كاركردي داشتن، در جامعه شهري و  زندگي عشايري جا گرفته
اند، اما به نوعي  ه خود زندگي سنتي را پيش گرفتهوالدين گرچ. روستايي ضرورت تزئيني دارند

توان از تفاوت نسلي در  ميكنند؛ بنابراين  ميفرزندان را در انتخاب سبك زندگي جديد همراهي 
پذيري متفاوت  جامعه عشايري صحبت كرد كه طبق تئوري اينگلهارت ناشي از تجربه جامعه

ري وجود دارد و آن را به سمت تغييرات بنابراين تفاوت نسلي در جامعه عشاي. است ها نسل
ي ديگر ها دهد، كه در اين تغييرات، نسل سوم پيشروتر از نسل مياجتماعي در آينده سوق 

تواند پيامدهاي مثبتي را نيز به همراه داشته باشد، چرا كه به نوعي  اين تفاوت نسلي مي. هستند
ي ها ريزي پتانسيل، در جهت برنامه توان از اين ميدهنده پويايي جامعه عشايري است و  نشان

  . اي استفاده كرد توسعه
پرداخت يارانه به عشاير، جريان معكوس ( مندي از امكانات زيربنايي و ورود نقدينگي بهره

تواند زندگي  مي، نيز )سرمايه از شهر و روستا به جامعه عشاير و درآمد فرزندان مهاجر عشاير
سمت روستانشيني و شهرنشيني سوق دهد و با دور شدن از عشاير را دستخوش تغيير كرده و به 

بنابراين . دام و كشاورزي، پيامدهاي تغيير سبك زندگي در جامعه عشايري را خواهيم داشت
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ريزان روستايي و  توجه به پيامدهاي اين تغييرات از اهميت زيادي برخوردار است كه برنامه
از آنجا كه جوانان، . ورد توجه قرار دهندبايست تغييرات و پيامدهاي آن را م ميعشايري 

پيشگامان تغيير هستند و پتانسيل الزم براي پذيرش سبك زندگي جديد را بيش از دو نسل ديگر  
ي ديگر، پيامدهاي تغيير سبك زندگي در زندگي آنان بازتاب دارد، ها دارند و بيش از گروه

و پيامدهاي اين تغييرات در جوامع  بايست بيشتر به تغييرات در حال وقوع ميريزان  برنامه
  . توجه كنند - با نگاه ويژه به جوانان يا نسل سوم - عشايري
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