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  ...بررسي آثار نوسازي بر تغيير و تحوالت سبك زندگي  

  
  
  
  

 1396 بهار 46جغرافيا و توسعه شماره 

  25/02/1395: وصول مقاله 
  26/07/1395: نهايي  تأييد

  61-78 :صفحات
  

  خانوارهاي روستايي زندگي سبك نوسازي بر تغيير و تحوالت آثاربررسي 
  بخش مركزي شهرستان پلدختر

  
  2*نژاد، مهرشاد طوالبي1جواد بذرافشاندكتر 

  
  چكيده

 مقاله هدف اين. تر از شهرها بوده استدر جوامع روستايي ملموس آثارمختلفي بر زندگي انساني داشته و اين  آثارفرايند نوسازي 
روش تحقيق . باشدبخش مركزي شهرستان پلدختر مي در روستايي خانوارهاي زندگيسبك تحوالت و نوسازي در تغيير آثارنيز بررسي 

- ميداني از طريق پرسش ي اي و در مطالعهها در مطالعات نظري به صورت كتابخانهآوري دادهتحليلي بوده، شيوه و ابزار جمع - توصيفي

  . باشدنامه مي
 سرپرست 6874N=( .360(باشد مي پلدختر شهرستان بخش مركزي روستاهاي خانوارهاي سرپرستان شامل تحقيق آماري ي جامعه   

ها از تجزيه و تحليل داده براي. گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب گرديدكوكران و به روش نمونه فرمول طريق خانوار از
تحقيق در مورد نگرش خانوارهاي روستايي  هاييافته نتايج. شده است استفاده دو، برازش رگرسيوني و رگرسيون خطيهاي كايآزمون

هاي مورد بررسي از مدرنيته و نوسازي در مورد همه گويه آثاردهد كه  مي دو نشانهاي نوسازي از طريق آزمون خيمؤلفهنسبت به 
دهد ريق رگرسيون نشان ميزندگي روستاييان از طات نوسازي بر سبكتأثيرهمچنين بررسي . باشدمي تأييدديدگاه پاسخگويان مورد 

زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خانوارهاي روستايي و گرايش آنها به سبك و زندگي شهري كه نوسازي تغييرات زيادي در سبك
زندگي فرهنگي داشته است؛ بطوري كه باعث را در تغيير سبك تأثيرزندگي، نوسازي بيشترين هاي سبكمؤلفهدر بين . داشته است

توان گفت لذا مي. ر الگوهاي فرهنگي و زباني، الگوهاي رفتاري، نوع پوشش و لباس محلي مخصوصا در بين قشر جوان شده استتغيي
 را منطقه هر اوضاع با سازگاري ترينمناسب كه باشدمي محلي فرهنگ به كافي توجه روستايي ي توسعه به رسيدن براي راه كه بهترين

 پيشرفته و مدرن تكنولوژي و فناوري كاربرد از ترساده بسيار پايدار ي توسعه به رسيدن براي محلي، جوامع با آن انطباق دليل به و دارد
  .باشدمي

  .روستايي، شهرستان پلدختري  اقتصادي، توسعه و اجتماعي زندگي، تحوالتنوسازي، سبك: ها كليدواژه

                                                     
  bazafshan@gep.usb.ac.ir                                                                        بلوچستان ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و استاديار جغرافيا و برنامه - 1
                                                     mehrshad_t@pgs.usb.ac.ir *دانشگاه سيستان و بلوچستان ،ريزي روستايي دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه - 2
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  مقدمه
 جوامع پيشرفت و توسعه به المللي عالقهبين ادبيات در

 به اقتصادي و اجتماعي تحوالت ي زمينه در روستايي
 (Isserman et al,2009:302) بوده رشد درحال سرعت

زندگي  شرايط بهبود براي راهبردي و به عنوان
)Meijerink, 2007: 47( براي  حلراهترين و مهم

 (Jun&Xiang,2011:1530)باشد مي روستاييان مشكالت
جوامع روستايي را  شتيمع يتوجه قابل طوره بكه 

  .(Gentle & Maraseni,2012:24)دهد وسوي مي سمت
توسعه  حال در كشورهاي در روستايي مناطق در تحول

 ,Visser&Spoor) باشند اي برخوردارميويژه اهميت از

اي در نقش عمدهچراكه مناطق روستايي  )302 :2011
د كن ايفا ميها كشوراين  و اجتماعي اقتصادي ي توسعه

(Vadivelu & Kiran, 2013: 108)  و پيشرفت و
نواحي ديگر وابسته به مناطق روستايي  ي توسعه

 ي همچنين توسعه.)Kumar etal,2014: 193( باشد مي
 يك فرصت بسيار مهم براي كاهش سوءاين مناطق 

 دو .(Kifle et al, 2016: 24) كرده استغذيه فراهم ت 
و  اقتصادي و اجتماعي تحوالت براي مهم استراتژي

 مدل :دارد وجود زندگي روستايي تغيير در سبك
 محلي كه به معني تحريك ي توسعه مدل و نوسازي

 توسط خود نوآورانه اقتصادي هاي      فعالي ت و كارآفريني
 .(Van der Ploeg et al, 2000: 393) محلي مردم

و تبعيت از كشورهاي پيشرفته  ارتقاء معني به نوسازي
 آثارو  (Visser and Spoor, 2011: 301) است

قيداري و سجاسي(مختلفي بر زندگي انساني دارد 
 ويژه كشاورزي ارتقاء كه حالي در ).153: 1394همكاران،
  است "محلي ي توسعه مدل" از برگرفته

(Efendiev and Sorokin, 2013: 106-115).   
 حال در كشورهاي در روستايي ي توسعه غالب نوع     

و  اقتصادي نتايج تنها نه زيادي حدود تا توسعه
  فرهنگي و  اندازچشم بلكه مناطق اجتماعي اين

  

  كندمي آنها را نيز تعيين محيطيزيست
(Efendiev et al, 2014: 3).  

، مصرف و     هوي تبا طرح مباحث مربوط به نوسازي،      
مختلف   شناسان جامعه  كنندگان ازسويمصرف  ي انگيزه

بستر مناسبي براي رشد مطالعات و تحقيقات تجربي در 
 در. (Olszowy, 2015: 834)كند  اين زمينه فراهم مي

هايي در مقياس اين بين روستاها به عنوان مكان
معيشت و  ي ، فرهنگ، شيوه    هوي تمحلي با دارا بودن 
 كنند خود، بطور روزافزوني تغيير مي فضاهاي مربوط به

 نوسازي تحريك در مهمي عوامل). 47: 1،1390وودز(
 (Inglehart&Welzel,2005:94)وجود دارد  روستايي

 نگرش در مادي، تغيير رفاه در باعث ايجاد تغيير كه
اقتصادي و  موفقيت به نسبت روستايي ي جامعه

 از روستايي كلي خانوارهاي تغيير در درك اجتماعي،
خانوارهاي زندگي  و تغيير در شيوه و سبك خود آينده

  . (Efendiev et al, 2014: 11) شودمي روستايي
 از مترقي انتقال ايجاد اين تغييرات مستلزم      

 است :مدرن" جامعه يك به "سنتي" يا "مدرن پيش"
(Inglehart & Welzel, 2005: 94) .موجود  تحقيقات

 فرآيندهاي با انطباق كه دهدمي در اين زمينه نشان
ناخوش آيند  محلي جوامع براي است ممكن نوسازي
- نشان موارد اين همه .(Gavrov, 2004: 78)باشد 

تغييرات  و مدرنيزاسيون ميان قوي يرابطه ي دهنده
بنابراين  .باشدمي روستايي زندگي خانوارهايدر سبك

فراواني بر  آثارفراگير  ي نوسازي به عنوان يك پديده
هاي جنبهزندگي خانوارهاي روستايي دارد كه از سبك

محيطي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست
در اين مطالعه نيز به . باشدقابل بحث و بررسي مي

زندگي  نوسازي بر سبك پيامدهايبررسي و ارزيابي 
خانوارهاي روستايي در شهرستان پلدختر پرداخته 

سعي دارد كه اين موضوع را بررسي پژوهشگر شده و 
نوسازي تا چه اندازه در تغيير  كند كه توسعه و انتقال

                                                     
1-Woods 
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گذار بوده است؟ و بخش تأثيرزندگي روستاييان سبك
  شود؟هايي مشاهده ميدر چه زمينه آثارعمده اين 

اي است كه به دليل بافت موضوع نوسازي مقوله
بعدي خود، مباني انديشگي و معرفتي محققان چند
 هاي اجتماعي، روانشناسي و جغرافيا را به چالشحوزه

كشيده و ادبيات تجربي را در اين حوزه در قالب كار 
برخي از مطالعات داخلي . پژوهشي موجب گشته است

 :در اين زمينه عبارت است از) اندك چند خيلي هر(
در تحقيقي  ؛)1390شالي، پورگتايي و صفريحبيب(

مدرنيته روستايي در  ي به بررسي و بازخواني تجربه
تبار و نازك(اند؛ روستاهاي استان مركزي پرداخته

در تحقيق خود به بررسي و تحليل ، )1394همكاران، 
نوسازي و آثار آن در كاركرد خانواده در استان 

 درساير كشورها؛عبارتند مچنيناند؛همازندران پرداخته
 و بررسي و تحليل مدرنيته به ؛(Tolentino,200) :از

نواحي روستايي در  شناسي جامعه در آن بازنمايي
در  ،(Gavrov, 2004)اند؛ كشور فيليپين پرداخته

 فرهنگيو  هاي اجتماعيبررسي جنبهتحقيقي به 
 نواحي روستايي روسيه در نوسازي فرايندهايي 

به بررسي نقش مدرنيته در  ؛(Lin, 2013) ؛اندپرداخته
روستايي در روستاهاي مرد  و مهاجرت كارگران  جنسيت

، (Efendiev et al, 2014) اند؛ همچنينچين پرداخته
به بررسي نظري ديدگاه نوسازي و نقش  در تحقيقي

آن در افزايش رفاه، رشد فردگرايي و تداوم بدبيني در 
  .اندبين كشاورزان منطقه بلگورود روسيه پرداخته

مرور مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه 
نوسازي  آثارجامعي راجع به بررسي  ي مطالعهتاكنون 

زندگي خانوارهاي روستايي صورت  بر تغيير سبك
هاي      متغي رنگرفته و منابعي كه وجود دارد، مربوط به 

ديگر است و در بعضي از مطالعات تنها در سطح 
از همين روي تحقيق حاضر . باشدمروري و نظري مي

سعي در  با توجه به ظرفيت مالي و منابع انساني

زندگي خانوارهاي مدرنيته بر تغيير سبك آثارتبيين 
  .روستايي در بخش مركزي شهرستان پلدختر دارد

  
  نظريمباني

ها در علوم گذارترين نظريهتأثيراز يكي 1نوسازي ظريهن 
 (Stockemer&Sundstrom,2016: 695)است اجتماعي

 ساختارهاي آن      كه طي  است  فرايندي ي كه به منزله
 گرددمي تحول  و دگرگوني دستخوش تدريج به سنتي

 شودمي تبديل آن ترمدرن نوع ساختارهايي از به و
(Lin, 2013: 86) براي مهم هاياستراتژي يكي از و 

 حد تا كه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است تحوالت
 دارد وجود) 2006 2كرو راسل( متون در زيادي

(Alpermann, 2016: 443).   
 كدام كند مشخص كه است آن پي در نظريه اين
 اقتصادي ي توسعه به مختلف كشورهاي در ها ويژگي
 برابر در ها مانعي ويژگي كدام و رسانند مي سود

اصول .(Hencoski, 2016: 28) است اقتصادي ي توسعه
پيشرفت به دست ه از ايد نوسازي ي مقدماتي نظريه

پيشرفت توانند  آيد، يعني اين ايده كه مردم مي مي
 خود را تغيير دهند ي كنند و خودشان جامعه
(Lemprière, 2016: 692) .نوسازي  ي نظريه ي سابقه

جوامع سنتي و  ي توسعه ي لهأبا نگرش ليبرال به مس
پورگتايي و حبيب(پايين   اعتقاد به رويكرد رخنه به

 1750(صنعتي اول  به انقالب، )11: 1390شالي،  صفري
صنعتي  بسط و تكامل آن به انقالبو ) ميالدي به بعد

  گردد مي باز) ميالدي به بعد 1850(دوم 
  ).294: 1388نوذري، (

، فيلسوف فرانسوي، در )1743( 3رسدوكندو ماركي
طبق . نقش مهمي داشت گذاري اصول اين نظريه پايه

هاي فني و تغييرات اقتصادي  اين نظريه، پيشرفت
هاي اخالقي و فرهنگي  تواند باعث تغيير در ارزش مي
شناس فرانسوي،  ، جامعه)1858( 4دوركيم اميل. دشو

                                                     
1- Modernization  
2-Russell Crowe 
3-Marquis de Condorcet 
4-Emile Durkheim 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
64 

 
 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 ي بر وابستگي متقابل نهادها در يك جامعه و نحوه
هاي فرهنگي و اجتماعي  آنها در چارچوب  تعامل
شامل، نوسازي  نوسازي در جيرا گوهايال. تداشتأكيد

اجتماعي، نوسازي فرهنگي، نوسازي رواني و نوسازي 
نوسازي . (Yazawa et al, 2014: 39)باشد سياسي مي

ها و دگرگوني اجتماعي داللت بر تفكيك و تمايز نقش
هاي عقالني و منطقي ها و غالب شدن كنشدر كنش

   ).89: 1377غفاري، ازكيا و (در بين افراد جامعه دارد 
  اصلي، ي  لفهؤم  اساس سه بر اجتماعي  نوسازي   

-مدرن شامل عام هاي الگوي     متغي ربرخورداري از  - 1 

گرايي جهان -2اكتساب و تفكيك؛  فردگرايي، گرايي،
تبار، نازك(گيرد گرايي مورد ارزيابي قرار ميخانواده -3

نوسازي فرهنگي بر نقش اساسي فرهنگ . )133: 1394
طلب و شادي(دارد  تأكيدو تحوالت ارزشي در نوسازي 

از نظر اينگلهارت و ولزل نوسازي . )159: 1390بيات،
رنگ شدن اقتدار سنتي و گذار فرهنگي به معناي كم

  باشد مي عقالني -هاي عرفيسمت ارزش به
(Inglehart & Welzel,2005:274)  .  

هاي تقديرگرايي، لفهؤنوسازي فرهنگي بر اساس م     
اي شناخته و رسانهطلبي و مصرفمساوات و برابري

تبار و همكاران، نازك(گيرد  گيري قرار ميمورد اندازه
 وبر، ماكس( كالسيك آثار به توجه ؛ با)135: 1394
 تحوالت معاصر، محققان و) ديگران و 1پارسونز تالكوت

 عناصر ترينمهم از فرهنگ و هاارزش ي زمينه در
  باشدخانوارها مي  تحول در زندگي تغيير و

 (Meyer, 2010: 12).   
هاي  سبكها، نوسازي رواني به تغيير در سطوح ارزش 

 شود مي  هاي شناختي و جزاينها اطالقشناختي،ويژگي
در شهر، رفتن به   تجاربي چون اقامت ي كه در سايه

-جمعي و استخدام در بنگاه هاي مدرسه،تماس با رسانه

 ).13: 1374بنوعزيزي، (آيد دست مي  هاي مدرن به
 از برخورداري هايشاخص براساس نيز رواني نوسازي
 همدلي و پيشرفت ي انگيزه مدرن، انسان هايويژگي

                                                     
1-Max Weber, Talcott Parsons 

    .(Schwarzer, 2011: 6)شود خانواده ارزيابي مي در
نهايت نوسازي سياسي كه داللت بر گسترش  در

نهادهاي دموكراتيك و مشاركت مردم در امور سياسي 
  .)90: 1377ازكيا و غفاري، (جامعه دارد 

هاي كارآيي نوسازي سياسي در قالب شاخص
كارآيي سياسي به . گيري شده استسياسي اندازه

معناي اعتقاد فرد به اين است كه آيا تغيير سياسي و 
  .(Schwarzer,2011:5) اجتماعي ممكن است يا خير

نوسازي نقش نهادهاي سنتي را نادرست و غلط 
. (Ray & Damirendra, 2006: 24) كندبازنمايي مي

نظريه پردازان نوسازي نگاهي دوگانه به جهان داشته و 
 بر اين باورند كه جوامع يا سنتي هستند يا مدرن

(Efendiev et al, 2014: 5) .رايند نوسازي، افراد در ف
به دنبال حداكثر سود و منفعت شخصي و فردي خود 

هاي ؛ يعني دغدغه(Visser et al, 2012: 902) هستند
يابد ت مي                               شخصي بر مصالح جمعي و قومي اولوي 

(Yazawa, 2014: 38)  و تغيير در ايده افراد به سمت
-گرايي، فردگرايي و انزواطلبي، تكثيرسكوالريته، مادي

گرايي ايدوئولوژيكي، نسبيت، قابليت تغييرپذيري و 
محوري به فردمحوري گيرد و خانوادهتسامح صورت مي

- شود و همزمان با اين تحوالت نوعي انطباقتبديل مي

وجود ه زندگي خانوارها ب پذيري و تغيير در سبك
و  هاانسان فكر طرزو  (Weeks, 2002: 416)آورد  مي

 از آنجا كه و دهدمي ييرتغ ها رازندگي آن روش
 اند، پسگرفته شكل خانواده چارچوب ها درانسان
 را نهاد خانواده وهله نخست، نوسازي در فرايند     ًطبعا 
فرايند  از پذيري خانوادهتأثير. دهدمي قرار تأثير تحت

، )1958( 3، لرنر)1963( 2سوي اسملسر از نوسازي
 6، ريچارد المبرت)1977( 5،رابرت وود)1966( 4پاسونز
 8و اينگلهارت) 1976( 7،اينكس)1963( 6المبرت

                                                     
2-Smelser 
3-Lerner 
4-Parsons 
5-Robert Wood 
6-Richard Lambert 
7-Index 
8-Inglehart 
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تبار و نازك(د قرارگرفته استييأمورد ت) 1973(
پردازان معتقدند همه اين نظريه). 122: 1394همكاران، 

 و اقتصادي اجتماعي، كه نوسازي منظومه ساختارهاي
 ,Yazawa et al) دهدسياسي جامعه را تغيير مي

طريق  از      ًعمدتا  اين تغييرات ساختاري .(38 :2014
درآمد  آموزشي، صنعتي، شهرنشيني، رشد نشانگرهاي

 اشكال متعدد و ارتباطات و نقل و حمل مصرف، و
 Jayakody et)شوند مي تبيين جديد هايتكنولوژي

al, 2007: 4)  و متناسب با شرايط محيطي پيرامون
در جوامع  يءزندگي بسيار آهسته و بطتغييرات سبك

بنابراين . آوردوجود مي هجوامع روستايي ب       ًمخصوصا 
نوسازي در  زمان با نفوذ توان گفت كه هممي

اين فرايند نه تنها در  آثاركشورهاي در حال توسعه 
شهرهاي اين كشورها بلكه در جوامع روستايي نيز 

ترين يكي از مهم. تبعات مختلفي را دربرداشته است
زندگي خانوارهاي  نوسازي بر سبك تأثير، آثاراين 

سنتي را دچار تغييرات  ي باشد كه خانوادهروستايي مي
تغييرات تحول و دگرگون  اين.اساسي ساخته است

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي در 
   .روستايي ايجاد كرده است جوامع

تر و چه اين مناطق به سمت الگوهاي پيشرفته هر    
ميزان  ؛)294: 1388نوذري، ( حركت كنندتر پيچيده

 شودو ايجاد تغييرات بيشتر و بيشتر مي تأثير
(Steele& Lynch,2013:447)باعث  اوقات و گاهي ؛

 (Efendiev et al,2014: 24)شود  مي منفي ايجادتغييرات
 مردم زندگي شرايط شدن بدتر و در بيشتر موارد باعث

. (Drukker & Tassenaaar, 1997: 335)شده است 
پردازان، نوسازي به با توجه به ديدگاه اكثر نظريه

                      ًواند در جامعه، مخصوصا ت عنوان عاملي است كه مي
  جوامع روستايي تغييرات مختلفي ايجاد كند

 (Seltzer et al, 2005: 915. (تغيير اين جريان باعث 
 درتغيير  شغلي، ساختار ساختارها، مانند از بسياري در

تغيير در .)Inglehart &Welzel, 2005: 94( عقالنيت
؛ )25: 1386ذكايي،(هاشناختي و ايدئولوژيزيبايي عاليق

تبار و نازك(محلي   تغيير در رفتار و نگرش جوامع
 و فردگرايي ي زمينه در ؛ تغيير)124: 1394همكاران، 

كه از  اقتصادي ت     موفقي  و پيشرفت به نسبت نگرش
 ,Efendiev) بود  شده  گرفته) 1997(اينگلهارت ي نظريه

 معيشتي خانوارهاي تغيير در وضعيت ؛23 :2014)
تغيير در ) Goodwin Hawkins, 2014: 99) روستايي

 اقتصاد ايجاد تغيير در باعث عقالنيت و خردگرايي كه 
؛ (Inkeles, 1993: 2)شود مي كارآمد جوامع روستايي

  برخورد آنها با محيط زيست ي تغيير در نحوه
(Seltzer et al, 2005: 915).   

 و اجتماعي طبقات و اقشار به توجه اين تغييرات با
 متفاوت ،كند مي زندگي آن در فرد كه اجتماعي فضاي

- اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست آثاراست و 

زندگي خانوارهاي روستايي محيطي مختلفي بر سبك
 آثار: اقتصادي آثار -الف: عبارتند از آثاراين . گذاردمي

 افزايش شامل، روستايي نواحي در نوسازي اقتصادي
 و كار به پولي نگاه درآمدزا، هاي      فعالي ت به گرايش
 مالي، مناسبات به نسبت حساسيت ميزان ها،      فعالي ت
 زندگي، در پرستيتجمل انداز،پس ميزان افزايش
 نقليه، وابستگي وسايل ت     مالكي  و خانه داشتن به گرايش

نوسازي : اجتماعي آثار -زندگي و غيره؛ب در ماديات به
زيادي در سبك زندگي  آثارتواند مي از لحاظ اجتماعي

 شدن خانوارهاي روستايي داشته باشد مانند، كم
فردي،  هاي       فعالي ت انجام به عالقه خانوادگي،  ارتباطات
 اهالي با انسجام و مشاركت، اعتماد ميزان كاهش
 و سبك به هاخانواده گرايش افزايش ميزان روستا،
مذهبي  و قومي كاهش تعامل شهري، زندگيي  شيوه

از لحاظ فرهنگي : فرهنگي پيامدهاي -ج و غيره؛
زير را به دنبال داشته  آثارتواند نوسازي در روستاها مي

- عالقه كاهش مكان، به دلبستگي ميزان كاهش: باشد

 از استفاده محلي، كاهش زبان از استفاده به مندي
 زبان از استفاده به عالقه افزايش ميزان محلي، لباس
 زبان يادگيري به عالقه ميزان گفتگو، در فارسي

 زبان دادن ياد عدم روستا، جوانان بين در انگليسي
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

كودكان مخصوصا نسل  و هابچه و زبان لري به مادري
زير  پيامدهايمحيطي كه شامل زيست آثار -جوان؛ د

افزايش  طبيعي، منابع تخريب افزايش ميزان: باشد مي
 افزايش ميزان ها،كش آفت و كود از استفاده ميزان
مسكوني،  كاربري به زراعي و باغي از هاكاربري تغيير

 پخت و پزها، كاهش در انرژي گاز از استفاده ميزان
تغيير در . منزل و غيره گرماي در هيزم از استفاده

عوامل به نوبه خود باعث تغيير و تحوالت تمام اين 
معيشت خانوارهاي  ي زندگي و شيوهمختلفي در سبك

  .گرددروستايي در كشورهاي در حال توسعه مي
  

  
   مدل مفهومي تحقيق:  1شكل 

  1395نگارندگان، :تهيه و ترسيم
  

  شناسي تحقيقروش
مورد مطالعه در بخش مركزي شهرستان  ي منطقه

اين شهرستان در . پلدختر دراستان لرستان واقع است
و مرز بين  آباد خرمكيلومتري جنوب  100حدود 

 طبق نتايج. است ايالم، خوزستان و لرستانهاي  ناستا

نفر و داراي  75332آن       جمعي ت1390سرشماري سال
بخش مركزي . دو بخش مركزي و معموالن است

 ويژگي) 1(در جدول . باشدداراي چهار دهستان مي
هاي بخش مركزي شهرستان پلدختر آورده دهستان

  .شده است
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  ي بخش مركزي شهرستان پلدختر     جمعي تهاي ويژگي :1جدول 
  تعداد نمونه      جمعي ت خانوار روستا دهستان
  137  10388  2614  24  جايدر
  64 4999 1221 28 جلوگير
  120  8692  2301  25  مالوي

  39  3211  738  36  ميانكوه غربي
  360  27290 6874 113 كل

  1390مركز آمار ايران، : مأخذ                                            

  
  نقشه موقعيت بخش مركزي شهرستان پلدختر در استان و شهرستان :2شكل 

  1395نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

از نظر  و كاربرديقات يتحق ي ق حاضر در زمرهيتحق   
قرار  "يليتحل -يفيتوص"، در چارچوب روش "روش"
و  "اسنادي"روش  اطالعات به دو يآور جمع .رديگ يم
 هايخانواري شامل جامعه آمار .بوده است "دانيم"

باشد يي در بخش مركزي شهرستان پلدختر ميروستا
)6874N=(. 360 فرمول كوكران  از استفاده با خانوار
 انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفي  صورت به و

نامه پرسش تحقيق اين در گيرياندازه ابزار .ديگرد

-دسته و آوريجمع از پس .است بوده )ساخت محقق(

 آمار روش از SPSSافزار نرم از استفاده با هاداده بندي
 تحليل و تجزيه منظور به استنباطي آمار و فييتوص
ها از داده تحليل تجزيه و براي. گرديد استفاده هاداده

دو، برازش رگرسيون و رگرسيون كاي هايآزمون
پايايي،  سنجش منظور همچنين به. شد خطي استفاده

 آزمونپش نامهپرسش 65 شامل نمونه اوليه از يك
 آلفاي روش با اعتماد ضريب گرفته شد و ميزان
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ابعاد  يبرا آمده دست به آلفاي .شد كرونباخ محاسبه
با توجه به . آورده شده است) 2(مختلف در جدول 

توان گفت است، مي 70/0 از باالتر كه 79/0 ميزان كل
 .باشدابل قبولي برخوردار ميكه مقياس از پايايي ق
نامه با توجه به قضاوت و نظر همچنين روايي پرسش

   .قرار گرفت تأييدمتخصصين در اين زمينه، مورد 
  

  ميزان الفاي محاسبه شده براي هر بعد: 2جدول 
  ميزان الفاي كرونباخ       متغي ر
  78/0  نوسازي

  80/0  زندگيسبك
  79/0  ميزان كل

  1395ميداني نگارندگان،مطالعات : مأخذ  

هاي  پژوهش،نوسازي اجتماعي بر اساس شاخص در اين
 هاي الگويي پارسونز     متغي رگرايي و گرايي،خانوادهجهان

 - هاي تقدير ؛نوسازي فرهنگي براساس شاخص)1966(
- مساوات، برابري ،)145: 1377 ،و غفاري ازكيا( گرايي
 ،)20- 24: 1390شكربيگي،(  ايرسانهو مصرف  طلبي

هاي برخورداري از  نوسازي رواني براساس شاخص
هاي انسان مدرن، انگيزه پيشرفت و همدلي در ويژگي
نوسازي سياسي درقالب شاخص كارايي        ًنهايتا . خانواده
. ورد سنجش و بررسي قرار گرفته استم سياسي
 يكل يهاشاخص توانيبا توجه به مطالعات م بنابراين

  .دادارائه ) 3(درج شده در جدول 
  

  ي تحقيقها شاخصها و      متغي ر  :3جدول 
  گويه و معرف شاخص  مؤلفه       متغي ر

زي
سا
نو

 )
قل

ست
م

(  

عي
تما

اج
  

عام (الگوي مدرن 
گرايي، فردگرايي، 

  )اكتساب ،تفكيك

انگيزه ها در ميان خود، راه انداختن كار دوستان و آشنايان، ميزان ميزان پذيرش غريبه
براي پيشرفت در زندگي خود، ميزان انجام كارها به تنهايي، ميزان مستقل بودن در 

ي خود، ميزان افزايش ها نگري، ميزان تالش براي رسيدن به خواسته زندگي، ميزان آينده
ي مهم زندگي ها شايستگي شخصي و ارتقاء موقعيت خود، ميزان توجه كردن به جنبه

  گران به عنوان ارباب رجوعخود، ميزان برخورد با دي

  جهان گرايي
ميزان تغييرات در محيط پيرامون، ميزان توسعه  و تغيير سبك زندگي، ميزان وابستگي به 
محيط روستا، ميزان سطح آگاهي، ميزان افزايش ارتباط با فضاي خارج روستا، ميزان تغيير 

  محل زندگي خود،نگرش نسبت به زندگي در روستا، ميزان تعصب و تعلق نسبت به 

ميزان تعصب و تعهد نسبت به خانواده، ميزان تالش براي راحتي اعضاي خانواده، ميزان   خانواده گرايي
  حمايت از خانواده و طايفه، ميزان وابستگي به خانواده،

انگيزه ولين سياسي،  داشتن ؤدرك آسان از مسايل سياسي كشور، اعتماد به مقامات و مس  كارايي سياسي  سياسي
  ، ميزان آگاهي در مورد تصميمات سياسيها براي شركت در كارهاي سياسي و راي گيري

ني
روا

  

برخورداري از
ي انسان ها ويژگي

 مدرن

ميزان استقبال از وسايل نو و جديد، برنامه ريزي براي انجام كارها، ميزان مدگرايي، ميزان 
  افزايش روشن فكري و به روز بودن

  ي محلي، ميزان تعصب به زبان و فرهنگ خودهالباسميزان استفاده از

ميزان سعي بر بهتر شدن فردا نسبت به امروز، ميزان تالش براي كسب موفقيت، تالش   انگيزه پيشرفت
  نگري براي پيشرفت در كارها، ميزان افزايش انگيزه، ميزان آينده

  همدلي
ديگران، ميزان فكر كردن به ديگران ميزان همدردي با ديگران، ميزان مشاركت وكمك به 

وخود را جاي ديگران گذاشتن، ميزان اتحاد و همدلي براي شركت در امور روستا، ميزان 
 قايل بودن  ارزش اجتماعي براي ديگران

گي
رهن

ف
  

  تقديرگرايي
عدم تغيير به ميزان تسليم سرنوشت بودن، ميزان اعتقاد به قضا و قدر، ميزان  اعتقاد 

ميزان تقدير در پيشرفت در زندگي، وابستگي به قدرت دولت، ميزان پايين سرنوشت، 
 بودن سطح آرزوها

برابري و مساوات
 طلبي

در مورد ميزان ظاهر شدن زن در جامعه، همكاري زن و مرد در انجام امور خانه افرادنظر
  و كشاورزي، ميزان اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد

ميزان استفاده از روزنامه در خانواده، ميزان استفاده از راديو و تلويزيو، ميزان استفاده از   ايمصرف رسانه
  هاي اجتماعي بكهش، ميزان استفاده از مبايل، عضويت در ماهواره
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   3ادامه جدول 
  گويه و معرف شاخص  مؤلفه       متغي ر

ي 
دگ

 زن
ك

سب
)

ته
بس
ر وا

تغي 
م

  
  

    
   

 
(  

عي
تما

اج
  

  تغييرات رفتاري

مندي به زندگي در شهر، ميزان ارتباط روستا با شهر، ميزان كم شدن ميزان عالقه
هاي فردي، افزايش سود شخصي در مقابل سود                                         ارتباطات خانوادگي، عالقه به انجام فعالي ت

ها به سبك و شيوه  جمعي، ميزان اعتماد و انسجام با اهالي روستا، ميزان گرايش خانواده
هاي جديد به جاي  ميزان استفاده از آهنگزندگي شهري، تعامل قومي و مذهبي، 

 هاي محليآهنگ

ميزان عالقه به استفاده از غذاي آماده، عالقه به استفاده از غذاهاي رستوراني، ميزان   الگوي تغذيه
  هاي سنتي ، ميزان پخت و پز عذا به روش)چيپس، پفك و غيره(هااستفاده از خوراكي

هاي اجتماعي، ميزان گذران  بايل، گرايش به عضويت در شبكهوكاربرد و استفاده از مميزان  كاربرد فناوري نوين
  نترنتيبه ا ياوقات فراغت با اينترنت، ميزان استفاده از كامپيوتر در خانه، ميزان دسترس

تغيير در لباس و
 پوشاك

هاي با طرح خارجي، افزايش  ميزان كاهش استفاده از لباس محلي، گرايش به لباس
  ها و پوشش بومي و محلي، استفاده از وسايل آرايشي و بهداشتي، ميزان عدم تمايل به مدل

دي
صا

اقت
  

هاي درآمدزا، ميزان تالش براي داشتن شغل بيشتر، نگاه پولي به                     ميزان گرايش به فعالي ت  درآمدزايي
  ها                           وردن سود در كارها و فعالي تبه دست آيانگيزهها، ميزان           كار و فعالي ت

آوري ثروت، ميزان قانع  ، جمع)نامتعارف ي حتي شيوه(هر راهيزتالش براي كسب ثروت ا  اندوزيثروت
  بودن به حد معقول ثروت، ميزان حساسيت نسبت به مناسبات مالي، ميزان پس انداز

استفاده روستا، صنعتي شدن كشاورزي، ميزان  توليدبرآنتأثيروصنعتييميزان توسعه  پيشرفت اقتصادي
 هاي نوين آبياري،از شيوه

  گراييمادي
در زندگي، گرايش به داشتن خانه و مالكيت وسايل نقليه ، ميزان وابستگي گراييتجمل

به ماديات در زندگي، ميزان گرايش به وسايل غير ضروري در زندگي، برتر دانستن پول در 
 همه چيز

گي
رهن

ف
  

  تعلق به مكان

به مكان، ميزان تصور نسبت به محل، ميزان رضايت نسبت به ميزان دلبستگيكاهش
ها،  رفت و آمد در مكان، ميزان احساس راحتي در روستاي خود نسبت به ساير مكان

ل يت و تماي، رضايمحل زندگ يدر روستا يدر روستا به جاي شهر، ماندگار يح زندگيترج
  آباداني روستاتعصبي نسبت به  و بيشمردناهميتدر روستا، بييبه زندگ

  گراييمصرف
افزايش تنوع در مصرف مواد غذايي، ميزان استفاده از مواد غذايي و فروشگاهي در منزل، 
 گرايش كم به استفاده از مواد اوليه خوراكي، افزايش ميزان استفاده از وسايل لوكس و

 تجملي

تغيير فرهنگي و 
  زباني

محلي، ميزان عالقه به استفاده از زبان فارسي در كاهش عالقه مندي به استفاده از زبان
گفتگو، ميزان عالقه به ياد زبان انگليسي در بين جوانان روستا، ميزان استفاده از كلمات و 

  ها و كودكان، محلي، عدم ياد دادن زبان مادري به بچهطالحاتصجاي ااصطالحات جديد به

  مدگرايي

راسيون در منازل وخارجي، استفاده از سبك شهري و دكتغيير ظاهر جوانان به الگوهاي
روستايي، ميزان تغيير در كالبد روستا از لحاظ ساخت و ساز، ميزان استفاده و پيگيري 

 روستا، ميزان استفاده از ير بافت سنتييهاي جديد و مختلف، تغ جوانان روستا از مدل
 ش،يسرما ش،يگرما( نيسكوم شهرها در منازل روستايي و واحدها ي امكانات به شيوه

  ، استفاده از مبلمان در منزل)يكافييروشنا و يرينورگ

روش 
استفاده 
  از منابع

 برخورد با
 زيستمحيط

ها، ها، ميزان استفاده از كود و آفت كشميزان تخريب منابع طبيعي براي ايجاد زيرساخت
  مسكوني،ها از باغي و زراعي به كاربري ميزان افزايش تغيير كاربري

ي استفاده از  نحوه
  انرژي و منابع

بنزين و گازوييل و (هاي انرژي  پزها، ميزان مصرف حاملميزان استفاده از گاز در پخت و
جاي ه هاي برقي ب ، كاهش استفاده از هيزم در گرماي منزل، ميزان استفاده از مشك)غيره

 هاي دستي،مشك
  .Lin, 2013 ؛Efendiev, 2014تبار و همكاران؛؛ نازك1390شالي، پورگتايي و صفريحبيب؛ 1377ازكيا و غفاري، :مأخذ        

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
70 

 
 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 آن از حاكي خانوارهاي نمونه بين نامهپرسش توزيع
 41 دهندگان بين پاسخ سني مقدار بيشترين كه است

راهنمايي  پاسخگويان اكثر تحصيالت سال بوده، 50 تا
 ي درصد جامعه 7/52 اشتغال؛ نظر از ، و باالتر بوده

 درصد 03/83 جنسيت نظر از نمونه كشاورز بوده،
 پاسخگويان درصد 8/88هل أازنظر ت و مرد پاسخگويان

 آورده )4( جدول در كامل اطالعات. اندهل بودهأمت
  .است شده

  

  مورد مطالعه      جمعي تتوصيف فراواني :4جدول 
  درصد  تعداد پاسخگو  بيشترين پاسخگو  مشخصات پاسخ دهنده

  2/57  202  سال 40تا  31  سن
  1/44  159  راهنمايي و باالتر  تحصيالت
  03/83  299  مرد  جنسيت
  8/88  320  متاهل  تأهل

  7/52  190  كشاورزي  شغل اصلي
  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                         

  

دو در مورد نتايج به دست آمده از آزمون كاي
نگرش خانوارهاي روستايي نسبت به نوسازي نشان 

هاي مورد نظر از ديدگاه دهد، كه همه گويهمي
با توجه به طيف . باشدمي تأييدپاسخگويان مورد 

ها آمده براي همه شاخص دست به ميانگين ليكرت
- ارزيابي شده و سطح معني) 3(باالتر از حد متوسط 

ها كمتر از شاخص ي داري به دست آمده براي همه
زندگي باالي سبك كه گوياي تغييرات باشدمي )05/0(

باشد؛ به  مدرنيته مي ي خانوارهاي روستايي در نتيجه

هاي بررسي شده بيشترين اي كه از ميان شاخصگونه
اي با رسانه ميزان ميانگين متعلق به شاخص مصرف

بطوري كه از نظر پاسخگويان . باشدمي 02/4نسبت 
ميزان استفاده از روزنامه، ميزان استفاده از راديو و 

و تلفن همراه ، ميزان استفاده از ماهوارهن و تلويزيو
ها اجتماعي نسبت به ساير گويههاي بكهشعضويت در 

زندگي روستاييان  ات بيشتري بر روي سبكتأثير
  ).5( جدول. گذاشته است

  

  نوسازي و مدرنيته از نظر خانوارهاي روستايي آثار :5جدول 
  سطح معناداري  X2  ميانگين  هاتعداد گويه  شاخص  مؤلفه

  اجتماعي
  000/0  973/10  68/3  8  مدرنالگوي رها ي متغ

  000/0  994/9  25/3  7  گراييجهان
  001/0  012/9  09/3  7  گراييخانواده

  000/0  235/9  24/3  6  سياسيكارايي  سياسي

  رواني
  001/0  994/11  73/3  6  مدرنهاي انسانويژگي

  000/0  109/12  87/3  6  پيشرفتي  انگيزه
  000/0  326/10  46/3  6  همدلي

  فرهنگي
  000/0  045/9  12/3  6  تقديرگرايي
  000/0  107/12  86/3  6  طلبيبرابري و مساوات

  000/0  625/13  02/4  6  ايرسانهمصرف
  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                 
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 بايد ابتدا آماري هايتكنيك از براي استفاده   
 توزيع از شده آوريهاي جمعداده كه شود مشخص

 صورت در چون اند؟نرمال يا غير نرمال برخورداراند
 براي شده آوريجمع هايداده توزيع بودن نرمال

 پارامتريك هايآزمون از توانمي هاآزمون فرضيه
هاي آزمون از بودن غيرنرمال و درصورت نمود استفاده

 سطح مقدار اينكه به باتوجه. كرد استفاده ناپارامتريك
 خطا مقدار از بزرگترها گويه تمامي ايرب داري معني

      متغي ر هايگويه فراواني توزيع بنابراين. است 05/0
 با توجه به نرمال بودن كه. باشدمي نرمال توزيع داراي
  .استفاده شده است هاي پارامتريكها از آزمونداده

  
  اجتماعي زندگينوسازي بر تغيير سبك  آثاربررسي 

زندگي اجتماعي نوسازي بر سبك آثاربراي بررسي    
خانوارهاي روستايي از رگرسيون و آماره فيشر استفاده 

 768/0بر اين اساس، مقدار ضريب تعيين . شده است
واحد تغييرات  76مستقل       متغي ردهد كه نشان مي

همچنين . كندوابسته را تبيين مي      متغي رمربوط به 
تر است، كوچك 01/0داري از مقدار سطح معني

داري مدل بنابراين فرضيه آزمون مبني بر عدم معني
شود، لذا مدل درصد رد مي 99 نرگرسيون با اطمينا

دار است كه حكايت از رگرسيوني از لحاظ آماري معني
نوسازي و سبك زندگي       متغي رآن دارد كه بين 
 كه بطوري. باشد معنادار مي     ًكامال اجتماعي انسجام 

 ي تغذيه تغيير الگوي رفتاري، تغييرات باعث ايجاد
- فناوري روستايي،افزايش استفاده از كاربرد  خانوارهاي

پوشاك محلي لري در  و لباس در هاي جديد و تغيير
 ).7و  6(جدول . بين خانوارهاي روستايي شده است

  

 زندگي اجتماعي تحليل واريانس عوامل تاثرگذار بر سبك :6جدول 
 معيار اشتباه شدهحيتصحتعيينضريب تعيينضريب چندگانه همبستگي ضريب

821/0 768/0 742/0 015/0 

  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ          
  

  زندگي اجتماعي هاي سبكي شاخصبر وجود رابطه خط يانس مبتنيل واريتحل :7جدول 
 سطح معنادار F  آماره گن مربعاتيانيم يدرجه آزاد مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0  561/46 892/3 4 232/8 اثرگرسون

   001/0 99 512/2 باقمانده

    359 346/12 كل
  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ                  

  

ها      متغي ردهد كه براي تمام ها نشان مييافته    
همچنين .است 01/0معناداري كمتر از  مقدار سطح

دهد كه يك واحد تغيير  نشان مي ETAßمقادر 
رفتاري،  هاي تغييراتدر انحراف معيار در شاخص

 و لباس در فناوري و تغيير تغذيه، كاربرد الگوي
و  263/0، 328/0، 386/0ب يپوشاك به ترت

- واحد، بر اثر نوسازي موجب تغيير سبك 371/0

زندگي اجتماعي در بين خانوارهاي نمونه در 
در بين . مورد مطالعه شده است ي محدوده

هاي مورد بررسي، شاخص تغييرات رفتاري شاخص
بيشترين تغيير را در بين  386/0با ضريب بتاي 

هاي سبك زندگي اجتماعي بر اثر نوسازي شاخص
توان گفت فرايند نوسازي در لذا مي. داشته است

- محيط روستاهاي مورد مطالعه، بر تغيير سبك

. گذار بوده استتأثيرزندگي اجتماعي روستاييان 
 و سبك به هاخانواده گرايش كه ميزان  بطوري
 اعتماد شهري افزايش يافته، ميزان زندگي ي شيوه

 روستا كاهش يافته، ميزان اهالي بين انسجام و
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و پوشش بومي و محلي كاهش  لباس زا استفاده
خارجي  طرح با هايلباس به يافته و گرايش

توان گفت لباس و پوشش افزايش يافته، لذا مي
. باشدلري و محلي در حال فراموشي و نابودي مي

 هايشبكه در عضويت همچنين گرايش به
 اينترنت، با فراغت اوقات گذران ميزان اجتماعي،

خانه در بين جوانان  در كامپيوتر از استفاده ميزان
خود منجر به  ي روستا افزايش يافته كه به نوبه

زندگي اجتماعي   زيادي در سبك تغييرات
در بين نسل جوان                          ًخانوارهاي روستايي مخصوصا 

  ).9(جدول . شده است
  

  

  زندگي اجتماعيبررسي اثرگذاري مدرنيته روستايي بر تغيير سبك :8جدول 

 T  سطح معناداري
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

 ها     متغي ر
B خطاي استاندار BETA  

 عرض از مبدا - 025/0 045/0 843/1 069/0

 پوشاكولباسدر تغيير 371/0 007/0 270/0 942/4 000/0

 رفتاريتغييرات 386/0 008/0 345/0 047/4 000/0

 تغذيهالگوي 328/0 007/0 249/0 561/3 000/0

 فناوريكاربرد 263/0 004/0 123/0 653/3 000/0
 1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ                          

  

زندگي  نوسازي بر تغيير سبكپيامدهاي بررسي 
  اقتصادي روستاييان

زندگي اقتصادي،  نوسازي بر تغيير سبك آثاردر مورد  
      متغي ردهد كه نشان مي 642/0مقدار ضريب تعيين 

وابسته را       متغي رواحد تغييرات مربوط به  64مستقل 
 01/0داري همچنين مقدار سطح معني. كندتبيين مي
دهد كه فرضيه آزمون مبني بر عدم نشان مي

درصد رد 99 نمدل رگرسيون با اطميناداري  معني
دار شود، لذا مدل رگرسيوني از لحاظ آماري معني مي

هاي است كه حكايت از آن دارد كه بين شاخص
معنادار      ًكامال زندگي اقتصادي انسجام نوسازي و سبك

كه باعث ايجاد تغييرات در افزايش  بطوري. باشد مي
ارهاي اندوزي در بين خانوگرايي، ثروتمادي ديد

  .روستايي شده است
  

 زندگي اقتصادي بر سبكرگذار يثأل واريانس عوامل تيتحل :9جدول 

 اشتباه معيار ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين چندگانه همبستگي ضريب

702/0 642/0 673/0 019/0 

  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ         
  

  زندگي اقتصادي هاي سبكشاخص يبر وجود رابطه خط يانس مبتنيل واريتحل :10جدول 
 معناداري سطح F  آماره ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0  286/45 066/2 4 265/6گرسيونير اثر

   000/0 96 562/1 باقيمانده
    359 365/9 كل

  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ             
  

دهد كه براي تمام نشان مي) 11(نتايج جدول    
 01/0ها مقدار سطح معناداري كمتر از      متغي ر

دهد كه در  نشان مي ETAßهمچنين مقادر . است
اثر نوسازي، يك واحد تغيير در انحراف معيار در 
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شدن اندوزي، صنعتيثروت هاي درآمدزايي،شاخص
و  315/0، 298/0، 152/0گرايي به ترتيب و مادي

زندگي اقتصادي واحد موجب تغيير سبك 442/0
در بين . در بين خانوارهاي نمونه شده است

گرايي با هاي مورد بررسي، شاخص ماديشاخص
بيشترين تغيير را در بين  442/0ضريب بتاي 

لذا . شته استزندگي اقتصادي داهاي سبكشاخص
توان گفت فرايند نوسازي در محيط روستاهاي مي

زندگي اقتصادي مورد مطالعه، بر تغيير سبك

اي كه گذار بوده است، به گونهتأثيرروستاييان 
 ها و      فعالي ت و كار به پولي نگاه باعث افزايش
شتر در يب سود به دست آوردن براي افزايش انگيزه

 داشتن به گرايش زندگي، در كارها، افزايش تجمل
 افزايش ميزان نقليه، وسايل ت     مالكي  و خانه

 به گرايش افزايش ميزان ماديات، به وابستگي
زندگي در بين خانوارها  در ضروري غير وسايل

  .نسل جوان شده است       ًمخصوصا 
  

  

  زندگي اقتصادي بررسي اثرگذاري مدرنيته روستايي بر تغيير سبك :11جدول 
سطح 
 T معناداري

 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد
ها     متغي ر  

B خطاي استاندار BETA 

031/0  06/2  136/0  052/0  عرض از مبدا - 
000/0  12/9  101/0  013/0  315/0 شدن صنعتي   

000/0  88/7  247/0  015/0  0152/0  درآمدزايي
000/0  39/11  150/0  012/0  298/0 اندوزي ثروت   

000/0  24/11  182/0  017/0  442/0  گرايي مادي 
  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ           

  

زندگي  نوسازي بر تغيير سبك آثاربررسي 
  فرهنگي روستاييان
نوسازي  آثارهاي تحقيق در مورد با توجه به يافته

زندگي فرهنگي روستاييان؛ مقدار در تغيير سبك
دهد كه نشان مي 922/0ضريب تعيين برابر با 

      متغي رواحد تغييرات مربوط به  92هاي مستقل      متغي ر
همچنين مقدار سطح . كنندوابسته را تبيين مي

 ي تر است، بنابراين فرضيهكوچك 01/0داري از معني

داري مدل رگرسيون با ن مبني بر عدم معنيآزمو
شود، لذا مدل رگرسيوني از درصد رد مي 99 اطمينان

دار است كه حكايت از آن دارد كه لحاظ آماري معني
 هاي نوسازي و تغييرات فرهنگي در سبكبين شاخص

. باشد معنادار مي     ًكامال زندگي روستاييان انسجام 
 گرايي، افزايش تغييربطوري كه باعث افزايش مصرف

  .زباني و مدگرايي در بين آنها شده است و فرهنگي
  

  
 زندگي فرهنگي رگذار بر سبكيثأت عوامل واريانس تحليل :12جدول 

 معيار اشتباه شده تصحيح تعيين ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگي ضريب

602/0  922/0  731/0  751/0  

  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ      
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  زندگي اجتماعيهاي سبكي شاخصبر وجود رابطه خط يانس مبتنيل واريتحل :13جدول 
 سطح معنادار F  آماره ن مربعاتيانگيم درجه آزاد مجموع مربعات ها مؤلفه

گرسون اثرر  131/7  4 783/1  434/69  000/0  

491/2 باقمانده  97 026/0    
622/9 كل  359    

  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ                     
  

 آثاردر زمينه ) 14(با توجه به نتايج جدول 
روستاييان زندگي نوسازي بر تغييرات فرهنگي سبك

ها مقدار سطح      متغي رشود كه براي تمام مي همشاهد
ر يهمچنين مقاد. است 05/0معناداري كمتر از 

ETAß دهد كه بر اثر نفوذ نوسازي، يك  نشان مي
 به هاي تعلقواحد تغيير در انحراف معيار در شاخص

زباني و  و فرهنگي گرايي، تغييرمكان، مصرف
 323/0و  452/0، 304/0، 058/0مدگرايي به ترتب 

زندگي فرهنگي در بين  واحد موجب تغيير سبك
هاي مورد  در بين شاخص .است  خانوارهاي نمونه شده

را در شاخص  تأثيربررسي، نوسازي بيشترين 
 452/0تغييرات فرهنگي و زباني با ضريب بتاي 

توان گفت فرايند نوسازي در لذا مي. داشته است
زندگي  بر تغيير سبكروستاهاي مورد مطالعه، 

اي گذار بوده است، به گونهتأثيرفرهنگي روستاييان 
موادغذايي و  مصرف در تنوع كه باعث افزايش

 افزايش منزل، در فروشگاهي و موادغذايي از استفاده
و تجملي و افزايش  لوكس وسايل از استفاده ميزان

-عالقه منزل، كاهش در مبلمان از ميزان استفاده
محلي مخصوصا در  زبان لري و از استفاده به مندي

 زبان از استفاده به عالقه ميزان بين نسل جوان،
 اصطالحات و كلمات از استفاده فارسي،افزايش ميزان

 دادن ياد عدم محلي و طالحاتصا جاي به جديد
كودكان مخصوصا در بين  و هابچه به مادري زبان
بيشتر اي كه در هاي جوان شده است؛ به گونهزوج

روستاها فرزندان آنها قادر به صحبت كردن به زبان 
  . باشندلري نمي

  
  

  زندگي فرهنگي بررسي اثرگذاري نوسازي روستايي بر تغيير سبك :14جدول 

 T  سطح معناداري
ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد  ها     متغي ر

B خطاي استاندار BETA 

141/0  1,486 332/0  224/0  عرض از مبدا -
000/0  4,891 189/0  039/0  323/0  مدگرايي
076/0  1,100 034/0  031/0 058/0 مكان به تعلق  

000/0  4,767 315/0  066/0 304/0 گرايي مصرف  

000/0  7,916 350/0  044/0 452/0 زباني و فرهنگي تغيير  
  1395نگارندگان، مطالعات ميداني : مأخذ           

  

 محيط با برخورد ي نحوه نوسازي بر آثاربررسي 
  روستاييان سوي از

 برخورد ي نحوه بر نوسازي آثار بررسي ي در زمينه
روستاييان، مقدار ضريب تعيين  سوي از محيط با

واحد  86مستقل       متغي ردهد كه نشان مي 863/0
 .كندوابسته را تبيين مي      متغي رتغييرات مربوط به 

 01/0داري همچنين با توجه به مقدار سطح معني

- توان گفت كه فرضيه آزمون مبني بر عدم معنيمي

شود،  درصد رد مي99 نداري مدل رگرسيون با اطمينا
دار است كه لذا مدل رگرسيوني از لحاظ آماري معني

هاي نوسازي و ارد كه بين شاخصحكايت از آن د
زيست از سوي روستاييان  برخورد با محيط ي نحوه

  .باشد معنادار مي     ًكامال انسجام 
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 تحليل واريانس عوامل تاثرگذار بر نحوه برخورد با محيط  :15جدول 

 اشتباه معيار شده تصحيح تعيين ضريب تعيين ضريب چندگانه همبستگي بيضر

874/0  863/0  782/0  035/0  

  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ                
  

  

  نحوه برخورد با محيط هاي ي شاخصبر وجود رابطه خط يانس مبتنيوارليتحل :16جدول 
 سطح معنادار F  آماره ميانگن مربعات درجه آزاد مجموع مربعات ها مؤلفه

151/5 اثرگرسيوني  4 084/2  268/45  000/0  

652/1 باقيمانده  96 002/0    

451/10 كل  359    

  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ               
  

  

دهد كه براي تمام ها در اين زمينه نشان ميافتهي
. است 01/0ها مقدار سطح معناداري كمتر از      متغي ر

دهد كه يك واحد  نشان مي ETAßهمچنين مقادر 
 با هاي برخوردتغيير در انحراف معيار در شاخص

منابع به ترتب  و انرژي از استفاده زيست و نحويمحيط
زندگي در تغيير سبكواحد موجب  195/0، 049/0

سازي به در اثر نفوذ نو محيط با برخورد نحوهمورد 
توان لذا مي. موردمطالعه شده است ي روستاهاي منطقه

گفت فرايند نوسازي در محيط روستاهاي مورد مطالعه، 

گذار بوده است، تأثيرزندگي روستاييان بر تغيير سبك
 و كود از استفاده اي كه باعث افزايش ميزانبه گونه

 و باغي از هاكاربري تغيير افزايش ميزان ها،كشآفت
 از استفاده مسكوني، ميزان افزايش كاربري به زراعي

براي  هيزم از استفاده كاهش پزها، و پخت در گاز
توان گفت كه ولي در كل مي. منزل شده است گرماي

 جايه زيست كاهش يافته و بميزان تخريب محيط
استفاده از چوب درختان و هيزم از انرژي و سوخت 

  .شودميتري مثل گاز استفاده پاك و سالم
  

  محيط با برخورد بررسي اثرگذاري مدرنيته روستايي بر نحوه :17جدول 

 T  سطح معناداري
 ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد

 ها     متغي ر
B خطاي استاندار  BETA 

032/0  07/2  143/0  061/0  عرض از مبدا - 
000/0  14/9  115/0  012/0  049/0 زيستبرخورد با محيط   

000/0  89/7  252/0  013/0  195/0  نحوي استفاده از انرژي و منابع 
  1395مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ      

  

   نتيجه
 كشورهاي مشكالت ترينعمده از يكي حاضر حال در  
 در سبك تغييرات ايجاد شده ي لهأمس توسعه، حال در

در اين بين . زندگي خانوارها در نواحي روستايي است
هايي در مقياس محلي با دارا روستاها به عنوان مكان

، فرهنگ، شيوه معيشت و فضاهاي مربوط     هوي تبودن 

 مهمي عوامل. كنندبه خود، بطور روزافزوني تغيير مي
 بر تغيير وجود دارد كه روستايي نوسازي تحريك در
 موفقيت به نسبت نگرش در دي، تغييرما رفاه در

 به نسبت نگرش در اقتصادي و اجتماعي، تغيير
تغيير  خانوارهاي روستايي، درك فردگرايي، تغيير در

و  خود آينده از روستايي كلي خانوارهاي در درك
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 زندگي خانوارهاي روستاييتغييرات در شيوه و سبك
 آثاردر اين پژوهش نيز به بررسي . نقش اساسي دارد

زندگي خانوارهاي نوسازي در تغيير و تحوالت سبك
از  آمده دست به نتايج. روستايي پرداخته شده است

مدرنيته و نوسازي  آثاردهد كه مي نشان مطالعه اين
هاي مورد بررسي از ديدگاه در مورد همه گويه

 بر نوسازي آثار بررسي. است تأييدپاسخگويان مورد 
روستاييان در  اجتماعي زندگي سبك هايمؤلفه
دهد كه فرايند مورد مطالعه نشان مي ي منطقه

زندگي اجتماعي  نوسازي تغييرات زيادي در سبك
 گرايش بطوري كه ميزان. روستاييان داشته است

شهري افزايش  زندگي ي شيوه و سبك به هاخانواده
هاي مختلف خانوارهاي روستايي از يافته و به شيوه

 انسجام و اعتماد كنند، ميزاند ميجوامع شهري تقلي
روستا كاهش يافته كه در  اهالي و مشاركت بين

در نواحي                            ًآن همكاري و انسجامي كه قبال  ي نتيجه
تر رنگنسبت به گذشته كم ،روستايي وجود داشت

و پوشش بومي و محلي  لباس از شده است، استفاده
خارجي  طرح با هايلباس به كاهش يافته و گرايش
اي كه لباس و پوشش لري و افزايش يافته به گونه

بطور كلي در  ،پوشش رايج منطقه بود            ًمحلي كه قبال 
 همچنين گرايش به. باشد حال فراموشي و نابودي مي

 فراغت اوقات اجتماعي و گذران هايشبكه در عضويت
خانه در بين جوانان روستا  در اينترنت و كامپيوتر با

خود منجر به كاهش تعامل  ي هافزايش يافته كه به نوب
هاي محلي كه لي روستا و فراموش شدن بازيابين اه

ها در تحليل يافته. مختص منطقه بوده شده است
زندگي اقتصادي خانوارهاي  تغيير سبك ي زمينه

 به زندگي، گرايش در تجملدهد روستايي نشان مي
 به وابستگي ميزان نقليه، وسايل ت     مالكي  و خانه داشتن
 غير وسايل به گرايش ميزان زندگي، در ماديات
و لوكس در بين خانوارهاي روستايي مخصوصا  ضروري

تغيير  ي در زمينه. نسل جوان افزايش يافته است

زندگي فرهنگي روستاييان، فرايند نوسازي در سبك
زندگي  محيط روستاهاي مورد مطالعه، بر تغيير سبك

بيشتري نسبت به ساير ابعاد  آثارفرهنگي روستاييان 
 در تنوع اي كه باعث افزايشداشته است، به گونه

 و غذايي مواد از غذايي و استفاده مواد مصرف
 در مبلمان از افزايش استفاده منزل، در فروشگاهي

زبان و فرهنگ  از استفاده به منديعالقه منزل، كاهش
 يشفارسي و افزا زبان از محلي، افزايش استفاده لري و

 جاي به جديد اصطالحات و كلمات از استفاده
گفتگوها در بين نسل  در محلي و لري طالحاتصا

ه هاي جوان ب زوج         ًكه اكثرا  تر شده است بطوريجوان
هاي هاي خود، زبانجاي ياد دادن زبان مادري به بچه

 ي نحوه ي همچنين در زمينه.دهندديگري را ترجيح مي
 كود از استفادهزيست، با اينكه ميزان برخورد با محيط

 و باغي از هاكاربري تغيير افزايش ميزان ها،كشآفت و
ولي  ،مسكوني افزايش يافته است كاربري به زراعي

 جايه زيست كاهش يافته و بميزان تخريب محيط
استفاده از چوب درختان و هيزم از انرژي و سوخت 

  . شودتري مثل گاز استفاده ميپاكت و سالم
ام جدر تحقيقات ان كه شود يم خاطرنشان انيپا در   

نوسازي و مدرنيته  آثاربه موضوع بررسي  قبلي ي شده
. خانوارهاي روستايي توجه نشده بود زندگي در سبك

هاي نوسازي حاضر ضمن بيان شاخص ولي در تحقيق
نوسازي  آثارزندگي روستاييان به بررسي و تغيير سبك

زندگي اجتماعي، فرهنگي، در تغيير و تحوالت سبك
محيطي نواحي روستايي پرداخته اقتصادي و زيست

تحوالت  در آن تأثيرنقش و  طريق اين از تا. شده است
 روستايي و تغييرات سبك و شيوه زندگي خانوارهاي

. گيرد قرار سنجش و بررسي مورد و يادآور ارزيابي،
 خصوصاين  دركه  شوديم شنهاديپبنابراين 

مناطق  ي فرآيند توسعهريزان و برنامه اندركاران دست
ابزار ، هاها، دانستهباورها، ارزشت        به اهمي  روستايي

زندگي بومي و محلي خانوارهاي  ي و سبكزندگ
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باشد توجه كافي روستايي كه مختص منطقه خود مي
 ي توسعه چون بهترين راه براي رسيدن به.داشته باشند

روستايي توجه كافي به فرهنگ و دانش بومي و محلي 
ترين سازگاري با اوضاع هر مناسبباشد كه آنها مي
 و محلي جوامع با آن انطباق دليل را دارد و بهمنطقه 

 بسيار پايدار ي توسعه به رسيدن براي مردم، عامه
مدرن و پيشرفته  تكنولوژي و فناوري كاربرد از تر ساده
هاي است كه با افزايش و حفظ سنتاميد . باشد مي

بومي و محلي در بين مناطق روستايي و در جهت 
پايدار روستايي در كشور عزيزمان از  ي افزايش توسعه

  . اين پژوهش بهره گرفته شود
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