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  عوامل محيطي مؤثر در تحليل جنسيتي سبك زندگي

  
 1396تابستان   47جغرافيا و توسعه شماره 

  16/03/1395: وصول مقاله 
  27/08/1395: نهايي  تأييد

   105 -130 :صفحات 
  

  ثر در تحليل جنسيتي سبك زندگيؤعوامل محيطي م
  روستاييان شهرستان زنجان :مورد مطالعه

  
  4حسين شعبانعلي فميدكتر  ، 3روح اله رضاييدكتر ، 2سهيال فتحي ،*1محمد بادساردكتر 

  

    چكيده
در اين دنياي . هاي جديد زندگي هستيم گيري نسل جديدي با سبك امروزه با گسترش كاربرد رسانه در زندگي روزمره شاهد شكل

له برخاسته از تحوالت أنظران قرار گرفته است زيرا توجه به اين مسمورد توجه صاحب  هاي زندگي متفاوتي وجود دارد كه مدرن، سبك
سبك زندگي زنان و مردان نيز در . كند هاي مختلف نمايان مي اجتماعي و فرهنگي است كه سهم هر يك از زنان و مردان را در عرصه

ثر بر آن ؤجنسيتي سبك زندگي و عوامل م لذا هدف از تحقيق حاضر تحليل. بستر دنياي مدرن دچار تغيير و تحوالت زيادي شده است
آماري تحقيق شامل روستاييان شهرستان  ي جامعه. روش پيمايشي انجام شده استدر ميان روستاييان شهرستان زنجان بود كه به 

اطالعات با استفاده  نفر انتخاب و 250، )2001(باشد كه با استفاده از جدول بارتلت و همكاران  مي) سال و باالتر 10فعال       جمعي ت(زنجان 
هاي تحقيق  يافته. انجام شد AMOS20و  SPSS20افزار  نرم ي وسيله هها ب تجزيه و تحليل داده. آوري گرديد از ابزار پرسشنامه جمع

دار   معنيو براي گروه زنان منفي و ) ρ ،020/0=β=827/0(دار  معني اي با سبك زندگي براي مردان غير رابطه بين محيط رسانه: نشان داد
)008/0=ρ ،405/0 -=β (گيرد قرار مي تأييداي با سبك زندگي مورد  ي جنسيت در رابطه، محيط رسانهگر تعديلبنابراين نقش . باشد مي .

و ) ρ ،331/0=β=006/0(داري بر سبك زندگي براي هر دو گروه مردان  چنين نتايج نشان داد محيط اجتماعي داراي اثر مثبت و معني هم
ي جنسيت در اين گر تعديلداري روابط براي دو گروه فرض  است كه با توجه به هم جهت بودن رابطه و معني) ρ ،335/0=β=030/0(زنان

عالوه بر اين نتايج در رابطه با اثر محيط اقتصادي بر سبك زندگي براي دو گروه زنان و مردان نشان داد  .گيرد قرار نمي تأييدروابط مورد 
، ρ=361/0(دار   ولي براي زنان غير معني) ρ ،365/0=β=000/0(دار   ي بر سبك زندگي براي مردان مثبت و معنيكه اثر محيط اقتصاد

127/0=β (متغي رداري براي گروه ديگر فرض تعديل كننده  داري آن براي يك گروه اما غيرمعني بود، كه در اين رابطه هم با توجه به معني      
  5 .گيرد  ميقرار  تأييدمورد  ر    متغي جنسيت در رابطه بين اين دو 

  .اي، محيط اجتماعي، محيط اقتصادي سبك زندگي، تحليل جنسيتي، محيط رسانه :ها كليدواژه

                                                     
   badsar@znu.ac.ir                                                                                                    *استاديار گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي دانشگاه زنجان - 1
   sfathi@znu.ac.ir                                                                                                               دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه زنجان - 2
   r_rezaei@znu.ac.ir                                                                                                               دانشيار گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي دانشگاه زنجان - 3
   hfami @ ut.ac.ir                                                                  دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران - 4
ثر بر آن در ميان ؤتحليل تحوالت سبك زندگي و عوامل م"روستايي با عنوان  ي نامه كارشناسي ارشد سهيال فتحي در رشته توسعه مقاله مستخرج از پايان - 5

  . اله رضايي و دكتر حسين شعبانعلي فمي است راهنمايي دكتر محمد بادسار و مشاوره دكتر روحبه  "روستاييان شهرستان زنجان
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  مقدمه
اطالعات و ارتباطات منجر به  يگسترش فناور

افراد  يو اقتصاد ياجتماع يدر زندگ يا عمده راتييتغ
كه  يا گونه  به .)Olatokun, 2008: 55(شده است 

و  ياطالعات يها يفناور ي توسعه ليامروزه به دل
 يفرهنگ يو رفتارهاها  مردم از عادت ن،ينو يارتباط

 يرفتارها از ياريو بس دهيجوامع مطلع گرد ريسا
 ايو  نيگزيرا به درجات مختلف اخذ كرده و جا گرانيد

 ي دهيپد نيا. كنند يم بيخود ترك يفرهنگ داتيبا تول
است  وستهيبه وقوع پ تهيكه در دوران مدرن ديجد
كند كه در  يباز م يزندگ يها را به نام سبك يبحث

) 133: 1389 ،نوري و همكاران خواجه(شدن يجهاندوران 
 ي درحال توسعه كه آماده يدر كشورها ياديز      اهمي ت

و به خصوص  يدر ابعاد اقتصاد رييگونه تغ هر يرايپذ
. )Hu, 2011: 1250( هستند، دارد ياجتماع نهيدر زم
سبك  و تحوالت رييبر تغ متفاوتيشدن اثرات  يجهان
افراد  ي همه يزندگلذا سبك . داشته است يزندگ

و  رييدچار تغ ندهايفرا نيناخواسته در بند ا ايخواسته 
  مختلف شده است يها نهيتحول در زم

 )Ramachandran et al., 2004: 861( .  
 ي شيوه چرا كه پيروي از سبك زندگي بهتر و بهبود   

ميرلطفي و (هاي مهم زندگي بشر  زندگي از هدف
  . ، در طول فرايند توسعه است)236: 1393 ،مالنوروزي

 و مدرنيته ظواهر از روستاها ازامروزه بسياري 
 ارتباطي وسايل و برق چون هايي تكنولوژي كاربرد
. اند شده مند بهره اينترنتو  ماهواره تلويزيون، مانند
 در دگرگوني و تغيير معناي به واقع در مندي بهره اين

 سبكعبارتي  به. روستاها است مصرفيالگوي و مصرف

 يكهاي  گيويژ فاقد ،اجتماعات روستايي زندگي
ازكيا و ( است گذشته معناي به روستايي ي هجامع

چرا كه رشد و گسترش . )243: 1389حسيني،  رودباركي
اينكه امكان دسترسي روستاييان را   تكنولوژي عالوه بر

هاي  به خدمات جديد مهيا كرده است بلكه زمينه

انتقال الگوهاي مصرفي شهري را در قالب رشد فناوري 
ده آوراطالعات و ارتباطات به جوامع روستايي فراهم 

اي كه  گونه به .)Cecchini and Scott, 2003: 74(است 
اي در مناطق  هاي رسانه امروزه با استفاده از شبكه

روستايي شاهد تغيير در تعامالت اجتماعي افراد و در 
مناطق  نهايت انتقال فرهنگ و هنجارهاي شهري به

بنابراين   (Larose etal,2007: 360).روستايي هستيم
تغييرات اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي  تأثير
 وسايل ورود با )Pavis etal,1998:1408( دوديتا ح

جايي كه  قابل مشاهده است تا جديد جمعي ارتباط
 ورود روستا، به عمراني و زيربنايي خدمات ورود

 و شهرنشينان با ارتباط جديد، جمعي ارتباط وسايل
سبك از روستايي ي جامعه حركت به منجر غيره،

 شده شهري زندگي سبك سمت به روستايي زندگي

به گونه  ).262: 1389حسيني،  ازكيا و رودباركي( است
هاي جديد نه تنها زندگي اجتماعي  اي كه امروزه نسل

كنند بلكه اين تكرار همراه  پيشينيان خود را تكرار نمي
با انتقاد و حتي طرد برخي از آداب و رسوم و 

اردهائي و رستمعلي  قاسمي(هاي پيشينيان است  سنت
 ي نتيجه در اي جامعه هربالطبع  ).72- 73: 1391زاده، 
 ورود و قديمي و سنتي حالت از گذار و خروج فرايند

 ي جامعه .شد خواهد روبرو مسائلي با جديد دوران به
 گذار حال در جامعه يك عنوان هب نيز ايران روستايي

 از .است بوده روبرو مختلفي مسائل با زمينه اين در

 ميان نسلي شكاف ايجاد به توان مي مسائل اين جمله
 و ديني هاي ارزش در تغيير نيز و مختلف هاي نسل

و  تغيير ايجاد ها، ارزش و عقايد رسوم، و آداب قومي،
 هاي خانواده و جوانان در مصرفي و رفتاري مهم تحوالت

  . اشاره كرد )10: 1394فيروزآبادي و همكاران، ( آنان
 هاي پيامدهاي حاصل از شبكه      اهمي تدر كنار 

گذار بر تحوالت تأثيرعنوان يكي از عوامل  هاجتماعي ب
توان به ساير عوامل محيطي همانند  سبك زندگي، مي

محيط اجتماعي و محيط اقتصادي بر تحوالت سبك 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
107  

  
  عوامل محيطي مؤثر در تحليل جنسيتي سبك زندگي

 همان گونه كه اشاره شد مدرنيته. زندگي نام برد

 كشورهاي در هم را ها نسل ساختاري و تاريخي تداوم

 سست توسعه حال در در كشورهاي هم و صنعتي

در  را مهمي تمايزات طرف يك از امر اين .است كرده
 ديگر طرف از و كرده ايجاد مختلف جوامع درون

 روابط از اي در شبكه را مختلف اجتماعي هاي گروه

 سوق همساني سوي به را ها آن و كرده درگير فراملي

 ها همساني و تمايزات اين صورت هر دو در .است داده

كه  است اي سازنده هاي تجربه در دگرگوني بازتاب
 با خويش اجتماعي محيط هاي در مختلف هاي نسل

 ).54: 1388جمشيديها و خالق پناه، (دارند  سروكار آن
چون يكي از اهداف توسعه هزاره، توجه به منابع 
انساني يك جامعه در محيط اجتماعي سالم است 

)Razee et al., 2012:2(.  اهمي تبا توجه به       موجود در
ساختارهاي اجتماعي گاهي شاهد شكاف بين جوامع 

 اكثر نظر طبق بر اجتماعي مختلف هستيم، نابرابري

 تاروپود در كه ساختاري است اي مساله انديشمندان

 به همين .است دوانيده ريشه اجتماعي هاي بنيان

 بررسي در بايست مي آن علل يافتن باب در سبب

 علمي مشاهده ضميمه را نگاه پديدار شناسانه علمي

پي برد  اجتماعي هاي محيط واقعيت به تا ساخت
  ). 60: 1392شريعت، (

عالوه بر محيط اجتماعي مي توان گفت رشد و 
ات بارزي تأثيرهاي اخير  ها در دهه توسعه زير ساخت

بر محيط اقتصادي مناطق روستايي داشته است 
Gardner, 2005:1).(  ،به عبارتي تغييرات اقتصادي

. هاي زندگي مردم را اساسا دگرگون ساخته است شيوه
هاي  تغييرات مرتبط با شهرنشيني و توسعه محيط
 تأثيراجتماعي جديد بر بيشتر مناطق روستايي 

گيدنز، ( پذيرفته است تأثيرگذاشته و متقابال از آنها 
 عوامل محيطي دخيل      اهمي تبا توجه به . )699: 1376

در تغيير و تحوالت سبك زندگي روستايي، در بخش 

مباني نظري تحقيق به تشريح كامل عوامل محيطي 
  . شود ثر بر تحوالت سبك زندگي پرداخته ميؤم

عوامل و عناصر مختلفي چون طبقه و عوامل 
اجتماعي و  ي اقتصادي، تحصيالت، سن، سرمايه

گيري سبك زندگي و منشا آن  جنسيت بر شكل
 با هافمينيست.  )44: 1391عيوضي، ( است گذارتأثير

 -ويژگي تفاوت به 2جنسيت و 1جنس واژه كارگيري به
 نگاه آنان در .اند كرده اشاره فرهنگي و طبيعي هاي

 بيولوژيك خاستگاه با هايي تفاوت به جنسي هاي تفاوت

خاستگاه  با هاييتفاوت  به جنسيتي  هاي تفاوت و
: 1388نژاد،   زيبايي(كند  مي اشاره اجتماعي و فرهنگي

 اجتماعي تبعات آمدن دنيا به دختر يا پسر .)25

 به ساختاري و اجتماعي فرهنگي، نظر از را زيادي
 نوعي بودن دختر و پسر ديگر، عبارت به .دارد دنبال
 به زندگي متنوع هاي سبك براي را اجتماعي اعتبار
 مهم بسيار استدالل اين درك .داشت خواهد همراه

 سبك بر مبتني اجتماعي اعتبار نابرابري زيرا است،

 از اي عده برخورداري سبب طرفين، از يك هر زندگي

 در حيات ي هادام براي موجود هاي فرصت و امتيازات

 همان از ديگر اي عده ماندن محروم و روزمره، زندگي
 تعريف رو، اين از .بود خواهد ها فرصت و امتيازات

 معيارهاي برخي اساس بر جامعه افراد زندگي سبك
 بر را زندگي متنوع هاي كيفيت اجتماعي؛ و فرهنگي
 .داشت خواهد دنبال به آنان جنسيتي تفكيك اساس

 بين تمايز و تفكيك معيارهاي همين ديگر، عبارت به
كننده  تعيين آنان زندگي سبك اساس بر مردان و زنان

گدنه،  ابراهيمي و بهنوئي(باشد  افراد مي     هوي تنوع 
توسط زنان و      هوي تگيري  به عبارتي شكل. )69: 1389

مرداني است كه تحت فشار ساختار اجتماعي مجبور 
به عبارتي در دنياي . به تقليد سبك زندگي هستند

مدرنيزه و متجدد كنوني، زنان و مردان جهت شكل 
هاي  خود ناچار به پيروي از سبك     هوي تدادن به 

                                                     
1-Sex 
2-Gender 
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در اين . )134: 1389مجدي و همكاران، (زندگي هستند 
كند زنان و مردان داراي  خصوص گيدنز اشاره مي

     هوي تي ثابتي نيستند و در تعامل با ساير افراد،     هوي ت
امروزه نيز به دليل پويايي . شود آنان دچار تغيير مي

جوامع، انتخاب سبك زندگي بيش از پيش در ساخت 
 فردي     هوي تبه نظر گيدنز . يابد مي      اهمي تافراد      هوي ت

پديده  تأثيرو اجتماعي زنان و مردان تا حدي تحت 
نوري و همكاران،  خواجه(جهاني شدن قرار گرفته است 

 براساس هركدام مردان، و زنان زيرا. )133: 1389

 خاصي منش  و ذائقه داراي شان، زندگي سبك

 اين بر .سازد مي متمايز يكديگر از را آنها كه هستند

 ي هدهند نشان زندگي، سبك كه گفت توان مي اساس،
 شرايطي چنين در زيرا .است افراد جنسيتي     هوي ت
 اجتماعي و نمادين امر يك به زندگي، سبك كه است

 براي بياني؛ به تبديل است قادر و شده تبديل
 آنان لذا .شود مردان و  زنان فردي هاي     هوي ت

 سبك از خود ي    هوي ت پيام رساندن براي توانند مي
هاي  بر سبك طريق اين از و كنند استفاده زندگي

  بگذارند تأثير خود زندگي اطرافيان
  .)140: 1389گدنه، ابراهيمي و بهنوئي (

با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص تغيير و 
تحوالت سبك زندگي جوامع كنوني از يكسو و وجود 

متفاوت عوامل محيطي موثر  تأثيرتفاوت جنسيتي و 
هاي زندگي زنان و مردان از سوي  بر الگوها و سبك

پرسش اصلي تحقيق اين است كه آيا ارتباط ديگر، 
هاي مستقل شامل محيط اقتصادي، محيط      متغي ربين 

- اي بر سبك زندگي مي اجتماعي و بويژه محيط رسانه

تواند براي زنان و مردان متفاوت باشد يا خير؟ در 
اي پاسخگويي به پرسش ذكر شده، اين تحقيق با راست

تحليل جنسيتي سبك زندگي و عوامل محيطي هدف 
شهرستان زنجان انجام  در بين روستاييان ثر بر آنؤم

  . گرفت
  

  مرور بر ادبيات موضوع
                                                   در اين بخش بـه مـرور نتـايج برخـي از مهمتـرين      

      هـدف     ي                                        مطالعات تجربي مرتبط انجام گرفته در راستا
   .                     پژوهش پرداخته شده است   ي     موضوع   ي          و محدوده

   در   )     1391 (                                ارجمندسياهپوش و حيـدري زرگـوش   
               وسايل ارتبـاط         تأثير                             نتايج تحقيق خود با هدف بررسي 

                                                  جمعي بر سـبك زنـدگي روسـتايي و عشـايري نشـان      
تفاوت بين استانداردهاي زندگي و محروميت          دادند كه 

هـاي سـبك زنـدگي     ترين عامل تفـاوت  اجتماعي مهم
شواهد حاكي از آن است كـه بـين   . شده استشناخته 

هاي ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي، سن      متغي ر
مثبـت و    ي  مصرف كاالهاي فرهنگـي رابطـه    ي  و شيوه

ميانگين سبك زندگي بـر حسـب   . مستقيم وجود دارد
اجتماعي و جنسيت متفاوت از همـديگر بـوده     ي  طبقه
مرد (به عبارتي سبك زندگي بر حسب جنسيت . است
و همچنين بر حسـب طبقـه اجتمـاعي تفـاوت     ) و زن

  .معناداري دارد
جهاني شدن و پيامدهاي حاصل از آن بر سالمت 
اجتماعي و روانشناختي افراد كه از ابعاد مهم سبك 

قيداري و  يسجاس .گذار استتأثيرزندگي است، 
 آثاردر تحقيق خود با هدف بررسي ) 1394(همكاران 

جهاني شدن بر تغييرات سبك زندگي در نواحي 
كنند فشارهاي عصبي حاصل از  روستايي اشاره مي

فرايند جهاني شدن در بهداشت رواني افرادي كه در 
اي  به گونه. ثر استؤكنند م جوامع روستايي زندگي مي
بوده و زنان  آثارجنسيتي  كه جهاني شدن در تبعيض

عنوان نيروي ه به دليل پرداخت دستمزدهاي كمتر، ب
  . گيرند كشي قرار مي كار ارزان مورد بهره

در تحقيق خود با ) 1394(فيروزآبادي و همكاران 
هدف بررسي رابطه ميان مفاهيم سبك زندگي و 

 هر در مذهبي در شهر و روستا نشان دادند كه     هوي ت

 ي رابطه مفهوم دو بين روستايي شهري و ي جامعه دو
 جهت ي روستايي در جامعه .دارد وجود معناداري
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 ميان ي رابطه شهري ي جامعه در و مستقيم رابطه

 دو هر اين در بر عالوه .بود معكوس دو مفهوم اين

     هوي ت با و تحصيالت جنسيت      متغي ر دو بين جامعه

رابطه ي  )عنوان يكي از ابعاد سبك زندگي هب(مذهبي 
  .  داشت وجود معناداري
پديده مهاجرت مردان ) 2012(و همكاران  1تايتان

از مناطق روستايي را مورد بررسـي قـرار دادنـد طبـق     
ها علت مهاجرت مـردان ناشـي از تفـاوت درآمـد      يافته

بـين كشـور مبـدا و مقصـد و در     )  وضعيت اقتصادي(
وي عنـوان  . نهايت تحت عنـوان جهـاني شـدن اسـت    

هـاي ارتبـاطي    بـه دليـل اسـتفاده از تكنيـك    كند  مي
گســترده در منــاطق روســتايي، روابــط بــين فــردي و 

هاي  ي تفاوت خانوادگي افراد تداوم يافته، اما در نتيجه
ــدگي منــاطق شــهري و   ــين الگوهــاي زن محســوس ب

هاي اقتصادي براي مـردان         فعالي ت      اهمي تروستايي، و 
پديده مهاجرت توسط مردان تنهـا راه حـل رفـع ايـن     

هاي اقتصادي از منظر روستاييان بـويژه  ميـان    تفاوت
  . مردان است

روستاييان مـورد بررسـي رضـوي زاده و همكـاران     
از نظر ميزان تمايل به تغييـر سـبك زنـدگي    ) 1384(

و  قابل تفكيك به سه گروه بـا تمـايالت كـم، متوسـط    
در . باشـد  زياد هستند كه تعداد آنها نسبتا يكسان مـي 

درصـد تمايـل كـم،     20بين زنـان مشـاهده شـد كـه     
درصد تمايل زيادي براي 46درصد تمايل متوسط و 34

درصـد   37در بـين مـردان   . تغيير سبك زندگي دارند
درصد تمايل  38درصد تمايل متوسط و 24تمايل كم، 

بنابراين به نظـر  . ندزيادي براي تغيير سبك زندگي دار
رسد زنان روستايي نسبت به مردان تمايل بيشتري  مي

  .براي تغيير سبك زندگي دارند
در نتايج تحقيق خود ) 2014( 3و كيچن2ميل بورن

ثر در انتقـال  ؤعنـوان عامـل مـ   ه از ابزارهاي ارتباطي ب
اين تحركات را  ي ها و تحوالت نام بردند و ريشه جريان

                                                     
1-Titan 
2-.Milbourne 
3-Kitchen 

تگي افـراد بـه محـيط و عوامـل     در فقر مناطق، دلبسـ 
طبــق گزارشــات انتقــال . داننــد ســنتي آن محــل مــي

ــت   ــبب دس ــانه س ــق رس ــات از طري ــه   اطالع ــابي ب ي
هـاي   هاي اجتماعي و اقتصادي مبتني بر شـيوه  فرصت

لـذا زنـان   . زندگي برابر بين زنـان و مـردان مـي شـود    
 . بيشتر از مردان تمايل به ارتباط با مراكز راه دور دارند

هـاي   در تحقيق خـود نشـان دادنـد نـابرابري     آنان
جنسي بين زنان و مـردان منجـر بـه بـروز رفتارهـاي      

از اين رو زنان و مردان بـه  . شود اجتماعي متفاوتي مي
دليل داشتن رفتارهاي اجتماعي متفاوت داراي سـبك  

  . زندگي خاصي هستند
در تحقيـق  ) 2010( 5و مريستو استورم 4سوينينن

ك زنـدگي زنـان و مـردان را ،    خود داليل تغييـر سـب  
اي و الكترونيكـي   اطالعـات رسـانه    ي  نوآوري در زمينه

هاي  د كه گسترش مرزها و راهنكن ند و اشاره ميندا مي
ارتباطي بين منـاطق منجـر بـه تعـامالت شـهروندان      

ــف  ــورهاي مختل ــبك   كش ــذا س ــت، ل ــده اس ــا و  ش ه
استانداردهاي زنـدگي افـراد بـه ويـژه زنـان در بسـتر       

  . ا دچار تغيير شده استه رسانه
دهد كه محققان  تحقيق نشان مي ي مرور بر پيشينه   

ثر بر ؤاز عوامل متعددي به عنوان عوامل محيطي م
لذا در . اند زنان و مردان نام برده تحوالت سبك زندگي

اين مطالعه تالش بر اين است با اقتباس از ادبيات 
موجود  عالوه بر تبيين مفهوم سبك زندگي، به 

محيط اجتماعي، : شامل(بررسي عوامل محيطي 
ثر بر تحوالت ؤم) ايمحيط اقتصادي و  محيط رسانه
روستايي پرداخته  ي سبك زندگي در بستر جامعه

 سبك از محدودي ابعاد پيشين مطالعات در. شود
كه در  است، در حالي گرفته قرار بررسي مورد زندگي

 از تري جامع تعريف با تا است آن بر سعي مطالعه اين
زندگي، عالوه بر شناسايي و تبيين عوامل  سبك

مختلف سبك زندگي  محيطي موثر بر تغييرات، ابعاد
                                                     
4-Soininen 
5-Merisuo- Storm 
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 مورد )سالمت اجتماعي، روانشناختي و معنوي( نيز
  . گيرد قرار بررسي
  

  مباني نظري
اگر چه تبيين روند تحوالت سبك زندگي با تكيـه  

ختلـف را  هـاي م  بر ادبيات ارائه شده امكان طرح مـدل 
تواند در تبيين نتـايج   سازد ولي آنچه كه مي فراهم مي

پوشاني مباحث نظري در  تجربي تحقيق موثر افتد، هم
محــيط (رابطــه بــا ســبك زنــدگي و عوامــل محيطــي 

در . اسـت ) اي، محيط اجتماعي، محيط اقتصادي رسانه
اين مطالعه سعي بر اين است تا با جمع بندي ادبيـات  

ني مفيدي براي بررسي عوامـل  موجود، چارچوب تبيي
ثر بــر تحــوالت ســبك زنــدگي در قالــب ؤمحيطــي مــ

هاي سالمت اجتمـاعي، سـالمت روانشـناختي و     لفهؤم
. دست آوريـم ه روستايي ب ي سالمت معنوي در جامعه

منـدي فـرد از اعضـاي جامعـه، تعـامالت       ميزان بهـره 
هـاي مختلـف در جامعـه و     اجتماعي بـا افـراد و گـروه   

و انسجام گروهـي بـه عنـوان سـالمت      اعضاي خانواده
 .)129: 1383 ،يو جواد ابانگرديب(اجتماعي مطرح است 

گذار بر سـبك  تأثيرسالمت روانشناختي از عوامل مهم 
تواند در تربيت فردي و اجتمـاعي   زندگي است، كه مي

   .Walsh, 2011: 1) (ثر باشد ؤافراد م
در حقيقت سالمت روانشناختي بـه عنـوان عامـل    

 انساني است كه توجـه بـه ايـن    منابع ي در توسعهثر ؤم
تواند منجر بـه رفـاه اجتمـاعي     بعد از سبك زندگي مي

 ي چــرا كــه هــر فــرد در يــك مجموعــه . افــراد شــود
كنـد كـه بـا     اي از سيستم اجتماعي زندگي مي پيچيده

توانـد سـطح سـالمت روانـي جامعـه را       نقش خود مي
ظــور از من .)Cauce,2002:44(قــرار دهــد  تــأثير تحــت

دســتيابي فــرد بــه ســطحي از  ،ســالمت معنــوي نيــز
موجــب  Gomez, 2003): (1975 معنويــت اســت كــه

گيري سبك خاص براي حيات فردي و اجتماعي  شكل
توانـد   چراكه نقش دين و باورهاي ديني مي. افراد شود

اي از حيات و سبك زندگي انسان  به دريافت نكات تازه
  ).2-5 :1391سيدي و بيرقي، (منجر گردد 

  
  مفهوم شناسي سبك زندگي) الف

، براي بيان 2و سبك زندگي 1مفاهيم شيوه زندگي
آنها زندگي            روند كه طي  شيوه هاي مشابهي به كار مي

البته اين مفاهيم در ابتدا . روزمره آفريده مي شود
مفهوم شيوه زندگي با . كاربردهاي ديگري داشته است

شود و مستلزم   طبقات شغلي مربوط دانسته مي
 هاي اخالقي، ارتباطي بين كارهاي روزمره، ارزش

كه  در حالي. اعتقادات اعضاي خانواده و غيره است
مفهوم سبك زندگي بر جستجوي معنا توسط فرد، 

مفاهيم . توسعه فردي و نمودهاي فرهنگي داللت دارد
توانند به عنوان  زندگي و سبك زندگي مي ي شيوه

 ي درون يك شيوه. رفته شودمكمل همديگر در نظر گ
هاي متفاوتي را مالحظه كرد كه  توان سبك زندگي مي

نمودهاي   كاالها و اشكال مختلف ي همه در آن،
هاي فرهنگي و در  هايي براي شباهت فرهنگي، وسيله

ها  عين حال مرزهايي براي تمايز از ساير فرهنگ
  ).60: 1392بايگاني به نقل از ليبرگ، ( هستند

در . زندگي داراي دو مفهوم متفاوت استسبك 
تعريف اول سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت 
اجتماعي افراد و شاخصي براي تعيين طبقه اجتماعي 

در مفهوم دوم، سبك زندگي شكل . كار رفته استه ب
اجتماعي نويني است كه تنها در متن تغييرات 

گرايي معنا  فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف
ها و رفتارهاي  ها، نگرش در واقع ارزش. كند يپيدا م

شود  افراد از اين معناي سبك زندگي تعريف مي
سبك . ) 70: 1390معيدفر و صبوري خسروشاهي، (

اي كم و بيش جامع از  توان به مجموعه زندگي را مي
گيرد  ها را به كار مي عملكردها تعبير كرد كه فرد آن

آورد بلكه  مي چون نه فقط نيازهاي جاري او را بر

                                                     
1-Way of Living 
2-Life Style 
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شخصي خود      هوي تروايت خاصي را هم كه وي براي 
سازد  گزيده است در برابر ديگران متجسم مي بر مي

  ). 120: 1376گيدنز، (
 و افراد بين تعامل چارچوب در زندگي هاي سبك
 ظهور شود، مي بدل و رد تعامل اين كه در معنايي

موضوعي  ماهيت، لحاظ به سبك زندگي. يابد مي
 براي هايي پيام حامل كه معنا اين به است اجتماعي

 يك از اعتبار، پيروي كردن اين به .است ديگران

 و ها ارزش افراد، سوي از خاص زندگي سبك

 كند و مي منتقل ديگران را به خاصي هاي گيري جهت

 رفتاري بايد چه فرد برابر در ديگران كه دهد مي نشان

و  )103: 1392همكاران، زاده و  جمعه امام(داشته باشند 
مشكالت موجود در جامعه را چگونه تفسير كنند و 

شخصي و اجتماعي خود را در برابر      هوي تچگونه 
   .(Cohen, 2010: 1)تغييرات حفظ كنند 
توان گفت سبك زندگي همان  در مجموع مي

يك راه و روش خاص با  ي آفرينش و خلق هنرمندانه
توجه به امكانات موجود و پايگاه اقتصادي و اجتماعي 

هاي فردي و اجتماعي تعريف  چنين محدوديت و هم
ترين و  در كشف انتخاب مناسب شده است و هنر فرد

ترين راه براي پاسخ به توقعات و تحقق  خردمندانه
هاي نظري موجود چنين  از ديدگاه. اهداف است
سبك ، )3: 1391سيدي و بيرقي، (شود كه  استنباط مي

زندگي داراي يك ساختار و چارچوب مشخص است 
تواند در حوزه و ابعاد متفاوتي چون انگيزه  كه مي

خريد، كيفيت، سالمت جسماني، الگوي مصرف غذا و 
 ).Brunsø et al, 2004: 666( غيره مطرح شود

 و ها ذائقه بازتوليد به افراد، متفاوت زندگي هاي سبك
 زندگي، سبك زيرا انجامد، مي متمايز منش نتيجه، در

 آن ذيل در كنشگران كه است فضايي همان
 ارجح را چيز چه كنند، زندگي چگونه آموزند مي

ابراهيمي ( بشمارند زيبا را چيز چه نهايت، در و بدانند
تواند در  ها مي اين ذائقه ،)140: 1389گدنه،  و بهنوئي

سنتي يا (گوناگون زندگي   افراد مختلف و در شرايط
  متفاوت از سايرين باشد) مدرن

 (Kummeling et al., 2005: 680).   
ها،  گرايش ي دهنده چرا كه سبك زندگي بازتاب    

هاي فرد يا جامعه است  تمايالت، رفتار، باورها و ارزش
ها،  ها، سليقه ها، نگرش ها، عادت و مجموعه برداشت

معيارهاي اخالقي و سطح اقتصادي، در كنار هم سبك 
  ).42: 1393جوكار، ( سازند زندگي زنان و مردان را مي

  
  اي محيط رسانه) ب

عنوان ابزار كليدي براي  هتكنولوژي در عصر حاضر ب
گيري داشته است  انتقال اطالعات رشد بسيار چشم

امروزه رسانه . )34:1392معمارباشي و زماني مياندشتي، (
عصر  هاي گذارترين تكنولوژيتأثيربه عنوان يكي از 

 توسعه، مدرن ادبيات در. جديد شناخته شده است

 طول در ها رسانه .رات استتغيي عامل ترين مهم رسانه

 و بوده جوامع تحول ساز زمينه عوامل از همواره تاريخ
 و شناختي هاي مايه درون تغيير با ها رسانه .هستند
 پذيرش برايافراد  آمادگي موجب يان،يروستا نگرشي

پورگتابي و  حبيب( شوند مي ها بسياري از الگوها و سبك
اي به دليل  محيط رسانه. )23:  1390شالي،  صفري

گذاري تأثيرهاي انتقال مطالب  داشتن تنوع در روش
از اين رو نگرش و درك افراد نسبت به . تري دارد بيش
ها دچار تغيير  اين آموخته تأثيرهاي زندگي تحت  شيوه
اين  .),Fogel & Nehmad 154-153 :2009(شود  مي
 به تواند مي ها رسانه از استفاده حالي است كه در

   .گردد منجر افراد  تخصصي دانش افزايش
 كاري بازده و وري بهره سطح رود، مي انتظار نتيجه در  

با رشد و  )77: 1391فراهي و همكاران، (مخاطبان 
اي ارتقا يابد ولي شواهد حاكي  گسترش خدمات رسانه

هاي فردگرايي در نتيجه رشد        فعالي تاز تمركز بر 
در  مدرن الگوهاي زندگيها و انتقال  وگسترش رسانه

  مناطق شهري و نيز روستايي است
2011: 1031) Hampton, et al.,(.  
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  ):سطح مشاركت و همدلي(محيط اجتماعي ) ج
محيط اجتماعي جهان امروزي با سبك هاي زندگي و 

اي نه چندان دور تفاوت  شرايط اجتماعي گذشته
به عبارتي زندگي اجتماعي انسان با . اساسي دارد

چرخشي تند از انواع نظم و مشاركت و همكاري 
زيستند به  اجتماعي كه مردم هزاران سال در آن مي

اين در  ).688: 1376گيدنز، (سرعت فاصله گرفته است 
حالي است كه الزمه محيط اجتماعي سالم، مشاركت 

اين       اهمي تعليرغم . و همكاري افراد آن جامعه است
موضوع سطح مشاركت افراد در جوامع مختلف از 

هاي انفرادي        فعالي تحالت جمعي و گروهي به سمت 
از        فعالي تدر حقيقت مكانيزم . شود سوق داده مي

پايين به باال در جوامع ناديده انگاشته شده است 
)Bovaird, 2007: 846(. در حاليكه يكي از  اين

توسعه، توجه به   هاي ريزي هاي اصلي برنامه زمينه
توجه . جانبه افراد آن جامعه است مشاركت فعال و همه

به محيط اجتماعي افراد، عامل مهمي در افزايش 
مختلف اجتماعي، سياسي  رفتارهاي مشاركتي در امور

 ).143: 1391باقري بنجار و رحيمي،(و اقتصادي است 
رفتارهاي اجتماعي افراد يا به عبارتي سطح مشاركت و 
همدلي آنان در جوامع شهري و روستايي متاثر از 

  ساختارهاي اجتماعي آن منطقه است
)2000: 613 Tosun,(.   

تواند  مياجتماعي در مناطق روستايي   تغييرات أمنش  
ناشي از شكاف طبقاتي بين جوامع روستايي و شهري 

هاي نامناسب مناطق روستايي  چرا كه زير ساخت.باشد
ترين  در كشورهاي در حال توسعه به عنوان مهم

اين فاصله طبقاتي . اند چالش اين مناطق شناخته شده
ها  جايي ارزش تواند در بلند مدت به تغيير و جابه مي

اي كه افراد جامعه  گونه به). ,Rao 475 :2008( بيانجامد
و شايسته، در  سطح زندگي راحت جهت دستيابي به

 ها و مشكالت زيادي رو تمام مراحل زندگي با چالش
گاهي   كه ؛)Neman&Neman,2014:2( شوند رو مي  به

هاي  اين مشكالت برخاسته از محيط اجتماعي، ويژگي
 ي روند توسعهخود فرد و يا ساير افرادي است كه در 

زندگي فرد بطور منظم نقش داشته و يا در آن دخيل 
 ).(Bronfenbrenner & Morris, 2006: 796هستند 

 ي كننده ها و محيط اجتماعي تعيين از آنجا كه ارزش
 .)Agosto&Hughes,2006:1395( است زندگي سبك نوع

تواند در برابر تغييرات  هاي زندگي افراد مي لذا سبك
تعامالت اجتماعي، درك و آگاهي افراد از اجتماعي، 

  محيط و جامعه دچار تغيير و دگرگوني شود
.(Cohen, 2010: 2)    

 محيط اقتصادي) د

هاي اقتصادي موجود بر  در عصر حاضر چالش
گذار تأثيرهاي مربوط به مسائل اقتصادي افراد  ت     اولوي 

هاي اقتصادي رخ داده در  عليرغم بحران. بوده است
مناطق شهري و روستايي، تالش نسل جديد در جهت 
رفع نيازهاي اقتصادي همچنان به قوت خود باقي 

گرايش نسل امروزي به زندگي مرفه به عبارتي . است
چنين  هم. بسيار بيشتر از گرايش نسل گذشته است

تصادي ميل به هاي اق سمت و سوي آنها در ارزش
تجمالت و زندگي مصرفي را تقويت كرده است و در 
كنار مسائل اقتصادي رخ داده، آنها بيشتر از نسل 

و كمربيگي،  طوالبي(دارند زندگي تجملي گرايش-قبلي به
شرايط اقتصادي مناطق روستايي تا  ).217: 1392

ها و تعامالت اقتصادي افراد        فعالي تحدودي مبين نوع 
امروزي،  ي يافته در كشورهاي توسعه. ستآن منطقه ا

ترين پشتوانه  اقتصادي روستا به عنوان بزرگ       فعالي ت
از اين رو . اقتصادي كشور مورد توجه است ي توسعه

ترويج اقتصاد محلي و  ي هاي الزم در زمينه استراتژي
تعامالت اقتصادي در اختيار مردان و حتي زنان قرار 

ولي در  )et al., 2011: 69 Farsani( شود داده مي
اي براي  حال توسعه، جايگاه ويژهكشورهاي در 

هاي اقتصادي زنان روستايي تعريف نشده است        فعالي ت
 تأثيرها و ارتباطات اقتصادي مردان نيز تحت        فعالي تو 
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الگوهاي انتقالي از شهر به روستا و نيز پيامدهاي ناشي 
هاي اقتصادي دچار تغيير و تحول و چالش  از بحران

    ).,.Long et al 141 :2007(شده است 
 

 مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي پژوهش بر اساس ادبيات موضوع و 
مطالعات انجام شده در راستاي تحقيق حاضر طراحي 

ا عوامل موثر بر سبك زندگي در در اين راست. گرديد
فر  بر اساس مطالعاتي مانند؛ هاشميان(قالب عوامل فردي 

؛ ارجمند سياهپوش و حيدري 176:  1392 و هاشمي،
بر اساس (و عوامل محيطي  )89 :1393 زرگوش،

؛  251: 1389، مطالعاتي مانند؛ ازكيا و رودباركي حسيني
Milbourne et al., 2014:326 Titan et al., 2012: 

ارجمند ؛ Soininen et al., 2010: 1665؛ 367
مورد توجه قرار  )89: 1391سياهپوش و حيدري زرگوش،

تحليل تحوالت سبك زندگي بر اساس . گرفتند
روانشناختي و  هاي سالمت اجتماعي، سالمت مؤلفه

نوري و  ؛ خواجه1391لعلي و همكاران، (سالمت معنوي 
 مورد بررسي )1389مجدي و همكاران، ؛ 1391 همكاران،

در اين مطالعه نبز با اقتباس از ادبيات . قرار گرفت

سن، (موجود از عوامل مختلفي مانند عوامل فردي 
محيط (و عوامل محيطي ) هلأتحصيالت، وضعيت ت

به عنوان عوامل موثر بر ) اي، اجتماعي، اقتصادي رسانه
چنين  مه. تحليل تحوالت سبك زندگي ياد شده است

 و سياهپوش ارجمند(گيري از مطالعات تجربي  با بهره
 ؛ ازكيا و رودباركي حسيني،89 : 1391 زرگوش، حيدري
اثر  )176 :1392 فروهاشمي،  هاشميان ؛251: 1389
 جنسيت در رابطه بين عوامل      متغي ري گر تعديل
مورد ) عوامل فردي و عوامل محيطي(گذار تأثير

بر اساس ادبيات تحقيق و . مطالعه قرار گرفته است
موضوعي مورد پژوهش، روابط بين عوامل  ي محدوده

محيطي با سبك زندگي در قالب مدل مفهومي تحقيق 
بر اساس مدل مفهومي ). 1شكل (ارايه گرديده است 

هاي به شرح زير مورد بررسي قرار پژوهش، فرضيه
 گيرند؛ مي

اي، اقتصادي و اجتماعي با سبك  بين محيط رسانه -
 . زندگي پاسخگويان ارتباط معني داري وجود دارد

گري در تحليل ساختاري جنسيت نقش مداخله -
 .هاي مستقل با سبك زندگي دارد     متغي ررابطه 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مدل مفهومي تحقيق: 1شكل 
  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم 

  

  روش تحقيق
به  يكاربرد يقاتتحق ءاز نظر هدف جز يقتحق ينا

و با استفاده از  رود كه به روش پيمايشي شمار مي
 .اطالعات پرداخته است يآور ابزار پرسشنامه به جمع

فعال اقتصادي در       جمعي تبا اقتباس از تعريف 
توانند در  كه مي سال و باالتر10افراد : گزارشات آماري

و يا از ) شاغل(توليد كاال و خدمات مشاركت داشته 
عنوان ه ب) بيكار(اند  قابليت مشاركت برخوردار بوده

 سبك زندگي: محيط رسانه اي
 سالمت اجتماعي - 

 سالمت روانشناختي - 

 سالمت معنوي - 

 جنسيت

 محيط اقتصادي

اجتماعي محيط  
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از اين .  شوند فعال اقتصادي در نظر گرفته مي      جمعي ت
شامل تمامي روستاييان آماري تحقيق  ي جامعهرو 

سال و باالتر  10شهرستان زنجان در محدوده سني 
به منظور تعيين حجم نمونه با توجه به اينكه . بودند

ها  تجزيه و تحليل داده ي تحقيق حاضر از نظر نحوه
و با استفاده از  يالت ساختارمعاد سازي بر مدل مبتني

رو، افزون  انجام گرفته است؛ از اين AMOS افزار نرم
آماري به عنوان يكي از معيارهاي  ي بر حجم جامعه

بر اساس  آماري،  اصلي براي تعيين حجم نمونه
 ,Hair et al, 2010; Kline et al)مطالعات مختلف

و  يكمعيارهاي مهم ديگري همچون نوع تكن (2011
 يچيدگيو پ ها يهو گو ها     متغي رتعداد  ي،آمار ينتخم

نيز به عنوان عوامل مهم  يروابط در مدل مفهوم
كننده تعداد نمونه آماري مورد توجه قرار  يينتع

به منظور اطمينان از تعداد نمونه انتخابي با . اند گرفته
با مقدار ) 2001(استفاده از جدول بارتلت و همكاران 

نفر  264نمونه برابر با  t 65/1=و مقدار  05/0خطاي 
مورد پيشنهاد بود كه اين نتيجه حاكي از مناسب 

تايي در نظر گرفته شده براي  250بودن حجم نمونه 
اشاره شده،  با توجه به مطالب.  اين تحقيق مي باشد

نفر به عنوان نمونه آماري مورد مطالعه  250در مجموع
گيري  هاز روش نمون براي انتخاب نمونه. قرار گرفت

اي با توجه به گستره جغرافيايي  اي چند مرحله خوشه
هاي تحقيق  تحقيق، تعداد باالي جامعه و محدوديت

البته همگني . استفاده شد) مالي، زماني و انساني(
از نظر شرايط اقتصادي، اجتماعي و (ها  خوشه

اي را  گيري خوشه كارگيري نمونه هروايي ب) فرهنگي
راستا ابتدا شهرستان زنجان از در اين . كند مي تأييد

ميان سه بخش  سپس از و استان زنجان انتخاب
 7پشتلو، زنجانرود و مركزي شهرستان زنجان،  قره

، چايپاره  پشتلوباال پايين، قره پشتلو شامل؛ قره(دهستان 
رود پايين، غني بيگلو و  باال، چايپاره پايين، زنجان

ه در سطح انتخاب شدند و در ادام) رود باال زنجان
روستا با انتساب متناسب بر اساس  12ها  دهستان

مورد نظر  ي دوري و نزديكي به شهر نمونه      متغي ر
ترين  با توجه به برآورد نزديك). 1جدول(انتخاب گرديد

ها نسب به  و دورترين روستاهاي هر يك از دهستان
شهر سعي گرديد انتخاب نمونه مورد مطالعه در سه 

تا  50(، ميانه ) كيلومتر 50ر زي(نزديك  ي محدوده
) كيلومتر 80باالتر از (و دور از شهر ) كيلومتر 80

روستايي  ي در پايان در سطح جامعه.  انتخاب گردند
هاي مورد نظر در قالب  به روش تصادفي ساده داده

  .آوري گرديد نفر جمع 250پرسشنامه از تعداد 
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  توزيع نمونه هاي روستايي اختصاص يافته در شهرستان زنجان :1جدول 

  روستاهاي منتخب تحقيق  هاي منتخب دهستان  بخش  شهرستان
فاصله روستا تا شهر 

  )كيلومتر(

ان
زنج

  

  قره پشتلو

  پشتلو پايين قره
  60  قبله بالغي

  63  حاج سيران

  پشتلو باال قره

  33  ارمغان خانه

  20  سهرين

  50  بيگبهرام 

  زنجانرود

  95  قره بوطه  چايپاره باال

  110  حصار  چايپاره پايين

  زنجان رود پايين
  46  دوالناب

  58  سردهات شيخ

  غني بيگلو
  100  لولك آباد

  80  اند آباد

  40  ينگجه  زنجان رود باال  مركزي

  روستا 12  تعداد كل روستاهاي منتخب شده  
  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ               

  

ق عالوه بر يپرسشنامه به عنوان ابزار اين تحق
براي چهار بخش ديگر هاي فردي مشتمل بر  ويژگي
زندگي  سبك.1:بودتحقيق هاي اصلي      متغي رگيري اندازه

روانشناختي  لفه سالمت اجتماعي، سالمتؤم شامل سه
گويه 11و  7، 9معنوي به ترتيب هر يك با و سالمت 

نوري  خواجه ؛64 :1391لعلي و همكاران،( كه در تحقيقات
 )146:1389و همكاران،  مجدي ؛134: 1391 و همكاران،

گيري شدند  هم مورد استفاده قرار گرفته شده، اندازه
. 3گويه؛  4اي شامل  محيط رسانه. 2؛ )2 جدول(

محيط اجتماعي . 4گويه؛ و  5محيط اقتصادي شامل 
ها از      متغي رگيري همه  براي اندازه. گويه بود 5شامل 

خيلي = 5خيلي كم تا = 1(ي پنج سطحطيف ليكرت 
  .استفاده گرديد) زياد
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  هاي مورد استفاده سبك زندگي گيري و گويه ها، سطوح اندازه     متغي ر :2جدول 

         متغي ر  ها گويه  گيري اندازه مقياس

سطحي  5ليكرت 
خيلي كم تا = 1(

  )خيلي زياد= 5

 ديگران احساسات .3، دارم را ديگران به نسبت دوستي و عشق ابراز توانايي .2، دارمي صميم دوستان.1
دوستانه و صميمي برقرار كنم،  ي به راحتي مي توانم با ديگران رابطه. 4، باشدي م احترام قابل من براي

. 6داراي ارتباط نزديكي با آشنايان و خويشاوندان خود بوده و با آنها بطور مستمر رفت و آمد دارم، . 5
كان مذهبي و ابراي ساخت ام. 7، باشمي م مردم دركنار موردنياز، مواقع در كه هستم افراديجزو 

هاي مالي و معنوي به  هاي مختلف اجتماعي مانند دادن كمك در برنامه. 8كنم،  مدارس كمك مالي مي
دوستان  با شوم يم مواجه مشكلي با زندگي در كه هنگامي. 9نمايم،  بيماران، ايتام و غيره مشاركت مي

 .كنم مي مشورت و صحبتو اطرافيان خود 

عي
تما

 اج
ت
الم

س
  

فه
مؤل

 
گي

زند
ك 

سب
ي 

ها
 

 در. 4، باشمي م احساساتم بيانبهقادر.3،دارممثبتوافكاراحساسات.2،هستماميدوارآينده به .1
 به قادر. 6، برمي م لذت زندگي در تغييره با چالش و ايجاد همواج از. 5، دارم دوست را خودم مجموع

 لذت غيره و موسيقي،خط سازي، مجسمه ازهنرنقاشي،. 7، هستم ام زندگي هاي استرس كنترل و مهار
  .برم مي

ت 
الم

س
تي

اخ
شن

روان
  

 تعلق و وابستگي احساس خود از تر عظيم چيزي به. 2، باشدي م هدف داراي خلقت نظام معتقدم .1
 انجام كارهايي زندگي در كنم مي سعي. 4ام داراي هدف بوده و معنادار است،  معتقدم زندگي. 3، دارم
كارگيري در  هجهت ب...) قرآن، رساله و(به مطالعه كتب ديني . 5، باشد ماندگاري داشته ارزش كه دهم

تمايل به . 7معتقدم روزه گرفتن جزء وظايف ديني ماست، . 6مندم،  امور زندگي روزانه خود عالقه
. 9زيادي مي دهم،       اهمي توقت به نمازهاي يوميه اول . 8شركت در مجالس مذهبي و مراسم دعا دارم، 

: ز قبيلعالوه بر انجام واجبات، مستحباتي ا. 10سعي مي كنم هر هفته در نماز جمعه شركت كنم، 
معتقدم صدقه دادن باعث رفع قضا و . 11دهم،  را انجام ميرفتن به حج، خواندن نمازهاي مستحبي 

  .شود قدر مي

وي
معن

ت 
الم

س
  

  
  سطحي 5ليكرت 

 خيلي كم تا= 1(
  )خيلي زياد= 5

هاي  به تماشاي برنامه. 2كنم،  را بطور مرتب دنبال مي) ها مانند فيلم ها و سريال(هاي ماهواره  برنامه.1
كنم  براي خريد لباس الگويي را انتخاب مي. 3 مندم، هاي ماهواره عالقه تلويزيون ايران بيشتر از برنامه

توانم ظاهرخود  و برداري از تبليغات ماهواره و تلويزيون ميبا الگ. 4كه در تلويزيون يا ماهواره ديده ام ، 
اي  .را به افراد شهري شبيه كنم

نه 
سا
ط ر

حي
 م

طي
حي

ل م
وام

ع
  

تمايل به مشاركت براي . 2اعتقاد به پيشرفت امور روستا در سايه همكاري و تعامل ميان روستاييان،  .1
  اهالي روستا با دهياري و شوراي روستا،همكاري . 3يان در صورت بروز حوادث، يحل مشكل روستا

شركت در انتخابات مانند شوراي روستا، مجلس شوراي . 5 شركت در كارهاي خير و عام المنفعه،. 4
عي  .اسالمي و غيره

تما
 اج

يط
مح

  

تورم و افزايش قيمت منابع و امكانات مورد نياز موجب كاهش سطح رفاه و آسايش مردم شده .1
اين روزها حتي در جامعه . 3ي به فكر خويش است، سدليل مشكالت اقتصادي هر كامروزه به  .2است،

روابط اقتصادي سالمي ميان . 4شود،  شان سنجيده مي روستايي هم ارزش و جايگاه افراد بر اساس پول
ن پول اشاي توان به ديگران اعتماد كرد و در صورت نياز به به راحتي مي(اهالي روستاي ما برقرار است 

  .پوشي كنم م چشميها شرايط اقتصادي باعث شده كه از بسياري از خواسته. 5، )ض دادقر

دي
صا

 افت
يط

مح
  

  
روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از 

ت أشامل اعضاي هي(مطلعان كليدي نظرات گروهي از 
روستايي  ي علمي گروه ترويج، ارتباطات و توسعه

آزمون صورت  پيشاز انجام  قبلو ) دانشگاه زنجان

نيز پيش  پايايي ابزار تحقيقبه منظور بررسي . پذيرفت
                           ًتايي انتخاب شده بصورت كامال 30شامل نمونه (آزمون

روستاي تهم (روستاهاي شهرستان زنجان در ) تصادفي
براي انتخاب شده  روستاهايكه از ) و روستاي همايون
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  عوامل محيطي مؤثر در تحليل جنسيتي سبك زندگي

، انجام گرفت تحقيق نبودندهاي اصلي  ادهآوري د جمع
محاسبه شده براي نباخ وكرآلفاي ضريب و مقدار 

ضرايب پايايي به  ي دهنده هاي تحقيق نشان     متغي ر
). 3جدول (باشند  دست آمده در سطح قابل قبول مي

مساوي  1همچنين با توجه به بارهاي عاملي استاندارد
 2، ميانگين واريانس استخراج شده5/0و بزرگتر از

مساوي و  3و پايايي تركيبي 4/0مساوي و بزرگتر از 
روايي همگراي ابزار تحقيق در سطح قابل  7/0بزرگتر 

در رابطه با روايي تشخيصي هم . قبولي ارزيابي گرديد

نتايج تحقيق نشان داد كه باتوجه به اينكه مربع 
هاي مكنون      متغي ر ينهمبستگي بترين ضريب  بزرگ

ترين ميانگين واريانس  مورد مطالعه كمتر از كوچك
باشد، از  هاي مكنون مي     متغي راستخراج شده تمامي 

مناسبي  رو، ابزار تحقيق از روايي تشخيصي اين
- ها از نرمدادهتجزيه و تحليل براي  .برخوردار بود

در  AMOSدر بخش توصيفي و  SPSSافزارهاي 
  .بخش استنباطي استفاده شد

  

  گيري ها بر اساس مدل اندازه     متغي رنتايج ميانگين واريانس استخراج شده، پايايي تركيبي و همبستگي  :3جدول 

آلفاي ضريب        متغي ر
  نباخوكر

ميانگين واريانس
  استخراج شده

)≤5/0( 

پايايي
  تركيبي

)≤70/0( 

  هاهمبستگي بين مكنونضرايب 
سبك 
  زندگي

  محيط 
  اي رسانه

محيط 
 اقتصادي

محيط 
  اجتماعي

        1  710/0  425/0  859/0  سبك زندگي

      1  *-224/0  830/0  552/0  801/0  اي محيط رسانه

    1  **-229/0  **229/0  801/0  50/0  797/0  اقتصادي محيط

  1 **335/0  -149/0  **496/0  768/0  410/0  763/0  اجتماعي محيط

  01/0داري در سطح  معني**؛  05/0داري در سطح  معني*        
  

 قلمرو تحقيق

مركزى شمال غربى ايران  ي ناحيهاستان زنجان در   
شامل (شهرستان  8اين استان داراي . واقع شده است

طارم زنجان، ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، سلطانيه، 
است كه در اين تحقيق، شهرستان زنجان ) و ماهنشان

. مورد مطالعه انتخاب شده است ي به عنوان محدوده
رود و اين شهرستان داراي سه بخش مركزي، زنجان

  . باشد روستا مي 333دهستان و  12قره پشتلو و 
  

شهرستان زنجان طبق آخرين سرشماري       جمعي ت
توزيع دهستان . نفر گزارش شده است 486495برابر 

قره پشتلو پايين، : دهستان به ترتيب عبارت اند از 7(
قره پشتلو باال، چايپاره باال، چايپاره پايين، زنجان رود 

و روستاهاي مورد ) پايين، غني بيگلو و زنجان رود باال
) 2(حقيق حاضر در شكل در ت) روستا 12(مطالعه 

  3  2   1 .نشان داده شده است
 

  
  

                                                     
1-Standardized Factor Loading 
2-Average Variance Extracted 
3-Composite Reliability 
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  )شهرستان زنجان(نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه  :2شكل

  1394 نگارندگان، :تهيه و ترسيم 
  

  هاي تحقيق  يافته
 هاي توصيفي  يافته

 4گونه كه در جدول  توصيفي همانبررسي نتايج 
درصد از پاسخگويان  38دهد كه  آمده است نشان مي

 8/70. دهند درصد را مردان تشكيل مي 62را زنان و 
هل و از نظر سطح تحصيالت أدرصد پاسخگويان مت

درصد زير  44درصد پاسخگويان بي سواد،  8/24
درصد داراي تحصيالت ليسانس و  8ديپلم و تنها 

ميانگين سني پاسخگويان ). 4جدول (ودند باالتر ب
 35داراي سني برابر و كمتر از  6/53سال و  7/37

  . باشد سال بودند كه بيانگر جوان بودن پاسخگويان مي

  
  توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ويژگي هاي فردي :4جدول

      متغي ر فراواني درصد

 مرد 155 62
 جنسيت

 زن 95 38

 مجرد 73 2/29
 هلأوضعيت ت

 هلأمت 177 8/70

 سواد بي 62 8/24

 سطح تحصيالت
 زير ديپلم 110 44

 ديپلم ديپلم و فوق 58 2/23

 ليسانس و باالتر 20 8

  سال و كمتر 25  74  6/29
  گروههاي سني

  سال15:كمينه(
  سال73:بيشينه
 )سال72/37:ميانگين

  سال 35- 26  60  24
  سال 36-45  32  8/12
  سال 46-55  18  2/7
  سال و باالتر 56  66  4/26

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ                                   
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  عوامل محيطي مؤثر در تحليل جنسيتي سبك زندگي

 8/48دهد  نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي
تا  20درصد از پاسخگويان مورد مطالعه در فاصله بين 

همچنين نتايج . كيلومتري از شهر قرار داشتند 50
درصد  26حاكي از آن بود كه  روستاي محل زندگي 

كيلومتر از  110تا  81از پاسخگويان با فاصله بين 
سخگويان روستاي محل درصد از پا 2/25شهر و براي  

كيلومتري از شهر  80تا  51زندگي آنان در فاصله 
  ). 5جدول (واقع شده است 

  
 )كيلومتر(توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان بر اساس مقدار فاصله روستا از شهر  :5جدول

)كيلومتر(فاصله روستا تا شهر   درصد فراواني فراواني 
كيلومتر 50تا  20  122 8/48  

كيلومتر 80تا  51  63 2/25  

كيلومتر 110تا  81  65 26 

 100 250 جمع

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ                             
  

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقدار مسافت بين 
 6/89دهد كه محل كار  منزل تا محل كار نشان مي

كيلومتري  10درصد از پاسخگويان در فاصله كمتر از 
درصد از پاسخگويان در  8/2محل كار . منزل بود

در . كيلومتري منزل قرار داشت 20تا  10فاصله بين 
درصد  6/7محل كار  هاي تحقيق اين ميان طبق يافته

كيلومتري منزل  20از پاسخگويان در فاصله بيش از 
  ). 6جدول (بود 

  

  توزيع فراواني و درصدي مسافت  :6جدول
 )كيلومتر(بين منزل تا محل كار پاسخگويان 

 درصدفراواني فراواني كار مسافت بين منزل تا محل

  6/89  224  كيلومتر 10كمتر از 

  8/2  7  كيلومتر 20تا  10

  6/7  19  كيلومتر 20بيش از 

  100  250  جمع
  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ

  
هاي سبك زندگي شامل  لفهؤبراي سنجش سطح م

سالمت اجتماعي، سالمت روانشناختي و سالمت 
بندي آنها بر گروهمعنوي پاسخگويان مورد مطالعه و 

متوسط و باال از شاخص تفاوت حسب سطوح پايين، 
به صورت زير  )1ISDM(انحراف معيار از ميانگين

  ): Gangadharappa et al., 2007: 299(استفاده شد 

                                                     
1- Interval of Standard Deviation from the Mean 

متوسط  -2 ؛A :(A < mean- ½ Sd(پايين  -1
)B :(mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sdباال  -3و  ؛
)C :(C > mean+ ½ Sd.  نتايج نشان داد كه حدود
درصد پاسخگويان از نظر سطح سالمت  2/93

اجتماعي خود را در سطح متوسط به باال ارزيابي 
درصد از نظر سطح سالمت  8/6نمودند و تنها 

نتايج ). 7جدول (اجتماعي در سطح پايين بودند 
دهد كه اكثريت قريب به اتفاق  همچنين نشان مي

ظر سطح سالمت از ن) درصد 6/89(پاسخگويان 
روانشناختي در سطح متوسط به باال قرار داشتند، و از 

هاي اين  نظر سطح سالمت معنوي بر اساس گويه
درصد پاسخگويان در سطح باالي سالمت  70مطالعه 

  ). 7جدول (معنوي قرار داشتند 
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هاي سبك زندگي لفهؤتوزيع فراواني پاسخگويان بر اساس م :7جدول
  درصد فراواني لفهؤم

 سالمت اجتماعي
 پايين  -

 متوسط  -

  باال  -

 
17  
122  
111  

  
8/6  
8/48  
4/44  

 سالمت روانشناختي
 پايين  -

 متوسط  -

  باال  -

 
26  

145  
79  

  
4/10  

58  
6/31  

 سالمت معنوي
 پايين  -

 متوسط  -

  باال  -

 
9  
66  

175  

  
6/3  
4/26  

70  
  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ                                        

  

  هاي استنباطي يافته
در اين بخش، در قالب مدل ساختاري تحقيق 

هاي اصلي پژوهش در رابطه با اقدام به آزمون فرضيه
هاي مستقل شامل محيط      متغي رتاثير هر يك از 

      متغي رمحيط اجتماعي بر اي، محيط اقتصادي،  رسانه

شامل سالمت اجتماعي، سالمت (زندگي  سبك وابسته
نتايج حاصل از . گرديد) روانشناختي و سالمت معنوي

برازش نيكويي مدل نشان داد كه مدل ساختاري 
هاي مختلف از برازش  تحقيق بر اساس شاخص

  ). 8جدول ( مناسبي برخوردار بود
  

  هاي برازشنتايج ميزان انطباق مدل ساختاري با شاخص :8جدول 

 شاخص
df

x 2

  GFI CFI  IFI  RMSEA 

≥  ≥3  شده معيار پيشنهاد
90/0  

≤
90/0  ≤ 90/0  08/0 ≤  

  059/0  926/0  925/0  912/0 869/1  شدهمقدار گزارش 
  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ                              

  

پيداست سه ) 3(همچنين، همانطور كه از شكل 
اي، محيط اقتصادي، محيط  محيط رسانه      متغي ر

وابسته       متغي ردرصد از واريانس  34اجتماعي در حدود 
خالصه نتايج به . اندسبك زندگي را تبيين نموده

دست آمده از برآورد مدل ساختاري تحقيق در جدول 
بر اساس نتايج حاصل از . نشان داده شده است) 9(

اصلي  ي مدل ساختاري در رابطه با آزمون سه فرضيه

اي و  بين محيط رسانه -1: تحقيق حاكي از بود كه
داري وجود سبك زندگي رابطه منفي اما غير معني

؛ به عبارتي نتايج نشان )ρ ،099/0 -=β=207/0(دارد 
پذيري وضعيت سبك زندگي افراد از تأثيراز عدم 

بين محيط اقتصادي و  -2. محيط رسانه اي مي باشد
داري وجود داشت سبك زندگي رابطه مثبت و معني

)000/0=ρ ،298/0=β(گوياي اين مطلب  ؛ اين يافته
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محيط  تأثيراست كه وضعيت سبك زندگي افراد تحت 
اين . اقتصادي داراي تغيير و تحوالت مثبتي بوده است

يافته گوياي اين مطلب است كه محيط اقتصادي در 
تغيير سبك زندگي افراد و ايجاد رفاه نسبي و بهبود 

. ثري داشته استؤوضعيت زندگي پاسخگويان نقش م
مثبت  ي زندگي رابطه بين محيط اجتماعي و سبك -3

در ) ρ ،381/0=β=000/0(دارد  داري وجودو معني

مثبتي بر  تأثيرتوان گفت محيط اجتماعي  حقيقت مي
اين . وضعيت سبك زندگي پاسخگويان داشته است

يافته نيز حاكي از آن است كه انسجام اجتماعي، 
همدلي و مشاركت بين پاسخگويان در قالب محيط 

ساز سبك زندگي سالم و مناسب  اجتماعي سالم، زمينه
  ).  9جدول .   (بوده است

  

  
  مدل ساختاري تحقيق :3شكل 

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم 
  

  هاي مستقل و سبك زندگي     متغي رضرايب رگرسيوني بين  : 9جدول 

مقادير  رابطه
 غيراستاندارد

خطاي
 استاندارد

ضريب 
  استاندارد

نسبت 
 بحراني

سطح 
  داري معني

 207/0 -262/1 -099/0 052/0 -065/0 سبك زندگي←اي رسانهمحيط 

 000/0  405/3 298/0 046/0 158/0 سبك زندگي←محيط اقتصادي

 000/0  907/3 381/0 065/0 255/0 سبك زندگي←محيط اجتماعي

  1394مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ           
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  جنسيت گر تعديل/گر مداخلهتست نقش 
نتايج تحقيق در مرحله قبل بر اساس مدل ساختاري   
، و بويژه رد فرضيه اول و اينكه محيط )3شكل (

داري بر سبك زندگي  اي داراي اثر معني رسانه
رغم حمايت اين رابطه توسط  علي( باشد پاسخگويان نمي
؛ ارجمند سياهپوش و حيدري 2012، تايتان و همكاران

محققان را ) 2014؛ ميل بورن و كيچن،  1391زرگوش، 
گر يا مداخله      متغي ربر آن داشت تا به آزمون تاثير 

هاي      متغي ركننده جنسيت در رابطه ميان  تعديل
به عبارت ديگر، . مستقل و سبك زندگي بپردازند

 پرسش اصلي در اين بخش اين بود كه آيا ارتباط بين
هاي مستقل شامل محيط اقتصادي، محيط      متغي ر

اي بر سبك زندگي  اجتماعي و بويژه محيط رسانه
تواند براي زنان و مردان متفاوت باشد يا خير؟ در  مي

ها از تكنيك تحليل  راستاي پاسخگويي به اين پرسش
استفاده  AMOSافزار آمار  در نرم 1هاي چندگانهگروه

شد تا ضمن فراهم شدن امكان مقايسه و آزمون 
مناسب بودن فرض يكسان بودن يا متفاوت بودن 

ت مدل، امكان آزمون و مقايسه تك تك روابط    كلي 
همانگونه . براي دو گروه زنان و مردان نيز فراهم شود

دارند اثر  بيان مي) 2010(و همكارانش  2كه هير
      متغي رافتد كه  ق ميتعديل گري زماني اتفا/مداخله

را تغيير       متغي رسومي شدت و ضعف رابطه بين دو تا 
در ميان       متغي ري يك گر تعديلبراي تست اثر . دهد مي

هاي  توان از تكنيك گروه هاي مختلف مي گروه
هاي  نتايج حاصل از آناليز گروه. استفاده كرد 3چندگانه

دهد كه مدل مبتني بر فرض  چندگانه نشان مي
مدل غير ( بودن روابط براي زنان و مردانمتفاوت 

از برازش نيكويي بهتري نسبت به ) يكسان يا مغاير
اين ) مدل يكساني(مدل مبتني بر فرض يكسان بودن 

                                                     
1- Multiple-Group Analyses 
2- Hair et al 
3- Multiple-Group Analyses 

همانگونه كه در . روابط براي دو گروه برخوردار است
هاي برازش  آمده است، نتايج شاخص) 10( جدول

غيريكساني هاي مبتني بر يكساني و  نيكويي براي مدل
دهد كه هر چند  روابط در ميان دو گروه نشان مي

دار است و  مقدار كاي اسكور براي هر دو مدل معني
هر دو بر اساس اين شاخص از برازش خوبي برخوردار 
نيستند، اما مدل مبتني بر غير يكسان بودن رابطه 

اسكور كوچكتر و بر اساس  بين دو گروه داراي كاي
عيت بهتر و قابل قبولي هاي از وض ساير شاخص
جدول ( )CFI, IFI, GFI, RMSEA:مانند( برخوردار است

دار بودن تفاوت كاي  همچنين با توجه به معني). 10
 )611/411- 461/339=(151/72مدل دو اين اسكور براي

، فرض )11جدول ) (263- 220=(43با درجه آزادي 
مبتني بر بهتر  و مناسب بودن مدل متفاوت يا غير 

هاي مستقل با سبك      متغي ريكسان بودن رابطه بين 
. گيرد قرار مي تأييدزندگي در ميان دو گروه مورد 

ها  عالوه بر اين كوچك بودن شاخص مقايسه مدل
يكسان بودن براي مدل متفاوت يا غير  AIC4يعني 

در برابر مقدار اين  611/497روابط در ميان دو گروه 
گواهي بر  461/511شاخص براي مدل برابري روابط 

يكسان بودن  برازش نيكويي بهتر مدل متفاوت يا غير
لذا در ادامه رابطه بين ). 10جدول (باشد  رابطه مي

هاي مستقل با سبك زندگي بر اساس اين مدل      متغي ر
براي دو گروه ) ير يكسان بودن رابطهمتفاوت يا غ(

  . گيرد زنان و مردان مورد تفسير و مقايسه قرار مي
  

                                                     
4- Akaike information criterion 
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  )زنان و مردان(هاي مبتني بر يكساني و غيريكساني روابط در ميان دو گروه  خالصه شاخص هاي برازش نيكويي براي مدل : 10جدول 

  مدل
كاي 
  اسكور
(χ2) 

درجه
  آزادي
DF)( 

سطح
  داري معني

)Sig.( 

/كاي اسكور
  آزادي درجه

)χ2/DF( 
GFI  IFI  CFI RMSEA AIC 

 611/497 912/0047/0 916/0 868/0 543/1 000/0 220 461/339  رابطه غيريكسان مدل

 461/511 891/0048/0 892/0 841/0 565/1 000/0 263 611/411  مدل يكساني رابطه

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ    
  

  )با اين فرض اصلي كه مدل متفاوت بودن رابطه براي دو گروه بهتر است(ها  اساس مقايسه مدل :11جدول 

  كاي اسكور  مدل
(χ2) 

  درجه آزادي
DF)(  

  داري سطح معني
)Sig.(  

  004/0  )263- 220=(43  )611/411- 461/339=(151/72  مدل يكسان روابط
  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ       

  

آمده  5و شكل  4نتايج همانگونه كه در شكل 
اي با  دهد كه رابطه بين محيط رسانه است، نشان مي

دار  سبك زندگي براي مردان مثبت ولي غيرمعني
)827/0=ρ ،020/0=β(  و براي گروه زنان منفي و

جدول (باشد  مي) ρ، 405/0-=β=008/0(دار  معني
بنابراين بر اساس آنچه كه هير و همكارانش ). 12

      متغي ريك  گر تعديل/در رابطه با نقش مداخله) 2010(
دار بودن اين رابطه براي  با توجه به مثبت و غيرمعني
دار اين رابطه براي گروه  گروه مردان ولي منفي و معني

جنسيت  ر    متغي كننده  تعديل/گري زنان فرض مداخله
اما . رسد به اثبات مي      متغي ردر رابطه بين اين دو 

بررسي نتايج در رابطه با اثر محيط اقتصادي و محيط 
دهد  اجتماعي بر سبك زندگي براي دو گرده نشان مي

كه اثر محيط اقتصادي بر سبك زندگي براي گروه 

دار ولي  مثبت و معني)  ρ ،365/0=β=000/0(مردان 
، ρ=361/0(دار  ثبت و غيرمعنيبراي گروه زنان م

127/0=β ( بود)كه در اين رابطه هم با ) 12جدول
داري آن براي يك گروه اما  توجه به معني

 /گري داري براي گروه ديگر فرض مداخله غيرمعني
جنسيت در رابطه بين اين دو       متغي ركننده  تعديل
داري  اما مثبت و معني. گيرد قرار مي تأييدمورد       متغي ر

محيط اجتماعي بر سبك زندگي براي هر دو گروه اثر 
، ρ=030/0(و زنان ) ρ ،331/0=β=006/0(مردان 

335/0=β ( با توجه به هم جهت بودن رابطه و
 /داري روابط براي دو گروه فرض مداخله معني
قرار  تأييدي جنسيت در اين روابط مورد گر تعديل
  .گيرد نمي
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  مدل ساختاري تحقيق بر اساس مدل غير يكسان روابط با مقادير ضرايب استاندارد شده براي گروه مردان  :4شكل

1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم

 
  مدل ساختاري تحقيق بر اساس مدل غير يكسان روابط با مقادير ضرايب استاندارد شده براي گروه زنان :5شكل
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  عوامل محيطي مؤثر در تحليل جنسيتي سبك زندگي

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  هاي ساختاري غير يكسان رابطه بين  نتايج و ضرايب رگرسيوني بر اساس مدل :12جدول 

  هاي مستقل و سبك زندگي براي دو گروه مردان و زنان     متغي ر

  رابطه  هگرو
 مقادير

  غيراستاندارد
خطاي

  استاندارد
ضريب 
  استاندارد

نسبت 
 بحراني

سطح 
  داري معني

  مردان
 827/0 218/0 020/0 062/0 014/0 سبك زندگي←اي محيط رسانه

 000/0  40/3 365/0 053/0 181/0 سبك زندگي←محيط اقتصادي

 006/0  739/2 313/0 071/0 193/0 سبك زندگي←محيط اجتماعي

  زنان
  008/0  - 633/2  - 405/0 114/0 -30/0 سبك زندگي←محيط رسانه اي
  361/0  914/0  127/0 078/0 071/0 سبك زندگي←محيط اقتصادي
  030/0  166/2  335/0 133/0 288/0 سبك زندگي←محيط اجتماعي

  1394مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ          
  

   بحث و نتيجه
تحوالت سبك       اهمي تاين مطالعه با توجه به 

زندگي مربوط به هر دو گروه زنان و مردان بر اساس 
هاي سالمت اجتماعي، روانشناختي، معنوي و  لفهؤم

پذيري جوامع كنوني بخصوص زنان از تأثيرهمچنين 
اي، اقتصادي و  رسانهالگوهاي تزريق شده از محيط 

اجتماعي در ميان روستاييان شهرستان زنجان انجام 
  :نتايج تحقيق نشان داد. گرفت

پذيري سبك زندگي زنان روستايي از محيط تأثير -
نسبت به مردان ) صورت منفيه آن هم ب(اي  رسانه

اين يافته با نتايج تحقيقات . بسيار بيشتر بوده است
سوينينن و مريسو و ) 2014(ميل بورن و كيچن 

شايد بتوان اينگونه . باشد همسو مي) 2010(استورم  
استدالل نمود كه دليل اين امر ناشي از گسترش 

هاي ارتباط جمعي و تقريبا  بسيار وسيع پوشش رسانه
هاي  دسترسي همگاني روستاييان حداقل به رسانه

هاي گذشته  ارتباطي مانند تلويزيون در مقايسه با دهه
ها و دسترسي عموم بخصوص  ش رسانهگستر. است

اي است كه امروزه  گونه اي به زنان به ابزارهاي رسانه
ها در اختيار  داري نيز از طريق رسانه خانه بيشتر نكات

ترين  داري مهم گيرد و چون خانه مخاطبان قرار مي
زنان شناخته شده است لذا افراد سعي در  ي وظيفه

       فعالي توليت دارند بطوري كه ؤانجام مناسب اين مس

. ها است داري زنان امروزي نيز بر گرفته از رسانهخانه
هاي روانشناختي  چنين زنان به دليل داشتن ويژگي هم

هاي  الگو تأثيرمتفاوت نسبت به مردان بيشتر تحت 
ه و چون زنان ب. گيرند ها قرار مي تبليغ شده از رسانه
ها محسوب  رسانهترين مخاطبان  عنوان يكي از بزرگ

شوند بالطبع بيشتر از مردان سبك زندگي خود را  مي
دهند تا به جايگاه و  در معرض تغيير و تحول قرار مي

از . پايگاه اجتماعي و اقتصادي خاصي دست يابند
عنوان عامل مهم در تربيت فرزندان  هآنجايي كه زنان ب

لذا  ،گردند مي   خانواده محسوب   دار هدايت و سكان
هاي الزم و بسترسازي فرهنگي از طريق  دادن آموزش

پذيري تأثيرهاي تلويزيون داخلي براي استفاده و  برنامه
هاي جمعي  ها بويژه رسانه مثبت و مناسب از رسانه

 . باشد ضروريات ميخارجي مانند ماهواره از 

پذيري تأثيرنكته قابل توجه ديگر مثبت و باالبودن  -
در ) β=365/0( ز محيط اقتصاديزندگي مردان ا سبك

دار  پذيري پايين و مثبت ولي غيرمعنيتأثيرمقايسه با 
سبك زندگي زنان روستايي از محيط اقتصادي 

)127/0=β (نتايج مشابهي نيز در تحقيق. باشد مي  
اين . به دست آمده است )2012(تايتان و همكاران 

تواند بيانگر اين موضوع باشد كه امروزه  له ميأمس
روستايي بار اقتصادي بر دوش  ي حتي در جامعه

كند و براي يك مرد  مردان نسبت به زنان سنگيني مي
روستايي سبك زندگي بر اساس ميزان توان و قدرت 
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اين امر . باشد گيري مي اقتصادي قابل تفسير و شكل
چرا . تواند ناشي از شرايط و محيط روستايي باشد مي

روستاييان مانع از  كه تعصبات فرهنگي خاص برخي از
. شود زنان در محيط خارج از خانه مي       فعالي تحضور و 
 ي جامعه      جمعي تعنوان بخشي از ه كه زنان ب در حالي

هاي زيادي هستند  ها و توانايي روستايي داراي قابليت
آنان فراهم شود        فعالي تهاي اشتغال و  كه اگر زمينه

لذا . باشند مثبتي بر رشد اقتصاد داشته تأثيرتوانند  مي
هاي توسعه        فعالي تبايد عامل جنسيت در تمام 

هاي متفاوت و  گنجانده شود چرا كه آگاهي از نقش
هاي توسعه        فعالي تدانش بومي زنان روستايي نه تنها 

سازد بلكه راه مناسبي براي تعديل  را ميسر مي
توان به  مي. هاي اجتماعي و اقتصادي است نابرابري

هاي اقتصادي و        فعالي تزنان در منظور مشاركت دادن 
چنين افزايش انگيزه زنان روستايي جهت مشاركت  هم

مراكز . كز كارآفريني زنان كرداقدام به احداث مرا
اي زنان  هاي حرفه تواند با آموزش برده شده مي نام

ثر بر ايجادخالقيت و انگيزه مشاركت ؤم روستايي گامي
 .باشدهاي اقتصادي زنان روستايي        فعالي تدر 

اجتماعي  داري اثر محيط نتايج نشان از مثبت و معني -
از . بر سبك زندگي براي هر دو گروه مردان و زنان بود
داري  آنجا كه با توجه به هم جهت بودن رابطه و معني

ي جنسيت مورد گر تعديلروابط براي دو گروه فرض 
اثرپذيري سبك  گفت توان قرار نگرفت مي تأييد

ه مردان و زنان روستايي از محيط زندگي هر دو گرو
ناشي از انسجام اجتماعي و روحيه همكاري اجتماعي 

زنان        فعالي تانجام . باشد ميروستاييان بين و مشاركت 
. روستايي در كنار مشاركت ساير زنان روستا است

هاي توليدي در منزل با        فعالي تگونه اي كه بيشتر  به
تعامالت . پذيرد مشاركت زنان روستا انجام مي

هاي روزمره،        فعالي تاجتماعي زنان روستايي در كنار 
. كند هاي ارتباطات اجتماعي آنان را فراهم مي زمينه

هاي مردان نيز با همكاري و        فعالي تبخش اعظمي از 
مين معيشت أمشاركت ساير كشاورزان در جهت ت

هاي كشاورزي        فعالي ت ي به عبارتي توسعه. است خانوار
ابزارهاي  روستاييان با مشاركت مردان، تبادالت

. شود اقتصادي آنان ميسر مي و حتي تعامالت كشاورزي
وجود انسجام اجتماعي ذكر شده بين مردان و زنان 

هاي برقراري روابط اجتماعي را در  روستايي زمينه
استفاده از . سازد ميمحيط اجتماعي سالم روستا ميسر 

هاي زنان و مردان روستايي در بستر  ها و مهارت قابليت
مندي  محيط اجتماعي سالم و منسجم در جهت بهره

از سرمايه اجتماعي روستاها از طريق ايجاد مراكز 
توليد مناسب براي مردان و فراهم كردن امكانات الزم 

بندي محصوالت كشاورزي توسط  براي فرآوري و بسته
محقق و همكاران تحقيق  ان روستايي پيشنهادزن

 .  باشد مي

  منابع
 1389( حسيني رودباركي سكينه ؛ازكيا، مصطفي.( 

 روستايي، رفاه جامعه در زندگي سبك نسلي تغييرات
  .241- 264صفحات. 37شماره  .10سال .اجتماعي

 ،حيدري زرگوش؛ معصومه اسحق ارجمند سياهپوش 
زندگي   سبك بر جمعي ارتباط وسايل تأثير). 1391(

 غرب، مطالعات گيالن شهرستان عشايري و روستايي
 .89- 103صفحات . 4شماره  .ايران اجتماعي توسعه

 ؛ محمودرضا مرنديزهره ؛ زاده، سيدجواد جمعه امام
بررسي رابطه ). 1392( ابواسحقي سعيدي ؛ ليالرهبرقاضي

مصرف رسانه و سبك زندگي در بين دانشجويان دانشگاه 
 .سال بيستم .هاي ارتباطي فصلنامه پژوهش، اصفهان
  .101-120فحات ص  .2شماره 

 سبك ).1389( گدنه بهنوئي ؛ عباسابراهيمي، قربانعلي
بررسي جامعه شناختي سبك زندگي و : زندگي جوانان

 ،هاي آن در بين دختران و پسران شهر بابلسر لفهؤم
سال . ارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني انجمن فصلنامه

  .135 - 160صفحات  .18شماره  .ششم
  سالمت ). 1383(بيابان گرد، اسماعيل و جوادي، فاطمه

رفاه روان شناختي نوجوانان و جوانان شهر تهران، 
 . 127- 144 صفحات.14شماره  .4دوره  .اجتماعي
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 ،احمدي؛ سينا ايراندوست ؛ سيدفهيمبهمن باينگاني 
 اي مقدمه: شناسي جامعه منظر از زندگي سبك). 1392(
: اجتماعي علوم. سبك زندگي مفهوم واكاوي و شناخت بر

  .65- 74صفحات  . 77شماره  .فرهنگي مهندسي
 بررسي ). 1391( رحيميماريا  ؛بنجار، عبدالرضا باقري

شهروندان با ميزان رابطه ميزان احساس تعلق اجتماعي 
شهروندان (مشاركت اجتماعي، فرهنگي و سياسي آنان 

شناختي  مطالعات جامعه). شهر تهران 12و  3مناطق 
  .143 - 170 صفحات. شماره پنجم .سال دوم ،شهري

 و زندگي سبك تغيير مدرنيته،). 1393( جوكار، محبوبه 
 و زنان اسالمي نامه پژوهش ،ايران در ت    جمعي  كاهش
  . 39صفحه  .3شماره  .سال دوم. خانواده

 دگرگوني. )1388( پناه خالقكمال  ؛جمشيديها، غالمرضا 
 شهر مطالعه جوانان: كردستان در اجتماعي ت   هوي  و نسلي
  .53صفحه . 3  شماره. جوانان پژوهش فصلنامه ، سقز

 بازخواني ). 1390( شالي صفري ؛ رضاكرم؛ گتابي پور حبيب
: موردي مطالعه(ايران تجربه مدرنيته روستايي در 

شماره . فصلنامه رفاه اجتماعي، روستاهاي استان مركزي
  .7صفحه . 41

 1389( روحاني؛ علي هاشمي؛ سميه نوري، ببژن خواجه .(
 انآموز دانش :موردي مطالعه ملي     هوي ت و زندگي سبك

  .11 سال. ملي شيراز، مطالعات هاي شهر دبيرستان
 . 127 -152 صفحات. 4شماره 

 ها رسانه تأثير بررسي). 1384(زاده، سيدنورالدين  رضوي 
 اجتماعي روستايي، علوم زندگي سبك تغيير به تمايل بر
 .111- 144 صفحات.31شماره .)طباطبايي عالمه دانشگاه(

 هوي تها،  تفاوت). 1388(اد، محمدرضا ژن زيبايي      و
 . دفتر مطالعات و تحقيقات زنان ،جنسيتي  هاي نقش

  .19صفحه
 بررسي ). 1391( بيرقي سيدي، فرانك؛ محمدرحيم

تطبيقي روابط اجتماعي سبك زندگي ديني و سبك 
فصلنامه پژوهش كيد بر جامعه ايران،  أزندگي مدرن با ت

 .35  صفحه. 25شماره  .ديني

 شهداديعلي  ؛صادقلو؛ طاهره قيداري، حمداهللا سجاسي 
اثرات جهاني شدن بر تغييرات سبك زندگي در ). 1394(

. اي در علوم انساني مطالعات ميان رشته ،نواحي روستايي
 . 153- 188 صفحات. 4شماره  .دوره هفتم

  تأثيرشناختي  بررسي جامعه). 1392(شريعت، احسان 
ماهنامه اجتماعي  ،نسلي بر بيكاري جوانان نابرابري

. 160شماره  .اقتصادي، علمي و فرهنگي كار و جامعه
  . 59- 67 صفحات

 تبيين و بررسي  ).1392( كمربيگيخليل  ؛طوالبي، زينب 
ايالم،  استان در پسران و پدران بين نسلي شكاف لهأمس

 . 205 صفحات. 34شماره  .پژوهي خانواده فصلنامه

  منانه ؤمباني سبك زندگي م). 1391(عيوضي، غالمحسن
مطالعات  ، كيد بر اقتصادأبا نگاهي به مكاتب مادي با ت

  .35- 66 صفحات .2شماره  .سال اول ،سبك زندگي
 ،؛ مرتضي دوست حق؛ ناهيد پور حجي ؛ محمداحمد فراهي

اثرات گسترش فناوري اطالعات در توسعه  ).1391( فلزي
، )روستاهاي استان خراسان جنوبي: مورد(روستايي 

 صفحات .2شماره  .1 سال. اقتصاد فضا و توسعه روستايي
94 -79 .  

 جاذبي؛ خالد ميرزائي ؛ حسينفيروزآبادي، سيداحمد 
بررسي رابطه ميان مفاهيم سبك زندگي و ). 1394(

- 18مورد مطالعه جوانان (مذهبي در شهر و روستا      هوي ت
 سالمت، كوره كاني و(روستا ساله شهر بوكان و سه30

  .7- 36 صفحات. 2شماره  .توسعه اجتماعي ،)سفلي گلوالن
 1391( زاده رستمعلياله  ؛ ولياردهائي، علي قاسمي .( 

 و مسكن ،روستايي زندگي تغييرات در مسكن وام اثرات
  . 67- 84 صفحات .139شماره  .روستا محيط

 ،ترجمه صبوري، م،شناسي جامعه). 1376(آنتوني  گيدنز .
 .نشرني ،تهران

 1391( كجباف؛ محمدباقر عابدي؛ احمد لعلي، محسن( . 
هاي  زندگي، پژوهش ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سبك

 .64 - 80صفحات .1شماره . سال پانزدهم .روانشناختي

 بررسي).  1392( هاشمي مولود؛ فر، سيدعلي هاشميان 
 شهر زندگي جوانان سبك در دين شدن عرفي نمودهاي
 شناسي شدن، جامعه عرفي نظريه بر كيدأت با اصفهان
 .)انساني دانشگاه اصفهان علوم پژوهشي مجله( كاربردي
  .153- 176 فحاتص .1شماره 

 ؛بهروانحسين  ؛صدرنبويرامپور ، ؛ اكبر مجدي، علي 
 ساكن جوانان زندگي سبك). 1389(هوشمند  محمود

با سرمايه فرهنگي و اقتصادي  آن رابطه و مشهد شهر
 انساني علوم و ادبيات دانشكده اجتماعي علوم والدين، 
  .131- 161صفحات.2شماره.7سال.مشهد فردوسي دانشگاه
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 1393( مالنوروزي معصومه ؛رضا ، محمودميرلطفي .(
بر كيفيت ات شهرك صنعتي خيام نيشابور تأثيرتحليل 

روستاهاي بخش : موردي مطالعه( عيني زندگي روستاييان
شماره  .سال چهاردهم .، فصلنامه فضاي جغرافياييزبرخان

 .235- 259صفحات  .46

 تعارض). 1390(خسروشاهي صبوري حبيب ؛معيدفر، سعيد 
 ريزي برنامه فصلنامه، زندگي سبك در والدين با فرزندان

 .67- 97 صفحات. 7 اجتماعي، شماره ي توسعه و رفاه

 واكاوي ). 1392( مياندشتي زماني ؛ ناصر معمار باشي، پيام
اطالع يابي تحصيلي از طريق اينترنت در بين دانشجويان 

كارشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي  مقطع
، شماره فصلنامه علوم ترويج و آموزش كشاورزي. كرمانشاه

  .33، صفحه 17
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