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 چکیده

ن آوری اطالعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییابررسی نقش فنضرورت 

یم قرن نار طی از این رو اهمیت دارد که جامعه روستایی به عنوان جامعه در حال گذ شهرستان مشگین شهر 

ی که در های بنیادی فرهنگی شده است در حال گذشته، دستخوش تغییرات و دگرگونی در شیوه زندگی و ارزش

ت ات و ارتباطاآوری اطالعهدف این تحلیل اثرات نقش فنفته اند. های جغرافیایی  مورد توجه قرار نگرتحلیل

، لحاظ هدف باشد. این تحقیق ازپیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر  می

تمام  ژوهش، شاملجامعه آماری این پظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. ای، و از لحاتوسعه

 وش نمونه گیریربرای برآورد حجم نمونه از گین شهر است. روستایی شهرستان مش ICTروستاهای دارای دفاتر 

وش گردآوری در این تحقیق ردرصد استفاده شده است  5درصد و احتمال خطای  95کوکران با سطح اطمینان 

اولیه( و  )داده هایگویی به سئواالت تحقیق، به دو صورت اسنادی )داده های ثانویه( و پیمایشیداده ها برای پاسخ

انل نامه توسط پروایی صوری پرسشنامه و مصاحبه بوده است. مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشابزار 

پرسش نامه صورت  30متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد

های پایایی بخش ،SPSSافزار گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم 

 ز متغیرهایجبدست آمد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که به  83/0الی  81/0نامه تحقیق مختلف پرسش

گیری از رهو به مادی گرایی، درآمدزایی، تغییر الگوی تغذیه و افزایش مهاجرت بین تمامی متغیرهای تحقیق

ده ارائه ش اربردیرابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات ک ICTخدمات 

 است.

 

ستان ، شهرآوری اطالعات و ارتباطات، سبک زندگی، سبک زندگی روستایی، توسعه روستاییکلید واژه: فن

 شهرمشگین
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 مقدمه

دیگر  نوعی های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه بهگرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه

با  پذیری جامعهای در انطباقامری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان دهنده روندهای فراگیر تکامی و توسعه

 آیندهای دگرگونی(. ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فر576: 1378)کوزر، محیطی گسترده یابنده است 

الت به ای که این حدرون یک جامعه، فرآیندهای گذار از یک نوع جامعه به نوعی دیگر و به ویژه محدوده

ند رزیابی روابرای  یابد، بستگی دارد. به همین دلیل در این بررسیمتفاوتی تبلور می« مراحل»ها یا صورت نوع

دی که از موار شود. یکیشناختی فرآیند گذار جامعه روستایی پرداخته میتکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه

ت . تغییرای استجامعه روستایآید تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی در این گذار بیش از همه به چشم می

شکل  وراغت فشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات و بوجود آمده در شیوه پوشاک، تغذیه، رفتار بهدا

اثیر تت سیار، رتباطااگرایی اینترنت با هماز جمله موارد قابل بررسی است و عالوه بر این، مسکن روستایی و...

اطات را ارتب وآوری اطالعات آوری اطالعات و ارتباطات و تکثیر تولیدات و خدمات مبتنی بر فنگیر فنچشم

  اده است.دغییر برانگیخته است. این امر، بافت و شیوه زندگی مردم را در سال های اخیر به طور محسوسی ت

 

 بیان مساله

گیرد تا نه فقط نیازهای ای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار میتوان به مجموعهسبک زندگی را می

گران بر دید بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در براجاری او را برآورن

 مجسم سازد.

، اوقات و فراغت 1960ای از مردم از دغدغه تامین نیازهای اولیه در دهه با افزایش سطح رفاه فراغت نسبی عده

وزه اصطالح سبک زندگی، به عنوان یکی از عناصر اصلی در بررسی سبک زندگی مورد توجه قرار گرفت. امر

رود. اما کاربرد عامیانه فراوان و گسترده ای یافته است و اغلب برای توصیف نوع خانه و اسباب و اثاثیه به کار می

شود. به طور کلی، این مفهوم سبک زندگی کلیت بیشتری دارد و دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل می

ها و ها، ارزشگیرد و حتی نگرشسرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر می مفهوم الگوهای روابط اجتماعی،

( عالوه بر این، 57: 1392نمایاند )باینگانی و همکاران، بینی فرد و گروهی که عضو آن است را نیز باز میجهان
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ترین ویژگی سبک زندگی بخشد و این وحدت بخشی، اصلیسبک زندگی به هستی و و جود فرد وحدت می

دهد تا برای دست و پنجه نرم کردن با معماهای حاصل در تغییر اجتماعی، است. این وحدت به فرد اجازه می

های را که ساختاری و استقالل های اجتماعی سبک زندگیآمادگی بیشتری داشته باشند. بسیاری از گروه

 (112: 1382دهند )فاضلی، اند بروز میطلبانه

های مانند مناطق روستایی دیگر کشورهای در حال توسعه، در دههدهد نشان می های اسنادی و میدانیبررسی

های ارتباطی کند. در گذشته به دلیل عدم وجود راهاخیر، جامعه روستایی ایران دوران گذار خود را طی می

ادی سوادی و کم سوهای ارتباطی، فقدان وسایل ارتباط جمعی در روستا و بیروستایی، عدم وجود کانال

روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع 

توان نگاه تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمیتغییراتی در  جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع

ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحوالت در حال وقوع در جوامع روستایی بست. بدون توسعه

شک این تغییرات پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آنها تاثیر 

های اخیر تغییرات و که در سال باشدمشاهدات نواحی روستایی حاکی از این امر میافزون بر این، می گذارد. 

تحوالتی در نواحی روستایی بوقوع پیوسته است. تغییراتی که  عالوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون 

ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به طور کامل سبک زندگی بوجود آلها و ایدهآداب و رسوم، عقاید، ارزش

توان از آنها به عنون یینات منزل، خوراک و پوشاک و...که میآمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تز

ها به شدت تغییر کرده است. این تغییرات در جامعه روستایی نسبت به جامعه سبک زندگی نام برد، در این سال

نام « شهری شدن روستا»توان از آن به عنوان پدیده شهری از شتاب بیشتری برخوردار بوده است. به طوری که می

روستاها آن چه تصور می شود اجتماعات سنتی به معنای کالسیک ( 58: 1389برد.)ازکیا و حسینی رودبارکی، 

هایی چون برق و وسایل ارتباطی مانند تلویزیون، نیستند. بسیاری از روستاها از ظواهر مدرنیته و کاربرد تکنولوژی

اینترنت، اتومبیل، استفاده از لوازم برقی در منزل -روستاماهواره و با از میان برداشته شدن کد مخابراتی بین شهر و 

مندی در واقع به معنای تغییر و دگرگونی در مصرف و اند. این بهرهو بسیاری از مواهب جدید دیگر بهره مند شده

اجتماعات روستایی، فاقد « سبک زندگی»الگوی مصرفی روستاهاست. به عبارت دیگر الگوی مصرفی روستاها یا 

نیز در این ارتباط، بررسی اسناد  (59: 1388های یک جامعه سنتی است. )ازکیا، حسینی رودبارکی، یویژگ

حاکی از آن است که روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب 

اند که حرکتی خود قرار گرفته ای از تاریخ تحول فرهنگی و اجتماعیبرخورداری از تسهیالت ارتباطی، در دوره

کنند. این حرکت و تغییر را نسبتا گسترده را از سبک زندگی سنتی خود به سمت سبک زندگی نوین تجربه می
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ترین آنها ورود امکانات مدرن، باالرفتن سطح تحصیالت توان حاصل عوامل عدیده ای دانست که از مهممی

رسانی و عمرانی در روستاها و در راس آنها برخورداری از ی خدمتروستاییان، جایگزینی نسلی، اجرای طرح ها

لذا مطالعات نشان و  (5: 1383های ارتباطی و توسعه گردشگری روستایی هستند )رضوان زاده، زیرساخت

ارتباط معناداری وجود دارد  و تغییر سبک زندگی روستاییان فن آوری اطالعات و ارتباطاتدهد که بین می

ین در این ارتباط،  اطالع از میزان تغییرات سبک زندگی روستاییان به دلیل اثرات انکارناپذیر آن بر افزون بر ا

آوری ثروت، در نظر داشتن میزان سود پرستی در امور زندگی، گرایش به کاالها و ابزارهای تکرای، جمعتجمل

های با وانان روستایی، گرایش به لباسهای اجتماعی بین جها، گرایش به عضویت در شبکهقبل از انجام فعالیت

های خارجی، عالقه به استفاده از غذاهای آماده، عالقمندی به انجام های خارجی، گرایش به دیدن فیلمطرح

گرایی افراد روستا در مناسبات اجتماعی، اعتقاد به افزایش تنوع در مصرف کاالهای های فردی، درونفعالیت

فریحی ساالنه خارج از روستا، روستا را محل مناسبی برای زندگی نداستن، مهم نبودن های تآماده، انجام مسافرت

ها، کاهش ملموس تعداد جانوران در محیط روستا آبادانی روستا، تخریب منابع طبیعی برای ایجاد زیر ساخت

های باغی به ریها در کشاورزی و افزایش تغییر کاربنسبت به گذشته، استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش

گیری است که مسئوالن و مدیران در مدیریت توسعه ترین ابزارهای تصمیمهای مسکونی و...یکی از مهمکاربری

 روستایی به آن باید توجه داشته باشند.

حاکی از آن است که میزان  مشگین شهرها و مطالعات میدانی در نواحی روستایی شهرستان هم چنین بررسی

با وجود اقدامات فرهنگی فراوان از  مشگین شهرسبک زندگی روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان 

اندوزی، درآمدزایی، گرایی، ثروتای از منظر مادیهای محلی و... دچار تغییر و تحول عدیدهجمله توسعه رسانه

گشته است به این خاطر  و... افزایش مهاجرت و ذهبی، تغییرات رفتاریآوری، تغییر پوشاک، تغییرات منفوذ فن

آوری توسعه فناین تحقیق به دنبال آن است که این سئوال را مورد بررسی و کاوش قرار دهد: که آیا بین 

 ارتباط معنادار یاقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر و تغییر سبک زندگی اطالعات و ارتباطات

مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس با ارائه مدل  سبک زندگیوجود دارد؟ به همین خاطر ابتدا مبانی نظری 

در تغییر سبک زندگی روستاییان بررسی گردیده است و از آنجایی  آوری اطالعات و ارتباطاتفنمفهومی نقش 

 سبک زندگی ارتباطات پیرامونفن آوری اطالعات و که در ایران تاکنون مطالعه خاصی در خصوص نقش 

صورت نگرفته است به همین خاطر مقاله حاضر در راستای  اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر

اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین بر تغییر سبک زندگی آوری اطالعات و ارتباطات فنتبیین نقش 

 باشد.می شهر
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 تحقیقسابقه و ضرورت انجام 

همیت آوری اطالعات و ارتباطات در خصوص سبک زندگی روستایی از این رو افن نقشضرورت و اهمیت 

 رگونی درو دگ دارد که جامعه روستایی به عنوان جامعه در حال گذار طی نیم قرن گذشته، دستخوش تغییرات

 وجه قرارورد تهای جامعه شناختی مشیوه زندگی و ارزش های بنیادی فرهنگی شده است در حالی که در تحلیل

اصالحات  شاورزی وائل کنگرفته اند. در مطالعات روستایی ایران اوال اکثر مطالعات بر ابعاد اقتصادی )مانند مس

دی ار قشربنساخت وارضی( یا ابعاد سیاسی )مانند ساختار قدرت در روستاها و مسائل ارباب و رعیت یا کدخدا 

های ی برنامهچگونگ اند. بخش عمده دیگر مطالعات نیز دربارهمطالعه شدهی روستاها( اجتماعی و سازمان اجتماع

ک و لکوریهای ساده مواد فوآوریتوسعه روستایی است. اما مطالعه فرهنگ روستایی ایران اغلب به جمع

ت ضعیمند درباره کیفیت زندگی، وهای علمی روشتوصیف آداب و رسوم بوده است. ما به ندرت گزارش

نان، عیت زروابط شخصی بین روستاییان، چگونگی تربیت، تغذیه خانواده، روابط زن و شوهر، جایگاه وض

اره ا که دربآن ج م آن که، سبک زندگی ازوکودکان و به طور کلی سبک زندگی روستاییان در اختیار داریم و د

العه کنیم و ه اند، مطیافت یراتی را که تحققرفتارها و فعالیت های واقعی است، این امکان را فراهم می آورد تا تغی

چه  اند با آناشتههای ما به آن تمایل داند و نگرشهای ما حکم می کردهحتی بررسی کنیم که میان آن چه ارزش

چرا  یابیم کهست درادر عمل تحقق یافته است چقدر فاصله وجود دارد. اگر بدانیم که افراد چه می کنند، ممکن 

 این چنین می کنند. 

 

 روش تحقیق

 ست.الیلی ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحاین تحقیق از لحاظ هدف، توسعه

 

 سئواالت تحقیق

 ؟ رابطه وجود دارد« گراییمادی»و « فن آوری اطالعات و ارتباطات»ن بیآیا  .1

 ؟رابطه وجود دارد« اندوزیثروت»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .2

 ؟ رابطه وجود دارد« زاییدرآمد»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .3

 ؟ رابطه وجود دارد« آوریفننفوذ »و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .4
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 ؟ رابطه وجود دارد« تغییر پوشاک»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .5

 ؟ رابطه وجود دارد« هاتوسعه رسانه»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .6

 ؟ رابطه وجود دارد« تغییرات مذهبی»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .7

 ؟ درابطه وجود دار« تغییر الگوی تغذیه»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .8

 ؟ رابطه وجود دارد« تغییرات رفتاری»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .9

 ؟ رابطه وجود دارد« افزایش مهاجرت»و «  فن آوری اطالعات و ارتباطات »بین آیا  .10

 

 اهداف تحقیق

ی و اجتماع آوری اطالعات و ارتباطات بر سبک زندگیبررسی اثرات فن تحلیل حاضرهدف کلی پژوهش 

 است. و اهداف اختصاصی تحقیق عبارتند از: شهراقتصادی روستاییان شهرستان مشگین

 ؛گرایی روستاییانبر مادی تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات  .1

 روستاییان؛ روت اندوزیثتعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .2

 روستاییان؛ درآمدزایی تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .3

 ؛ آوری در مناطق روستایینفوذ فنتعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .4

 ؛ تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر تغییر پوشاک روستاییان .5

 ها در مناطق روستایی. ؛توسعه رسانهتعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .6

 تغییرات مذهبی روستاییان ؛تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .7

 تغییر الگوی تغذیه روستاییان؛تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .8

 ؛ ر تغییرات رفتاری روستاییانتعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات ب .9

 افزایش مهاجرت روستاییان ؛تعیین اثرات فن آوری اطالعات و ارتباطات بر  .10

 

 جنبه جدید و نوآوری تحقیق:

 نگاه به سبک زندگی روستایی از بعد اجتماعی و اقتصادی؛  -

وسعه تدر راستای نیل به  سبک زندگی صادی و اجتماعیسازی شاخص های زندگی اقتاهتمام به بومی -

 پایدار روستایی؛
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ه ن بر توسعآثرات اتوجه جدی به متغیرهای بیرونی تاثیر گذار در مناطق روستایی و تالش برای مدیریت  -

 . پایدار مناطق روستایی

 شکالت اجرایی احتمالی در انجام طرح و روش حل مشکل: م -ب

 

 

 های تحقیقمحدویت

فت. لذا ورت گرصاسنادی و میدانی )مصاحبه و پرسش نامه(  در شهرستان مشگین شهر تحقیق پیش رو با ماهیت 

اه رسنل همرپوجیه مشکالت خاصی در مورد پر کردن پرسش نامه و عدم تردد وسایل نقلیه برای بعضی روستاها، ت

شک ر بیبه شههای مربوط ها و سازماننامه و نیز در مورد گرفتن اطالعات از تمام ارگانجهت تکمیل پرسش

زه جاد انگیهت اینامه کوتاه و مفید و استفاده از پرسنل مجرب جوجود خواهد داشت. لذا سعی این جانب پرسش

 خوب به پر کردن و همکاری صادقانه خواهد بود.

 

 نتایج مورد انتظار: 

وری ستایی و دروار پرورش نگاه سسیتمی، چند بعدی، نظامند، ارگانیکی و همه جانبه به مدیریت توسعه پاید -

 ؛از نگاه تک ساحتی، مکانیکی و یک بعدی به مسائل روستایی

 ؛ای کمک به تعادل  و توازن شهر و روستا و تعادل منطقه -

ها و فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ عمومی و جلوگیری از نابودی ارزش ریزیکمک به برنامه -

طق  ه مناهنجارهای متعارف و مقبول جامعه و سست شدن سرمایه اجتماعی و اثرات منفی آن در توسع

 روستایی به عنوان سیمان اجتماعی. 

 

 سابقه تحقیق: 

آوری اطالعات و ارتباطات در ارزیابی نقش فن»در تحقیقی با عنوان  ،(1388فرجی سبکبار و همکاران)

آوری، درجات باالتری از نشان دادند زنان در سطوح باالی استفاه از فن« قرن آبادتوانمندسازی زنان روستایی 

( در تحقیقی با 1390توانمندی اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی را دارا هستند. عنابستانی و وزیری)

وستایی آوری اطالعات و ارتباطات  در توسعه نواحی رتحلیل آثار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فن»عنوان

آوری اطالعات و ارتباطات روستایی می تواند در ابعاد گوناگون به این نتیجه رسیدند که فن« شهرستان گرگان
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در  ،(1388مطالعات رکن الدین افتخاری و همکاران) اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آثار مثبتی بر جای نهد.

دهد که نشان می« رداری بهینه از فن آوری اطالعاتببررسی ساختارهای انسانی الزم جهت بهره»تحقیقی با عنوان 

بین وضعیت موجود روستاییان از نظر متغیرهای تمایل و مهاجرت با استانداردهای مورد نظر کارشناسان فاصله 

های آوریهای گسترش فنتحلیل زمینه»در پژوهشی که در خصوص  ،(1385) نوریمعناداری وجود دارد. 

یابی به آثار انجام داده است به این نتیجه رسیده است برای دست« ارتباطی در توسعه روستاییجدید اطالعاتی و 

آوری در ابعاد مختلف اقتصادی، آوری اطالعاتی الزم است، بستر مناسب برای گسترش این فنمثبت فن

 .ای و ملی فراهم شوداجتماعی، کالبدی، سیاسی و محیطی در همه سطوح اعم از محلی، منطقه
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 مبانی نظری
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 مقدمه

ا جهان بمواجهه  ر اثرجامعه ما در گذار از سنت به مدرنیته، دچار تحوالت فراوانی شده است. در واقع، ایران د

د ه ویژه صه و بگذشتای و حتی جهانی، تحت تاثیر امواج مدرنیته در چند قرن مدرن و گسترش ارتباطات منطقه

ا ایرانی ر فرد« نزیست جها»سال قبل، تا حدود زیادی دگرگون شده است. استفاده از مظاهر تمدن مدرن، چنان 

ره، که ین بااهای برآمده از مواجهه مذکور مطرح است. پرسش در دچار تحول کرده است که اکنون بحث آسیب

 و درک و عه ماایم، به شناخت کنونی جامزی را کسب کردهدر جریان فوق، چه چیزی را از دست داده و چه چی

وزه، حدر این  ندیشیهای ورود مدرنیته به جامعه سنتی، بسیار کمک خواهد کرد. بازاها و آسیببازاندیشی پدیده

رخورد بر  و های موجود در جامعه سنتی و روستایی و نیز شناخت بهتها و توانمندیدر شناساندن پتانسیل

 تر با مظاهر تمدن مدرن و عناصر مدرنتیه مفید خواهد بود تر و سنجیدهآگاهانه

 

 شناسی سبک زندگی یشهر

 Life)در زبان های مختلف از سبک زندگی به اشکال مختلف یاد شده است. در زبان انگلیسی در شکل 

style/living or style if life)  روشن است، اما در تعریف واژه « زندگی»استفاده شده است. معنای لغوی واژه

« سبک»ها معنای گوناگونی درج شده است. اساسا سه رویکرد در تعاریف ارائه شده از در لغت نامه« سبک»

 مشاهده می شود:

سباب باس یا الای از تکه شکل دادن یا طراحی چیزی )مانند موی سر( یا شیئی )مانند»، «نوع، روش، سبک اثاثیه»

ده، ششناخته  ا معیارتطابق ب»، «آید، کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا رفتار( تا به نظر جالب و جذاب  و وسایل

ا یت، شیوه ا سهول)خصوصا در رفتار اجتماعی(، زیبایی، ظرافت ی شودای که برازنده و مناسب پنداشته میشیوه

ا نرانی و یاند مثل سبک سخشود، خواندهدرآن چیزی گفته و یا انجام میای که شیوه»را « سبک»، «تکنیک

ژگی یک ی که ویطریق نوشتار و یا گفتار )در مقابل محتوا( و طریقه انجام چیزی به خصوص زمان»و « نوشتن

 «.هنرمند یا دوره هنری باشد

 دانند:ری مینشان دادن برتسبک تاکید دارند و سبک را ویژگی برای ب(تعاریفی که بر جنبه تمایز بخشی 
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فعال و که در ا فردیتی نوع تصور و»، «اجرا یا انجام اموری که تمایز دهنده فرد یا گروه و یا سطح خاصی باشد »

اص یا صه فرد خمشخ کهبان، هنر، و یا موسیقی و یا...(شیوه بیان چیزی در )در ز»، «شودهای شخص ارائه میسلیقه

طرز « »ن خاصدوره خاصی است؛ سلیقه و زیبایی متمایز، سلیقه عمومی در زما گروه خاص ، مردم خاص و یا

 ان دهندهکه نش شیوه انجام چیزی، خصوصا»، «گر و یا ممیز راه زندگی استنگرش خاص فردی و سلیقه که بیان

 .«رکت فردحشیوه یا عادت متمایز رفتاری یا »و « تاکید بر طرز نگرش خاص یا مشخصه دوره معینی باشد

 شوند:به خصوص ابعاد تجملی زندگی محسوب می«  سبک»ج( تعاریفی که در تجسم امروزی 

ادت و مفرط، ع برتری مدگونه، شیک، مد زودگذار، هوس و میل»، «مد روز، رایج»، « مد، خصوصا در پوشیدن»

 «. تجمل، زیاده خواهی و ولخرجی»و « رسوم

اند. افالطون، سبک را به مطرح کرده« سبک شناسی خطابه»های مبسوطی در مورد ارسطو و افالطون نیز بحث

و ارسطو در جایی به تعداد آثار قائل به تعدد سبک است و در داند معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه می

کند، اما بنا بر مدارک موجود، اصطالح سبک در طبقه بندی متون سبک را طبقه بندی می10جایی دیگر، حدود 

حرکات و »، نویسنده فرانسوی به کار رفته است، به تعبیر بوفن، سبک عبارت است از1اولین بار توسط بوفنادبی، 

 «.دهدانتظامی که گوینده به افکار خود می

یت را ن هدادر ایران، اصل بحث سبک شناسی مربوط به دوره معاصر است، ملک الشعرای بهار، رضا قلی خا

 سبک»کیب ت. تررا در کتابش، مجمع الفصحا، به معنی روش به کار برده اس داند که این کلمهاولین کسی می

 این چنین معنا شده است:« زندگی

 روش نوع زندگی فرد، گروه یا فرهنگ، روش خاصی از زندگی یک شخص و یا گروه. .1

ست، های یک فرد یا گروه اها و ارزششیوه زندگی و یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش .2

 یا گروهی وفرد  ها، معیارهای اخالقی، سطح اقتصادی و ...که با هم، طرز زندگیگرش، سلیقهعادات، ن

 سازند.را می

ی ان معناشود و معنای دوم، بیمحسوب می« سبک زندگی»ای از ترکیب، معنای اول، توضیح واژه به واژه

 زی که دررانگیت. نکته تامل باصطالحی است که امروزه در ادبیات علوم انسانی و اجتماعی رواج یافته اس

پیشینه تاریخی  و (Styleرسد این است که محوریت بحث زیبایی شناسی که در کلمه )معناهای مذکور به نظر می

های معنایی نبهجبه  (Style)آن وجود دارد، در آنها لحاظ نشده، جنبه روشی و صوری )شکلی( موجود در کلمه 

 و محتوایی نیز توسعه یافته است.

                                                           
1 Buffon 
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 ها در خصوص سبک زندگیروند تاریخی دیدگاه نظری و پژوهش

یجه ه این نتران بسبک زندگی از آغاز قرن بیستم توجه اندیشمندان را جلب کرد، آن گاه که برخی از صاحب نظ

لیه توضیح ک (، قدرت)مبتنی بر روابط اقتصادی« طبقه»رسیدند که ایده مارکس مبنی بر قشربندی جامعه بر اساس 

صادی، بقه اقتطکه عالوه بر « سبک زندگی»ها را ندارد. پیدایش مفهوم تحوالت اجتماعی و رفتارهای انسان

ی های مردم را براهای غیرمارکسیتی از فعالیتشود، امکان برداشتهای دیگری را نیز شامل میشاخص

عرفی مین طبقه قشربندی جامعه، جایگزرا به عنوان شاخص « منزلت اجتماعی»آورد، وبر نظران فراهم میصاحب

 ، آن«ولیدت»ای جشناسان قرار گرفت. با این روال، به کرد که مبنای مطالعات بعدی، به خصوص از سوی جامعه

های بعد، شد. در سالهای اجتماعی محسوب میگیری هویتمبنای شکل« مصرف»گونه که مارکس معتقد بود، 

ز اضر برخی ال حاحدگی را از طبقه و روابط اقتصادی زیر سوال بردند. در صاحب نظران استقالل مفهوم سبک زن

 )اباذری «ل استدر وضعیت مدرن، سبک زندگی حداقل تا حدی از طبقه اقتصادی مستق» اندیشمندان معتقدند که

 (Veal, 2000، 15، 1387، مهدوی کنی، 5-7:  1381و چاوشیان،

ز در معرض تغییرات اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، به این معنا (، معتقد است فرهنگ معاصر هنو2001چینی )

( شده life style( وارد مرحله سبک زندگی )way of lifeای معاصر از مرحله شیوه زندگی )که جوامع توده

های مشترک و هویت اجتماعی بود، اکنون است. ایده فرهنگ به عنوان کل شیوه زندگی که مبتنی بر سنت

برای تعریف وجود اجتماعی به عنوان یک تمامیت از دست داده است، امروزه زندگی اجتماعی  ظرفیت خود را

 2های اولیه بحث بر سر مفهوم سبک زندگی، آدلردر دههو  شود.توسط پیوند میان فرهنگ و اجتماع مشخص می

ای واحد و به عنوان پدیدهشناختی، تعریفی از سبک زندگی ارائه داد که مبتنی بر فرد (، با دیدگاهی روان1920)

های فرد، نقش تعیین کننده ای در سبک زندگی او دارند و به تعداد افراد انسانی کامل بود. از این منظر، ارزش

شناسان مورد استقبال قرار گرفت و در توان سبک زندگی متصور بود. دیدگاه آدلر بیشتر از سوی روانمی

نسبت به سبک زندگی مخالف « فردی»ت؛ اما جامعه شناسان غالبا با تلقی فرآیندهای روان درمانی نیز به کار رف

های سبک زندگی ، ایده فردی بودن سبک زندگی، این بار با تکیه بر ویژگی1980بوده اند. با این حال از دهه 

در وضعیت پست مدرن برجسته شده است. چنان که امروزه گروهی از صاحب نظران با دیدگاهی متعادل تر، 

                                                           
2 .Adler 
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 ;Veal, 2000, 4شود )دانند که در هر دو سطح فردی و جمعی مطالعه میبک زندگی را پدیده ای جمعی میس

Bell, Hollows, 2005: 3 .) 

ها، بندی غرب در مقابل نازی، به بلوک«تمایز»به بعد، سبک زندگی به عنوان ابزاری سیاسی برای  1940از دهه 

 ,Benedikterکرد )های بعد و طی جنگ سرد، کمک میسال در جنگ جهانی دوم، و سپس بلوک شرق، در

با صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه  1970تا اواسط دهه  1950دهه و نیز،  ( .3 :2011

همراه بود. با گسترش شهرنشینی و مهاجرت عده زیادی از مردم به شهرها، ساختار روابط اجتماعی تغییر کرد. در 

دادند کنان شهرها را انبوهی از مردم ناآشنا و بی اطالع از وضعیت اجتماعی یکدیگر تشکیل میوضعیتی که سا

گر جایگاه اجتماعی افراد برای دیگران باشد. ثروتمندان قدیم و جدید، با استفاده توانست نمایانسبک زندگی می

کردند هویت و و وقت(، سعی می های اوقات و فراغت )و یا به تعبیری هدر دادن پولاز مد، مصرف و فعالیت

جایگاه اجتماعی خود را نشان داده و به سطوح باالتر جامعه راه پیدا کنند، کاری که در جوامع کوچک ضرورتی 

های نوین نمایش و تبلیغات کاال و گسترش اماکن فروش، طبقات متوسط چنین با گسترش رفاه، شیوهنداشت. هم 

ها و مصرف کاالهایی که قبال مختص نخبگان بود، متمایل شدند. به این سرگرمیجامعه به استفاده از امکانات، 

در کانون توجه « بازاریابی»های انتخاب، موضوع ترتیب با افزایش تولید و مصرف کاالها و گسترش فرصت

ین دوره است ویژگی ا«  تولید انبوه، بازاریابی انبوه و مصرف انبوه»گذاران قرار گرفت. تولیدکنندگان و سرمایه

 ؛1381: 22 چاوشیان، و شود )باذریشناخته می «صنعتی شدن»و « مدرنیسم»، «فوردیسم»که با عناوینی نظیر 

 . (Bell & Hollows, 2006: 8؛ Benedikter, 2011: 3 ؛1387: 16 مهدوی کنی،

حرک ور مموت گذاران و تولید کنندگان کاال به آگاهی از عادات، عالیق و سالیق مردم،عالقه سرمایه

پساصنعتی  های بازاریابی در حوزه سبک زندگی بوده است و این گونه پژوهش در دوره صنعتی شدن،پژوهش

توان ندگی میزشناسی سبک های ترین تحقیقات بازاریابی در حوزه گونهشدن و تاکنون ادامه داشته است. از مهم

ن ضمن تجلیل در استرالیا اشاره نمود. منتقدا AGEدر انگلستان و  OUTLOOKدر آمریکا،  Valsبه پروژه 

بین  رتباطهای سبک زندگی و برقراری اهای بازاریابی در سنجش عملی برخی مولفهاز دستاوردهای پژوهش

اد ورد انتقپردازی م، این مطالعات را به لحاظ ضعف نظریه«رفتار مصرف و اوقات و فراغت»و « ارزش های فردی»

 (Veal, 2000: 5قرار داده اند. )

های عینی رفتار انسان )وابسته به های نظری و و مطالعات پژوهشی سبک زندگی عمدتا بر جلوهدر آغاز راه، بحث

های مصرف برای تمیز و تثبیت طبقه و نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و مسکن( و استفاده از کاالها و شیوه

ای بعد و با باال رفتن سطح رفاه عمومی، گستره مطالعات سبک هشد. اما در سالهای اجتماعی مربوط میهویت
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ها و گرایش نیز کشیده شد گرچه های ذهنی و نیازهای ثانویه انسان مانند روابط انسانی، نگرشزندگی بر جنبه

]البته صاحبنظرام متاخر، مفهوم مصرف را به چنان مشهود بوده، هست. تاکید بر رفتارهای مصرفی، هم

های اجتماعی مردم که در تعیین هویت مردم نقش دارند هم اند و انواع فعالیتین معنای آن به کار بردهترگسترده

با افزایش سطح و  های اوقات و فراغت  و...نیز زیر مجموعه آن محسوب می کنند[چون مصارف فرهنگی، فعالیت

، اوقات و فراغت به عنوان 1960اولیه در دهه ای از مردم از دغدغه های تامین نیازهای رفاه و فراغت نسبی عده

تر در دهه نی و کاربردیییکی از عناصر اصلی در بررسی سبک زندگی مورد توجه قرار گرفت. مطالعات ع

تری رسید. به باور برخی از اندیشمندان بررسی ارتباط بین گذاران اوقاقت و ، به الگوی های تبیین گرایانه1970

ها در ها ، راهی است به سوی شناخت ساختارهای اجتماعی، عادات، عالیق و گرایشهویتها و فراغت با ارزش

 59: همان ؛15:1387-16 مهدوی کنی، ؛11: همان ؛ 21:  1381چاوشیان، و درون ساختار اجتماعی )اباذری

 .(Veal, 2000: 6؛ Benedikter, 2011: 13؛ 63: همان ؛

 1970پردازی در این خصوص، عمدتا در دهه شد و نظریه شروع 1960بررسی خرده فرهنگ ها از دهه 

معه آحاد جا ری ازگسترش یافت. ایده خرده فرهنگ، تلویحا به وجود فرهنگی غالب و مسلط اشاره دارد که بسیا

رهنگ فاز این  تقاتیهای خاص بر مبنای قومیت، نژاد، مذهب، جنس، طبقه و ...مشپیرو آن هستند، اما برخی گروه

این  نسبت به خواهیهایی دارد و به نوعی اعتراض، انتقاد یا تمایزدهند که با فرهنگ مسلط تفاوتش میرا پرور

عمیق،  العاتهای کیفی و مطها، عمدتا مبتی بر روشهای مرتبط با خرده فرهنگشود. پژوهشفرهنگ، تلقی می

دند، یمایش بوبر پ ، که غالبا مبتنینظیر مشاهده مشارکتی، بوده و از این لحاظ با سایر مطالعات سبک زندگی

های گروه رکز برها به علت داشتن دیدگاهی افراطی و تماین پژوهشبرتری دارند. از سوی دیگر، در مواردی، 

  (Veal, 2000L: 4اند . )کوچک و استثنا مورد انتقاد قرار گرفته

گردد، بعد از جنگ جهانی دوم، ز میبا1960سابقه بررسی سبک های زندگی با رویکرد مکان محور نیز به دهه 

عالقه عده زیادی از مردم آمریکا به زندگی در حاشیه شهرها، محققان را به بررسی این شیوه زندگی، که متفاوت 

از زندگی در شهر و زندگی در روستا است، متمایل کرد. در سال های بعد، رویکرد مکان محور بررسی احتمالی 

به 1960(. ازدهه Veal, 2000: 5-6گی به محل سکونت را بررسی کرد. )های سبک زندبرخی از ویژگی

گرایی، منتقدان های جمعی بر سبک زندگی مردم و ترویج مصرفهای مدرن و رسانهآوریبعد، دغدغه تاثیر فن

این  داری تعلق خاطر داشتند به واکنش وا داشت.تی یا ضد سرمایهسو صاحبنظران را که غالبا به دیدگاهی مارکسی

ها را در خدمت منافع صاحبان قدرت و ثروت دانسته و کژکارکردهایی را مانند ایجاد صاحب نظران، رسانه

گرایی و ایجاد تصور کاذب در خصوص نیازهای کاذب، تک ساحتی شدن و کاالوارگی انسان، ترویج مصرف
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گران و صاحبنظران بعد، پژوهش هایدهند. در سالها فرصت میهای نامحدود برای انتخاب، به آنوجود فرصت

مطالعات فرهنگی، تمرکز مطالعات سبک زندگی را از قدرت و ثروت، بر فرهنگ  و تحوالت فرهنگی اجتماعی 

بر مطالعات سبک زندگی نیز اثر گذاشت  و ارتباط  1980و  1970های فلسفی دهه های متمایل کردند. جنبش

ارگرایی( و کارکردهای نمادین سبک زندگی در جامعه های اجتماعی )ساختهای زندگی با ویژگیسبک

 ( Benedikter, 2000: 3، 17، همان، 15: 1387)پساساختار گرایی( مورد توجه قرار گرفت )مهدوی کنی، 

، نشانه های تغییر و تحول در شیوه تولید، مصرف و سبک زندگی مشاهده می شد )عمدتا در 1970از اواخر دهه 

های جدید و تغییر سریع مد. بسیاری از صاحبنظران این برهه ها و سلیقهند پیدایش گرایشاروپا و آمریکا(؛ مان

دانند. البته برخی اندیشمندان نظیر زمانی را آغاز دوره پست فوردیسم و پست مدرنیسم و یا پسا صنعتی شدن می

تلقی « مدرنیسم متاخر»به عبارتی گیدنز، با تاکید بر تقویت عقالنیت مدرن در این دوره، آن را ادامه مدرنیسم و 

کنند. در این دوره دو رویکرد غالب نسبت به تولید و مصرف، متحول شده و برخالف دوره فوردیسم )یا می

های مدرنیسم( که مبتنی بر تولید انبوه کاال با کیفیت مشابه برای انبوهی از مصرف کنندگان هم سلیقه بود، روش

خاص برای سلیقه ای خاص مصرف کنندگان و کاالهای تخصصی شده متناسب با انعطاف پذیرتر تولید کاالهای 

داند که نیازهای مختلف، مورد توجه قرار گرفت. بوردیو این واقعیت را ناشی از گسترش طبقه متوسط جدید می

دهند. فدرستون فرهنگ به قدرت مصرف، تجمل و کیفیت زندگی، بیش از قدرت تولید و شغل اهمیت می

می داند، زیرا « شناختی شدن زندگی روزمرهو زیبایی« »فردی شدن سبک زندگی»ا در این دوره موجد مصرف ر

ای خشک و ها به گونههای زندگی موجود و پیاده کردن این گونه سبکافراد به جای انتخاب از میان سبک

های تخاب و ترکیب مولفهسازند و فردیت و سلیقه خود را از خالل انغیرمنعطف، سبک زندگی خاص خود را می

ای در تجربه ما از زندگی ما از زندگی تغییر عمده»به تعبیر گیدنز گذارند. سبک گوناگون زندگی به نمایش می

ها دارای جایگاه نسبتا ثابتی بودند ولی مدرنیته متاخر با روزمره و هویت اتفاق افتاده است؛ در زندگی سنتی هویت

های پست مدرنیسم، یکی از ویژگی«. کندرا از شیوه زندگی گذشتگان جدا می زدایی، راه ماتمرکز بر سنت

ارزش »ثباتی معناست. به تعبیر بودریار، در دنیایی که معنای خود را از دست داده است و کاال به جای بی

در این باز کرده است. « بازی کردن با هویت»فضای را برای « مصرف»پیدا کرده اند. « ارزش نمادین»، «مصرف

تعبیر، هویت به یک پروژه شخصی تبدیل شده و همه ما در فرآیندی بی پایان در حال تعریف و بازتعریف کیستی 

می خواهیم چه »های بی شماری را در خصوص این که خودمان هستیم. به این ترتیب فرهنگ مصرف، انتخاب

ه خوش بینانه به اهمیت سلیقه مردم، )در مقابل های فوق به دلیل نگاگذارد. دیدگاهدر اختیار ما می« کسی باشیم

اند. های انتخاب مردم، مورد انتقاد قرار گرفتهسلیقه و نخبگان قدرت و ثروت( و نادیده گرفتن محدودیت
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کنند و مرزبندی مشخص چنین، برخی منتقدان، تغییر و تحوالت سبک زندگی را فرآیندی همیشگی تلقی میهم

؛ مهدوی کنی، 22: 1386دانند. )رضوی زاده، به سبک زندگی را نادرست می دوره ها و تحوالت مربوط

در و  (Bell, 2005: 5-7 Bell & Hollows, 2006 Benedikter, 2011: 3 ؛ ؛64؛ همان، 17: 1387

های متفاوت مورد بررسی های بین رشته ای تبدیل شد و با نظرگاه، مطالعات سبک زندگی به حوزه1990دهه 

گرفت. به عنوان مثال، سبک زندگی در حوزه سالمت )تغذیه، ورزش، کیفیت زندگی و...( و محیط زیست قرار 

هستند که در این دهه مورد توجه قرار گرفتند.  یایهرویه از منابع طبیعی و...( از جمله حوزه)آلودگی، استفاده بی

(Benedikter, 2000: 3)  انی شدن و آثار آن گسترش ، بحث ها در خصوص جه1990هم چنین از دهه

سازی فرهنگی تمایل دارد و از سوی دیگر به رسد که جهانی شدن از یک سو به یکسانیافت. به نظر می

های فرهنگی متفاوت در جوامع ناهمساز نزدیک شده است. آن چه با عنوان ای از عادتهای در هم تنیدهشبکه

های زندگی غربی به خصوص سبک زندگی لگوها و مدلشود، ناخودآگاه انامیده می« سبک زندگی جهانی»

کند. تالش غرب در گسترش این را به ذهن متبادر می -نمایش داده شده در رسانه های غربی جهانی شده

ها را به فاصله گرفتن از این فرهنگ مسلط و حفظ و های غیرغربی و خرده فرهنگفرهنگ، برخی فرهنگ

ها، با استفاده از شته است. این امر طوری است که برخی از افراد و گروههای خود واداتقویت هویت و ارزش

ها و گونه های هویتی خود، در مقابل یکسان سازی فرهنگ غرب مقاومت سبک زندگی به عنوان نماد ارزش

ذهب توسط هانتینگتون، مطالعات فراوانی در مورد تاثیر اجتماعی م« برخورد تمدن ها»کنند. پس از طرح ایده می

و قومیت بر سبک زندگی و رویدادهای جهانی صورت گرفت. مطالعه اسالم و سبک زندگی اسالمی که از بنیاد 

با سبک زندگی مسلط غربی متفاوت است نیز توجه محققان غربی را به خود جلب کرده و سیاست های سخت 

برخی از کشورهای اروپایی، ای را در مورد ممنوعیت روبنده و اشکالی از حجاب در اماکن عمومی گیرانه

چنین هایی را در خصوص مغایرت این قوانین با ایده لیبرال دموکراسی در این کشورها بر انگیخت. همبحث

سبک زندگی مهاجران مسلمان که به رغم زندگی در جوامع تکثرگرا، سبک زندگی سنتی خود را حفظ کرده و 

ند، پژوهش گران غربی را به تعمق واداشت. تا جایی پیش های غربی خود تاکید می ورزبر حفظ هویت و ارزش

رفت که اندیشمندان مسلمان نیز با تاکید بر سبک زندگی اسالمی، حفظ و تقویت هویت اسالمی را ابزاری برای 

مقابله با هژمونی رسانه های غربی و مقابله با یکسان سازی )غربی سازی( فرهنگی دانسته و به تحقیق در این حوزه 

 .(Benedikter, 2000: 9اختند. )پرد

 



21 
 

 Analysis of effectss Information and communication technology 

on Social and Economical Life Style in the Rural Areas, Case 

Study: Meshkinshar County. 

This paper aims to investigate the role of information and communication technology on social 

and economical life style in the rural Areas of the Meshkinshar County. This study is 

descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library 

and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the 

questionnaire was made by the researcher. Statistical society of research included all of rural 

that have had ICT office. In addition for determining sample size the rural peoples of settled in 

the rural areas of Meshkinshar county was used Cochran formula. Finally, the sample size of 

rural peoples 377 was determined. Sample size was determined based on the Cochran’s formula 

and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the 

questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based 

on Cronbach's alpha (0.76-0.82).  For data analysis, SPSS software was used. The results of 

research showed that there was a statistically significant positive relationship between all 

variables of research (except religion changes and nutrition pattern) and using of ICT services. 

Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided. 

 

Key Words: Information and communication Technology, Social and Economical Life Style, 

Rural Life Style, Meshkinshar County. 
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