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چکيده
تحت تأثير تبديل روستا به شهر ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصرادی گونراگونی سربک زنردگی افرراد سراكن در نرواحی
روستايی را دچار تغيير و دگرگونی میكنند .سبک زندگی در نحوه گذران اوقاا فرامت ،پوشراک ،تغذيره ،مرديريت بردن ،سربک
معماری و چيدمان داخلی منازل جلوهگر میشود .اين پژوهش با هدف بررسی تأثير راهبرد تبديل روستا به شهر بر سبک زنردگی
ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر در شهرستانهای خواف و رُشتخوار در استان خراسران رضروی انجرامشرده اسرت .طبرق
اطالعاا موجود در فاصله سالهای 0010-10سه نقطه روستايی به نامهای نشتيفان ،سالمی و جنگل در شهرستانهرای مرورد
مطالعه به شهر تبديل شدهاند .اين تحقيق در سال  005با استفاده از نمونهگيری سهميهای بين  007نفر از ساكنان اين روستاها
انجامشده است .روش پژوهش پيمايشی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است .نتايج مطالعه نشان داد بيشرترين
تغيير سبک زندگی در شهرهای نشتيفان و سالمی متأثر از عوامل فرهنگی و در شهر جنگل ناشی از عوامل اقتصرادی برودهانرد.
همچنين طبق آزمون فرضيه تحقيق ،بين مشاركت اجتماعی ،سازمانهای سياسی و اداری ،شبکه راهها و وسايل ارتباطی ،روحيه
فردگرايی ،هويت طبقاتی و روابط ميرمستقيم و ثانويه بهعنوان عوامل اجتماعی ،امکاناا فرهنگی و آموزشی ،مصرف رسرانهای و
سرمايه فرهنگی بهعنوان عوامل فرهنگی ،مصرفگرايی و همچنين ايجاد مراكز خريد ،تمايل به منافع سوداگرانه ،كمرنگ شردن
حمايتهای مشترک و سطح رفاه اقتصادی به عنوان عوامل اقتصادی و سبک زندگی افراد ارتباط معناداری وجرود دارد .پيشرنهاد
میشود با توجه به اينکه روستاهای تبديل شده به شهر هنوز در مرحله گذار به سمت سبک زندگی مدرن هسرتند ،بنرابراين مری
بايست معايب و آثار زيانبار اين سبک زندگی در حوزههای فردی و اجتماعی ،به نحو صحيح و اثربخش اطالعرسانی گردد.
واژههای كليدی :توسعهروستايی ،شهرهای كوچک ،مشاركت اجتماعی ،مصرفگرايی.

 -0استاديار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،دهاقان
 -0دانش آموخته دكتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،دهاقان
(* -نويسنده مسؤل)myousefnia2004@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه شهرنشينی به شکل مالب و قطعی زندگی انسانها بدل شده است .بيش از نيمری از جمعيرت  7ميليراردی
جهان ساكن شهرها هستند و اين ميزان در برخی كشورها بسيار بيشتر بوده و گاه به  71تا  11درصد جمعيت میرسد.
شهرنشينی يکی از مهمترين جنبههای زندگی اجتماعی امروز در سطح دنياست .اين پديده در گذشته هم وجود داشرته
است؛ ولی مسلما از جهت تعداد و نسبت جمعيت شهری قابل قياس با امروز نيست .در واقع رشد شهرنشينی در سرطح
جهان در قرن بيستم و بهويژه از نيمه دوم آن شروع شده و از اين جهت يک پديده جديد به شمار میرود .ايرن پديرده
جهانی است و تقريبا تمام كشورها آن را تجربه كرده يا میكنند .اين فرآيند جهانی ،توزيع فضايی ساكنين كرهخاكی را
در تمام قسمتهای جهان شکل داده و هنوز هم در حال شکل دادن است .فرايندی كه به نظر برگشتناپذير مینمايد
(پومايين .)0111 ،0در حقيقت ،يکی از مهمترين پديدههای جمعيتشناختی نو كه انتظار میرود حتی در آينرده تحرول
بيشتری ايجاد كند ،رشد سريع شهرنشينی در كشورهای در حال توسعه است (تودارو .)0119 ،0همچنين در كشرورهای
در حال توسعه نسبت جمعيت روستايی و شهری از كل جمعيت به ترتيب از  10/9و  07/9درصد در سال  0591به 10
و  07درصد در سال  0101تغيير پيدا كرده است (اچ دی آی .)0100 ،0تغيير در قانون تقسيماا كشوری در دهرههرای
اخير ،الگوی نظام سکونتگاهی در ايران را به شدا تغيير داده است (رضوانی و همکراران  .)0115 ،بررای پيشراهنگان
جامعه شناسی ،پرسش اساسی عبارا بود از اينکه بر سر سازوكارهای انسجام دهندهای كه نظم اجتمراعی روسرتايی را
بر پا نگه میداشتهاند ،چه خواهد آمد؟ بهطور خالصه سؤال پيرامون اين مهم مطرح شده است كره در دنيرای شرهری
جديد «روستا» چه خواهد شد و تأثيراا شهرنشينی بر همبستگی سازمان اجتمراعی اشرکال حيراا اجتمراعی پيشرين
چگونه خواهد بود؟ بعد از تبديل يک روستا به مركز شهری آن منطقه با پديرده شهرنشرينی روبررو شرده كره عوامرل
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خاص خود را نيز به دنبال دارد .مجموع اين عوامل نيز بر سربک زنردگی سراكنان ايرن
نواحی تأثيرگذار بوده و در نهايت سبک جديدی از زندگی (شامل نحوهی گذران اوقاا فرامت ،لباس و پوشاک ،تغذيه،
مديريت بدن (نظافت و اصالح سر و صورا) ،سبک معماری و چيدمان داخلی منازل) را پديد میآورنرد .هردف اصرلی
اين تحقيق بررسی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديلشده به شرهر
است .در نظر گرفتن سبک زندگی در روستاهای تبديلشده به شهر به مثابه زمينه انجام اين تحقيق بهمنظرور مطالعره
روستاهای تازه تبديل شده به شهر انجامشده است .مراكزی كه همچون نهالی نوپا بوده و با مطالعه تغييراا اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی آنها میتوان بسياری از معضالا و آسيبهايی را كه در آينده گريبان ايرن مکرانهرا را خواهنرد
گرفت ،شناسايی نمود .پارهای از مطالعاا جهانی در خصوص اينگونه شرهرها انجرامگرفتره اسرت .برهعنروان مثرال،
دمپسی )0551(9در تحقيقی كه در شهر اسمال تاون 1استراليا انجام داد به اين نتيجه رسيد كه مردم اين شهر احساس
تعلق و وابستگی شديدی به محل زندگی خود داشتند و از انسجام اجتماعی زيادی برخوردار بودنرد .برا برودن سرطح
1 - Pumain
2 - Todaro
3 - United Nation Development Program
4 - Rezvani et al
5 - Dempsey
6 - Smal Town
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مشاركت اجتماعی در اين منطقه شهری به وضوح مشاهده گرديده است .نتايج تحقيق ويلسون )0550( 0نشان داد كه
هر چند شهری شدن باعح كاهش مالقااهای چهره به چهره برا اقروام مریشرود ،ولری ايرن ترأثيراا انردک اسرت.
يافتههای تحقيق وی )0111( 0نشان میدهد كه پاسخگويان تمايل به شناسايی فناوریهای ارتباطی بیسيم 0و تلفرن
همراه بهعنوان مالک مربی شدن و سبکزندگی اجتماعی فعال دارند .چادنوپاديای بره فقردان زيرسراخت و خردماا
اساسی در اين گونه شهرها در هند و نقش آن در دست يافتن به توسعۀ پايردار اشراره دارد (اوماجرا .)0517 ،9در داخرل
كشور نيز نتايج تحقيق ايزدی خرامه ( )0011نشان داده كه تبديل روستا به شهر در كراهش مهراجرا روسرتاييان بره
شهرهای بزر تر و تثبيت جمعيت در نواحی روستايی ،افزايش فرصتهای شغلی بهويرژه در بخرش خردماا اداری و
تجاری ،و نيز در بهبود كاركردهای خدماتی شهرهای ايجاد شده و حوز نفوذ آنها مؤثرند .توانا و اميرانتخابی ()0011
در تحقيقی به اين نتيجه رسيده اند كه تبديل روستاها به شهر نه تنها تحو ا اجتماعی ،اقتصادی و فضايی مهمری را
ايجاد میكند ،بلکه حوزه نفوذ روستاهای تبديل شده به شهر را نيز به شدا تحتتأثير قرار مریدهرد .سريف اللهری و
همکاران ( )0017در تحقيقی به اين نتيجه دست يافتند كه تبديل روستای اژيه به شرهر در تغييرر كراربری اراضری و
كاهش اراضی كشاوری چندان مؤثر نبوده و تنها با افزايش انگيز ماندن در محل و جذ جمعيرت جروان بره بخرش
كشاورزی ،از ميانگين سن نيروی انسانی شامل در بخش كشاورزی شهر اژيه و روستاهای مجاور آن تا حدودی كاسته
است .نتايج حاصل از پژوهش صادقی ( )0050نشان داد كه فرآيند تبديل روستا به شهر در مناطق مورد مطالعره دارای
پيامدهايی مثبت رضايتمندی از تبديل روستا به شهر و ايجاد فرصتهای شرغلی جديرد و بعضری از پيامردهای منفری
كاهش انسجام اجتماعی مردم ،تغيير كاربری اراضی و تخريب آنها بوده است .ارزيابی تحقيقاا صورا گرفته در اين
حوزه (تبديل روستا به شهر و تأثيراا اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن) نشان داد كه اكثر تحقيقاا انجام گرفتره بره
بررسی تأثيراا محيطی و كالبدی و تحقيقاا اندكی نيز به مطالعه اثراا اقتصادی و اجتماعی ايرن فرآينرد در منراطق
مورد مطالعه پرداختهاند .تحقيقاا انجام شده پيرامون سبک زندگی نيز تأثير برخی عوامل اجتماعی يرا فرهنگری را برر
سبک زندگی مورد توجه قرار داده و يا صرفا تأثير آگهیهای تجاری را مدنظر داشتهاند .در اين تحقيقاا سبک زندگی
مصرفی بيشتر مورد تأكيد بوده است .در پژوهش حاضر سبک زندگی در بستر شهرنشينی مرورد ارزيرابی قرارگرفتره و
تأثير عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبرديل شرده بره شرهر مرورد بررسری
قرارگرفتهاند ،امری كه در تحقيقاا پيشين توجه چندانی به آن نشده است.
نيکالس اسپايکمن 1معتقد است كه در شهر ،به لحاظ اجتماعی تعداد زياد گروههای ثانوی ،اتحاديهها و تماسهای
زودگذر بر تعداد كم ،گروههای اوليه ،اجتماعاا و روابط دائمی ملبه دارد .در همين الگرو آزادی ،فرديرت ،عقرلگرايری،
رسميت ،عموميت و خودنمايی بر محدوديت ،همنوايی برا جمرع ،احساسراا ،صرميميت و تواضرع ملبره دارد (صرديق

1 - Wilson
2 - Wei
3 - Wireless Communication Technologies
4 - Chadnvpadyai
5 -Omaja
6 - spickman

646

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،3شماره  ،4زمستان 5331

سروستانی .)0015 ،به نظر رابرا پارک 0رشد شهرها با جايگزينی روابط ميرمستقيم و ثانوی بهجای روابرط رو در رو و
اوليه در همکاریهای افراد در جامعه همراه است .در شهر كنترل اجتماعی ،كه قبال بر اساس ارزشهای اخالقی بود ،با
كنترل بر اساس قانون مثبت ،جايگزين روابط اوليه شده است (پارک .)0515 ،0كلود فيشر 0ادعا میكند درحالیكه بيشتر
تفاواهای موجود در بين افراد در شهر به دليل عوامل زمينهای مثل طبقه و نژاد بوده ،سهم ويژه رفتار در بين افراد برر
اساس محل سکونتشان متفاوا است .يعنی به دليل اندازه جمعيرت شرهر ،سراكنان شرهر برزر فرصرت دارنرد ،بره
شيوههايی عمل كنند كه ساكنان روستا معمو آن را بهسختی میيابند .بر اسراس ديردگاه خرردهفرهنگری در زنردگی
شهری ،ساكنان شهر برای برقراری رابطه با افراد متنوعتر ،از كسانی كه در مکرانهرای برا جمعيرت كمترری زنردگی
میكنند فرصت بيشتری دارند .اين روابط يا شبکهها است كه تفاوا در سبک زندگی مشاهدهشده بين ساكنان شرهر و
ساكنان روستا را تداوم میبخشد (صديق سروستانی.)0015 ،
ابن خلدون معتقد است انسان ساخته و محصول محيط و نوع زندگیاش است .بدين سربب هنگرامی كره انسران،
شهرنشين شده و در شهرها ساكن گرديد ،شهر او را وادار می سازد تا از آن تبعيت نموده و صفاا خرود نظيرر تجمرل،
تکلف ،اسراف ،خوشگذرانی و سرگرمی را بر او تحميل میكند (عليمردانی .)0019 ،از نظر توني  ،جامعره گونرهای از
زندگی در مراكز شهری است كه معمو با خصوصياا شهرنشينی همراه است .اين ويژگیها نشان میدهند كه مرردم
جامعه شهری مير از عده معدودی كه در زندگی روزانه خود با آنها برخورد میكنند و ارتباط دارند سراير شرهروندان و
شهرنشينان را نمیشناسند .در واقع بر عک اجتماع روستايی كه تمام افراد يکديگر را میشناسند (قنادان .)0079 ،در
مجموع ،میتوان گفت كه بنا به نظريه توني در سبک زندگی شهری ،روابط اجتماعی مبتنی برر كرارآيی و عقالنيرت
است .اين روابط سطحی و خالی از عاطفه ،صميميت و كنشهای متقابل اجتماعی اسرت و كنتررل اجتمراعی افرراد برا
كمک نهادهای رسمی صورا میگيرد (فکوهی .)0010 ،به نظر زيمل ،انسانهرای شرهری وقرتشرناس و حسرابگر،
بیتفاوا (دلزده) در برابر محرکهای بیشمار محيط شهری ،دارای گرايش ذهنی مبتنی بر رفتاری احتياط آميز ،تودار و
خويشتندار ،بیخبر از همسايهها و سرد و خشک هستند .توداری ،همراه با احساس تنفر مخفی ،ويژگری عرام شرهری
تلقی میشود ،كه در عين حال اين ويژگی ميزانی آزادی شخصی به افراد میبخشد كه در هيچ محيط ديگری مشراهده
نمیشود (زيمل .)0070 ،دانيل لرنر بين شهرنشينی ،سواد ،ميزان مشاركت و دسترسی به رسرانههرا ارتبراط نزديکری
يافت (اسدی و مهرداد .)0091 ،ورث معتقد است كه خاصيت جزئی و سود جويانه روابط بين افراد در شرهر ،در سرطح
نهادها و در آشکارترين صورا خود در تخصصی شدن كارها و حرفههای مختلف تجلی مینمايد .گسترش روابط مالی
و پولی به روابط مارتگرانه میانجامد .كاركرد اجتماعی را دچار وقفه مریسرازد .همچنرين زنردگی جمعری و فشررده و
كاركردن افرادی كه احساساا و عواطف خاصی نسبت به هم ندارند در كنار يکديگر ،رقابتجويی ،جاهطلبری و بهرره-
كشی متقابل را رواج میدهد .برای جلوگيری از بیمسئوليتها و بینظمیهای اجتماعی ،نوعی كنترل صوری ضروری
میگردد (توسلی.)001 ،
1 - Park
2 - Park
3 - fischer
4 - Daniel Lerner
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بهمنظور استفاده از نظرياا ارائه شده ،اثراا مورد نظر هر يک از نظريهپردازان مرورد نظرر ،در قالرب سره متغيرر
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دستهبندیشده كه در جدول  0ارائهشده است.
جدول  .1متغيرهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تحقيق و شاخصهای مورد نظر بر اساس نظرياا مختلف بيانشده
متغيرها

شاخصها

نظريه پرداز/نظريهپردازان بيانکننده
شاخص

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

عوامل اقتصادی

مشاركت اجتماعی
سازمانهای سياسی و اداری
شبکه راهها و وسايل ارتباطی
روحيه فردگرايی
هويت طبقاتی
روابط ميرمستقيم و ثانويه
امکاناا فرهنگی و آموزشی
مصرف رسانهای
سرمايه فرهنگی
گرايشهای دينی
شيوه معيشت
مصرف گرايی
بازار و مراكز خريد
منافع شخصی و سوداگرانه
حمايت های مشترک
سطح رفاه اقتصادی افراد

ماك وبر ،دانيل لرنر و لوئي ورث
ابن خلدون ،وبر ،ورث و اسپايکمن
پارک ،اسملسر و لرنر
ابن خلدون ،توني  ،دوركيم ،وبر و لرنر
ابن خلدون ،دوركيم
توني  ،زيمل ،پارک ،ورث و فيشر
لرنر و بورديو
لرنر و بورديو
لرنر و بورديو
ابن خلدون
ابن خلدون ،زيمل ،وبر و اسملسر
زيمل
وبر
ابن خلدون ،زيمل ،پارک و ورث
ابن خلدون
ابن خلدون و لرنر

مأخذ :يافتههای تحقيق

در دهههای اخير موضوع سبک زندگی مورد توجه جامعه شناسان زيادی قرارگرفته اسرت (مهردوی كنری.)0017 ،
ابن خلدون با طرح دو سنخ باديه نشين و شهرنشين به بررسی تأثير سبک زندگی بر نظام ارزشی افرراد و جامعره مری-
پردازد .وی در صدد بود دريابد علت چنين اختالفی چيست؟ وی دو سنخ اجتماعی باديهنشين و شهرنشين را بر اسراس
روش معيشت و شيوههای زندگی يا همان سبک زندگی مطرح میسازد و بهطوركلی علت اصلی اختالف اين دو سنخ را
محيط جغرافيايی و شيوه معيشت میداند .بايد دانست كه تفاوا عاداا و رسوم و شرئون زنردگانی ملرتهرا در نتيجره
اختالفی است كه در شيوه معاش (اقتصاد) خود پيش میگيرند (ابن خلدون .)0070 ،ديردگاههرای زيمرل در ارتبراط برا
مصرف بر اساس مفهوم شهر و پيامدهای شهرنشينی تدوين شدهاند .از ديد و بر مُدهای گوناگون از درون سبکهرای
مختلف زندگی ناشی شده و به وسيله آنها پذيرفته يا رد میشوند .هر سبک زنردگی آدابری خراص دارد كره ايرن آدا
شامل مُد نيز میشود «آدا  ،زمانی مُد ناميده میشوند كه تازه بودن رفتار مربوطه مبنای جهتگيری كنش باشرد» (وبرر،
 .)007در نظريه بورديو 0سبک زندگی كه شامل اعمال طبقهبندی شده و طبقهبندی كننده فرد در عرصههرايی چرون
تقسيم ساعاا شبانه روز ،نوع تفريحاا و ورزش ،شيوه معاشرا ،اثاثيه و خانه ،آدا سخن گفتن و راه رفتن اسرت ،در
واقع عينيت يافته و تجسميافته ترجيحاا افراد است (باكاک .)0010 ،به نظر بورديرو برا تغييرر زمينره ،ذوق در جهرت
همگامی با آن حركت میكند كه همگامی برين ذوق و زمينره در عملکررد بازترا مریيابرد .برا تغييرر در زمينره ،ذوق
1 - Bourdreu
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(ساختارهای ذهنی) روستاييان در همنوايی برا تغييرراا در زمينره ،حركرت كررده اسرت .در نتيجره ،تغييراتری در ذوق
(ساختارهای ذهنی) روستاييان به وجود آمده است كه بازتا آن را میتروان در عملکررد روسرتاييان (تغييرر در سربک
زندگی :تغيير در شيوه پوشاكی ،تغيير در شيوه بهداشتی ،تغيير عاداامذايی ،تغيير در شريوه گفتراری ،تغييرر در الگروی
گذران اوقاا فرامت) مشاهدهكرد (توكل .)0019 ،بر اساس نظريه بورديو روستاها و شهرها با يکديگر از لحراظ سربک
زندگی تفاواهايی دارند (بورديو .)051 ،از نظر گيدنز سبک زنردگی برهصرورا عملکردهرای روزمرره در مریآينرد،
عملکردهايی كه در نوع پوشش ،خوراک ،طرز كار ،و محيط مطلو برای مالقاا با ديگران تجسم میيابند .هر يک از
تصميمگيریهايی كه يک شخص در زندگی روزانه میكند (چه بپوشم ،چه بخورم ،در كار چگونه كار كنم ،پ از پايان
كار با چه كسی مالقاا كنم) در تعيين و تنظيم امور روزمره مشاركت دارند (گيدنز .)001 ،از نظر چِنی تحليلگران نه-
تنها بايد زمينههای تغيير رژيممذايی ،عاداا اوقاا فرامت يا چشمداشتهای مربوط به نقشهای وابسته بره جرن را
بدانند ،بلکه نيازمند دانستن معنای فرهنگی انواع گوناگون تغيير نيز هستند .سبکهرای زنردگی هرم ،صروراهرايی از
هويت جمعی هستند ،كه در طول زمان تحول میيابند (چنی .)0551 ،0بهمنظور استفاده از نظرياا ارائه شده ،شاخص-
های مورد نظر هر يک از نظريهپردازان مورد مطالعه جهت سنجش سبکزندگی ،در قالب جدول  0ارائه شده است.
جدول  .2شاخصها و عناصر تشکيل دهنده سبک زندگی به تفکيک نظريهپردازان مورد مطالعه
متغير

شاخصها

الگوهای گذران اوقاا فرامت
مُدگرايی (لباس)
نوع تغذيه
سبک زندگی
مديريت بدن (نظافت بدن و آرايش سر و صورا)
سبک معماری و چيدمان داخلی منازل
زبان و لهجه صحبت كردن
مآخذ :يافتههای تحقيق

نظريه پرداز/نظريهپردازان بيان كننده شاخص
بورديو و چِنی
زيمل ،وبلن ،وبر ،بورديو و گيدنز
بورديو ،گيدنز و چِنی
بورديو
بورديو
بورديو

فرضيههای پژوهش حاضر در دو بخش كلی و فرعی بيان شده است .فرضيههای كلی و نيز فرضيههای فرعی هر
يک از آنها عبارااند از:
به نظر میرسد عوامل اجتماعی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير دارند.
به نظر میرسد مشاركت اجتماعی ،ايجاد سازمانهای سياسی و اداری ،شربکه راههرا و وسرايل ارتبراطی ،روحيره
فردگرايی ،هويت طبقاتی و روابط ميرمستقيم و ثانويه بهعنوان عوامل اجتماعی بر سبک زنردگی سراكنان روسرتاهای
تبديل شده به شهر تأثير دارند.
به نظر میرسد عوامل فرهنگی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير دارند.

1 - Chaney
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به نظر میرسد امکاناا فرهنگی و آموزشی ،مصرف رسانهای ،سرمايه فرهنگی وگرايشهای دينی بهعنوان عوامل
فرهنگی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير دارند.
به نظر میرسد عوامل اقتصادی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير دارند.
به نظر میرسد شيوه معيشت ،مصرفگرايی ،ايجاد بازار و مراكز خريد ،منافع شخصی و سوداگرانه ،كمرنرگشردن
حمايتهای مشترک و سطح رفاه اقتصادی افراد بهعنوان عوامل اقتصادی بر سبک زندگی ساكنان روسرتاهای تبرديل
شده به شهر تأثير دارند.
بر مبنای شاخصهای احصاء شده از نظرياا مختلف مطروحه ،میتوان مدل مفهرومی شرکل  0را بررای تحقيرق
حاضر ترسيم نمود.

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصيفی -همبستگی است .در اين پژوهش از روشهای اسنادی و پيمايشی بهرهبرداری و از
پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری دادهها استفادهشده است .جامعه آماری عبارا است از مراكزی كره در فاصرله
زمانی  0010الی  0010هجری شمسی در شهرستانهای خواف و رُشتخوار واقع در استان خراسان رضروی از منراطق
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روستايی به شهر تبديل شدهاند .علت در نظر گرفتن اين بازه زمانی بهعنوان جامعه آماری ،ايرن بروده كره حرداقل 01
سال از تبديل اين روستاها به شهر گذشته باشد تا عوارض و اثراا اين مسرئله برر سربک زنردگی سراكنان برهخروبی
مشخص شده و خود را نشان داده باشند .طبق اطالعاا موجود در بازه زمانی  0010الری  0010هجرری شمسری ،در
شهرستانهای مورد مطالعه تعداد  0مركز روستايی به اسامی نشتيفان و سرالمی (در شهرسرتان خرواف) و جنگرل (در
شهرستان رُشتخوار) به مناطق شهری تبديل شدهاند كه در اين تحقيق سه شهر جديد مذكور مورد مطالعه قرارگرفتره-
اند .طبق اطالعاا منتشره از سوی مركز آمار ايران ،در سرشماری سال  0051سه شهر جامعه آماری ايرن تحقيرق در
مجموع جمعيتی برابر با  01 57نفر داشتهاند .با نگرش به جامعهآماری ،حجم نمونه اين تحقيق بر اسراس نترايج بره-
دست آمده از فرمول نمونهگيری كوكران برابر با  007نفر بدست آمده و سپ به شيوه سهميهای (اختصاص متناسب)،
بين شهرهای جامعه آماری تقسيم شده است.
با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه و با در نظر گرفتن درجه دقت و صحت جامعه نمونه و خطای نمونهگيری ،در
مرحله اول ،حجم نمونه تحقيق با استفاده از فرمول نمونهگيری رايج در علوم اجتماعی يعنی فرمول كوكران در معادله
 0محاسبه (رفيع پور )0011 ،و سپ مطابق فرمول  0به شيوه سهميهای (اختصاص متناسب) ،در ميان شهرها جامعره
آماری تقسيم شده است.
( )0فرمول نمونهگيری كوكران

در فرمول  n ،0جامعه نمونه N ،جامعه آماری t ،درصد احتمال صحت گفتار و سطح احتمالی d ،درجه اطمينرانp ،

وجود صفت در جامعه آماری q ،عدم وجود صفت در جامعه آماری.
نحو محاسبۀ حجم نمونه مورد انتخا از هر شهر مورد مطالعه بهصورا زير میباشد.
()0

n Nh
N

nh 

نتايج و بحث
كل نمونه آماری تحقيق بر اساس فرمول كوكران 007 ،نفر به دست آمرده اسرت كره در زيرر ارائره شرده اسرت،
بنابراين در مرحله دوم ،حجم نمونه به شيوه اختصاص متناسب ،در ميان شهرهای جامعه آماری تقسيم شد .تعداد نمونه
مورد انتخا از هر شهر مورد مطالعه با استفاده از فرمول ( 0سرمد و همکاران )0011 ،محاسبه گرديد.
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نحو محاسبۀ حجم نمونه مورد انتخا از هر شهر مورد مطالعه بهصورا زير میباشد.
)337(7426
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20497

()

nh 

كه شيوه اختصاص متناسب؛ ( nhتعداد نمونه مورد انتخرا از طبقره  nام)( n: 337 ،حجرم گرروه نمونره) ،تعرداد
جمعيت هر شهر جامعه آماری ( Nh:تعداد افراد جامعه در طبقه  nام)( N: 20497 ،تعداد كل افراد جامعه آماری)
جدول  .3تعداد جامعه آماری و نمونه آماری تحقيق به شيوه اختصاص متناسب
جامعه نمونه آماری
شهر نشتيفان
شهر سالمی
شهر جنگل
جمع

تعداد جمعيت (نفر)
7 01
1910
1 51
01 57
منبع :بررسیهای كتابخانهای محققين ()0050

تعداد نمونه (نفر)
000
011
017
007

از مجموع افراد مورد مطالعه  19/1درصد مرد و  0 /درصد نيز زن بودهانرد .همچنرين  0/0درصرد در محردوده
سنی  05تا  05سال 07/7 ،درصد در محدوده سنی  01تا  05سال 07/0 ،درصد در محدوده سنی  1تا  5سرال5/0 ،
درصد در محدوده سنی  91تا  95سال و  0/9درصد نيز در محدوده سنی  11سال به با بودهاند 7 /1 .درصد متأهرل
و  09/درصد نيز مجرد بودهاند .همچنين  01درصد دارای شغل آزاد 05/1 ،درصرد خانرهدار 05/0 ،درصرد كشراورز و
 01/9درصد دانشجو /1 ،درصد كارمند /0 ،درصد دامدار 0/0 ،درصد بامدار 0/0 ،درصد بيکار 0 ،درصد معلرم و 1/5
درصد نيز راننده بودهاند .از مجموع افراد مورد مطالعه  1/0درصد بیسواد 05/1 ،درصد دارای تحصيالا ابتدايی05/5 ،
درصد سيکل 7/5 ،درصد ديپلم ناقص 01/ ،درصد ديپلم 9/5 ،درصد كاردانی 00/7 ،درصد كارشناسری 1/1 ،دكتررا و
 1/0نيز حوزوی بودهاند .آزمون همبستگی پيرسون بين فرضيههای تحقيق (جدول ) نشان میدهد كه ارتباط معنرادار
بين اكثر فرضيههای فرعی مورد بررسی بهجز دو فرضيه گرايشهای دينی و تغيير شيوه معيشت با سربک زنردگی برا
سطح معناداری  1/111تأييد شده است؛ بنابراين میتوان بيران نمرود كره شراخصهرايی ماننرد مشراركت اجتمراعی،
سازمانهای سياسی و اداری ،شبکه راهها و وسايل ارتباطی ،روحيه فردگرايی ،هويت طبقراتی ،روابرط ميرر مسرتقيم و
ثانويه ،امکاناا فرهنگی و آموزشی ،مصرف رسانهای ،سرمايه فرهنگی ،مصرفگرايی ،ايجاد بازار و مراكز خريد ،تمايل
به منافع سوداگرانه ،كمرنگ شدن حمايتهای مشترک ،سطح رفاه اقتصادی افراد بر تغييراتری سربک زنردگی سراكنان
روستاهای تبديل شده به شهر تآثيرگذار میباشند .همچنين جهرت رابطره كليره متغيرهرای مسرتقل و متغيرر وابسرته
مستقيم میباشد بررسی شدا رابطه متغيرهای مستقل و متغير وابسته نيز نشان داد كه بين دو متغير مصرف رسانهای
و مصرفگرايی و سبکزندگی رابطه قوی وجود دارد ،همچنين بين متغيرهای مشاركت اجتماعی ،سازمانهای سياسی
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و اداری ،شبکه راهها و وسايل ارتباطی ،روحيه فردگرايی ،روابط مير مستقيم و ثانويره ،امکانراا فرهنگری و آموزشری،
سرمايه فرهنگی ،ايجاد بازار و مراكز خريد ،كمرنگ شدن حمايتهای مشترک و سطح رفاه اقتصرادی افرراد و سربک
زندگی رابطه متوسط و بين متغيرهای هويت طبقاتی ،گرايش هرای دينری ،تغييرر شريوه معيشرت و تمايرل بره منرافع
سوداگرانه نيز رابطه ضعيفی وجود دارد.
جدول  .4مقايسه آزمون همبستگی پيرسون فرضيههای تحقيق
فرضيههای فرعی

عوامل

مشاركت اجتماعی
سازمانهای سياسی و اداری
شبکه راهها و وسايل ارتباطی
روحيه فردگرايی
هويت طبقاتی
روابط مير مستقيم و ثانويه
امکاناا فرهنگی و آموزشی
مصرف رسانهای
گرايشهای دينی
سرمايه فرهنگی
تغيير شيوه معيشت
مصرفگرايی
ايجاد بازار و مراكز خريد
تمايل به منافع سوداگرانه
كمرنگ شدن حمايتهای مشترک
سطح رفاه اقتصادی افراد

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

عوامل اقتصادی

سبک زندگی
مقدار
1/001
1/00
1/057
1/017
1/051
1/01
1/001
1/ 10
1/110
1/075
1/011
1/ 9
1/00
1/050
1/007
1/099

سطح معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/005
1/111
1/117
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

تعداد
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

مأخذ :يافتههای تحقيق

برای مقايسه ميانگين متغيرهای مستقل و وابسته بين شهرهای مورد مطالعه از آزمون  Fاستفاده شده است.
جدول  .5آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير سبک زندگی در شهرهای مورد مطالعه
متغير
سبک زندگی

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربع

مقدار F

سطح معناداری

بین گروهی

943/111

5

423/193

1/177

1/177

درون گروهی

73931/354

991

511/193

مجموع

73115/333

997

مأخذ :يافتههای تحقيق

نتايج تفاوا ميانگين متغير سبک زندگی در شهرهای مورد مطالعه در جدول  9ارائه شده است .طبق اين جردول،
سطح معناداری به دست آمده برابر با  1/ 11بوده كه از  1/19بيشتر است ،در نتيجه دليلی برر رد فررض صرفر وجرود

بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان...،

641

ندارد و بنابراين فرض ادعا تأييد نمیگردد؛ بهعباراديگرر تفراوا معنراداری برين ميرانگين متغيرر سربک زنردگی در
شهرهای مورد مطالعه وجود ندارد.
جدول  .6آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه
مجموع

متغير

درجه آزادی

میانگین مربع

مقدار F

سطح معناداری

5115/719

5

4197/954

1/322

1/113

73329/371

991

513/411

14357/711

997

مربعات
بین گروهی
درون

عوامل فرهنگی

گروهی
مجموع

مأخذ :يافتههای تحقيق

جدول  1نتيجه آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه را نشان میدهرد.
طبق جدول سطح معناداری به دست آمده برابر با  1/111بوده كه از  1/19كمتر است ،در نتيجه دليلری برر رد فررض
ادعا وجود ندارد و بنابراين فرض نقيض ادعا تأييد نمیگردد؛ به عبارا ديگر تفاوا معناداری بين ميانگين متغير عوامل
فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه وجود دارد.
جدول  .7پ
آزمون

شهر

شهر

محل

مورد

سکونت

مقايسه
سالمی
جنگل
نشتيفان
جنگل
نشتيفان
سالمی

نشتيفان
آزمون توكی

آزمون وجود تفاوا معنادار متغير عوامل فرهنگی بين شهرهای مورد مطالعه

سالمی
جنگل

تفاوت

خطای

سطح

فاصله معناداری

ميانگين

استاندارد

معناداری

حد پايين

حد باال

1/10
0/10
-1/10
-0/01
-0/10
0/01

0/50
0/50
0/50
0/57
0/50
0/51

1/119
1/011
1/119
1/007
1/011
1/007

0/90
-0/71
-01/90
-7/1
-7/00
-0/

01/90
7/00
-0/90
0/
0/71
7/19

مأخذ :يافتههای تحقيق

همانطور كه در جدول  7پ آزمون مشاهده میشود ،طبق آزمون توكی تفاوا معنراداری برين ميرانگين عوامرل
فرهنگی در شهرهای نشتيفان و سالمی وجود دارد؛ ولی بين ميانگين اين عوامرل در شرهرهای نشرتيفان و جنگرل و
همچنين سالمی و جنگل تفاوا وجود ندارد.
با توجه به جدول  1می توان گفت كه ميانگين عوامل فرهنگی در شهرهای سالمی و جنگل همگن بوده و در يک
دسته قرار می گيرند ،همچنين ميانگين اين عوامل در شهرهای جنگل و نشتيفان نيز در يک دسته ديگر قرار میگيرند؛
به عبارا ديگر ميانگين عوامل فرهنگی بين شهرهای سالمی و جنگل و همچنين جنگل و نشتيفان تفاوا معنراداری
نداشته ولی بين شهرهای سالمی و نشتيفان تفاوا معناداری مشاهده میشود.
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جدول  .8ميانگين متغير عوامل فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه
شهر محل

آزمون

سکونت
سالمی
جنگل
نشتيفان

آزمون توكی
سطح معناداری

تعداد گروههای همگن

تعداد

1
90/11
91

011
017
000

2
91
91/10
1/009

1/000

مأخذ :يافتههای تحقيق
جدول  .9آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه
عامل
بين گروهی
عوامل
درون گروهی
اقتصادی
مجموع
مأخذ :يافتههای تحقيق

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات
0011/1 9
1 91/70
1717/975

آزادی
0
00
001

مربع
009 / 00
005/151

مقدار F

1/055

سطح
معناداری
1/111

جدول  5نتيجه آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه را نشان میدهرد.
طبق جدول سطح معناداری به دست آمده برابر با  1/111بوده كه از  1/19كمتر است ،در نتيجه دليلری برر رد فررض
ادعا وجود ندارد؛ به عبارا ديگر تفاوا معناداری بين ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعره وجرود
دارد.
جدول  .11پ
آزمون

آزمون وجود تفاوا معنادار متغير عوامل اقتصادی بين شهرهای مورد مطالعه

شهر

شهر

محل

مورد

سکونت

مقايسه
سالمی
جنگل
نشتيفان
جنگل
نشتيفان
سالمی

نشتيفان
آزمون توكی
سالمی
جنگل

تفاوت

خطای

سطح

فاصله معناداری

ميانگين

استاندارد

معناداری

حد پايين

حد باال

/01
-0/09
- /01
-1/
0/09
1/

0/91
0/91
0/91
0/10
0/91
0/10

1/101
1/000
1/101
1/111
1/000
1/111

1/90
-9/50
-7/17
-01/00
-0/ 0
0/11

7/17
0/ 0
-1/90
-0/11
9/50
01/00

مأخذ :يافتههای تحقيق

همانطور كه در جدول  01پ آزمون مشاهده میشود ،طبق آزمون توكی تفاوا معناداری بين ميرانگين عوامرل
اقتصادی در شهرهای نشتيفان و سالمی و همچنين سالمی و جنگل وجود دارد .ولری برين ميرانگين ايرن عوامرل در
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شهرهای نشتيفان و جنگل تفاوا معناداری وجود ندارد.
جدول  .11ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه
شهر محل

آزمون

سکونت

آزمون توكی

سالمی
جنگل
نشتيفان

تعداد
011
017
000

سطح معناداری
مأخذ :يافتههای تحقيق

تعداد گروههای همگن
2

1
91/00

9 /00
91/91
1/005

0

جدول  .12آزمون معناداری ضرايب مدل رگرسيون  01متغير مستقل فرعی تحقيق
ضرايب استاندارد نشده
عوامل

مدل
B

عدد ثابت
مشاركت اجتماعی
سازمانهای سياسی و اداری
شبکه راهها و وسايل ارتباطی
اجتماعی
روحيه فردگرايی
هويت طبقاتی
روابط مير مستقيم و ثانويه
امکاناا فرهنگی و آموزشی
مصرف رسانهای
فرهنگی
گرايشهای دينی
سرمايه فرهنگی
تغيير شيوه معيشت
مصرفگرايی
ايجاد بازار و مراكز خريد
تمايل به منافع شخصی و
اقتصادی
سوداگرانه
كمرنگ شدن حمايتهای
مشترک
سطح رفاه اقتصادی افراد
مأخذ :يافتههای تحقيق

خطای

ضرايب
استاندارد شده
ضريب Beta

مقدار

سطح

t

معناداری

استاندارد
0/010
1/100
1/101
1/109
1/101
1/101
1/105
1/101
1/1 0
1/100
1/101
1/107
1/101
1/107

1/001
1/100
1/101
1/001
-1/111
1/110
1/105
1/071
-1/100
1/1 0
-1/105
1/005
1/117

0/15
0/050
1/091
1/107
/711
-1/007
1/700
1/01
9/019
-1/110
1/191
-1/101
/910
1/00

1/011
1/100
1/751
1/901
1/111
1/155
1/11
1/701
1/111
1/911
1/050
1/ 15
1/111
1/510

1/109

1/100

1/101

1/7 0

1/ 91

1/110

1/101

1/110

1/101

1/511

1/150

1/109

1/001

0/10

1/115

9/ 0
1/179
1/111
1/100
1/075
-1/11
1/191
1/10
1/000
-1/101
1/100
-1/100
1/01
1/119
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شکل  -4مدل تجربی تحقيق

با توجه به جدول  00می توان گفت كه ميانگين عوامل اقتصادی در شهرهای جنگل و نشتيفان همگن بروده و در
يک دسته قرار میگيرند ،همچنين ميانگين اين عوامل در سالمی نيز در يک دسته ديگر قرار میگيرد؛ به عبارا ديگر
ميانگين عوامل اقتصادی بين شهرهای جنگل و نشرتيفان تفراوا معنراداری نداشرته ولری برين شرهرهای سرالمی و
نشتيفان– جنگل تفاوا معناداری مشاهده میشود .در مجموع تحليل رگرسريون متغيرهرای مسرتقل اصرلی و فرعری
تحقيق و سنجش ميزان تأثير آنها بر متغير وابسته نشان میدهد كه :الف -بين هر سه عامرل اجتمراعی ،فرهنگری و
اقتصادی و سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر رابطه معناداری وجود دارد .با بررسی ضريب بتا مربوط
به اين عوامل مشخص میشود كه عوامل اجتماعی با بتای  1/011بيشترين ميزان تأثير را بر سربک زنردگی سراكنان
روستاهای تبديل شده به شهر داشته است .پ از آن عوامل اقتصادی با ضريب  1/01و عوامل فرهنگری برا مقردار
 1/050در رتبههای دوم و سوم قرار دارند - .مقايسه ضرايب استاندارد شده مدل رگرسيونی نشان میدهد كره برين
متغيرهای هويت طبقاتی ،گرايشهای دينی و تغيير شيوه معيشت و سبک زندگی رابطه معکوسی برقرار میباشرد؛ بره
عبارا ديگر تغييراا كاهشی اين متغيرها باعح تغييراا مثبت و افزايشی وضعيت سبک زندگی افراد میشود .تحليرل
رگرسيون  01متغير مستقل فرعی تحقيق با استفاده از روش همزمان 0ميزان تأثير هر يک از آنها را بر متغير وابسرته
سبک زندگی به شرح جدول  00نشان میدهد:

1 - Enter
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بر مبنای دادههای حاصل از تحليل رگرسيون و ضريب بتای 0به دست آمده از اين تحليل (جردول  )00مریتروان
مدل علّی (تجربی) زير را برای تحقيق حاضر ترسيم نمود:
نتيجهگيری
با توجه به شتا تحو ا اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و روند رو به رشد شهرنشينی در سطح جهران و اهميرت
مسئله سبک زندگی در نظام سکونتگاهی شهری ،اين پژوهش در صدد شناسايی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
مؤثر بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر بوده است .بر اساس نظرياا موجرود در ادبيراا جامعره-
شناسی شهری و روستايی پ از تبديل يک روستا به شهر و ورود آن منطقه به عرصه شهرنشينی پيامدها و عروارض
ناشی از اين تغيير و تحول خود را قالب عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نشان میدهنرد.
بر همين مبنا مجموع اين عوامل بر سبک زندگی ساكنان اين نواحی اثرگذار بوده و بين آنها رابطره معنراداری وجرود
دارد .همانطور كه نتايج به دست آمده از تحقيق نشان میدهند ،عوامل و پيامدهای اجتمراعی ،فرهنگری و اقتصرادی
سياست تبديل شتابان روستاهای بزر و تأثيرگذار به شهرهای كوچک و كم تأثير نرهتنهرا در جهرت رشرد و توسرعه
منطقه ای پيش نرفته بلکه موجب بروز مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مختلفی در اين نواحی نيز شده اسرت .در
متغير وابسته سبک زندگی تفاوا ميانگين چندانی بين شهرهای مورد مطالعه مشراهدهنشرده اسرت .ميرانگين سربک
زندگی در نشتيفان  9/1به نسبت ميانگين كل  /مقدار با تری را نشان میدهد؛ اما در شهرهای سالمی  /0و
جنگل  0/0ميزان پايينتری نسبت به ميانگين كل ديده میشود .لذا میتوان نتيجهگيری نمود كره سربکزنردگی در
نشتيفان در مقايسه با سالمی و تمايل بيشتری جهت شهرنشينی نشان مریدهرد .در متغيرر عوامرل اجتمراعی تفراوا
ميانگين چندانی بين شهرهای مورد مطالعه مشاهده نشد .ميانگين عوامل اجتماعی در نشتيفان  90/0و جنگل  90/0به
نسبت ميانگين كل  91/0مقدار با تری را نشان میدهد؛ اما در شهر سالمی  1/ميزان پايينتری نسبت به ميرانگين
كل ديده میشود .لذا میتوان نتيجهگيری نمود كه عوامل اجتماعی مورد بررسری در شرهرهای نشرتيفان و جنگرل در
مقايسه با سالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشرتهانرد .در متغيرر عوامرل فرهنگری تفراوا ميرانگين قابرل
مالحظهای بين شهرهای مورد مطالعه ديده میشود .ميانگين عوامل فرهنگی در نشتيفان  91/1به نسبت ميانگين كل
 91مقدار با تری و در جنگل  91مقدار مساوی را نشان میدهد؛ اما در شهر سالمی  90/1ميزان پايينتری نسبت بره
ميانگين كل ديده میشود .لذا میتوان نتيجهگيری نمود كه عوامل فرهنگری مرورد بررسری در شرهرهای نشرتيفان و
جنگل در مقايسه با سالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشتهاند .در متغير عوامل اقتصادی نيز تفاوا ميانگين
چشمگيری بين شهرهای مورد مطالعه ديده میشود .ميانگين عوامل اقتصرادی در نشرتيفان  9 /0و جنگرل  91/1بره
نسبت ميانگين كل  90/7مقدار با تری را نشان میدهد؛ اما در شهر سالمی  91/0ميزان پايينتری نسبت به ميانگين
كل ديده میشود؛ بنابراين می توان گفت كه عوامل اقتصادی مورد بررسی در شهرهای جنگل و نشتيفان در مقايسه با
سالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشتهاند .بين هر سه عامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و سبک زندگی
ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر رابطه معناداری وجود دارد .با بررسی ضريب بتا مربوط به اين عوامل مشرخص
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میشود كه عوامل اجتماعی با بتای  1/011بيشترين ميزان تأثير را بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده بره
شهر داشته است .پ از آن عوامل اقتصادی با ضريب  1/01و عوامل فرهنگی با مقدار  1/050در رتبرههرای دوم و
سوم قرار دارند .در مجموع بيشتر تغييراا سبک زندگی در شهرهای نشتيفان و سالمی متأثر از عوامرل فرهنگری و در
شهر جنگل ناشی از عوامل اقتصادی بودهاند .با ورود تکنولوژی ،تغييراا بنيادينی در زنردگی ،احسراس ،تفکرر ،شريوه
زيست و فرهنگ انسان امروزی پديد آمده است .افزايش مصرف رسرانهای در قالرب مطبوعراا ،تلويزيرون ،اينترنرت،
ماهواره ،كتا  ،ويدئو و ميره امروزه بخش جدايی ناپذير از زندگی روزمره را شامل میشوند .فعاليرت رسرانه و راديرو و
گسترش جادهها كه منجر به توسعه ارتباط با شهرها و نواحی اطراف شدند را میتوان از نخستين تغييرراا در الگرو يرا
كسب ارتباطی روستاهای تبديل شده به شهر دانست .راديو و تلويزيون با توليد و پخش پيامهای متناسب برا فرهنرگ
شهری به اطالعرسانی در خصوص سبک زندگی شهری برای روستاهای شهر شده میپردازند .جادههای آسفالت شرده
همراه با گسترش كاربرد اتومبيلهای شخصی و عمومی در سطح اين نواحی فرصت مراجعه بيشتر و ارتباطاا رو در رو
و چهره به چهره بيشتری برای ساكنان با شهرهای اطراف را فراهم ساختند .روستاهای تبديل شده به شهر در ايران به
دليل بهرهمندی از بخشی از دستاوردهای فناوری دنيای مردرن و بره سربب برخرورداری از تسرهيالا ارتبراطی نسربتا
مناسب ،در دورهای از تاريخ تحول فرهنگی -اجتماعی خود قرارگرفتهاند كه حركتی نسربتا گسرترده از سربک زنردگی
سنتی به سمت سبک زندگی نوين را تجربه میكنند .اين حركت و تغيير را میتوان حاصل عوامل اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی دانست كه مهمترين آنها ورود امکاناا مدرن و در رهس آنها برخورداری از زير ساختهای ارتباطی اسرت.
عالوه بر اين شهرنشينی و تشکيالا اجتماعاا تغييراا زيادی در نحوه مذا خوردن افراد ايجراد كررده اسرت .امرروزه
گسترش سبک زندگی شهری تأثير قابل مالحظهای بر عاداا مذايی افراد گذاشته اسرت .همچنرين در دوره مردرن و
معاصر سياستها و برنامهريزیهای كالن دولت و شهرداریها در زمينه فضاهای شهری ،خانرهسرازی و توليرد انبروه،
نقش مؤثری در چگونگی فرهنگ خانه معاصر داشته و دارد .اين وضعيت سبب شده تا بتوان قضاوا كررد كره سربک
زندگی شهری در برخی جهاا به اين مناطق نيز رسروخ كررده اسرت .تغييراتری كره عرالوه برر الگروی مصررف ،در
ساختارهايی همچون همبستگی ،نوآوری ،فردگرايی ،روحيه تعاون و بهطور كل در سبک زندگی روستاهای تبديل شده
به شهر به وجود آمده است .اين تغييراا در روستاهای شهر شده نسبت به مناطق ديگر از شرتا بيشرتری برخروردار
بوده است ،بهطوریكه میتوان از آن بهعنوان پديده شهری شدن سبک زندگی در روستاها نام برد.
پيشنهادها
نتايج تحقيق حاكی از اين بود كه شش عامرل مصررف رسرانهای ،مصررفگرايری ،روحيره فردگرايری ،مشراركت
اجتماعی ،سطح رفاه اقتصادی افراد و روابط ميرمستقيم و ثانويه كه طبق چارچو نظری تحقيق از جملره پيامردهای
شهرنشينی نيز محسو می گردند ،دارای بيشترين تأثير بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر بروده-
اند .لذا بر همين اساس میتوان پيشنهادهايی به شرح زير ارائه نمود:
در خصوص سبک زندگی صحيح و منطبق با ارزشهای فرهنگی جامعه از طريق رسانههای جمعی مثرل راديرو و
تلويزيون فرهنگسازی شود.
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از لحاظ اينکه روستاهای تبديل شده به شهر هنوز در مرحلهگذار به سمت سبکزندگی مدرن هستند ،لذا معايب و
آثار زيان بار اين سبک زندگی در حوزههای فردی و اجتماعی ،به نحو صحيح و اثربخش اطالعرسانی گردد.
مالکهای تبديل روستا به شهر مورد بازنگری جامع و اصولی قرارگرفتره و برا لحراظ جهراا مختلرف اجتمراعی،
فرهنگی و اقتصادی در اين خصوص تصميمگيری شود و نه صرفا مالکهای جمعيتی و جغرافيايی.
افراد با مبانی سواد رسانهای جهت استفاده از نقاط قوا رسانهها در زندگی روزمره و دوری از نقراط ضرعف و آثرار
زيانبار رسانهها در ابعاد مختلف زندگی آشنا شوند.
استفاده از تجربياا حاصل از تبديل صدها روستا به شهر طی چند دهه اخير برای اصالح نقاط ضعف اين سياست
در مناطقی كه در آينده به شهر تبديل خواهند شد.
نتايج حاصل از تحقيق حاضر در امور اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شهرهای مورد مطالعه ،توسط مسرئولين ايرن
شهرها بهكار گرفته شود.
پيمايشی ملی و سراسری جهت ارزيابی سياست تبديل روستا به شهر در چند دهه اخير در كشرور و سرپ
تصميماتی منطقی و صحيح در اين مورد از سوی نهادها و سازمانهای ذيربط انجام شود.
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Abstract
Various socio-cultural and economic factors change the lifestyle of the people
due to the changes of villages into cities. Lifestyle preferences of the people are
demonstrated in leisure activities, clothing, nutrition, body management,
architecture and interior design of houses. This study is aimed to examine social,
cultural and economic factors that may have an impact on the lifestyle of the
residents of the villages that have been converted into cities in the Khorasan Razavi
Province, namely Khaf and Roshtkhar counties. According to available information
between the years 2002 -2004, three suburbs called Nashtifan, Salami and Jangal
were converted into cities. Theoretical research based on the theories of IbnKhaldun, Weber, Veblen, Simmel, Bourdieu, Giddens and Cheney have been
developed. The research method was based on a survey, and a questionnaire was
developed to collect data. The results show that more changes in the lifestyles of
the people in the cities Salami and Nashtifan were caused by cultural factors and
those in the Jangal have been caused by economic factors. Also the results show
that there is a significant relationship between social participation, political and
administrative organizations, ways and means of communications, individualism,
identity and relationships, indirect and secondary classes as factors of social,
cultural and educational facilities, wasteful consumption and cultural capital as
cultural factors, consumerism, shopping, tendency towards speculative interests,
fading support of joint economic prosperity as economic factors and lifestyle.
Keywords: Rural development, Small town, Social participation, wasteful
consumption
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