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 چکيده 

تحت تأثير تبديل روستا به شهر، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصرادی گونراگونی سربک زنردگی افرراد سراكن در نرواحی        
سبک زندگی در نحوه گذران اوقاا فرامت، پوشراک، تغذيره، مرديريت بردن، سربک      . كنند دچار تغيير و دگرگونی میروستايی را 

اين پژوهش با هدف بررسی تأثير راهبرد تبديل روستا به شهر بر سبک زنردگی  . شودگر میمعماری و چيدمان داخلی منازل جلوه
طبرق  . شرده اسرت   خواف و رُشتخوار در استان خراسران رضروی انجرام    هایساكنان روستاهای تبديل شده به شهر در شهرستان

هرای مرورد   های نشتيفان، سالمی و جنگل در شهرستانسه نقطه روستايی به نام0010-10های اطالعاا موجود در فاصله سال
نفر از ساكنان اين روستاها  007ای بين گيری سهميهبا استفاده از نمونه  005اين تحقيق در سال . اندمطالعه به شهر تبديل شده

بيشرترين  نتايج مطالعه نشان داد . ها پرسشنامه محقق ساخته استروش پژوهش پيمايشی و ابزار گردآوری داده. شده است انجام
. انرد تغيير سبک زندگی در شهرهای نشتيفان و سالمی متأثر از عوامل فرهنگی و در شهر جنگل ناشی از عوامل اقتصرادی بروده  

ها و وسايل ارتباطی، روحيه  های سياسی و اداری، شبکه راه بين مشاركت اجتماعی، سازمانطبق آزمون فرضيه تحقيق، همچنين 
ای و عنوان عوامل اجتماعی، امکاناا فرهنگی و آموزشی، مصرف رسرانه  فردگرايی، هويت طبقاتی و روابط ميرمستقيم و ثانويه به

رنگ شردن  گرايی و همچنين ايجاد مراكز خريد، تمايل به منافع سوداگرانه، كمصرفعنوان عوامل فرهنگی، م سرمايه فرهنگی به
پيشرنهاد  . عنوان عوامل اقتصادی و سبک زندگی افراد ارتباط معناداری وجرود دارد  های مشترک و سطح رفاه اقتصادی بهحمايت
سمت سبک زندگی مدرن هسرتند، بنرابراين مری    با توجه به اينکه روستاهای تبديل شده به شهر هنوز در مرحله گذار بهشود می

 .رسانی گرددهای فردی و اجتماعی، به نحو صحيح و اثربخش اطالعبار اين سبک زندگی در حوزهبايست معايب و آثار زيان
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 مقدمه

ميليراردی   7بيش از نيمری از جمعيرت   . ها بدل شده استو قطعی زندگی انسانامروزه شهرنشينی به شکل مالب 
. رسددرصد جمعيت می 11تا  71جهان ساكن شهرها هستند و اين ميزان در برخی كشورها بسيار بيشتر بوده و گاه به 

ه هم وجود داشرته  اين پديده در گذشت. های زندگی اجتماعی امروز در سطح دنياست ترين جنبه شهرنشينی يکی از مهم
در واقع رشد شهرنشينی در سرطح  . از جهت تعداد و نسبت جمعيت شهری قابل قياس با امروز نيست ولی مسلما  ؛است

ايرن پديرده   . رود دوم آن شروع شده و از اين جهت يک پديده جديد به شمار می  ويژه از نيمه جهان در قرن بيستم و به
خاكی را يند جهانی، توزيع فضايی ساكنين كرهآاين فر. كنند را تجربه كرده يا می تمام كشورها آن جهانی است و تقريبا 

 نمايد ناپذير می يندی كه به نظر برگشتافر. های جهان شکل داده و هنوز هم در حال شکل دادن استدر تمام قسمت
رود حتی در آينرده تحرول    شناختی نو كه انتظار می های جمعيت ترين پديده يکی از مهم ،در حقيقت .(0111 ،0پومايين)

همچنين در كشرورهای   (.0119 ،0تودارو) رشد سريع شهرنشينی در كشورهای در حال توسعه است ،بيشتری ايجاد كند
 10به  0591 درصد در سال 9/07و  9/10از  در حال توسعه نسبت جمعيت روستايی و شهری از كل جمعيت به ترتيب

هرای  تغيير در قانون تقسيماا كشوری در دهره  (.0100، 0اچ دی آی)تغيير پيدا كرده است  0101درصد در سال  07 و
بررای پيشراهنگان    (.0115،  انرضوانی و همکرار )اخير، الگوی نظام سکونتگاهی در ايران را به شدا تغيير داده است 

ای كه نظم اجتمراعی روسرتايی را   شناسی، پرسش اساسی عبارا بود از اينکه بر سر سازوكارهای انسجام دهندهجامعه
خالصه سؤال پيرامون اين مهم مطرح شده است كره در دنيرای شرهری     طور بهاند، چه خواهد آمد؟ داشتهبر پا نگه می

و تأثيراا شهرنشينی بر همبستگی سازمان اجتمراعی اشرکال حيراا اجتمراعی پيشرين      چه خواهد شد « روستا»جديد 
چگونه خواهد بود؟ بعد از تبديل يک روستا به مركز شهری آن منطقه با پديرده شهرنشرينی روبررو شرده كره عوامرل       

سراكنان ايرن    مجموع اين عوامل نيز بر سربک زنردگی  . اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را نيز به دنبال دارد
ی گذران اوقاا فرامت، لباس و پوشاک، تغذيه، شامل نحوه) یزندگنواحی تأثيرگذار بوده و در نهايت سبک جديدی از 

هردف اصرلی   . آورنرد  یمرا پديد ( ، سبک معماری و چيدمان داخلی منازل(نظافت و اصالح سر و صورا) بدنمديريت 
به شرهر   شده ليتبدتصادی مؤثر بر سبک زندگی ساكنان روستاهای اين تحقيق بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اق

منظرور مطالعره    به شهر به مثابه زمينه انجام اين تحقيق به شده ليتبددر نظر گرفتن سبک زندگی در روستاهای . است
اا اجتماعی، مراكزی كه همچون نهالی نوپا بوده و با مطالعه تغيير. شده است روستاهای تازه تبديل شده به شهر انجام

هرا را خواهنرد   هايی را كه در آينده گريبان ايرن مکران  توان بسياری از معضالا و آسيبها می فرهنگی و اقتصادی آن
، مثرال  عنروان  بره . اسرت  گرفتره  انجرام گونه شرهرها   ای از مطالعاا جهانی در خصوص اينپاره .گرفت، شناسايی نمود

استراليا انجام داد به اين نتيجه رسيد كه مردم اين شهر احساس  1در تحقيقی كه در شهر اسمال تاون (0551)9دمپسی
برا  برودن سرطح    . تعلق و وابستگی شديدی به محل زندگی خود داشتند و از انسجام اجتماعی زيادی برخوردار بودنرد 
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2 - Todaro 

3 - United Nation Development Program 
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6 - Smal Town 
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نشان داد كه ( 0550) 0ويلسونيج تحقيق نتا. مشاركت اجتماعی در اين منطقه شهری به وضوح مشاهده گرديده است
. ، ولری ايرن ترأثيراا انردک اسرت     شرود  یمر های چهره به چهره برا اقروام   هر چند شهری شدن باعح كاهش مالقاا

و تلفرن   0سيمارتباطی بیی ها یفناوردهد كه پاسخگويان تمايل به شناسايی نشان می (0111) 0ویی تحقيق ها افتهي
بره فقردان زيرسراخت و خردماا       چادنوپاديای. زندگی اجتماعی فعال دارندعنوان مالک مربی شدن و سبک همراه به

در داخرل  . (0517، 9اوماجرا )گونه شهرها در هند و نقش آن در دست يافتن به توسعۀ پايردار اشراره دارد    اساسی در اين
نشان داده كه تبديل روستا به شهر در كراهش مهراجرا روسرتاييان بره     ( 0011) خرامهايزدی نتايج تحقيق كشور نيز 

ويرژه در بخرش خردماا اداری و    های شغلی بهتر و تثبيت جمعيت در نواحی روستايی، افزايش فرصتشهرهای بزر 
 (0011) یرانتخابيامتوانا و  .ها مؤثرند جاد شده و حوز  نفوذ آنتجاری، و نيز در بهبود كاركردهای خدماتی شهرهای اي

اند كه تبديل روستاها به شهر نه تنها تحو ا اجتماعی، اقتصادی و فضايی مهمری را  در تحقيقی به اين نتيجه رسيده
سريف اللهری و    .دهرد تأثير قرار مری شدا تحتكند، بلکه حوزه نفوذ روستاهای تبديل شده به شهر را نيز به ايجاد می
در تحقيقی به اين نتيجه دست يافتند كه تبديل روستای اژيه به شرهر در تغييرر كراربری اراضری و      (0017) همکاران

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 

نشان داد كه فرآيند تبديل روستا به شهر در مناطق مورد مطالعره دارای   (0050)صادقی نتايج حاصل از پژوهش . است
های شرغلی جديرد و بعضری از پيامردهای منفری      ديل روستا به شهر و ايجاد فرصتيی مثبت رضايتمندی از تبامدهايپ

ارزيابی تحقيقاا صورا گرفته در اين . ها بوده است كاهش انسجام اجتماعی مردم، تغيير كاربری اراضی و تخريب آن
يقاا انجام گرفتره بره   نشان داد كه اكثر تحق( تبديل روستا به شهر و تأثيراا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن) حوزه

بررسی تأثيراا محيطی و كالبدی و تحقيقاا اندكی نيز به مطالعه اثراا اقتصادی و اجتماعی ايرن فرآينرد در منراطق    
شده پيرامون سبک زندگی نيز تأثير برخی عوامل اجتماعی يرا فرهنگری را برر     تحقيقاا انجام. اندمورد مطالعه پرداخته

در اين تحقيقاا سبک زندگی . اندهای تجاری را مدنظر داشتهده و يا صرفا  تأثير آگهیسبک زندگی مورد توجه قرار دا
در پژوهش حاضر سبک زندگی در بستر شهرنشينی مرورد ارزيرابی قرارگرفتره و    . مصرفی بيشتر مورد تأكيد بوده است

بره شرهر مرورد بررسری     تأثير عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبرديل شرده   
 .اند، امری كه در تحقيقاا پيشين توجه چندانی به آن نشده استقرارگرفته

1اسپايکمن نيکالس
 های تماس و ها اتحاديه ثانوی، های گروه زياد اجتماعی تعداد لحاظ به شهر، در كه است معتقد 

 يری، گرا عقرل فرديرت،   الگرو آزادی،  همين در. دارد ملبه دائمی روابط و اوليه، اجتماعاا های گروه كم، تعداد بر زودگذر

 صرديق ) دارد ملبره  تواضرع  و احساسراا، صرميميت   جمرع،  برا  همنوايی محدوديت، بر خودنمايی و عموميت رسميت،
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 و رو در رو روابرط  یجا به ثانوی و ميرمستقيم روابط جايگزينی با شهرها رشد 0رابرا پارک نظر به(. 0015سروستانی، 
 با بود، اخالقی یها ارزش اساس بر قبال  كه اجتماعی، شهر كنترل در .است همراه جامعه در افراد هایهمکاری در اوليه

 بيشتر كه یدرحال كندمی ادعا 0فيشر كلود (.0515، 0پارک)است  شده اوليه روابط مثبت، جايگزين قانون اساس بر كنترل

 برر  افراد بين رفتار در ژهيو سهم بوده، نژاد و طبقه مثل یا نهيزم عوامل دليل به شهر در افراد بين در موجودی ها تفاوا

 بره  دارنرد،  فرصرت  برزر   سراكنان شرهر   شرهر،  جمعيرت  اندازه دليل به يعنی. است متفاوا سکونتشان محل اساس

 زنردگی  در یفرهنگر  خررده  ديردگاه  اسراس  بر. ابندي یمی سخت به را آن معمو   روستا ساكنان كه كنند عمل يیها وهيش

 زنردگی  كمترری  جمعيرت  برا  یهرا  مکران  در كه كسانی از ،تر متنوع با افراد رابطه برقراری برای شهر ساكنان شهری،

و  شرهر  ساكنان بين شده مشاهده زندگی سبک در تفاوا كه ها استشبکه يا روابط اين. بيشتری دارند فرصت كنند می
 (.0015سروستانی،  صديق)بخشد  می تداوم را روستا ساكنان

بدين سربب هنگرامی كره انسران،     . است اش یزندگابن خلدون معتقد است انسان ساخته و محصول محيط و نوع 
سازد تا از آن تبعيت نموده و صفاا خرود نظيرر تجمرل،     شهرنشين شده و در شهرها ساكن گرديد، شهر او را وادار می

ای از  جامعره گونره   از نظر توني ،(. 0019عليمردانی، )كند  گذرانی و سرگرمی را بر او تحميل می لف، اسراف، خوشتک
مرردم   دهند كه ها نشان می اين ويژگی. زندگی در مراكز شهری است كه معمو   با خصوصياا شهرنشينی همراه است

كنند و ارتباط دارند سراير شرهروندان و    د میرها برخو ه در زندگی روزانه خود با آنجامعه شهری مير از عده معدودی ك
 در. (0079 قنادان،) شناسند بر عک  اجتماع روستايی كه تمام افراد يکديگر را می در واقع .شناسند شهرنشينان را نمی

 عقالنيرت  و كرارآيی  برر  مبتنی اجتماعی شهری، روابط زندگی سبک در توني  هينظر به بنا كه گفت توان می مجموع،

 برا  افرراد  اجتمراعی  كنتررل  و اسرت  اجتماعی متقابل یها كنش و صميميت عاطفه، از خالی و سطحی روابط اين. است

 حسرابگر،  و شرناس  وقرت  شرهری  هرای انسان زيمل، نظر به(. 0010 فکوهی،) رديگ یم رسمی صورا نهادهای كمک

 و تودار احتياط آميز، بر رفتاری مبتنی ذهنی گرايش دارای محيط شهری، شمار بی های محرک برابر در( دلزده) تفاوا یب
 شرهری  عرام  ويژگری  مخفی، احساس تنفر با همراه توداری،. هستند و خشک سرد و هاهمسايه از خبربی دار،خويشتن

مشراهده   ديگری محيط هيچ در كه بخشد می افراد به شخصی آزادی ميزانیويژگی  حال اين عين در كه شود،می تلقی
هرا ارتبراط نزديکری    بين شهرنشينی، سواد، ميزان مشاركت و دسترسی به رسرانه   دانيل لرنر (.0070زيمل، )شود نمی
خاصيت جزئی و سود جويانه روابط بين افراد در شرهر، در سرطح    ورث معتقد است كه(. 0091اسدی و مهرداد، )يافت 

گسترش روابط مالی . نمايدمختلف تجلی می هایحرفهدر آشکارترين صورا خود در تخصصی شدن كارها و نهادها و 
زنردگی جمعری و فشررده و     همچنرين  .سرازد  كاركرد اجتماعی را دچار وقفه مری  .انجامدو پولی به روابط مارتگرانه می

-طلبری و بهرره  جاه جويی،در كنار يکديگر، رقابت كاركردن افرادی كه احساساا و عواطف خاصی نسبت به هم ندارند

های اجتماعی، نوعی كنترل صوری ضروری نظمیها و بیمسئوليتبرای جلوگيری از بی .دهدكشی متقابل را رواج می
  (. 001توسلی، ) گرددمی

                                                                                                                                                         
1 - Park  
2 - Park 

3 - fischer 

4 - Daniel Lerner 
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پردازان مرورد نظرر، در قالرب سره متغيرر       ر استفاده از نظرياا ارائه شده، اثراا مورد نظر هر يک از نظريهمنظو به
 .است شده ارائه 0كه در جدول  شده یبند دستهاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

 شده انيبهای مورد نظر بر اساس نظرياا مختلف متغيرهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحقيق و شاخص .1 جدول
 کننده انيبپردازان  نظريه/نظريه پرداز ها شاخص متغيرها 

 شاخص

 ماك  وبر، دانيل لرنر و لوئي  ورث مشاركت اجتماعی عوامل اجتماعی
 ابن خلدون، وبر، ورث و اسپايکمن های سياسی و اداریسازمان
 پارک، اسملسر و لرنر ها و وسايل ارتباطی شبکه راه

 ابن خلدون، توني ، دوركيم، وبر و لرنر روحيه فردگرايی
 ابن خلدون، دوركيم هويت طبقاتی

 توني ، زيمل، پارک، ورث و فيشر روابط ميرمستقيم و ثانويه

 لرنر و بورديو امکاناا فرهنگی و آموزشی عوامل فرهنگی
 لرنر و بورديو ایمصرف رسانه

 لرنر و بورديو سرمايه فرهنگی

 ابن خلدون های دينی گرايش

 ابن خلدون، زيمل، وبر و اسملسر شيوه معيشت عوامل اقتصادی
 زيمل مصرف گرايی

 وبر بازار و مراكز خريد
 ابن خلدون، زيمل، پارک و ورث منافع شخصی و سوداگرانه
 ابن خلدون حمايت های مشترک
 ابن خلدون و لرنر سطح رفاه اقتصادی افراد

 های تحقيق يافته: خذأم          
 

 (.0017مهردوی كنری،   ) اسرت  قرارگرفته زيادی شناسان توجه جامعه مورد زندگی موضوع سبک اخير هایدهه در
-مری  جامعره  و افرراد  نظام ارزشی بر زندگی سبک تأثير بررسی به شهرنشين و نشين باديه سنخ دو طرح با ابن خلدون

 اسراس  بر را شهرنشين و نشينباديه اجتماعی سنخ دو چيست؟ وی اختالفی چنين علت دريابد بود در صدد وی. پردازد

 را دو سنخ اين اختالف اصلی علت یطوركل به و سازدمی مطرح زندگی سبک همان يا های زندگیشيوه و معيشت روش
 جره ينت در هرا ملرت  زنردگانی  شرئون  و رسوم و عاداا تفاوا كه دانست بايد. داندمی معيشت وهيش و جغرافيايی محيط

هرای زيمرل در ارتبراط برا     ديردگاه  (.0070ابن خلدون، )گيرند می پيش خود( اقتصاد)معاش  وهيش كه در است اختالفی
 هرای سبک درون از گوناگون مُدهای بر از ديد و .اندمدهای شهرنشينی تدوين شدهامصرف بر اساس مفهوم شهر و پي

آدا   ايرن  كره  دارد خراص  آدابری  زنردگی  سبک هر. شوندمی رد يا ها پذيرفته آن وسيله به و شده ناشی زندگی مختلف
وبرر،  ) «باشرد  كنش گيریجهت مبنای مربوطه رفتار بودن تازه كه شوندمی ناميده مُد آدا ، زمانی»شود می نيز مُد شامل
0بورديو نظريه در (. 007

 چرون  هرايی عرصه در فرد كننده بندیطبقه و شده بندیطبقه اعمال شامل كه زندگی سبک 

 در اسرت،  رفتن راه و گفتن سخن آدا  خانه، و اثاثيه معاشرا، شيوه ورزش، و تفريحاا نوع روز، شبانه تقسيم ساعاا

 در جهرت  ذوق زمينره،  تغييرر  برا  بورديرو  نظر به (.0010باكاک، ) است افراد ترجيحاا يافتهتجسم و يافته واقع عينيت

ذوق  زمينره،  تغييرر در  برا . يابرد بازترا  مری   عملکررد  در زمينره  و ذوق برين  همگامی كه كندمی حركت آن با همگامی

                                                                                                                                                         
1 - Bourdreu 
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 ذوق در تغييراتری  در نتيجره،  .اسرت  كررده  حركرت  زمينره،  در تغييرراا  برا  نوايیهم در روستاييان (ذهنی ساختارهای)

 سربک  در تغييرر ) روسرتاييان  عملکررد  در تروان  می آن را بازتا  كه است آمده وجود به روستاييان (ذهنی ساختارهای)

 الگروی  در تغييرر  گفتراری،  شريوه  در تغيير مذايی،عاداا تغيير بهداشتی، در شيوه تغيير پوشاكی، شيوه در تغيير :زندگی

بر اساس نظريه بورديو روستاها و شهرها با يکديگر از لحراظ سربک    (.0019توكل، ) كردمشاهده( اوقاا فرامت گذران
 آينرد، مری  در روزمرره  عملکردهرای  صرورا  بره  زنردگی  از نظر گيدنز سبک (. 051بورديو، )هايی دارند زندگی تفاوا

 از يک هر .يابندمی تجسم ديگران با مالقاا برای محيط مطلو  و كار، طرز خوراک، پوشش، نوع در كه عملکردهايی

 پايان از پ  كنم، كار چگونه كار در بخورم، چه بپوشم، چه) كند می روزانه زندگی در شخص يک كه هايیگيریتصميم

-نه گراناز نظر چِنی تحليل (. 001گيدنز، )دارند  مشاركت امور روزمره تنظيم و تعيين در (كنم مالقاا كسی چه با كار

 را جرن   بره  وابسته هاینقش به مربوط یها داشت چشم يا اوقاا فرامت عاداا مذايی،رژيم تغيير هایزمينه بايد تنها
هرايی از  هرم، صرورا  هرای زنردگی   سبک. نيز هستند تغيير گوناگون انواع فرهنگی معنای نيازمند دانستن بلکه بدانند،

-منظور استفاده از نظرياا ارائه شده، شاخص به (.0551، 0چنی) يابندهويت جمعی هستند، كه در طول زمان تحول می

 .ارائه شده است 0زندگی، در قالب جدول پردازان مورد مطالعه جهت سنجش سبکهای مورد نظر هر يک از نظريه

 پردازان مورد مطالعه عناصر تشکيل دهنده سبک زندگی به تفکيک نظريه و ها شاخص .2جدول 

 پردازان بيان كننده شاخص نظريه/نظريه پرداز هاشاخص متغير 

 سبک زندگی

 بورديو و چِنی الگوهای گذران اوقاا فرامت
 زيمل، وبلن، وبر، بورديو و گيدنز (لباس) يیمُدگرا

 بورديو، گيدنز و چِنی نوع تغذيه
 بورديو (نظافت بدن و آرايش سر و صورا) بدنمديريت 

 بورديو سبک معماری و چيدمان داخلی منازل
 بورديو زبان و لهجه صحبت كردن

 های تحقيق يافته: مآخذ
 

های فرعی هر های كلی و نيز فرضيهفرضيه. های پژوهش حاضر در دو بخش كلی و فرعی بيان شده استفرضيه
 :از اند عباراها  يک از آن

 .دارند سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير اجتماعی بر عوامل رسد یم  نظر به

هرا و وسرايل ارتبراطی، روحيره      های سياسی و اداری، شربکه راه رسد مشاركت اجتماعی، ايجاد سازمانبه نظر می
عوامل اجتماعی بر سبک زنردگی سراكنان روسرتاهای     عنوان فردگرايی، هويت طبقاتی و روابط ميرمستقيم و ثانويه به

 .دارند تبديل شده به شهر تأثير

 .دارند تبديل شده به شهر تأثير بر سبک زندگی ساكنان روستاهای فرهنگی عوامل رسد یمنظر  به

                                                                                                                                                         
1 - Chaney 
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مل عنوان عوا های دينی بهای، سرمايه فرهنگی وگرايشرسد امکاناا فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانهبه نظر می
 .دارند فرهنگی بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر تأثير

 .دارند روستاهای تبديل شده به شهر تأثير ساكنان اقتصادی بر سبک زندگی عوامل رسد یم نظر  به

شردن  گرايی، ايجاد بازار و مراكز خريد، منافع شخصی و سوداگرانه، كمرنرگ رسد شيوه معيشت، مصرفبه نظر می
عنوان عوامل اقتصادی بر سبک زندگی ساكنان روسرتاهای تبرديل    های مشترک و سطح رفاه اقتصادی افراد بهحمايت

 .دارند شده به شهر تأثير

را بررای تحقيرق    0توان مدل مفهرومی شرکل   های احصاء شده از نظرياا مختلف مطروحه، میبر مبنای شاخص
 .حاضر ترسيم نمود

 

 مدل مفهومی تحقيق .1 شکل

 

 هامواد و روش

برداری و از های اسنادی و پيمايشی بهرهدر اين پژوهش از روش. همبستگی است -پژوهش حاضر از نوع توصيفی
جامعه آماری عبارا است از مراكزی كره در فاصرله   . است شده استفاده ها دادهپرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری 

های خواف و رُشتخوار واقع در استان خراسان رضروی از منراطق   شمسی در شهرستانهجری  0010الی  0010 یزمان



 5331 زمستان، 4، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      644

 

 01عنوان جامعه آماری، ايرن بروده كره حرداقل      علت در نظر گرفتن اين بازه زمانی به. اندروستايی به شهر تبديل شده
ی خروب  بره گی سراكنان  تا عوارض و اثراا اين مسرئله برر سربک زنرد     سال از تبديل اين روستاها به شهر گذشته باشد

هجرری شمسری، در    0010الری   0010 یزمانطبق اطالعاا موجود در بازه . مشخص شده و خود را نشان داده باشند
در ) جنگرل و ( شهرسرتان خرواف   در) یسرالم مركز روستايی به اسامی نشتيفان و  0 تعدادهای مورد مطالعه شهرستان

-كه در اين تحقيق سه شهر جديد مذكور مورد مطالعه قرارگرفتره  اندبه مناطق شهری تبديل شده( شهرستان رُشتخوار

سه شهر جامعه آماری ايرن تحقيرق در    0051سرشماری سال  طبق اطالعاا منتشره از سوی مركز آمار ايران، در. اند
-ترايج بره  آماری، حجم نمونه اين تحقيق بر اسراس ن با نگرش به جامعه. اندنفر داشته 57 01مجموع جمعيتی برابر با 

، (اختصاص متناسب) یاسپ  به شيوه سهميهنفر بدست آمده و  007گيری كوكران برابر با دست آمده از فرمول نمونه
 .بين شهرهای جامعه آماری تقسيم شده است

ی، در ريگ نمونهبا توجه به جامعه آماری مورد مطالعه و با در نظر گرفتن درجه دقت و صحت جامعه نمونه و خطای 
 گيری رايج در علوم اجتماعی يعنی فرمول كوكران در معادلهاول، حجم نمونه تحقيق با استفاده از فرمول نمونه مرحله

، در ميان شهرها جامعره  (اختصاص متناسب) یابه شيوه سهميه 0و سپ  مطابق فرمول ( 0011رفيع پور، ) محاسبه 0
 .آماری تقسيم شده است

  گيری كوكرانفرمول نمونه (0)

 

 

 pدرجه اطمينران،   dدرصد احتمال صحت گفتار و سطح احتمالی،  tجامعه آماری،  Nجامعه نمونه،  n ،0در فرمول 
 .عدم وجود صفت در جامعه آماری qوجود صفت در جامعه آماری، 

 .باشدصورا زير می بهنحو  محاسبۀ حجم نمونه مورد انتخا  از هر شهر مورد مطالعه 

(0)  

N

Nhn 
nh   

 نتايج و بحث

 آمرده اسرت كره در زيرر ارائره شرده اسرت،        دست بهنفر  007كل نمونه آماری تحقيق بر اساس فرمول كوكران، 
تعداد نمونه . بنابراين در مرحله دوم، حجم نمونه به شيوه اختصاص متناسب، در ميان شهرهای جامعه آماری تقسيم شد

 .محاسبه گرديد (0011سرمد و همکاران، ) 0مورد انتخا  از هر شهر مورد مطالعه با استفاده از فرمول 
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 .باشدصورا زير می نحو  محاسبۀ حجم نمونه مورد انتخا  از هر شهر مورد مطالعه به

( )  
122:

20497

337(7426)
nh   

، تعرداد  (حجرم گرروه نمونره   )n: 337 ، (ام n تعداد نمونه مورد انتخرا  از طبقره  )nh كه شيوه اختصاص متناسب؛ 
 (تعداد كل افراد جامعه آماری) N: 20497 ، (ام n تعداد افراد جامعه در طبقه) :Nh جمعيت هر شهر جامعه آماری

 تعداد جامعه آماری و نمونه آماری تحقيق به شيوه اختصاص متناسب .3جدول 

 (نفر) نمونهتعداد  (نفر) تيجمعتعداد  جامعه نمونه آماری

 000 01 7 شهر نشتيفان
 011 1910 شهر سالمی
 017 51 1 شهر جنگل
 007 57 01 جمع

 (0050) نيمحققای های كتابخانهبررسی: منبع
 

درصرد در محردوده    0 /0 همچنرين . انرد درصد نيز زن بوده  0/ درصد مرد و  1/19 مطالعه مورد افراد مجموع از
 0/5سرال،   5 تا  1 درصد در محدوده سنی  0/07 سال، 05تا  01درصد در محدوده سنی  7/07سال،  05تا  05سنی 

درصد متأهرل    1/7. اندسال به با  بوده 11درصد نيز در محدوده سنی  9/0سال و  95تا  91درصد در محدوده سنی 
درصرد كشراورز و    0/05دار، درصرد خانره   1/05درصد دارای شغل آزاد،  01 همچنين. انددرصد نيز مجرد بوده 09/ و 
 5/1درصد معلرم و   0درصد بيکار،  0/0درصد بامدار،  0/0درصد دامدار،   /0درصد كارمند،   /1درصد دانشجو،  9/01

 5/05درصد دارای تحصيالا ابتدايی،  1/05 سواد،درصد بی 0/1مطالعه  مورد افراد مجموع از. انددرصد نيز راننده بوده
و دكتررا   1/1درصد كارشناسری،   7/00درصد كاردانی،  5/9درصد ديپلم،  01/ درصد ديپلم ناقص،  5/7درصد سيکل، 

دهد كه ارتباط معنرادار  نشان می(  جدول ) قيتحقهای آزمون همبستگی پيرسون بين فرضيه. اندنيز حوزوی بوده 0/1
های دينی و تغيير شيوه معيشت با سربک زنردگی برا    جز دو فرضيه گرايشهای فرعی مورد بررسی بهبين اكثر فرضيه
هرايی ماننرد مشراركت اجتمراعی،      بيران نمرود كره شراخص     توان یمبنابراين ؛ تأييد شده است 111/1سطح معناداری 

ها و وسايل ارتباطی، روحيه فردگرايی، هويت طبقراتی، روابرط ميرر مسرتقيم و      های سياسی و اداری، شبکه راه سازمان
گرايی، ايجاد بازار و مراكز خريد، تمايل ای، سرمايه فرهنگی، مصرفثانويه، امکاناا فرهنگی و آموزشی، مصرف رسانه

زنردگی سراكنان    بر تغييراتری سربک   افراد اقتصادی رفاه های مشترک، سطح به منافع سوداگرانه، كمرنگ شدن حمايت
همچنين جهرت رابطره كليره متغيرهرای مسرتقل و متغيرر وابسرته        . باشندروستاهای تبديل شده به شهر تآثيرگذار می

ای وابسته نيز نشان داد كه بين دو متغير مصرف رسانهباشد بررسی شدا رابطه متغيرهای مستقل و متغير مستقيم می
های سياسی  زندگی رابطه قوی وجود دارد، همچنين بين متغيرهای مشاركت اجتماعی، سازمانگرايی و سبکو مصرف
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ها و وسايل ارتباطی، روحيه فردگرايی، روابط مير مستقيم و ثانويره، امکانراا فرهنگری و آموزشری،      و اداری، شبکه راه
های مشترک و سطح رفاه اقتصرادی افرراد و سربک    رمايه فرهنگی، ايجاد بازار و مراكز خريد، كمرنگ شدن حمايتس

هرای دينری، تغييرر شريوه معيشرت و تمايرل بره منرافع         بين متغيرهای هويت طبقاتی، گرايش زندگی رابطه متوسط و
 .سوداگرانه نيز رابطه ضعيفی وجود دارد

 های تحقيق فرضيه گی پيرسونهمبستآزمون مقايسه  .4جدول 

 های فرعی فرضيه عوامل
 سبک زندگی

 تعداد سطح معناداری مقدار

 عوامل اجتماعی

 007 111/1 001/1 مشاركت اجتماعی
 007 111/1 1/ 00 های سياسی و اداری سازمان
 007 111/1 057/1 ها و وسايل ارتباطی شبکه راه

 007 111/1 017/1 روحيه فردگرايی
 007 111/1 051/1 هويت طبقاتی

 007 111/1 1/ 01 روابط مير مستقيم و ثانويه

 عوامل فرهنگی

 007 111/1 001/1 امکاناا فرهنگی و آموزشی
 007 111/1 10/1  ای مصرف رسانه

 007 005/1 110/1 های دينی گرايش
 007 111/1 075/1 سرمايه فرهنگی

 عوامل اقتصادی

 007 117/1 011/1 تغيير شيوه معيشت

 007 111/1 1/ 9  گرايی مصرف

 007 111/1 1/ 00 ايجاد بازار و مراكز خريد

 007 111/1 050/1 تمايل به منافع سوداگرانه

 007 111/1 007/1 های مشترک كمرنگ شدن حمايت

 007 111/1 099/1 سطح رفاه اقتصادی افراد

 های تحقيق يافته: مأخذ 

 

 . استفاده شده است Fبرای مقايسه ميانگين متغيرهای مستقل و وابسته بين شهرهای مورد مطالعه از آزمون 

 معناداری تفاوا ميانگين متغير سبک زندگی در شهرهای مورد مطالعه آزمون .5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربع درجه آزادی مجموع مربعات متغير

 زندگی سبک

 177/1 177/1 193/423 5 111/943 بین گروهی

   193/511 991 354/73931 درون گروهی

    997 333/73115 مجموع

 های تحقيق يافته: مأخذ        

 
طبق اين جردول،  . ارائه شده است 9نتايج تفاوا ميانگين متغير سبک زندگی در شهرهای مورد مطالعه در جدول  

بيشتر است، در نتيجه دليلی برر رد فررض صرفر وجرود      19/1بوده كه از  11/1 آمده برابر با  به دستسطح معناداری 
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تفراوا معنراداری برين ميرانگين متغيرر سربک زنردگی در         گرر يد عبارا ؛ بهگردد ینمندارد و بنابراين فرض ادعا تأييد 
 .شهرهای مورد مطالعه وجود ندارد

 معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه آزمون .6جدول 

 متغير
مجموع 

 مربعات
 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مربع درجه آزادی

 عوامل فرهنگی

 113/1 322/1 954/4197 5 719/5115 بین گروهی

درون 

 گروهی
371/73329 991 411/513   

    997 711/14357 مجموع

 های تحقيق يافته: مأخذ          

 
. دهرد  نتيجه آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه را نشان می 1جدول 

كمتر است، در نتيجه دليلری برر رد فررض     19/1بوده كه از  111/1آمده برابر با  به دستطبق جدول سطح معناداری 
به عبارا ديگر تفاوا معناداری بين ميانگين متغير عوامل ؛ گرددادعا وجود ندارد و بنابراين فرض نقيض ادعا تأييد نمی

 .فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه وجود دارد

 معنادار متغير عوامل فرهنگی بين شهرهای مورد مطالعهپ  آزمون وجود تفاوا . 7جدول 

 آزمون

 شهر

 محل

 سکونت

 شهر

مورد 

 مقايسه

تفاوت 

 ميانگين

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 فاصله معناداری

 حد باال حد پايين

 آزمون توكی
 

 نشتيفان
 90/01 90/0 119/1 50/0 10/1 سالمی

 00/7 -71/0 011/1 50/0 10/0 جنگل

 سالمی
 -90/0 -90/01 119/1 50/0 -10/1 نشتيفان

 0/   -7/ 1 007/1 57/0 -01/0 جنگل

 جنگل
 71/0 -00/7 011/1 50/0 -10/0 نشتيفان

 19/7 -0/   007/1 51/0 01/0 سالمی

 های تحقيق يافته: مأخذ     
معنراداری برين ميرانگين عوامرل     شود، طبق آزمون توكی تفاوا مشاهده می آزمون پ  7طور كه در جدول  همان

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

 توان گفت كه ميانگين عوامل فرهنگی در شهرهای سالمی و جنگل همگن بوده و در يکمی 1با توجه به جدول 
؛ گيرندگيرند، همچنين ميانگين اين عوامل در شهرهای جنگل و نشتيفان نيز در يک دسته ديگر قرار می دسته قرار می

به عبارا ديگر ميانگين عوامل فرهنگی بين شهرهای سالمی و جنگل و همچنين جنگل و نشتيفان تفاوا معنراداری  
 .شودمشاهده می نداشته ولی بين شهرهای سالمی و نشتيفان تفاوا معناداری
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 در شهرهای مورد مطالعهعوامل فرهنگی ميانگين متغير  .8جدول 

 آزمون
 محل شهر

 سکونت
 تعداد

 های همگنتعداد گروه

1 2 

 آزمون توكی
 

 سطح معناداری

  11/90 011 سالمی

 91 91 017 جنگل

 10/91  000 نشتيفان

 000/1 009/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ                         

 
 آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه .9جدول 

 عامل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربع
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

عوامل 
 اقتصادی

 111/1 055/1  00/009  0 9/0011 1 بين گروهی

   151/005  00 91 1 / 70 درون گروهی

    001 1717 /975 مجموع

 های تحقيق يافته: مأخذ                    

 
. دهرد نتيجه آزمون معناداری تفاوا ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه را نشان می 5جدول 

كمتر است، در نتيجه دليلری برر رد فررض     19/1بوده كه از  111/1آمده برابر با  به دستطبق جدول سطح معناداری 
به عبارا ديگر تفاوا معناداری بين ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعره وجرود   ؛ ادعا وجود ندارد

 .دارد

 مطالعهپ  آزمون وجود تفاوا معنادار متغير عوامل اقتصادی بين شهرهای مورد  .11جدول 

 آزمون

 شهر

 محل

 سکونت

 شهر

مورد 

 مقايسه

تفاوت 

 ميانگين

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 فاصله معناداری

 حد باال حد پايين

 آزمون توكی
 
 

 نشتيفان
 17/7 90/1 101/1 91/0  /01 سالمی

 0/0  -50/9 000/1 91/0 -09/0 جنگل

 سالمی
 -90/1 -17/7 101/1 91/0 - /01 نشتيفان

 -11/0 -00/01 111/1 10/0 -1/   جنگل

 جنگل
 50/9 -0/0  000/1 91/0 09/0 نشتيفان

 00/01 11/0 111/1 10/0 1/   سالمی

 های تحقيق يافته: مأخذ          

 
شود، طبق آزمون توكی تفاوا معناداری بين ميرانگين عوامرل   پ  آزمون مشاهده می 01طور كه در جدول  همان

ولری برين ميرانگين ايرن عوامرل در      . اقتصادی در شهرهای نشتيفان و سالمی و همچنين سالمی و جنگل وجود دارد
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 .شهرهای نشتيفان و جنگل تفاوا معناداری وجود ندارد

 ميانگين متغير عوامل اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه .11جدول 

 آزمون
 محل شهر

 سکونت
 تعداد

 های همگنتعداد گروه

1 2 

 آزمون توكی

  00/91 011 سالمی

  00/9  017 جنگل

 91/91  000 نشتيفان

 005/1 0  سطح معناداری

 های تحقيق يافته: مأخذ                          

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

 مدل عوامل

 ضرايب استاندارد نشده
ضرايب 

 مقدار استاندارد شده
t 

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
 Betaضريب 

 011/1 0/ 15  010/0 0/9   عدد ثابت 

 اجتماعی

 100/1 050/0 001/1 100/1 179/1 اجتماعی مشاركت

 751/1 091/1 100/1 101/1 111/1 اداری و سياسی های سازمان

 901/1 107/1 101/1 109/1 100/1 ارتباطی وسايل و ها راه شبکه

 111/1  /711 001/1 101/1 075/1 فردگرايی روحيه

 155/1 -007/1 -111/1 101/1 -1/ 11 طبقاتی هويت

 1/ 11 700/1 110/1 105/1 191/1 ثانويه و مستقيم مير روابط

 فرهنگی

 701/1 1/ 01 105/1 101/1 1/ 10 آموزشی و فرهنگی امکاناا

 111/1 019/9 071/1 0/1 1 000/1 ای رسانه مصرف

 911/1 -110/1 -100/1 100/1 -101/1 دينی های گرايش

 050/1 191/1 0/1 1 101/1 100/1 فرهنگی سرمايه

 اقتصادی

 15/1  -101/1 -105/1 107/1 -100/1 معيشت شيوه تغيير

 111/1  /910 005/1 101/1 1/ 01 گرايی مصرف

 510/1 1/ 00 117/1 107/1 119/1 خريد مراكز و بازار ايجاد

شخصی و  منافع به تمايل
 سوداگرانه

109/1 100/1 101/1 7 0/1  91/1 

 های حمايت شدن كمرنگ
 مشترک

110/1 101/1 110/1 101/1 511/1 

 115/1 0/ 10 001/1 109/1 150/1 افراد اقتصادی رفاهسطح 

 های تحقيق يافته: مأخذ        
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 مدل تجربی تحقيق -4شکل 

 

توان گفت كه ميانگين عوامل اقتصادی در شهرهای جنگل و نشتيفان همگن بروده و در  می 00با توجه به جدول 
به عبارا ديگر ؛ گيردنيز در يک دسته ديگر قرار میگيرند، همچنين ميانگين اين عوامل در سالمی  يک دسته قرار می

ميانگين عوامل اقتصادی بين شهرهای جنگل و نشرتيفان تفراوا معنراداری نداشرته ولری برين شرهرهای سرالمی و         
در مجموع تحليل رگرسريون متغيرهرای مسرتقل اصرلی و فرعری      . شودجنگل تفاوا معناداری مشاهده می –نشتيفان

بين هر سه عامرل اجتمراعی، فرهنگری و     -الف: دهد كهها بر متغير وابسته نشان می ثير آنتحقيق و سنجش ميزان تأ
با بررسی ضريب بتا مربوط . اقتصادی و سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر رابطه معناداری وجود دارد

ير را بر سربک زنردگی سراكنان    بيشترين ميزان تأث 011/1شود كه عوامل اجتماعی با بتای به اين عوامل مشخص می
و عوامل فرهنگری برا مقردار     1/ 01پ  از آن عوامل اقتصادی با ضريب . روستاهای تبديل شده به شهر داشته است

دهد كره برين   مقايسه ضرايب استاندارد شده مدل رگرسيونی نشان می - . های دوم و سوم قرار دارند در رتبه 050/1
بره  ؛ باشرد ی دينی و تغيير شيوه معيشت و سبک زندگی رابطه معکوسی برقرار میها متغيرهای هويت طبقاتی، گرايش

تحليرل  . شودعبارا ديگر تغييراا كاهشی اين متغيرها باعح تغييراا مثبت و افزايشی وضعيت سبک زندگی افراد می
ها را بر متغير وابسرته   ميزان تأثير هر يک از آن 0زمان هممتغير مستقل فرعی تحقيق با استفاده از روش  01رگرسيون 

 :دهدنشان می 00سبک زندگی به شرح جدول 

                                                                                                                                                         
1 - Enter 
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تروان  مری ( 00جردول  )آمده از اين تحليل  به دست 0یبتاهای حاصل از تحليل رگرسيون و ضريب بر مبنای داده
 :زير را برای تحقيق حاضر ترسيم نمود( تجربی)مدل علّی 

 ی ريگجهينت

فرهنگی و اقتصادی و روند رو به رشد شهرنشينی در سطح جهران و اهميرت   با توجه به شتا  تحو ا اجتماعی، 
مسئله سبک زندگی در نظام سکونتگاهی شهری، اين پژوهش در صدد شناسايی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

-هبر اساس نظرياا موجرود در ادبيراا جامعر   . مؤثر بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر بوده است
شناسی شهری و روستايی پ  از تبديل يک روستا به شهر و ورود آن منطقه به عرصه شهرنشينی پيامدها و عروارض  

. دهنرد  ناشی از اين تغيير و تحول خود را قالب عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشان می
ها رابطره معنراداری وجرود     نواحی اثرگذار بوده و بين آن بر همين مبنا مجموع اين عوامل بر سبک زندگی ساكنان اين

دهند، عوامل و پيامدهای اجتمراعی، فرهنگری و اقتصرادی     آمده از تحقيق نشان می به دستطور كه نتايج  همان. دارد
در جهرت رشرد و توسرعه     تنهرا  نره سياست تبديل شتابان روستاهای بزر  و تأثيرگذار به شهرهای كوچک و كم تأثير 

در  .ای پيش نرفته بلکه موجب بروز مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مختلفی در اين نواحی نيز شده اسرت همنطق
ميرانگين سربک   . نشرده اسرت  متغير وابسته سبک زندگی تفاوا ميانگين چندانی بين شهرهای مورد مطالعه مشراهده 

و    /0اما در شهرهای سالمی ؛ دهدنشان می مقدار با تری را   / كل به نسبت ميانگين  9 /1زندگی در نشتيفان 
زنردگی در  گيری نمود كره سربک  توان نتيجهلذا می. شود یمتری نسبت به ميانگين كل ديده ميزان پايين 0 /0جنگل 

در متغيرر عوامرل اجتمراعی تفراوا     . دهرد نشتيفان در مقايسه با سالمی و تمايل بيشتری جهت شهرنشينی نشان مری 
به  0/90و جنگل  0/90ميانگين عوامل اجتماعی در نشتيفان  .ين شهرهای مورد مطالعه مشاهده نشدميانگين چندانی ب

تری نسبت به ميرانگين  ميزان پايين 1 / یسالماما در شهر ؛ دهدمقدار با تری را نشان می 0/91نسبت ميانگين كل 
بررسری در شرهرهای نشرتيفان و جنگرل در      گيری نمود كه عوامل اجتماعی موردتوان نتيجهلذا می. شودكل ديده می

در متغيرر عوامرل فرهنگری تفراوا ميرانگين قابرل       . انرد مقايسه با سالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشرته 
به نسبت ميانگين كل  1/91ميانگين عوامل فرهنگی در نشتيفان . شودای بين شهرهای مورد مطالعه ديده میمالحظه

تری نسبت بره  ميزان پايين 1/90اما در شهر سالمی ؛ دهد مقدار مساوی را نشان می 91در جنگل مقدار با تری و  91
گيری نمود كه عوامل فرهنگری مرورد بررسری در شرهرهای نشرتيفان و      توان نتيجهلذا می. شودميانگين كل ديده می

غير عوامل اقتصادی نيز تفاوا ميانگين در مت. اندجنگل در مقايسه با سالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشته
بره   1/91جنگرل  و   0/9 فانينشرت ميانگين عوامل اقتصرادی در  . شودچشمگيری بين شهرهای مورد مطالعه ديده می

تری نسبت به ميانگين ميزان پايين 0/91 یسالماما در شهر ؛ دهدمقدار با تری را نشان می 7/90نسبت ميانگين كل 
توان گفت كه عوامل اقتصادی مورد بررسی در شهرهای جنگل و نشتيفان در مقايسه با بنابراين می؛ شود یمكل ديده 

بين هر سه عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سبک زندگی . اندسالمی تأثير بيشتری بر سبک زندگی افراد داشته
ضريب بتا مربوط به اين عوامل مشرخص   با بررسی. ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر رابطه معناداری وجود دارد
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بيشترين ميزان تأثير را بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده بره   011/1شود كه عوامل اجتماعی با بتای می
هرای دوم و  در رتبره  050/1و عوامل فرهنگی با مقدار  1/ 01پ  از آن عوامل اقتصادی با ضريب . شهر داشته است
مجموع بيشتر تغييراا سبک زندگی در شهرهای نشتيفان و سالمی متأثر از عوامرل فرهنگری و در   در . سوم قرار دارند

 شريوه  تفکرر،  احسراس،  زنردگی،  در بنيادينی تکنولوژی، تغييراا با ورود. اندشهر جنگل ناشی از عوامل اقتصادی بوده

 اينترنرت،  تلويزيرون،  مطبوعراا،  ی در قالرب ا رسرانه افزايش مصرف . آمده است امروزی پديد فرهنگ انسان و زيست

 و راديرو  و رسرانه  فعاليرت  .شوندمی شامل روزمره را زندگی از ناپذير و ميره امروزه بخش جدايی ويدئو كتا ، ماهواره،
 الگرو يرا   در تغييرراا  نخستين از توانمی را و نواحی اطراف شدند شهرها با ارتباط به توسعه منجر كه هاجاده گسترش

 فرهنرگ  برا  متناسب هایپيام پخش و توليد و تلويزيون با راديو. روستاهای تبديل شده به شهر دانستارتباطی  كسب

شرده   آسفالت هایجاده. پردازندمی روستاهای شهر شده برای شهری زندگی سبک در خصوص رسانیبه اطالع شهری
 ارتباطاا رو در رو و مراجعه بيشترفرصت  اين نواحی سطح در عمومی و شخصی هایكاربرد اتومبيل گسترش با همراه

 به ايران روستاهای تبديل شده به شهر در. ساختند شهرهای اطراف را فراهم با ساكنان برای چهره بيشتری به چهره و

ارتبراطی نسربتا     از تسرهيالا  برخرورداری  سربب  بره  و مردرن  دنيای فناوری دستاوردهای از بخشی از مندیبهره دليل
 زنردگی  سربک  از حركتی نسربتا  گسرترده   كه اندقرارگرفته خود یاجتماع -فرهنگی تحول تاريخ از ایدوره در مناسب،

اجتماعی، فرهنگی و  عوامل توان حاصلمی را تغيير و حركت اين. كنند می تجربه را نوين زندگی سبک سنتی به سمت
 .اسرت  های ارتباطیساخت زير از برخورداریها  آن رهس در و مدرن امکاناا ورود ها آن ترين مهم اقتصادی دانست كه

امرروزه  . ه اسرت شهرنشينی و تشکيالا اجتماعاا تغييراا زيادی در نحوه مذا خوردن افراد ايجراد كررد  عالوه بر اين 
در دوره مردرن و  همچنرين  . گذاشته اسرت  ای بر عاداا مذايی افراد تأثير قابل مالحظه یشهرسبک زندگی گسترش 

و توليرد انبروه،    یسراز  مينه فضاهای شهری، خانره زها در  های كالن دولت و شهرداری ريزی رنامهها و بمعاصر سياست
اين وضعيت سبب شده تا بتوان قضاوا كررد كره سربک    . ثری در چگونگی فرهنگ خانه معاصر داشته و داردؤنقش م

الگروی مصررف، در    تغييراتری كره عرالوه برر    . زندگی شهری در برخی جهاا به اين مناطق نيز رسروخ كررده اسرت   
كل در سبک زندگی روستاهای تبديل شده  طور بهساختارهايی همچون همبستگی، نوآوری، فردگرايی، روحيه تعاون و 

اين تغييراا در روستاهای شهر شده نسبت به مناطق ديگر از شرتا  بيشرتری برخروردار    . آمده است به وجودبه شهر 
 .برد شهری شدن سبک زندگی در روستاها نام دهيپدعنوان  توان از آن بهمی كه یطور بهبوده است، 

 پيشنهادها

گرايری، روحيره فردگرايری، مشراركت     ای، مصررف نتايج تحقيق حاكی از اين بود كه شش عامرل مصررف رسرانه   
پيامردهای  اجتماعی، سطح رفاه اقتصادی افراد و روابط ميرمستقيم و ثانويه كه طبق چارچو  نظری تحقيق از جملره  

-گردند، دارای بيشترين تأثير بر سبک زندگی ساكنان روستاهای تبديل شده به شهر بروده شهرنشينی نيز محسو  می

 :توان پيشنهادهايی به شرح زير ارائه نمودلذا بر همين اساس می. اند

راديرو و   های جمعی مثرل ی فرهنگی جامعه از طريق رسانهها ارزشدر خصوص سبک زندگی صحيح و منطبق با 
 .سازی شود تلويزيون فرهنگ
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زندگی مدرن هستند، لذا معايب و گذار به سمت سبکاز لحاظ اينکه روستاهای تبديل شده به شهر هنوز در مرحله
 .رسانی گرددهای فردی و اجتماعی، به نحو صحيح و اثربخش اطالعآثار زيان بار اين سبک زندگی در حوزه

مورد بازنگری جامع و اصولی قرارگرفتره و برا لحراظ جهراا مختلرف اجتمراعی،        های تبديل روستا به شهرمالک
 .های جمعيتی و جغرافيايیگيری شود و نه صرفا  مالکفرهنگی و اقتصادی در اين خصوص تصميم

ها در زندگی روزمره و دوری از نقراط ضرعف و آثرار    ای جهت استفاده از نقاط قوا رسانهافراد با مبانی سواد رسانه
 .ها در ابعاد مختلف زندگی آشنا شونديانبار رسانهز

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

مورد مطالعه، توسط مسرئولين ايرن    نتايج حاصل از تحقيق حاضر در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرهای
 .كار گرفته شودشهرها به

پيمايشی ملی و سراسری جهت ارزيابی سياست تبديل روستا به شهر در چند دهه اخير در كشرور و سرپ  اتخراذ    
 .های ذيربط انجام شودتصميماتی منطقی و صحيح در اين مورد از سوی نهادها و سازمان

 منابع 

 .11-90 (: )0فصلنامه نامه علوم اجتماعی،  .علوم اجتماعی كالنشهر و حياا ذهنی. 0070. ، ییزاباو  . يمل، ز

 .پژوهشکد  علوم ارتباطی ايران، تهران. ها در پشتيبانی توسعۀ فرهنگینقش رسانه. 0091. مهرداد، ه. اسدی، ع

 دكترری  رساله .فارس استان: مطالعه مورد روستايی توسعه در آن نقش و شهر به روستا تبديل. 0011. ح خرامه،ايزدی 

 .مدرس، دانشکده علوم انسانی تربيت دانشگاه« روستايی ريزی برنامه و جغرافيا»

 . ص 901تهران، . انتشاراا مولی .م. وبر. جامعه و اقتصاد   007(. ترجمه. )نژاد، م ترابی

 .انتشاراا پيام نور، تهران. جامعه شناسی شهری.  001. توسلی، غ

 برا  تضاد و تاريخی نسل هایرهيافت نقد و بررسی شناختی جامعه كالن رويکردهای در نسلی شکاف. 0019. م توكل،

 .ص 07 اجتماعی، علوم نامه. و بورديو مانهايم نظراا بر تأكيد

 .ص 011 مركز، تهران، نشر .آنتونی گيدنز. مدرنيت پيآمدهای.  001(. ترجمه. )ثالثی، م

 .ص 11  روش های تحقيق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران،. 0011. سرمد، ز، بازرگان، ع، حجازی، ا

 مطالعۀ: روستايی مناطق كشاورزی بخش بر شهر به روستا تبديل اثراا. 0017. صالحی، ا. س شهابی،. م سيف الهی،



 5331 زمستان، 4، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      644

 

 .77 - 51 (:0)00 توسعه، و روستا فصلنامه. زاينده رود پايا  در اژيه شهر موردی

 .ص 1   پنداشته ها، شركت سهامی انتشار، تهران، كندوكاوها و. 0011. رفيع پور، ف

هرای جنروبی   شهرسرتان : ارزيابی و تحليل پيامدهای تبديل روستا به شهر، مطالعه مروردی . 0050. صادقی قمشلو، ف
 .و اجتماعیدانشکده علوم انسانی . اصفهان دانشگاه «شناسی جامعه»پايان نامه كارشناسی ارشد . استان اصفهان

 .ص 011 تهران،. شيرازه انتشاراا .ر باكاک،. مصرف  0010(. ترجمه. )صبری، خ

(: 0)0دانشکد  علوم اجتماعی دانشرگاه تهرران،   . نامۀ علوم اجتماعی. انسان و شهرنشينی. 0015. صديق سروستانی، ر
001 - 051. 

فصرلنامه  . ترالش  شهرسرتان  در آن پيامردهای  و شرهر  بره  روستا تبديل روند. 0011. اميرانتخابی، ش. ح. م توانا، ضياء
 .017 -001: 01توسعه،  و جغرافيا

فصرلنامه  . نسير تحول پديده شهرنشينی و ويژگيهای اجتماعی شهرنشينان در انديشه ابن خلردو . 0019. عليمردانی، م
 .57 - 000(: 95)01دانشگاه الزهرا، . علوم انسانی

 .ص 111 نشر نی، تهران،. انسان شناسی شهری. 0010. فکوهی، ن

 .ص 011 تهران،. نشرآوای نور. جامعه شناسی مفاهيم كليدی. 0079. قنادان، م

 .ص 1   تهران،. فرهنگی و علمی .0و  0ج  .مقدمه عبدالرحمان ابن خلدون  0070(. ترجمه. )پ .گنابادی، م

 .00 -9 (: 0)0فرهنگی،  تحقيقاا .اجتماعی علوم در آن گستره و زندگی مفهوم سبک .0017. س. م كنی، مهدوی

Bourdreu, P. 1984. Distinction: A social critique of the Judgment of taste.Routledge, 1984. 

Chaney, D. 1996. Lifestyle, London, Routledge. 

Dempsey, K. 1990. Small town: Astady of social inequality, Cohestion and Belonging. 

Melbourn: oxford university press. 

Omoja, L. O. 1987. The Role of Small Towns in Rural Development in BornoSatte, Nigeria, 

UK, London University (Ph.D.). 

Park, R. E. 1969. "The City: Suggestions for The Investigation of Human Behavior in The 

Urban Invironment", in Richard Sennet(ed), Classic Essays on The Culture of Cities, New 

York: Meredith Corporation, 91-130. 

Pumain, D. 2006. The Urbanization presses, in Demography: analysis and synthesis: a treatise 

in population studies /Graziella Caselli, Jacques Vallin, and Guillaume Wunsch; with 

contributions by Daniel Courgeau et al. London: Academic Press, 549 P.  



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

 

Rezvani, M., Shakoor, A., Akbarian Ronizi, S. and R,Gh. 2009. The Role and Function of 

Small Towns in Rural Development Using Network Analysis Method; Case: Roniz Rural 

District (Estahban city, province Fars, Iran), Journal of Geography and Regional Planning, 

2(9): 214-223. 

Todaro, M. 2005. Urbanization and Rural-Urban Migration: Theory and Policy.Ecomoc 

Development. 

United Nation Development Program (UNDP). 2012. Human Development Index Report 

(HDI), United Nation. 

Wei, R. 2006. ”Lifestyle and new media: Adaption use of wireless communication 

technologies in china”, New media society, 6: 991-1008. 

Wilson, T. 1993. “Urbanism and kinship Bonds: A test of four generalizations”. social force, 

71(3): 703-712. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3    Abstracts, Vol.3, No.4, Winter 2017 

 

A Study of the Effects of Converting Villages into Cities on the 

People’s Lifestyle Case Study: Khaf and Roshtkhar Counties in 

the Khorasan Razavi Province 
 

Ali Asghar Mohajerani
1
, Mansour Haghighatian

2
 and Mahdi Yousefnia

3*
 

 

Received:  12 February, 2016                                   Accepted:  1 October, 2016 
 

DOI:10.22048/rdsj.2017.29628.1378 

 

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 Ibn-

Khaldun, 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. 
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