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چکیده

جهانیشـدن دارای اثـرات مختلفـی بـر زندگـی انسـانی بـوده و ایـن تغییـرات در جوامـع
روسـتایی ملموستـر از شـهرها بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس هـدف ایـن مقالـه ،بررسـی اثـرات
جهانیشـدن بـر سـبك زندگـی جوامـع روسـتایی میباشـد .روششناسـی بهکاربرد هشـده در
ایـن پژوهـش ،توصیفـی _ تحلیلـی بـوده و شـیوه و ابـزار جمـعآوری دادههـا در مطالعـه نظـری
بهصـورت كتابخانـهای و در مطالعـه میدانـی از طریـق پرسـشنامه میباشـد .محدوده مورد
مطالعـه ،روسـتاییان دهسـتان روشـنآباد شهرسـتان گـرگان بـا  24روسـتا اسـت كـه از طر یـق
نمونهگیـری كوكـران تعـداد  265خانـوار بهعنـوان نمونه انتخاب شـدند .نتایج بهدسـتآمده
نشـان میدهـد كـه اثـرات جهانیشـدن در قالـب همـه ابعـاد و شـاخصهای سـبك زندگـی
مشـاهده شـده و از نظر پاسـخگویان ،تغییراتی در سـبك زندگی در جامعه روسـتایی درحال
وقـوع اسـت .براسـاس آزمـون رگرسـیون مشـخص شـد كـه بیشـترین تغییـرات در نتیجـه
جهانیشـدن در بعـد سـبك زندگـی اجتماعـی بـا ضریـب بتـای  0/328میباشـد .لـذا
بهطوركلـی میتـوان گفـت بهدلیـل قـرار گرفتـن روسـتاهای ایـران در شـرایط گـذار توسـعهای
از سـنت بـه مدرنیتـه و حتـی پسـتمدرنیته ،سـبك زندگـی در ابعـاد مختلـف در حالـت
درآمیختگـی قـرار داشـته و افـراد جـوان گرایـش بـه سـبك زندگی شـهری و افراد مسـن گرایش
بـه سـبك زندگـی بومـی روسـتایی دارنـد.
کلیدواژه :جهانیشدن ،سبك زندگی ،مناطق روستایی ،دهستان روشنآباد.
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مقدمه
امروزه روشـن اسـت که جهانیشـدن به فراخور قابلیت عرضه و محتوا میتواند مخاطبان بیشـماری
را بـا خـود همـراه سـازد و ازایـنرو تأثیـرات چشـمگیری در سـطوح خـرد و کالن اقتصـادی ،اجتماعی و
فرهنگـی ایجـاد کنـد .شـبکههای ماهـوارهای ،سـایتها و وبال گهـای اینترنتـی و حتـی گوشـیهای
تلفـن همـراه ،کاالهایـی را بـا محتواهـای گونا گـون در کنـار تبلیغـات جـذاب ،عرضـه میکننـد و
همـگان بهویـژه جوانـان را کـه بهسـبب شـرایط سـنی و پتانسـیلهای روانیـفیزیکی خـاص ،مخاطبان
بالقـوهای بهشـمار میآینـد ،بـه دگرگونـی ترغیـب میکننـد ،زیـرا جهانیشـدن بهمنزلـه درهمتنیدگـی و
پیونـد فزاینـده جهـان و سـا کنان آن بـا یکدیگـر در عرصههـای مختلـف اسـت كـه تمـام جنب ههـای
زندگـی انسـانی را دربـر گرفتـه و همشـكلی و همرنگـی را دنبـال میكنـد .مـد ،لبـاس ،زبـان ،عالیـق
زیباییشـناختی و ایدئولوژ یهایی که با خردهفرهنگ شـهری همراه اسـت ،ابزارهایی برای گسسـتن
از سـنت در ابعـاد مختلـف محسـوب شـده و امـروزه تمایـل بـه تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری در عرصـ ه
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جهانیشـدن شـدت و ابعـاد بیشـتری یافتـه اسـت (ذکایـی.)25 :1386 ،
بایـد توجـه داشـت كـه جهانیشـدن ناشـی از رشـد و توسـعه فناور یهـای مختلـف در جهـان در
زمینههـای مختلـف مخابـرات ،الكترونیـك و نرمافزارهـای رایانـهای و تولیـدات جدیـد صنعتـی در
لونقـل اسـت كـه فاصلههـای جغرافیایـی را كاهـش داده و جوامـع را بـه یكدیگر
زمینـه مكانیـك و حم 
نزدیـك كـرده اسـت .لـذا بهسـبب افزایـش سـرعت و زمینههـای ارتباطـی ،امـكان جابجایـی و انتقـال
اطالعـات ،دادههـا و كاالهـا و محصـوالت نیـز افزایـش یافتـه اسـت .بهعبـارت دیگـر ،عالوهبـر اینكـه
رشـد و توسـعه فنـاوری در ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی و كالبـدی ،درون جوامـع تحـول
آفریـده اسـت ،زمینههـای ارتبـاط سـریع خردهاجتماعـات و فرهنگهـا را بـا یكدیگـر افزایـش داده
اسـت .بنابرایـن رشـد فناور یهـا و انتقـال اطالعـات و همچنیـن پیشـرفت در امكانـات حملونقـل،
مكانهـای مختلـف جهـان را بهسـوی یكپارچگـی فضایـی هدایـت میكنـد كـه مكانهـا و فضاهـای
روسـتایی نیـز جزئـی از آن هسـتند .البتـه قابلذكـر اسـت كـه امـروزه مسـائلی در زمین ههـای امنیتـی،
بهداشـتی ،زیسـتمحیطی ،اقلیمـی و سیاسـی در جهـان ایجـاد شـده اسـت كـه را هحـل آنهـا فراتـر از
حـوزه اقتـدار و اختیـارات یـك دولـت بـوده و غلبـه بـر آنهـا نیازمنـد عـزم و اراده جهانـی كلیـه دولتهـا
یهـای صنعتـی و
و ملتهـا اسـت .بهعنـوان نمونـه تغییـرات اقلیمـی ،خشكسـالی ،توسـعه آلودگ 
گردوغبارهـای منطقـهای ازجملـه مسـائلی هسـتند كـه امـروزه بخـش وسـیعی از روسـتاهای دورافتـاده
كشـورها را نیـز دربـر گرفتـه و تحـت تأثیـر خود قرار داده اسـت .این درحالی اسـت كه سـا كنان روسـتاها

شـاید هیـچ سـهمی در ایجـاد چنیـن مشـكال تی نداشـته باشـند و بهواسـطه وسـعت ،فرا گیـری و تـداوم
چنیـن مسـائلی امـكان حـل آنهـا از تـوان حكومتهـای محلـی خـارج اسـت .ایـن تغییـرات در سـطح
جهانـی ،از طریـق خدمـات ،ابزارهـا و كاالهای مختلفی به سـطوح پایین و خرد زندگی انسـانی منتقل
شـده و منجـر بـه تغییراتـی در شـیوه و سـبك زندگـی بشـری شـده اسـت؛ بهگونـهای كـه سـبك زندگـی
امـروزی بـا تحـوالت جهانـی درهـم آمیختـه و بـا مباحـث سـاختاری جدیـدی همـراه اسـت كـه مـورد
توجـه دانشـمندان و محققـان از نیمـه دوم قـرن بیسـتم قـرار گرفتـه اسـت.
بـا طـرح مباحـث مربـوط بـه مدرنیتـه ،هویـت ،مصـرف و انگیزههـای مصرفکننـدگان از سـوی
جامعهشناسـانی ماننـد پیترسـون ،1بوردیـو ،2وبلـن ،3گیدنـز ،4ما کـس و بـر 5و ..بسـتر مناسـبی بـرای رشـد
مطالعـات و تحقیقـات تجربـی در ایـن زمینـه فراهـم شـد .در ایـن بیـن ،روسـتاها بهعنـوان مکانهایـی
در مقیـاس محلـی بـا دارا بـودن هویـت ،فرهنـگ ،شـیوه معیشـت و فضاهـای زندگـی مربـوط بـه خـود،
بهطور روزافزونی جهانی میشـوند .امروزه روسـتاها در سراسـر جهان در معرض تغییرات شـدید هسـتند
و بهشـدت به فرایند اجتماعی و اقتصادی جهانی وابسـتهاند (وودز .)47 :1390 ،لذا فشـارهای ناشـی
از جهانیشـدن بـر نواحـی روسـتایی بیشـتر از سـایر نواحـی اسـت ،زیـرا ترا کـم پاییـن جمعیـت ،فقـدان
تنـوع فعالیتهـای اقتصـادی و سـطح نامتعـارف و بـاالی فقـر بر شـدت آسـیبپذیری نواحی روسـتایی
میافزایـد (طاهرخانـی)106 :1383 ،؛ بنابرایـن جهانیشـدن بهعنـوان یـك پدیـده فرا گیر اثـرات فراوانی
بـر سـبك زندگـی مناطـق روسـتایی دارد كـه از جنبههای مختلف قابل بررسـی ،تحلیل و آسیبشناسـی
اسـت ،اما یكی از جنبههای بسـیار ملموس اثرات جهانیشـدن ،تغییر در سـبك زندگی روسـتاییان در
یـفرهنگـی و محیطـی روسـتاها میباشـد (وثوقـی و همـكاران،
جنبههـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماع 
 .)7 :1388ایـن امـر بهویـژه در مناطـق روسـتایی ایـران در چنـد دهـه اخیـر ملموستـر بـوده و ازجملـه در
مناطـق روسـتایی دهسـتان روشـنآباد ،اسـتان گلسـتان و شهرسـتان گـرگان قابلتأمـل اسـت .بنابرایـن،
ایـن مقالـه از رهگـذر تأثیـر جهانیشـدن بـر تغییـرات سـبک زندگـی روسـتاییان ،کوشـش دارد ایـن
موضـوع را بررسـی کنـد کـه توسـعه و پیشـرفت فرا گیـر عناصـر جهانیشـدن در روسـتاها تـا چـه انـدازه در
تغییـر سـبك زندگـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت؟ و بخـش عمـده ایـن اثـرات در چـه زمینههایـی
مشـاهده میشـود و در فضـای روسـتایی دهسـتان روشـنآباد ایـن تغییـرات بـه چـه صورت بوده اسـت؟
1. Peterson
2. Bourdieu
3. Veblen
4. Giddens
5. Max Weber
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اثرات جهانی شدن بر
تغییرات سبک زندگیِ ...

 .1مبانی نظری

جهانیشـدن فراینـد افزایـش ارتباطـات بیـن جوامـع اسـت؛ بهگونهایکـه حـوادث و رویدادهـای
گوشـهای از جهـان بهشـکل فزاینـدهای بـر کل جهـان اثـر میگـذارد .در دنیـای جهانیشـده ،وقایـع
و رخدادهـای سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی ،زیسـتمحیطی و بهداشـتی بـه یکدیگـر
مرتبـط هسـتند .تا کنـون پنـج نـوع کاربـرد متفـاوت از واژه جهانیشـدن مطـرح شـده اسـت کـه عبارتنـد
از :آزادسـازی ،غربیشـدن ،بینالمللیشـدن ،جهانیسـازی و قلمروزدایـی (کـردی .)69 :1389 ،بـر
این اسـاس بسـیاری از پژوهشـگران حوزه جهانیشـدن ،تعابیر و اصطالحاتی نظیر «دهکده جهانی»
(مکلوهـان« ،)4 :1964 ،1پایـان تاریـخ» بهمعنـای جهانشـمولی ایدئولـوژی لیبرالـدموکراسـی غـرب
بهعنـوان آخریـن نظـام حکومتـی جهـان (فوکویامـا« ،)1989 ،2جهـان بدونمـرز» (اوهمـای،)1990 ،3
«زوال و مـرگ فاصلـه» (کایرنکـوس« ،)1997 ،4مـرگ کشـور» (مـورگان« ،)4 :2001 ،5بیاهمیتـی مـکان
فیزیکـی» (فریدمـن« ،)2005 ،6رهـا شـدن از هویتهـای محلـی و ملـی» و «تبدیـل شـدن انسـان بـه
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یشـدن بـهکار بردهانـد
موجـودی بیمـکان» (دوچارتایـگ )2 :2007 ،7را در مـورد فرایندهـای جهان 
(ویسـی .)52 :1392 ،گیدنـز یکـی از نخسـتین متفکرانـی بـود کـه از اواسـط دهـه هشـتاد بـه بحـث
جهانیشـدن پرداخـت .کوتاهتریـن تعریـف ممکـن از جهانیشـدن از نظـر وی چنیـن اسـت« :فراینـد
بههموابسـتگی روزافـزون مـا».
جهانیشـدن بـرای گیدنـز مجموعـهای از فرایندهـا اسـت کـه خواهناخـواه بـر «همـه» انسـانها
در دنیـای جدیـد اثـر میگـذارد و تأثیـر آن در زندگـی روزمـره آنهـا انکارنشـدنی اسـت (گیدنـز:1384 ،
نسـاز اسـت و بـا پذیـرش
 .)38جهانیشـدن بهتعبیـر مالكـوم واتـرز ،8فراینـدی متمایزكننـده و ناهمگو 
خردهفرهنگهـا و تواناییهـای محلـی ،جهـان را بهسـوی كثرتگرایـی سـوق میدهـد (طباطبایـی،
 .)1 :1387از دیـدگاه کاسـتلز ،9جهانیشـدن درواقـع نمایانگـر دگرگونـی فراینـدی زمـان و فضـا ،همـراه
1. McLuhan
2. Fukoyama
3. Ohmae
4. Cairncoss
5. Morgan
6. Friedman
7. Dochartaigh
8. Malcolm Waters
9. Castells

بـا پیامدهـای متعـدد آن در اجتمـاع و اقتصـاد اسـت (جونـز .)79 :1391 ،از دیـدگاه هابرمـاس،1
جهانیشـدن ازیکسـو تداعیگـر تصویـری از همپیوندیهـا ،مـراودات و ارتباطـات بیـن دورتر یـن
مناطـق جهـان و معارضـه بـا تعصبهـای کهنـه و همینطـور نویددهنده آیندهای اسـت کـه در آن تمام
ریشـههای جغرافیایـی ،سیاسـی و فرهنگـی منازعـات اجتماعـی خشـکیده میشـود .از سـوی دیگـر،
تصویـری ترسـنا ک از یـک بـازار عنانگسـیخته و نوسـازی بیامـان را القـا میکند که تمام شـالودههای
سیاسـی دولتـملتها را از هم میگسـلد و آنها را از توان مدیریت اقتصادی کشـور و مهار بحرانهای
اجتماعـی و زیسـتمحیطی ناشـی از جهانیشـدن بازمـیدارد (هابرمـاس.)1 :1386 ،
از دیـد ساسـن ،2اصطلاح جهانیشـدن دو مجموعـه متمایـز پویاییهـا را دربـر میگیـرد :یکـی از
آنها ،به تشـکیل نهادها و فرایندهایی مربوط اسـت که آشـکارا جهانی هسـتند ،مانند سـازمان تجارت
جهانـی ،بازارهـای مالـی جهانـی ،گرایـش جهانوطنـی نویـن و دادگاههـای جنایـت جنگـی .کنشها
و گونههـای سـازمانی کـه ایـن پویاییهـا از طریـق آنهـا عمـل میکننـد ،ماهیتـی را میسـازند کـه معمـوالً
جهانیشـدن پنداشـته میشـود .مجموعه دوم پویاییها ،شـامل فرایندهایی میشـود که لزوماً چندان

بـرد جهانـی ندارنـد ،امـا بـه بـاور ساسـن ،بخشـی از جهانیشـدن هسـتند .در بیشـتر نقاط جهـان اما نه
در همهجـا ،ایـن فرایندهـا در دل قلمـرو کشـورها و نهادهایـی رخ میدهنـد کـه بهطورکلی در چارچوب

ملـی بنـا شـدهاند .گرچـه ایـن فرایندهـا در سـطح ملـی _ و درواقـع محلـی _ جـای گرفتهانـد ،بخشـی
از جهانیشـدن هسـتند و ماهیـت و شـبکههای برونمـرزی را دربـر دارنـد کـه چنـد بازیگـر و فراینـد
محلـی یـا ملـی یـا موضوعـات ویـژه را در شـمار فزاینـدهای از کشـورها یـا مکانهـا به هم پیونـد میدهند
(ساسـن.)12-13 :1389 ،
کجـا جمـع
بـه اعتقـاد مـک لوهـان ،3تحـت تأثیـر رسـانهها ،درواقـع همـه جنبههـای تجربـه در ی 
میشـوند و شـخص ،بهصـورت همزمـان میتوانـد رویدادهـای واقـع در فاصلههـای دور را احسـاس
کنـد .مـک لوهـان از ایـن پدیـده بـا عنـوان «درونپاشـی» 4یـاد میکنـد .بهنظـر او همـه تحـوالت و
فناور یهـا نهتنهـا یـک شـبکه ارتباطـی جهانـی پدیـد میآورنـد ،بلکـه جهانیشـدن فرهنـگ را
هـم بهواسـطه گسـترش دادن فرهنگـی تـودهای در جامعـه جهانـی ممکـن میسـازند (گلمحمـدی،
« .)44 :1381جهانیشـدن ،شـدتگیری مناسـبات و روابـط اجتماعـی در ابعـاد جهانـی اسـت كـه
1. Habermas
2. Sassen
3. Marshal McLuhan
4. Implosion
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مكانهـای دور از هـم را بـه یكدیگـر پیونـد میدهـد ،بهگونـهای كـه هـر رویـداد یـا اتفاقـی كـه در بعـد
محلـی رخ میدهـد ،از حـوادث سـایر مكانهـا متأثـر بـوده و در مقابـل ،قـادر اسـت بـر وقوع حـوادث در
مكانهـای دیگـر تأثیـر بگـذارد» (گیدنـز .)1384 ،ایـن تأثیرگـذاری جهانـی در مكانهـای كوچـك و
یشـدن ،پیشـرفتها
دورافتاده جغرافیایی مانند روسـتاها بهشـدت سـرعت گرفته اسـت؛ زیرا با جهان 
در حملونقـل ،فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،و دسترسـی آسـان بـه آ گاهـی جهانـی و اطالعـات
غیررسـمی افـراد محلـی افزایـش مییابـد .ایـن تنـوع تغییـرات باعـث حركـت سـریع مـردم و همگرایـی
فرهنگـی و زبانـی ،اقتصـادی و مصرفـی میشـود .از نـكات عمـده و مهـم در مطالعـات و پژوهشهـای
برنامهریـزی جدیـد روسـتایی ،نحـوه ادغـام روسـتاها در فضاهـای جهانـی ،تأثیـر جهانیشـدن بـر
فرهنـگ محلـی ،پتانسـیلهای رقابتـی بازارهـای محلـی بـا بازارهـای بینالمللـی و ..اسـت كـه سـبب
ایجـاد امیدهـا و نگرانیهایـی در ابعـاد مختلـف بـرای جوامـع محلـی شـده اسـت .جهانیشـدن،
فرصتهـا و پتانسـیلهای بیشـماری را بـرای افـراد و جوامـع محلـی بـرای ارائـه محصـوالت خـود بـه
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عرصههـای جهانـی فراهـم میکنـد .از سـوی دیگـر ،تهدیدهایی نیز ناشـی از جهانیشـدن برای جوامع
محلـی بهلحـاظ هجـوم تولیـدات و فرهنـگ بیرونـی و تضعیـف زمینههـای تولیـدات خـرد روسـتایی
و فرهنگهـای بومـی و تغییـر سـبك بومـی زندگـی وجـود دارد .بـر ایـن اسـاس ،بهطوركلـی سـه رویكـرد
نسـبت بـه جهانیشـدن وجـود دارد كه بر شـكلهای خاص سـبك زندگـی تأ كید میكننـد (نجارزاده،
155 :1391؛ حكیـمزاده.)2 :1389 ،
یسـازی ب هجـای
گـروه نخسـت ،رویكـردی منفـی بـه جهانیشـدن دارنـد .ایـن دسـته از متفكـران از جهان 
تهـا و
جهانیشـدن سـخن میگوینـد .بهنظـر آنهـا ،طراحـی نظـام جدیـد بینالمللـی بـر پایـه منافـع قدر 
كشـورهای توسـعهیافته ،نقـض حا كمیـت دولتها ،قدرت یافتن شـركتهای چندملیتـی و از بین رفتن
یسـازی،
شـركتهای ملـی و كوچـك از پیامدهـای گریزناپذیـر جهانیسـازی اسـت .در فراینـد جهان 
سـبكهای زندگـی بومـی افـراد و جوامـع محلـی در معـرض آمـاج تغییـرات ناشـی از تبلیغـات و تحـوالت
خـارج از محیطهـای روسـتایی قـرار گرفتـه و دچـار تغییـر میشـود .بهعبارتـی از دیـدگاه مخالفـان
یشـدن در مناطـق
جهانیشـدن ،جهانیسـازی سـبب یكسانسـازی سـبك زندگـی بـا رویكـرد غرب 
روسـتایی میشـود كـه نتیجـه آن ،حـذف سـبك زندگـی روسـتایی و جایگزینـی آن بـا سـبك زندگـی
شـهری اسـت.
گـروه دوم ،رویكـرد موافقـان جهانیشـدن اسـت .ایـن افـراد از ایجـاد فرصـت بـرای تهیدسـتان در شكسـتن
انحصـار دولتهـا بـرای سـفر ،كار و تحصیـل ،تقسـیم كار بینالمللـی ،رقابـت و امـكان مقایسـه

شـهروندان جهانـی بـا یكدیگـر ،بهعنـوان فرصتهـای جهانیشـدن سـخن میگوینـد؛ بهگونـهای
كـه در مـورد سـبك زندگـی ،جهانیشـدن فرصتهـای مناسـبی را بـرای ارائـه سـبك زندگـی بومـی بـه
یشـدن به
جهـان بهعنـوان یـك الگـوی اجتماعیـفرهنگـی فراهـم میسـازد .لـذا از نظـر موافقان ،جهان 
بـاروری و مانـدگاری سـبكهای زندگـی محلـی و بومـی كمـك میكنـد.
گـروه سـوم ،كـه جهانیشـدن را تیـغ دولبـه میداننـد .آنـان نـه یكسـره جهانیشـدن را میپذیرنـد و نـه در
یـمحلیشـدن 2سـخن میگوینـد ،زیـرا جهانیشـدن
دایـره تنـگ بومیگرایـی 1میماننـد ،بلكـه از جهان 
دارای دو چهـره محلـی و جهانـی اسـت كـه ازیكسـو دربرگیرنـده توسـعه شـكلها و تأثیـرات جهانـی
اسـت و از سـوی دیگـر ،تقویـت گروههـای محلی مانند روسـتاییان در جنبههای مختلـف مانند بهبود
یـمحلیشـدن بـه سـبك زندگـی
و اصلاح شـیوههای زندگـی را در پـی دارد .براسـاس رویكـرد جهان 
روسـتایی ،جهانیشـدن فرصتهـای الزم بـرای عرضـه نقـاط قـوت موجود در سـبك زندگی روسـتایی
را به روسـتاییان داده و در مقابل ،فرصت و امكان اصالح و بازبینی جنبههای ضعیف سـبك زندگی
را بـرای روسـتاییان فراهـم میکنـد .ایـن گـروه بهدلیـل نـگاه متعـادل بـه جهانیشـدن ،از طرفـداران
بیشـتری در سـطح جهانـی میـان سیاسـتگذاران ،مدیـران و برنامهریـزان روسـتایی برخـوردار اسـت.
 .2جهانی _محلیشدن

یـمحلیشـدن اصطالحـی اسـت بهمعنـی اینکـه جهانیشـدن احتمـاالً محصـول موفقیـت
جهان 
محصـوالت و یـا خدماتـی اسـت کـه بهطـور خـاص بـا شـرایط محلی یـا فرهنگ آن سـازگار میشـود .این
واژه ابتـدا در اوایـل دهـه  1980توسـط یـک اقتصـاددان ژاپنی در بخش تجاری دانشـگاه هاروارد پدیدار
یشـدن
یـمحل 
شـد .طبـق نظـر رونالـد رابرتسـون ،3کـه ایـن واژه توسـط او مشـهور و معـروف شـد ،جهان 
اثـرات معتدلکننـده شـرایط محلـی بـر فشـارهای جهانـی را توصیـف میکنـد (ورسـتاپن.)2009 4،
فراروندهـای جهانـی را نمیتـوان متوقـف کـرد بلکـه با توسـعه اجتماعات محلی باید تلاش کرد که آنها
را مهار و هدایت کرد .درنتیجه «جهانی_محلیشـدن» رویکردی برای ایجاد دوسـویگی در مناسـبات
جهانـی _محلـی در راسـتای انسـانیکردن و مسـئولیتپذیری قدرتهـای فراملـی اسـت .ا گرچـه بـرای
راهبـرد رونـق کسـبوکار نیـز خوانشـی محـدود از آن وجـود دارد ،امـا خوانش کالن این اسـت که جهان،
1. Localization
2. Glocalism
3. Roland Robertson
4. Verstappen
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محلی شـده و نیز محله ،جهانی شـده اسـت .فرهنگهای محلی با یکدیگر و نیز با فرهنگ جهانی به
تعامل میپردازند و هویت فرهنگی خود را همزمان با کسـب ارزشهای جهانی نگه میدارد .به همین
یشـدن به مفهوم سـازگار
یـمحل 
دلیـل شـعار «جهانـی فکـر کـن و محلـی عمـل کن» مطرح میشـود .جهان 
كـردن فنـون و فناور یهـای جهانـی بـا شـرایط محلـی (مثـل بومیسـازی فنـاوری كشـاورزی) و جهانـی
یشـدن بـر
كـردن نمادهـای محلـی اسـت (ازكیـا و همـكاران .)4 :1392 ،بـر ایـن اسـاس ،تأثیـرات جهان 
سـطح زندگـی افـراد محلـی در حـد تعـادل مـورد قبـول بـوده و جوامـع محلـی نیـز میتواننـد در روندهـای
جهانـی تأثیرگـذار باشـند .لـذا بررسـی وضعیـت تأثیرگـذاری فرایندهـای جهانـی بـر سـبك زندگـی و میزان
آن ،ضـروری اسـت ،زیـرا وضعیـت اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی مـردم در وضـع موجـود نشـانههای
آشـكاری از سـبك زندگـی میباشـد كـه متأثـر از تغییـرات بیرونـی اسـت.
 .3سبک زندگی

در ادبیـات جامعهشناسـی از مفهـوم سـبک زندگـی دو برداشـت و مفهومسـازی وجـود دارد؛ یکـی
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مربـوط بـه دهـه  ،1920کـه سـبک زندگـی ،معـرف ثـروت و موقعیـت اجتماعـی افـراد و غالبـ ًا بهعنوان
شـاخص تعییـن طبقـه اجتماعـی بـهکار رفتـه اسـت ،و دوم بهعنـوان شـکل اجتماعـی نوینـی کـه
تنهـا در متـن تغییـرات مدرنیتـه و رشـد فرهنـگ مصرفگرایـی معنـا مییابـد (سـروی و طباخـی
ممقانـی )1392 ،و در ایـن معنـا سـبک زندگـی راهـی اسـت بـرای تعریـف ارزشهـا ،نگرشهـا ،و
رفتارهـای افـراد کـه اهمیـت آن بـرای تحلیلهـای اجتماعـی روزبـهروز افزایـش مییابـد (ابـاذری
و چاوشـیان .)1381 ،جنسـن )2007( 1معتقـد اسـت کـه بیشـتر اوقـات مفهـوم سـبك زندگـی بـدون
آنکـه بهطـور دقیـق بهمعنـای روش زندگـی باشـد ،مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و در ادبیـات ،ایـن
واژه بـه روشهـای مختلـف تعریـف شـده و اینکـه در چهـار سـطح جهانـی ،ملـی ،منطقـهای و
فـردی قابلاندازهگیـری اسـت .گیدنـز ( )1382سـبک زندگـی را مجموعـهای نسـبت ًا منسـجم از
همـه رفتارهـا و فعالیتهـای یـک فـرد معیـن در جریـان زندگـی روزمـره خـود میدانـد کـه مسـتلزم
مجموعـهای از عادتهـا و جهتگیریهـا اسـت (شـصتی و فالمكـی )126 :1393 ،و بـر همیـن
اسـاس ،از نوعـی وحـدت برخـوردار اسـت .و بـر در تحلیلـی چندبعـدی بـه سـه مفهـوم سـبک زندگی
یـا سـبکمند شـدن زندگـی ،تدبیـر زندگـی و بخـت زندگـی اشـاره میکنـد .وی ویژگـی اصلـی سـبک
زندگـی را انتخابـی بـودن آن میدانـد کـه محـدود بـه برخـی از تنگناهـای سـاختاری اسـت و ایـن
1. Jensen

محدودیتهـا ،اقتصـادی و اجتماعـی هسـتند .وبـر کارکـرد دوگانـهای بـرای سـبک زندگـی قائـل
اسـت .ازیکسـو موجـب تفـاوت بینگروهـی میشـود و بـه برتریهـای منزلتـی و طبقاتـی مشـروعیت
میبخشـد و از سـوی دیگـر ،موجـب انسجامبخشـی درونگروهـی میشـود .بهنظـر او سـبک زندگـی
بیـش از آنکـه بـر تولیـد اسـتوار باشـد ،بـر شـباهت الگوهـای مصـرف اسـتوار اسـت (فاضلـی)1382 ،
كـه امـروزه عمدتـاً متأثـر از پدیـده جهانیشـدن میباشـد .گیدنـز ( )1382انسـان را بهعنـوان عامـل،
در شـکلگیری هویتـش مؤثـر میدانـد و معتقـد اسـت ،انسـان تحت فشـار سـاختار اجتماعی ،سـبک
زندگـی را بیشـتر تقلیـد میکنـد .بهنظـر او هرچـه وضعوحـال جامعـه و محیطـی کـه فـرد در آن بهسـر
میبـرد ،بیشـتر بـه دنیـای مابعـد سـنتی تعلـق داشـته باشـد ،سـبک زندگـی او نیـز بیشـتر بـا هسـته
واقعـی هویـت شـخصیاش و سـاخت و همچنیـن بـا تجدیـد سـاخت آن سـروکار خواهـد داشـت.
بوردیـو دربـاره شـکلگیری سـبکهای زندگـی نظریـهای منسـجم ارائـه داده اسـت .براسـاس
مدلـی کـه او ارائـه کـرده اسـت ،شـرایط عینـی زندگـی و موقعیـت فـرد در سـاختار اجتماعـی بـه
تولیـد منـش خاصـی منجـر میشـود و منـش ،دو دسـته نظـام اسـت؛ نظامـی بـرای طبقهبنـدی اعمـال
و نظامـی بـرای ادرا کهـا و شـناختها (قریحههـا) .نتیجـه نهایـی تعامـل ایـن دو نظـام ،سـبک
زندگـی اسـت .سـبک زندگـی همـان اعمـال و کارهایـی اسـت کـه بـه شـیوههای خـاص طبقهبنـدی
شـده و حاصـل ادرا کهـای خـاص هسـتند .همچنیـن سـبک زندگـی تجسـم عالقهمندیهای افراد
اسـت کـه بهصـورت عمـل درآمـده و قابلمشـاهده هسـتند؛ الگویـی غیرتصادفی که ماهیـت طبقاتی
دارد .او بـا نشـان دادن اینکـه سـبکهای زندگـی محصـول منشهـا و خـود منشهـا نیـز تابعـی از
انـواع تجربههـا و ازجملـه تجربـه آمـوزش رسـمی هسـتند و بـا بیـان ایـن نکتـه کـه الگوهـای مصـرف،
اصلیتریـن نمودهـای سـبکهای زندگـی میباشـند ،ارتبـاط میـان آمـوزش رسـمی در سـاختار
سـرمایهداری و بازتولیـد آن را تحلیـل کـرد.
عمدهتریـن میـراث اندیشـه بوردیـو بـرای جامعهشناسـی ،مصـرف و تحلیـل سـبکهای زندگـی،
تحلیـل ترکیـب انـواع سـرمایه بـرای تبییـن الگوهـای مصـرف ،بررسـی فرضیـه تمایـز یافتـن طبقـات
از طریـق الگوهـای مصـرف و مبنـای طبقاتـی قرایـح و مصـرف فرهنگـی اسـت (فاضلـی)1382 ،؛
بنابرایـن ،جوامـع متناسـب بـا شـرایط محیطـی پیرامـون آنهـا دارای سـبك زندگـی منحصربهفـردی
هسـتند كـه در گذشـته نهچنـدان دور ،تغییـرات آن بسـیار آهسـته و بطئـی بـوده ،امـا از زمـان
صنعتیشـدن ،تغییـرات سـبك زندگـی ،بهواسـطه تغییـرات تكنولوژیكـی و ارتباطـی رونـدی سـریعتر
بـه خـود گرفتـه اسـت .در دوره جدیـد ،شـهرها بـا محوریـت جهانیشـدن منشـاء اولیـه تحـوالت در

فصلنامه علمی _ پژوهشی

161
اثرات جهانی شدن بر
تغییرات سبک زندگیِ ...

سـبك زندگـی بـوده و در جوامـع روسـتایی نیـز سـبك زندگـی متناسـب بـا اثـرات شـهری دچـار تغییـر
شـده اسـت كـه نمـود عینـی آن در ابعـاد مختلـف زندگی روسـتاییان قابلمشـاهده اسـت ،زیرا شـهرها
بهویـژه كالنشـهرها و مگاالپلیسهـا مظهـر و محـل اصلـی ظهـور و خلـق جلوههـای اولیه جهانیشـدن
هسـتند .لـذا جهانیشـدن از طریـق جلوههـای شـهرگرایی مـدرن نمـود عینـی مییابـد .شـهرگرایی كـه
سـبك غالـب زندگـی در آن بـا مصرفگرایـی ،لذتگرایـی ،و ماشـینگرایی معنـا پیـدا میكنـد.
 .4اثرات جهانیشدن بر سبك زندگی روستایی

جهانیشدن دارای ابعاد مختلفی است كه بهواسطه آن ،تأثیرگذاری جهانیشدن نیز در زمینههای
مختلـف قابلتبییـن اسـت .در بعـد فرهنـگ؛ افزایـش مصـرف ،ازجا کندگـی زمـان و مـکان ،تـراژدی
فرهنگ ،برجسـتگی هویتها ،در بعد اقتصاد؛ سـیطره شـرکتهای فراملیتی ،گسـترش بازار مصرف
جهانـی ،مهاجـرت ،گردشـگری و در بعـد سیاسـی؛ تضعیـف نقـش دولتهـای ملـی ،روند روبهرشـد
فصلنامه علمی _ پژوهشی

162
دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

دموکراسـی ،و گرایـش بـه بنیادگرایـی تنهـا بخشـی از ویژگیهـای ایـن پدیـده هسـتند .در سـطح خـرد،
جهانیشـدن بـا ارائـه آخریـن دسـتاوردهای اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بـر زندگـی روزمـره افـراد
تأثیـر میگـذارد (ابراهیمآبـادی .)32 :1392 ،گیدنـز مینویسـد ،تغییر شـکل هویت شـخصی و پدیده
جهانیشـدن در دوران مدرنیتـه اخیـر ،دو قطـب دیالکتیـک محلـی و جهانـی را تشـکیل میدهنـد.
بهعبـارت روشـنتر ،حتـی تغییـرات وجـوه بسـیار خصوصـی زندگـی شـخصی نیـز بهطـور مسـتقیم
بـا تماسهـای اقتصـادی و اجتماعـی بسـیار وسـیع و پردامنـه ارتبـاط دارد (گیدنـز.)56 :1379 ،
جهانیشـدن بـا دراختیـار قـرار دادن بسـتههای فرهنگـی هیجانانگیـز و جـذاب از طر یـق رسـانه،
افـراد را مهیـای الگوهـای زندگـی مـورد تأییـد خـود میکنـد .گیدنـز ادامـه میدهـد ،بـا جهانیشـدن
فزاینـده رسـانههای ارتبـاط جمعـی ،وجـود و عملکـرد محافـل و سـازمانهای متعـدد و گونا گونـی در
هـر زمینـه بـه گـوش و چشـم هرکـس که خواهان نگریسـتن و شـنیدن باشـد ،میرسـد و همین اطالعات
طبعـاً راههـای تـازهای را بـرای انتخـاب در برابـر شـخص میگشـاید .تأثیـر چسـبانهای 1تلویز یـون و
روزنامههـا ،از طریـق کنـار هـم قـرار دادن موقعیتهـا و حالتهـای گونا گـون ،شـکلها و نمادهـای

ویـژهای بهوجـود مـیآورد کـه شـیوههای زندگـی بیسـابقه و انتخابهـای تـازهای را القـا میکننـد.
از سـوی دیگـر ،تأثیـر رسـانههای جمعـی فقـط در راسـتای کثرتگرایـی و تنوعطلبـی نیسـت .آنهـا
مـا را بـه موقعیتهایـی هدایـت میکننـد کـه شـخصاً هرگـز امـکان تمـاس یـا آشـنایی مسـتقیم بـا آنهـا
1. closes

را نداشـتهایم (گیدنـز .)124 :1379 ،امـا ارتبـاط جهانیشـدن و سـبک زندگـی را چگونـه میتـوان
تبییـن کـرد؟
بهنظـر میرسـد مفهـوم مصرفگرایـی بیشازپیـش بـا جهانیشـدن تالقـی پیـدا کـرده و در
انتخـاب سـبک زندگـی ،نقشهـای هویتـی و تفـاوت ،نقـش بسـزایی را ایفـا میکنـد .مصرفگرایـی
پدیـدهای اسـت کـه قدمـت آن بـه آغـاز بشـریت و جامعـه بشـری برمیگـردد و متشـکل از چنـد گفتمان
و شـجرههای همپوشـان در تاریـخ اسـت کـه بـه هـم مرتبـط بـوده و بـه شـکلهای مختلـف بـر روی
هـم الیهبنـدی میشـوند  .مصـرف ،جزئـی نا گزیـر از زندگـی انسـان امـروزی شـده اسـت .بسـیاری از
جامعهشناسـان و صاحبنظـران علـوم اجتماعـی بـر ایـن عقیدهانـد کـه مصـرف و ایدئولـوژی همبسـته
آن ،یعنـی مصرفگرایـی ،دیـن جوامـع قـرن حاضـر محسـوب میشـود و کانـون خانـواده ،معبـد و
پرسـتشگاه مجسـم دیـن مذکـور بهحسـاب میآید (بـا کاك .)1381 ،1گرچه مصـرف کاالها و خدمات
در دوران پیشـین حیـات بشـر نیـز وجـود داشـته اسـت ،ولـی در قـرون جدیـد ،مصـرف صرفـاً محـدود

بـه رفـع نیازهـا بـرای حفـظ بقـا نبـوده و بـا مقاصـد و نیتهـای دیگـری نیـز همـراه شـده اسـت .ایـن
پدیـده عمدتـاً منجـر بـه تغییـر در سـبك زندگـی افـراد اجتماعـات محلـی و روسـتاها نسـبت بـه گذشـته
شـده اسـت .بهگونـهای كـه امـروزه روسـتاها در سراسـر جهـان در معـرض تغییـرات بـوده و بهشـدت بـه

فراینـد اجتماعـی و اقتصـادی جهانـی وابسـتهاند (وودز .)47 :1390،2بـا اینكه از نظر مارسـدن ،3روند
جهانیشـدن ،اثـرات خاصـی بـر نواحـی روسـتایی بهجـای میگـذارد ،و ایـن اثـرات بیشـتر اقتصـادی
هسـتند که شـامل :کاهش اشـتغال کشـاورزی ،اهمیت نسـبی اقتصادی تولید غذا ،همراه با تغییرات
سـاختاری در فعالیتهـای زراعـی و زنجیـره غذایـی ،پیدایـش اسـتفادههای جدیـد از فضـای
روسـتایی ،و تقاضای جدید برای زمین و چشـمانداز میشـود (مارسـدن ،)506 :1999 ،اما باید توجه
داشـت كـه جهانیشـدن 4صرفـ ًا یـك پدیـده تكبعـدی اقتصادی نیسـت ،بلكه پدیـدهای اقتصادی،

اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی و تكنولوژیكـی میباشـد كـه در همـه زمینههـا در حیـات انسـانی دارای
آثـار و پیامدهـای مختلفـی اسـت ،زیـرا روسـتا دیگـر صرفاً مترادف با کشـاورزی نیسـت ،بلکه مفهومی
بهسـرعت درحال تغییر اسـت که در چشـمانداز و جمعیت روسـتایی ،اشـتغال ،جابجایی و مصرف
منعکـس میشـود (اولیـور و جنکیـس.)295 :2003 ،5
1. Bocock
2. Woods
3. Marsden
4. Globalization
5. Oliver & Jenkins
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بهطورکلـی ،اثـرات اقتصـادی جهانیشـدن بـر نواحـی روسـتایی شـامل صنعتیشـدن کشـاورزی،
فقـر و ایجـاد بدهـی ،بازسـاخت اقتصـادی ،خصوصیسـازی ،تغییـر در الگوهـای اشـتغال و بیـکاری
و کاالیی/مصرفیشـدن اسـت (طاهرخانـی .)108 :1383 ،حتـی ا گـر کشـاورزی هنوز در شـکلبندی
کاربـری اراضـی روسـتایی مهـم اسـت ،فرصتهـای اشـتغال در فعالیتهـای اولیـه (کشـاورزی)
روبهکاهـش اسـت .از سـوی دیگـر ،نواحـی روسـتایی مشـکل ایجـاد تسـهیالت ،خدمـات بـرای
تولیدکننـده و سـرمایهگذاری بـرای پشـتیبانی از توسـعه اقتصادی برای جمعیت محـدودی را دارند که
از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نیسـت ،بنابراین کارآفرینان ،مشـکل شـروع یک فعالیت اقتصادی
را در ایـن نواحـی دارنـد (پزینـی .)135 :2001 ،1جهانیشـدن بهطـور بحثبرانگیـزی توسـعه اقتصـادی
یشـدن برابـری
و اجتماعـی بهبـار مـیآورد ،امـا توزیـع منافـع آن نابرابـر اسـت (نوگروهـو .)1 :2010 2،جهان 
بیشـتری را ایجـاد نکـرده اسـت ،امـا در پرتـو ایـن رونـد ،برنـدگان و بازندگانـی را پدیـد آورده اسـت.
برنـدگان ،شـهرهای بزرگـی هسـتند کـه دارای ارتباطـات قـوی بـا بازارهای مالی جهانی میباشـند ،و در
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سـطح فردی ،شـهروندان جدید جهانی آموزشدیده ،ماهر و پرتحرکی میباشـند که قادرند در سرتاسـر
مرزهـا جابجـا شـوند .بازنـدگان ،اجتماعـات و مردمـی هسـتند که بهدلیـل مهارتهای نا کافـی ،کمبود
دسترسـی بـه آمـوزش و دسترسـی نا کافـی بـه فناور یهـای پیشـرفته ،قـادر بـه مشـارکت و بهرهمنـدی از
مزایای جهانیشـدن نیسـتند .از دیگر نتایج جهانیشـدن بر جوامع روسـتایی ،چندپارگی اجتماعی،
از دسـت دادن اعتقـاد در سـطح کالن نظامهـای سیاسـی و افزایـش شـمار سـا کنان محـروم روسـتایی
اسـت (آلسـتون .)197 :2007 3،همچنیـن ،مهاجـرت جوانـان روسـتایی با توجه بـه کمبود فرصتهای
اشـتغال و دسترسـی نا کافی به امکانات آموزشـی و فراغتی همراه با ورود بازنشسـتگان به این نواحی،
منجـر بـه سـالخوردگی جمعیـت نواحـی روسـتایی شـده اسـت (پزینـی.)135 :2001 4،
جنیفـر سـامنر 5در تبییـن اثـرات جهانیشـدن بـر جوامـع روسـتایی معتقـد اسـت« :ا گرچـه مشـكل
رویارویی جوامع روستایی ،عمدتاً متأثر از اقتصاد كالن هر كشور است ،اما اثرات جهانیشدن بر جوامع

یشـدن بـر جوامع روسـتایی از
روسـتایی عمیقـاً دارای ماهیـت محلـی اسـت» (سـامنر .)2000 ،اثـرات جهان 
دیـدگاه سـامنر ،اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،محیطـی ،فرهنگـی و جنسـیتی اسـت (شـكل .)1
1. Pezzini
2. Nugroho
3. Alston
4. Pezzini
5. Jennifer Sumner

اثـرات اقتصـادی :1اثـرات اقتصـادی جهانیشـدن وسـیعتر از سـایر آثـار آن بـر جوامـع روسـتایی اسـت.
عـدهای معتقدنـد ،جهانیشـدن عاملـی مؤثـر در افزایـش شـكاف بیـن ثروتمنـدان و فقـرا بـوده و همـراه
بـا تضعیـف بسـیاری از بنیانهـا و شـیوههای متـداول زندگی روسـتایی اسـت .مهمترین آثـار اقتصادی
جهانیشـدن در صنعتیشـدن كشـاورزی ،فقـر و ایجـاد بدهـی ،بازسـاخت ،رهایـی از قیـود قوانیـن
ن/مصرف تجلـی
و مقـررات ،خصوصیسـازی ،تغییـر الگوهـای اشـتغال و بیـكاری و كاالیـی شـد 
مییابـد .صنعتیشـدن كشـاورزی بـا كاهـش قابلتوجـه تعـداد مـزارع و شـمار جمعیـت شـاغل در
بخـش كشـاورزی و درنتیجـه بـا اثـرات تخریبـی بر جوامع روسـتایی همراه بوده اسـت .مزارع كوچك و
متوسـطمقیاس ،جـای خـود را بـه كشـت و صنعتهـای بزرگمقیـاس دادهانـد .ا گرچـه صنعتیشـدن
كشـاورزی در پـارهای از مـوارد ،مثبـت بـوده ،بـرای مثـال موجـب تنـوع اعتبـارات ،توزیـع گسـترده
نهادههـا ،تنـوع اشـكال تولیـد همچـون «تولیـد بـرای صـادرات بهجـای مصـرف محلـی» شـده اسـت،
امـا در بسـیاری از مـوارد ،آسـیبهای جبرانناپذیـری بـه جوامـع روسـتایی وارد کـرده اسـت.
جهانیشـدن بـر افزایـش شـكاف بیـن ثروتمنـدان و فقـرا ،و ایجـاد بدهـی تأثیرگـذار اسـت كـه ایـن
بدهـی از سـطح ملـی بـه سـطوح پایینتـر منتقـل شـده اسـت ،تـا جوامـع روسـتایی بیـش از سـایر مرا كـز
جمعیتـی از آثـار منفـی جهانیشـدن برخـوردار شـوند .ایجـاد بدهـی همراه بـا بحرانهـای اقتصادی در
بعـد جهانـی در بسـیاری از نواحـی روسـتایی موجـب فـروش زمینهـای كشـاورزی و درنهایـت ،فقـر و
تنگدسـتی روسـتاییان شـده اسـت .همچنیـن ،آزادسـازی تجـاری از اهـداف جهانیشـدن اسـت كـه
منجـر بـه كمرنـگ شـدن حمایتهـای دولتـی میشـود و درنتیجـه در بخـش روسـتایی و كشـاورزی
سـاختار كمكهـای مالـی دولـت ،مالیـات ،تشـویقهای مالـی و كنتـرل قیمتهـا را تحـت تأثیـر قـرار
میدهـد .لـذا خصوصیسـازی منجـر بـه كاهـش ارائـه خدمات بـه جوامع روسـتایی میشـود .بهعالوه
انزوا و پرا كندگی بسـیاری از جوامع روسـتایی ،از ارائه خدمات زیربنایی چون آب ،گاز و الكتریسـته
جلوگیـری کـرده اسـت ،تـا عـدم تـوازن میان مرا كز شـهری و روسـتایی تشـدید شـود .همچنین بهواسـطه
جهانیشـدن ،در یـك محیـط روسـتایی ،بنگاههـای تجـاری سـعی در برانگیختن فرهنـگ مصرف با
توجه به نیازها و عالیق جوامع روسـتایی دارند .این فرهنگ قادر اسـت تولید محصوالت كشـاورزی
را كاهـش داده و مرا كـز روسـتایی را بهعنـوان مكانهـای اقامتگاهـی ،تفریحـی ،فراغتـی و حفاظتگاه
محیطـی معرفـی کنـد (ازكیـا و احمـدرش.)14 :1391 ،
1. Economic Effects
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اثـرات اجتماعـی :1جهانیشـدن ،منجـر بـه بـروز دامنـه وسـیعی از مشـكالت اجتماعـی در روسـتاها
میشـود .عـدم دسترسـی بـه آمـوزش مناسـب ،مراقبتهـای بهداشـتی ،كاهـش مؤسسـات و نهادهـای
اجتماعـی و عـدم ثبـات جمعیـت كـه اشـكال آن در مهاجرتهـای روسـتا _ شـهری هو یـت یافتـه از
آثـار اجتماعـی جهانیشـدن در جوامـع روسـتایی اسـت .در بسـیاری از نواحـی روسـتایی ،مـدارس
تعطیـل شـده و دانشآمـوزان بـه مـدارس شـهری و حومههـای آن گسـیل میشـوند .سـطح مراقبتهـای
بهداشـتی روسـتایی بهنسـبت جوامـع شـهری ضعیـف بـوده و مـردم بیشـتر عالقهمنـد بـه مراجعـه بـه
شـهرها برای درمان هسـتند .همچنین فشـارهای عصبی حاصل از فرایند جهانیشـدن ،در «بهداشـت
یتـوان بـه
روانـی» 2افـرادی كـه در جوامـع روسـتایی زندگـی میكننـد مؤثـر اسـت كـه ازجملـه آنهـا م 
افسـردگی ،فقـر بهداشـتی ،مصـرف الـكل و مـواد مخـدر و كاهـش رفـاه اجتماعـی اشـاره كـرد .از سـوی
دیگـر ،جهانیشـدن در تبعیـض جنسـیتی اثرگـذار بـوده و زنـان بهدلیـل پرداخـت دسـتمزدهای كمتـر،
بهعنـوان نیـروی كار ارزان در كنـار كـودكان كار مـورد بهرهكشـی قـرار میگیرنـد.
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اثـرات فرهنگـی :3جهانیشـدن قـادر اسـت در تمـام ابعـاد زندگـی روسـتاییان نفـوذ کنـد .در ایـن بیـن،

فرهنـگ روسـتایی بیـش از سـایر جنبههـای زندگـی تحـت تأثیـر جهانیشـدن قـرار میگیـرد .جونـز
یشـدن را
و تانتـز )1995( 4ضمـن اشـاره بـه توسـعه روزافـزون ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،جهان 
تضعیفكننـده سـنتهای حا كـم بـر جوامـع روسـتایی میداننـد و معتقدنـد« :ایجـاد یـك تجربـه
گهـا و
همشـكل اجتماعـی كـه از طریـق رونـد جهانیشـدن تشـدید میشـود ،حضـور فرهن 
ایدئولوژ یهـای محلـی و منطقـهای را كمرنـگ کـرده اسـت» .همچنیـن ،در فراینـد جهانیشـدن،
بهتدریـج آداب و رسـوم فرهنگهـا ،ایدئولوژ یهـا و سـبكهای زندگـی حا كـم بـر جوامـع روسـتایی
رنـگ باختـه و الگوهـای رفتـاری جدیدتـری ماننـد «فردگرایـی»« ،5مصـرف» 6و «انـزوا» 7در نواحـی
روسـتایی جایگزیـن الگوهـای پیشـین میشـوند.
اثرات محیطی :8جهانیشـدن همراه با توسـعه صنعتی درحال نابودی محیط زیسـت و بهوجودآورنده
1. Social Impacts
2. Mental Health
3. Cultural Impacts
4. Jones & Tonts
5. Individualism
6. Consumption
7. Isolation
8. Environmental Impacts

«محیطهـای ناسـالم از نظـر ا كولوژیكـی» 1هسـتند« .هزینههـای سـنگین آلودگـی» ،2زبالههـای حاصـل
از فراینـد تولیـد و اسـتفاده بیرویـه از منابـع طبیعـی بهویـژه انـرژی ،تخریـب اراضـی جنگلـی ،كاهـش
تنـوع زیسـتی ،بیابانزایـی ،تخریـب اراضـی و رشـد سـریع گازهـای گلخانـهای ،نمونههایـی از اثـرات
محیطـی جهانیشـدن در جوامـع روسـتایی محسـوب میشـوند.
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شكل  .1اثرات جهانیشدن بر نواحی روستایی (طاهرخانی)107 :1383 ،
1. Ecologically Unsound
2. Heavy Cost Contaminnation

بهاینترتیـب آثـار و پیامدهـای جهانیشـدن در جوامـع روسـتایی از جنب ههـای مثبـت و منفـی
قابلبررسـی اسـت ،اما بررسـی گزارشها و تحقیقات انجامشـده در برخی از كشـورهای درحالتوسعه
بـر نقـش منفـی فرایند جهانیشـدن در روند توسـعه روسـتایی تأ كیـد دارد .جوامع روسـتایی ،در رابطه
بـا اثـرات جهانیشـدن در تغییـر شـیوه زندگـی روسـتایی ،میتواننـد شـیوههای متفاوتـی داشـته باشـند.
بهعبارتـی وا كنشهـا در برابـر اثـرات جهانیشـدن بـر سـبك زندگـی روسـتایی را در سـه دیـدگاه میتوان
تحلیـل كـرد (نجـارزاده:)155 :1391 ،
 .1تفاوت و تقابل در سبك زندگی

براسـاس ایـن دیـدگاه كـه منطبـق بـا نـگاه جهانیسـازی میباشـد ،میتـوان در زمینـه سـبك زندگـی،
بـه تقابـل شـیوه زندگـی روسـتایی بـا شـیوه زندگـی شـهری اشـاره كـرد .در ایـن دیـدگاه ،عمدتـاً تأ كیـد بر
روسـتا گرایی در سـبك زندگـی بـدون تغییـر اسـت و از هـر جنبـه ،سـبك زندگـی روسـتایی كامـل فـرض
میشـود كـه میتوانـد نیازهـای انسـان امـروزی را پاسـخ دهـد.
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 .2ادغام یا هضم در سبك زندگی

ایـن دیـدگاه مبتنیبـر برتـری سـبك زندگـی شـهری بهلحـاظ اسـتفاده از شـیوههای جدیـد میباشـد.
بهعبـارت دیگـر ،شـهرگرایی در سـبك زندگـی منجـر بـه حـذف كامل سـبك زندگی روسـتایی میشـود.
براسـاس ایـن دیـدگاه ،سـبك زندگی شـهری ،آرمان حیات بشـری اسـت كـه نتیجـه آن ،حركت زندگی
روسـتایی بهسـوی شهریشـدن میباشـد.
 .3درآمیختگی یا پیوند در سبك زندگی

یتـوان گفـت هركـدام از
در ایـن دیـدگاه كـه عمدتـاً برمبنـای جهانیـمحلیشـدن اسـتوار اسـت ،م 
سـبكهای زندگـی شـهری و روسـتایی دارای قوتهـا و محدودیتهایـی میباشـند .لـذا بـا توجـه
بـه پیوندهـای فضایـی حاصـل از جهانیشـدن بیـن مكانهـای شـهری و روسـتایی ،میتـوان بـه
یهـا و
تأثیرگـذاری متقابـل و بهعبارتـی درآمیختگـی سـبك زندگـی اشـاره كـرد كـه در آن بـر توانمند 
نقـاط قـوت هركـدام از سـبكهای زندگـی تأ کیـد میشـود.
بنابرایـن ،ا گـر سـبك زندگـی متشـكل از رفتارهـا و فعالیتهـا در جریـان زندگـی فـرض شـود كـه
در عادتهـا و رفتارهـای عمومـی افـراد و جوامـع تأثیرگـذار میباشـد ،لـذا میتـوان گفـت ،بـا ایجـاد
تغییـرات در زمینههـای مختلـف اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و زیسـتمحیطی ،سـبك زندگـی
نیـز دچـار تغییـر میشـود .بهعبـارت دیگـر ،اثـرات مثبـت و منفـی جهانیشـدن در جنب ههـای مختلـف
یشـود و میتـوان
بـر سـبك زندگـی روسـتاییان كـه خـاص جامعـه روسـتایی اسـت ،منجـر بـه تغییـر م 

تغییـرات سـبك زندگـی روسـتایی را بهصـورت ملمـوس در تغییـر سـبك معـاش اقتصـادی روسـتاییان،
تغییـر سـبك زندگـی اجتماعـی ،تغییـر سـبك فرهنـگ روسـتایی و تغییـر در سـبك اسـتفاده از محیـط و
منابـع محیطـی مشـاهده كـرد (شـكل .)2

شكل  .2مدل مفهومی اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك زندگی
(نگارندگان)1393 ،

 .5روش تحقیق و محدوده پژوهش

پژوهش حاضر ،با هدف کلی بررسـی اثرات جهانیشـدن بر سـبك زندگی در مناطق روسـتایی ،در سال
یـتبیینی اسـت .لذا بهطور خاص ،روششناسـی
 1393انجـام شـده و از نـوع کاربـردی و بـه روش تحلیل 
مطالعـه از جنبـ ه هـدف ،كاربـردی اسـت ،زیـرا در پـی شـناخت اثـرات جهانیشـدن بـر كیفیـت زندگـی
روسـتاییان میباشـد كـه نتایـج بهدسـتآمده از آن میتوانـد راهنمـای برنامهریـزان و تصمیمگیرنـدگان در
زمینـه تدویـن و اجـرای برنامههـای مناطـق روسـتایی باشـد .از جنبـ ه جمـعآوری اطالعـات و شناسـایی
جنبههای تأثیرگذاری جهانیشـدن در سـبك زندگی ،مطالعه از نوع ا كتشـافی است .بهلحاظ توصیف
ویژگیهای جامعه موردمطالعه از نوع توصیفی است و از نظر برقراری ارتباط بین جهانیشدن با سبك
شهـای
زندگـی روسـتایی از نـوع تحلیلـی اسـت .در ایـن پژوهـش ،بهمنظـور گـردآوری اطالعـات از رو 
اسـنادی و کتابخانـهای و روشهـای میدانـی مشـاهده و تکمیـل پرسـشنامه براسـاس شـاخصهای
شهـای
استخراجشـده در چارچـوب نظـری ،اسـتفاده شـد .لـذا بـا توجـه بـه متغیرهـای تحقیـق و نیـز رو 
تجزیهوتحلیـل ،پرسـشنامه مربوطـه بهصـورت پرسـشهای بسـته و بـاز و همچنیـن شـامل طیفهایـی
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در قالـب طیـف لیکـرت در مقیـاس سـنجش اسـمی و رتبـهای و در برخـی از جنب ههـا ،فاصلـهای تهیـه
شـد و در اختیـار نمونههـا قـرار گرفـت .امـا بـا توجـه بـه حجـم و گسـتردگی شـاخصهای مربوط به سـبك
زندگی بهلحاظ رویکردهای کمی و کیفی بودن شـاخصها ،در چارچوب نظری تالش شـد تا با توجه
بـه ماهیـت اثرگـذاری جهانیشـدن بـه سـاختاربندی شـاخصهای سـبك زندگـی در مناطـق روسـتایی
پرداخته شـود .لذا در این مطالعه بهمنظور سـاختاربندی و ایجاد درخت ارزش سـبك زندگی در منطقه
موردمطالعه ،از روش سلسلهمراتبی یا درخت مسئله استفاده شد كه در سطح اول درخت ارزش ،تغییر
سـبك زندگـی قرار گرفته اسـت.
در سـطح دوم ،بـه چهـار مؤلفـه اصلـی سـبك معـاش اقتصـادی ،سـبك زندگـی اجتماعـی ،سـبك
فرهنگـی و سـبك بهكارگیـری منابـع تقسـیم شـده اسـت .در سـطح سـوم ،هرکـدام از مؤلف ههـا بـه جـزء
شـاخصهای سـازنده خودشـان تقسـیم شـدهاند .در ایـن مـدل ،سـطح پایانـی درخـت ارزش که قابل
اندازهگیری اسـت ،مطرح شـده اسـت .شـیوه کمی کردن این شـاخصها با اسـتفاده از روش مسـتقیم
پرسـشنامه بوده اسـت که در آن گویهها سـنجش بومی شـدهاند .بنابراین ،در این پژوهش با مطالعه
فصلنامه علمی _ پژوهشی

170
دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

مناطـق روسـتایی منطقـه موردمطالعـه درنهایـت  4مؤلفـه سـبك معـاش اقتصـادی ،سـبك زندگـی
اجتماعـی ،سـبك فرهنگـی و سـبك بهكارگیـری منابـع و  17شـاخص بهصـورت غربالزنـی بهعنـوان
شـاخصهای سـبك زندگـی از میـان طیـف گسـتردهای از شـاخصها انتخـاب شـده اسـت .بنابرایـن
متغیـر مسـتقل تحقیـق ،جهانیشـدن و متغیـر وابسـته ،سـبك زندگـی میباشـد .ابـزار اندازهگیـری نیـز
پرسـشنامه محققسـاخته اسـت .روایـی صـوری 1پرسـشنامه توسـط پانـل متخصصـان 2دانشـگاهی
مـورد تأییـد قـرار گرفـت .مطالعـه راهنمـا 3در منطقـه مشـابه جامعه آماری در سـطح خانوار روسـتایی با
تعـداد  30پرسـشنامه انجـام شـد و بـا دادههـای بهدسـتآمده و اسـتفاده از فرمـول و یـژه کرونبـاخ آلفـا
در نرمافـزار  ،SPSSپایایـی 4بخشهـای مختلـف پرسـشنامه تحقیق  0/77الی  0/83بهدسـت آمد.
جامعـه آمـاری تحقیـق بهصـورت تمامشـماری و شـامل روسـتاییان  24نقطـه روسـتایی در دهسـتان
روشـنآباد شهرسـتان گـرگان اسـت (شـكل شـماره  ،)3زیـرا ایـن محدوده روسـتایی بهدلیل قـرار گرفتن
در حاشـیه یكی از شـهرهای بزرگ و مركز اسـتان ،تحت تأثیر روندهای جهانیشـدن بهواسـطه ارتباط
بـا جامعه شـهری اسـت.
1. Face Validity
2. Panel of Expert
3. Pilot Study
4. Reliability
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شكل  .3موقعیت جغرافیایی روستاهای موردمطالعه در سطح منطقه

بـرای نمونهگیـری در منطقـه موردمطالعـه از فرمـول کوکـران بـا احتمـال  95درصـد اسـتفاده شـد
كـه نتیجـه آن برابـر بـا  365خانـوار نمونـه بـود و بـرای توزیـع تعـداد نمونههـا بیـن روسـتاهای نمونـه نیـز
بهصـورت برقـراری تناسـب عمـل شـده اسـت .همچنیـن بـرای تحلیـل دادههـا از روشهـای آمـاری
كـیدو و رگرسـیون چندمتغیـره اسـتفاده شـده اسـت.
 .6نتایج و یافتهها

توصیـف یافتههـای تحقیـق حا کـی از آن اسـت کـه نمونـه آماری موردمطالعه برحسـب گروه سـنی ،در
محدوده سـنی  15تا  75سـال ،و بیشـترین تعداد نمونه در گروه سـنی  21تا  30سـال قرار دارند (42/2
درصـد) .بررسـی وضعیـت تأهـل نیـز نشـان داد  62/63درصـد ،متأهـل و  37/36درصـد در تحقیـق
حاضـر مجـرد هسـتند .از بیـن نمونههـای موردمطالعـه 81/3 ،درصـد افـراد را مـردان و  18/7درصـد

را نیـز زنـان تشـكیل میدهنـد .همچنیـن یافتههـای توصیفـی نشـان میدهـد کـه نمونههـای آمـاری
موردمطالعـه 31/1 ،درصـد بیسـواد هسـتند و  16/89درصـد بـا آمـوزش نهضـت سـوادآموزی ،توانایی
خوانـدن و نوشـتن دارنـد 18/47 ،درصـد در مقطـع ابتدایـی تحصیـل کردهانـد 13/68 ،درصـد در
مقطـع راهنمایـی و  12/05درصـد در مقطـع متوسـطه تحصیـل کردهانـد .همچنیـن  5/78درصـد نیـز
مـدرک دیپلـم و باالتـر دارنـد .بـا توجـه بـه ایـن اطالعـات ،میتـوان گفـت  67/46درصـد از نمونـه
آمـاری موردمطالعـه ،تحصیلات قابلتوجهـی ندارنـد و بیسـواد و کمسـواد هسـتند.
روسـتاییان در شـرایط واقعـی خـود ،تغییـرات عمیقـی را در محیطهـای روسـتایی از جنب ههـای
مختلـف ،نسـبت بـه گذشـته نهچنـدان دور احسـاس میكننـد؛ ایـن تغییـرات میتوانـد در قالـب موارد
مختلفـی ماننـد تغییـر در روابـط شـهر و روسـتا ،توسـعه تكنولوژیكـی و ..قابـل تحلیـل باشـد .امـا نكتـه
مهمتـر اینكـه همـه ایـن تغییـرات را میتـوان در قالب نفـوذ فرایندهای جهانی به محیطهای روسـتایی
نیـز بررسـی كـرد (وثوقـی و همـكاران .)24 :1388 ،در ایـن راسـتا ،همانگونـه كـه در چارچـوب نظـری
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مطالعـه نیـز اشـاره شـد ،فرایندهـای جهانیشـدن میتواننـد از جنبههـای مختلـف بـر سـبك زندگـی
افـراد اجتماعـات محلـی ماننـد روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده و منجـر بـه تغییـر در سـبك زندگی آنها شـود.
لـذا بـر ایـن اسـاس در ادامـه بـه بررسـی اثـرات فراینـد جهانیشـدن بـر تغییـر سـبك زندگـی اقتصـادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و مصـرف منابـع از طریـق آزمـون آمـاری كـیدو پرداختـه میشـود.
 .6-1دیدگاه روستاییان در مورد جهانیشدن

در ایـن بخـش ،نگـرش روسـتاییان نسـبت بـه اثـرات جهانیشـدن در قالـب گویههایـی بهعنـوان
نمودهـای عینـی جهانیشـدن در روسـتاها مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .نتایـج بهدسـتآمده از
آزمـون كـیدو نشـان میدهـد ،اثـرات جهانیشـدن در زمینـه همـه گویههـای دوازدهگانـه موردبررسـی،
از دیـدگاه نمونههـای مطالعهشـده مـورد تأییـد اسـت ،زیـرا سـطح معنـاداری بهدسـتآمده بـرای
همـه گویههـا كمتـر از آلفـا  0/05میباشـد .بررسـی میانگینهـا نیـز نشـاندهنده ایـن اسـت كـه شـدت
تغییـرات در قالـب طیـف لیكـرت ،باالتـر از حـد متوسـط اسـت كـه گویـای احسـاس بـاالی تغییـرات
و درنتیجـه نفـوذ فرایندهـای جهانیشـدن در روسـتاها میباشـد؛ بهگونـهای كـه از میـان گویههـای
بررسیشـده بهعنـوان نمـود جهانیشـدن در محیطهـای روسـتایی ،بیشـترین میـزان میانگیـن ،متعلق
بـه گویـه «تغییـر در نگـرش جوانـان نسـبت بـه زندگـی در روسـتا» اسـت كـه برابـر بـا امتیـاز میانگینـی
 4/95میباشـد (جـدول .)1

جدول  .1اثرات جهانیشدن از نگاه پاسخگویان

جهانیشدن روستاها

خیلی كم

تغییر در نگرش جوانان نسبت به زندگی در روستا

0

51/1 33/3 8/9 6/7

افزایش سرعت تغییرات در محیطهای پیرامون

0

54/2 35/4 6/3

4/08

توسعه شرایط زندگی شهری در محیطهای روستایی

0/4

57/8 19/7 17/7 4/4

4/35

0/00

افزایش نقش فناور یها در زندگی روزمره روستاییان

4/7

7

53/5 20/9

4/67

0/00

افزایش سطح آ گاهی در محیطهای روستایی

0/9

4/1

51.8 31/7 11/6

4/39

0/00

كاهش وابستگی روستاییان به محیط روستا

2/5

36/9 38/2 13/3 9/1

4/50

افزایش سطح ارتباطات اجتماعی با فضاهای خارج از روستا 1/6

39/8 39/0 11/6 8/2

4/21

0/00

26/2 22/2 22/2 19/3 10/1

3/58

0/00

28/6

4/01

0/00

كمرنگ شدن آدابورسوم بومی در سطح محلی

6/5

45/7 32/6 6/5 8/7

4/57

0/00

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و شكلگیری فعالیتهای
جدید

1/2

59/0 25/3 9/6 4/8

4/34

0/00

كاهش سطح خوداتكایی جامعه محلی
غلبه جنبه مصرف بر تولید در زندگی روزانه

4/2

متوسط

توسعه صنعتی و تأثیر آن بر تولید روستا

4/7

7

زیاد

گویه

كم

خیلی زیاد

ردیف

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

14

45/3 29/1

4/23

0/00

4/95

0/00
0/00

14

16/7 16/7 7/1

31

4.32

0/00

منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

 .6-2اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك معاش اقتصادی روستاییان

در این مطالعه اثرات جهانیشـدن بر تغییر سـبك معاش اقتصادی روسـتاییان در قالب سـه شـاخص
اصلـی مادیگرایـی (بـا  5گویـه) ،ثروتانـدوزی (بـا  4گویـه) و درآمدزایـی (بـا  4گویـه) مـورد بررسـی
قـرار گرفـت .نتایـج بهدسـتآمده در همـه گویههـا نشـاندهنده ایـن نكتـه اسـت كـه سـطح معنـاداری
كمتـر از آلفـا  0/05میباشـد و لـذا جهانیشـدن در زمینـه اقتصـادی از نظـر جامعـه موردمطالعـه ،تغییـر
ایجـاد كـرده اسـت .بهگونـهای كـه مجمـوع میانگینهـای شـاخصها نیـز بهدلیـل باالتـر از حد متوسـط
( )3بـودن ،تأییدكننـده ایـن موضـوع اسـت (جـدول .)2
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جدول  .2اثرات جهانیشدن بر سبك معاش اقتصادی روستاییان از نگاه پاسخگویان

مادیگرایی

خیلی كم

كم

9

3/1 14/6 31/7 31/5 13/2

برتر دانستن پول در برابر همه چیز

گرایش به داشتن كاالها و ابزارها تكراری (ماشین ،خانه و)...
ثروتاندوزی

دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

درآمدزایی

174

متوسط

گرایش به افزایش وسایل غیرضروری زندگی

2/1

3/1 18/7 46/5 21/5 11/2

0/00

زیاد

وابستگی به مادیات در زندگی

2/9

2/9 20/5 53/4 16/8 6/4

0/00

تجملپرستی در امور زندگی
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خیلی زیاد

تغییر سبك معاش اقتصادی

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

3/34

0/00

4/5 17/1 28/7 37/4 10/3 6/5

0/00

20/1 34/1 27/3 12/4 6/1

3/1

0/00

10/1

4/3

0/00

جمعآوری ثروت

41/6 34/3 9/7 4/3

تالش برای كسب ثروت از طریق شیوههای نامتعارف

2/6 11/4 16/7 12/4 31/9 27/6

3/32

0/00

قانع نبودن به حد معقول ثروت در زندگی

2/8

2/8 15/7 43/8 31/3 6/4

حساس بودن به مناسبات مالی

1/6

3/6 18/6 41/6 31/8 5/4

0/00

نگاه پولی به همه فعالیتها و مناسبات

3/2 10/9 49/7 28/4 7/8 3/2

0/00

3/1 16/8 36/8 34/9 8/4

تالش برای داشتن چندین شغل

3/1

گرایش به فعالیتهای درآمدزا

4/7 8/4 39/1 33/7 12/1 6/7

درنظر داشتن میزان سود پیش از انجام فعالیتها

3/8 4/6 34/6 37/5 16/5 6/8

میانگین کل

3.7

0/00

0/00
0/00
0/00

3/45

منبع :یافتههای پژوهش1393،

طهـای
از نتایـج بهدسـتآمده میتـوان نتیجـه گرفـت کـه بهدلیـل تغییـرات ایجادشـده در محی 
روسـتایی از طریق ورود نمودهای جهانیشـدن ،تغییراتی در سـبك معاش اقتصادی روسـتاییان ایجاد
شـده اسـت .لذا میتوان گفت نشـانههایی از شـهرگرایی در سـبك زندگی اقتصادی روستاییان مشاهده
میشـود.
 .6-3اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك زندگی اجتماعی روستاییان

در مـورد اثـرات جهانیشـدن در بعـد تغییـر سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان بهطوركلـی  7شـاخص
در قالـب  26گویـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت .نتایـج بهدسـتآمده از آزمون كیدو نشـان میدهد كه در

همـه گویههـا ،سـطح معنـاداری بهدسـتآمده پایینتـر از آلفـا  0/05بـوده و گویـای اثرات جهانیشـدن
در تغییـر سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان اسـت .همچنیـن بررسـی میانگینهـای بهدسـتآمده
نیـز نشـان میدهـد كـه در اغلـب گویههـا ،میانگیـن باالتـر از حـد متوسـط ( )3میباشـد .بیشـتر
سـطح میانگیـن در زمینـه تغییـرات در سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان متعلـق بـه گویـه «گرایـش
بـه لباسهایـی بـا طرحهـای خارجـی» بـا میانگیـن  3/87بـوده و كمتریـن آن نیـز متعلـق بـه گو یـه
«عالقهمنـدی بـه غذاهـای رسـتورانی» بـا امتیـاز میانگینـی  2/10اسـت (جـدول .)3
جدول  .3اثرات جهانیشدن بر سبك زندگی اجتماعی روستاییان از نگاه پاسخگویان

خیلی كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

گرایش به عضویت در شبكههای اجتماعی بین جوانان

6/7

23/4 22/4

18/1

29/4

وابستگی بیش از حد به موبایل

2/1

7/9

17/1

32/4

3/65 40/5

گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان با اینترنت

9/3

31/4 24/9

24/1

10/3

تغییر سبك زندگی اجتماعی

310

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

0/00

نفوذ فناوری

0/00

3/29 2/84

فصلنامه علمی _ پژوهشی

0/00

جایگزینی باز یهای الكترونیكی در برابر باز یهای بومی

1/9

6/7

21/8

39/4

3/24 30/2

0/00

175

استفاده از كامپیوتر در بین جوانان

2/1

32/4 17/4

23/2

3/16 24/9

0/00

27/1

30/4

3/87 39/1

0/00

اثرات جهانی شدن بر
تغییرات سبک زندگیِ ...

گرایش به لباسهای با طرحهای خارجی
تغییر پوشاك

افزایش مصرف مواد آرایشیـبهداشتی در بین جوانان

0

3/4

توسعه رسانه ها

29/7 13/7 3/6

3/24 18/5 34/5

ارجحیت دادن به ماركهای خارجی در پوشاك

2/4

10

12/9

3/51 38/2 36/5

عالقه پایین جوانان به مدلهای پوشش بومی و محلی

3/4

8

28/3

3/34 32/4 27/9

0/00

عالقهمندی به استفاده از ماهواره

3/4

7/1

22/1

30/3

3/77 37/1

0/00

3/49

0/00
0/00

تغییرات مذهبی
تغییر الگوی تغذیه

استفاده
محلی از موسیقیهای جدید بهجای موسیقیهای بومی 8/4
و

16/4

29/4

27/7

18/1

3/36 3/10

0/00

گرایش به دیدن فیلمهای خارجی

0/4

2/8

32/1

53/4

11/2

3/21

0/00

میزان گرایش روستاییان به شركت در مراسم مذهبی

3/2

16/2

43/1

27/2

10/3

2/89

0/00

میزان گرایش روستاییان به شركت در مراسم فاتحهخوانی

1/8

8/4

3/2 3/28 27/1 38/4 24/3

0/00

میزان گرایش روستاییان به شركت در مراسم مولودیخوانی 2/7

9/1

3/48 31/5 35/7

0/00

عالقه به استفاده از غذاهای آماده

31/2 24/8 14/6

19/7

9/7

2/15

0/00

عالقهمندی به غذاهای رستورانی

32/2 31/4 24/3

8/7

3/4

2/10

0/00

میزان آشنایی با غذاهای خارجی

0/4

2/4

45/8 35/3

16/1

2/25

میزان استفاده از خورا كیها (پفك ،چیپس و)...

3/6

11/2

28/9

21

39/8

2/98 16/5

3/3

0/00
0/00

ادامه جدول  .3اثرات جهانیشدن بر سبك زندگی اجتماعی روستاییان از نگاه پاسخگویان

خیلی كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

عالقهمندی به انجام فعالیتهای فردی

5/1

9/4

19/5

3/78 38/6 27/4

0/00

كم بودن میزان ارتباطات خانوادگی

8/4

17/6

22/4

3/69 3/68 27/9 23/7

0/00

درونگرایی افراد روستا در مناسبات اجتماعی

2/7

6/4

17/6

3/63 38/7 34/6

0/00

افزایش ارتباط افراد روستا با شهر

4/9

7/4

17/5

3/42 36/1

0/00

عالقهمندی روستاییان به افزایش زمان ماندن در شهر

6/7

27/9 13/9

عالقهمندی روستاییان به زندگی در شهرها بین جوانان

1/7

4/9

16/4

3/62 42/2 34/8

مهاجرت تعداد قابلتوجهی از روستاییان به شهرها

7/8

28/4 16/4

2/98 24/7

تغییر سبك زندگی اجتماعی
تغییرات رفتاری
افزایش مهاجرت

34/1

16/7 34/8
22/7

3/12

3/38

مجموع

0/00
0/00
0/00

3/38
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بررسـی نتایـج بهدسـتآمده نشـاندهنده ایجـاد تغییـرات قابلتوجهی در سـبك زندگـی اجتماعی
در روسـتاها بهدلیـل نفـوذ نمودهـای جهانیشـدن در بیـن جوامـع روسـتایی اسـت كـه سـبب كاهـش
سـطح ویژگیهـا و تعلقـات اجتماعـی بومـی در بیـن روسـتاییان میشـود كـه در آینـده ایـن امـر میتوانـد
بیشـتر قابلمشـاهده باشـد.
 .6-4اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك فرهنگی روستاییان

در مـورد تغییـرات سـبك زندگـی فرهنگـی در بیـن روسـتاییان بهدلیل نفـوذ فرایندهای جهانیشـدن در
مناطـق روسـتایی 5 ،شـاخص اصلـی در قالـب  17گویـه مورد بررسـی قـرار گرفت .نتایج بهدسـتآمده
از آزمـون كـیدو نشـان میدهـد كـه سـطح معنـاداری در كلیـه گویههـای موردبررسـی كمتـر از آلفـا
 0/05بـوده و لـذا تغییـرات ایجادشـده در سـبك فرهنگـی روسـتاییان محسـوس میباشـد .در بیـن
شـاخصهای پنجگانـه موردبررسـی ،بیشـترین میانگیـن متعلـق بـه شـاخص مدگرایـی بـه میـزان 3/7
و كمتریـن آن متعلـق بـه شـاخص گرایـش بـه تفریـح از سـوی روسـتاییان بـا مقـدار میانگینـی 2/9
اسـت .همچنیـن از بیـن گویههـای موردبررسـی بیشـترین میانگیـن متعلـق بـه گوی ههـای «میـزان عال قـه
بـه اسـتفاده از زبـان فارسـی در گفتگـو» بـا امتیـاز میانگینـی  3/34و «تغییـر ظاهـر جوانـان بـه الگوهای
خارجـی (در مـدل مـو و »)...بـا امتیـاز میانگینـی  3/27و كمتریـن آن متعلـق بـه گو یـه «بهكارگیـری
اصطالحهـای انگلیسـی در صحبتهـا» بـا امتیـاز میانگینـی  1/72اسـت (جـدول .)4

جدول  .4اثرات جهانیشدن بر سبك زندگی فرهنگی روستاییان از نگاه پاسخگویان

خیلی كم

كم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

تغییر سبك فرهنگی

مدگرایی

تغییر ظاهر جوانان به الگوهای خارجی (در مدل مو و)...

6/6

3/27 27/4 22/1 27/4 16/5

پیگیری مدلهای جدید در زمینههای مختلف توسط جوانان

8/2

3/14

استفاده از سبكهای شهری دكوراسیون در داخل منازل روستایی 2/4

27/6 14/2
10

34

16

3/19 38/2 22/9 26/5

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

0/00
3/7

0/00
0/00

تغییر زبان
مصرف گرایی
افزایش تفریح
احساس تعلق

تغییر نمای ساختمانهای مسكونی به الگوهای شهری

5/6

30/5 44/6 12/4

6/8

3/01

0/00

كاهش عالقهمندی جوانان به استفاده از زبانهای محلی

1/6

10/8 37/8 41/4 8/6

3/20

0/00

میزان عالقه به استفاده از زبان فارسی در گفتگو

1/2

29/3 51/4 8/5

9/6

3/34

11/5 27/3 22/4 34/2

4/6

1/72

عالقه به یادگیری
زبان انگلیسی در بین نوجوانان و جوانان 22/4 34/6 18/4 12/5
تحصیلكرده روستایی

12/1

2/7

0/00

14

16/1 38/9 18/2

12/8

3/01

0/00

اعتقاد به هزینهبر بودن تولید نسبت به خرید

10/4

22/6 34/9 17/1

15

3/04

گرایش كم به تولید خانگی مواد اولیه خورا كی

13/5 14/2 32/4 24/8 15/1

2/91

13/1 34/8

3/1

4/7

2/4

1/8

2/12

روستاها را محل مناسبی برای زندگی ندانستن

3/5

30/1 22/3 31/7 12/4

3/10

تشویق نكردن دیگران برای مسافرت به روستا و یا زندگی در
روستا

4/6

21/5 22/4 31/8 19/7

0/00 3/4 3/06

مهم نبودن آبادانی روستا

15/4 31/5 27/9 22/6

2/6

0/00

بهكارگیری اصطالحهای انگلیسی در صحبتها

استفاده از مواد غذایی آماده و فروشگاهی در منزل

12/4

اعتقاد به افزایش تنوع در مصرف كاالهای آماده

8/7

رفتن به پاركها یا فضاهای سبز برای تفریح در روستاها

22/9 31/4 28/4

12/6

انجام مسافرتهای تفریحی ساالنه خارج از روستا

22/4 27/6 31/2

17

مجموع

31

3/32

0/00
3.1

3.6

0/00

0/00
0/00

177

0/00

اثرات جهانی شدن بر
تغییرات سبک زندگیِ ...

0/00
2/9

فصلنامه علمی _ پژوهشی

0/00
0/00

2/86

 .6-5اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك بهكارگیری منابع روستایی

روسـتاییان بهدلیـل ارتباطـی كـه بـا محیـط و بهكارگیـری منابـع محیطـی دارنـد ،شـیوههای ارتبـاط
آنهـا بـا محیـط میتوانـد در پایـداری و سلامت محیطـی روسـتاها مؤثـر باشـد .بـر ایـن اسـاس ،تغییـر
در شـیوه و سـبك بهرهگیـری از منابـع محیطـی در روسـتاها میتوانـد یكـی از جنبههـای بسـیار مهـم
تغییـرات روسـتایی در فراینـد جهانیشـدن باشـد .لـذا در ایـن مـورد از  2شـاخص اساسـی در قالـب 7
گویـه بـرای بررسـی تغییـرات در سـبك بهكارگیـری منابـع ،اسـتفاده شـده اسـت .نتایـج بهدسـتآمده از
آزمـون كایدو نشـان میدهـد كـه در همـه متغیرها ،سـطح معناداری بهدسـتآمده نشـاندهنده ایجاد

تغییـرات اسـت ،بهگونـهای كـه سـطح معنـاداری كمتـر از آلفـا  0/05میباشـد و در زمینـه اسـتفاده از
انـرژی و سـوختهای جدیـد در بیـن روسـتاییان ،و همچنیـن در محیـط طبیعی روسـتاییان نسـبت به
گذشـته بهواسـطه فعالیتهـای انسـانی تغییراتـی ایجـاد شـده اسـت (جـدول .)5
جدول  .5اثرات جهانیشدن بر تغییر سبك بهكارگیری منابع روستایی از نگاه پاسخگویان

خیلی كم

كم

متوسط

استفاده از انرژی
تغییر طبیعت

دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

زیاد

178

خیلی زیاد

فصلنامه علمی _ پژوهشی

استفاده از گاز در پختوپزها

میانگین رتبهای
(برحسب گویه و
بعد متغیر)

تغییر سبك بهكارگیری منابع

2/63 13/6 16/7 32/5 24/8 12/4

0/00

كاهش استفاده از هیزم در گرمای منزل

12/9 36/8 19/7 16/6

افزایش مصرف بنزین روزانه نسبت به گذشته ( 10سال قبل)

3/24 31/6 26/4 21/7 16/8 3/5

0/00

3/08 28/1

0/00

2/4

تخریب منابع طبیعی برای ایجاد زیرساختها

0/4

كاهش ملموس تعداد جانوران در محیط روستا نسبت به گذشته

12/8 3/4

24/1
24

45

14

سطح معناداری

درصد افراد پاسخگو

2/96 3/01

3/04 27/2 32/6

استفاده از كودهای شیمیایی و آفتكشها در كشاورزی

1/1

3/22 32/9 33/4 23/2 9/4

افزایش تغییر كاربریهای باغی به كاربریهای مسكونی

2/8

3/23 19/3 40/2 27/3 10/4

مجموع

3/14

0/00

0/00
0/00
0/00

3/05
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 .6-6اثرگذاری جهانیشدن بر سبك زندگی روستاییان

بـرای بررسـی میـزان اثرگـذاری جهانیشـدن بـر متغیـر سـبك زندگـی روسـتاییان در ابعـاد چهارگانـه
موردبررسـی ،از مـدل رگرسـیون گامبـهگام اسـتفاده شـده اسـت ،زیـرا از ایـن طر یـق سـهم تغییر در سـبك
زندگـی روسـتاییان در قالـب شـاخصها مشـخص میشـود.
 .6-6-1اثرات جهانیشدن روستاها بر سبك زندگی اقتصادی روستاییان

بـر ایـن اسـاس ،مقـدار ضریـب تعییـن ،برابـر  0/624اسـت كـه نشـان میدهـد متغیرهـای مسـتقل 62
درصـد تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن میكننـد .در جـدول  ،6مجمـوع مربعـات ،درجـه
آزادی ،میانگیـن مربعـات ،آمـاره فیشـر و سـطح معنـاداری رگرسـیون گـزارش شـده اسـت .مقـدار سـطح
معنـاداری از  0/01کوچکتـر اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنیبـر عـدم معنـیداری مـدل
رگرسـیون بـا اطمینـان  99درصـد رد میشـود ،لـذا مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـیدار اسـت
(جـدول .)6

جدول  .6مجموع مربعات ،درجه آزادی  ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون ()ANOVAb
مجموع مربعات

مدل

6/425
اثر رگرسیونی
17/324
باقیمانده
25/014
کل
متغیر مستقل :جهانی شدن

1

درجه آزادی df

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

3
361
364

1/248
0/081

14/214

0 (a)/000

متغیر وابسته :سبك زندگی اقتصادی

بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـتآمده مشـاهده میشـود کـه بـرای تمـام متغیرهـا مقـدار سـطح معنـاداری
کمتـر از  0/05اسـت ،لـذا فرایندهـای جهانیشـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه ،بـر تغییـر سـبك
زندگـی اقتصـادی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت؛ بهگونـهای كـه ،میتوان گفت در بین  3شـاخص
موردبررسـی ،شـاخص ثروتاندوزی (با ضریب بتای  )0/324بیشـترین تغییر را در بین شاخصهای
سـبك زندگی اقتصادی روسـتاها داشـته اسـت (جدول .)7
جدول  .7بررسی اثرگذاری جهانیشدن روستاها بر سبك زندگی اقتصادی روستاییان
متغیرهای مستقل

برآورد پارامترها

فصلنامه علمی _ پژوهشی

ضریب استاندارد (بتا)

آماره t

سطح معناداری

5/325

0/000
0/002

مقدار

انحراف معیار

*

1/214

0/238

-

مادیگرایی

0/061

0/015

0/247

3/147

ثروتاندوزی

0/054

0/031

0/324

4/624

0/000

درآمدزایی

0/328

0/027

0/214

6/413

0/001

مقدار ثابت
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 .6-6-2اثرات جهانیشدن روستا بر سبك زندگی اجتماعی روستاییان

در ایـن مرحلـه ،مقـدار ضریـب تعییـن ،برابـر  0/673اسـت كـه نشـان میدهـد متغیرهـای  67درصـد
تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن میكنـد .در جـدول شـماره ( ،)8مجمـوع مربعـات ،درجـه
آزادی ،میانگیـن مربعـات ،آمـاره فیشـر و سـطح معنـاداری رگرسـیون ،گـزارش شـده اسـت .سـطح
معنـاداری از  0/01کوچکتـر اسـت .بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنیبـر عـدم معنـیداری مـدل
رگرسـیون بـا اطمینـان  99درصـد رد میشـود ،لـذا مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـیدار اسـت
(جـدول .)8
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جدول  .8مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون ()ANOVAb
مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین
مربعات

F

سطح معناداری
Sig.

اثر رگرسیونی

3/428

7

0/624

5/857

0 (a)/000

باقیمانده

17/496

357

0/069

22/428
کل
متغیر مستقل :جهانیشدن

364

Model
1

متغیر وابسته :سبك زندگی اجتماعی

بـا توجـه بـه نتیجـه بهدسـتآمده مشـاهده میشـود کـه بـرای كلیـه شـاخصها مقـدار سـطح
معنـاداری کمتـر از  0/05اسـت و لـذا جهانیشـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعه ،بر سـبك زندگی
اجتماعـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت و میتـوان گفـت در بیـن شـاخصهای سـبك زندگـی
اجتماعـی روسـتاییان ،شـاخص تغییـر پوشـاك (بـا ضریـب بتـای  )0/181بیشـترین تغییـر را در بیـن
شـاخصهای سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان داشـته اسـت (جـدول .)9
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برآورد پارامترها
مقدار

انحراف معیار

ضریب
استاندارد(بتا)

آماره t

سطح
معناداری

2/124

0/214

-

8/457

0/000

بهكارگیری فناوری

0/064

0/026

0/084

1/241

0/010

تغییر پوشاك

0/045

0/038

0/181

1/542

0/000

تأثیر رسانهها

0/074

0/031

0/142

1/412

0/003

كاهش سطح مذهب

0/087

0/038

0/102

1/746

0/001

متغیرهای مستقل
مقدار ثابت

*

تغییر الگوی تغذیه

0/054

0/024

0/034

0/524

0/032

تغییر رفتار

0/064

0/026

0/167

0/634

0/007

تمایل به مهاجرت

0/046

0/027

0/122

1/524

0/014
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 .6-6-3اثرات جهانیشدن روستاها بر تغییر سبك فرهنگی زندگی روستاییان

در این بخش مقدار ضریب تعیین برابر  0/713اسـت كه نشـان میدهد متغیرهای مسـتقل  71درصد
تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن میكننـد .در جـدول شـماره ( ،)10مجمـوع مربعـات ،درجـه
آزادی ،میانگین مربعات ،آماره فیشـر و سـطح معناداری رگرسـیون ،گزارش شـده اسـت .مقدار سـطح

معنـاداری برابـر  0/000میباشـد كـه از  0/05کوچکتـر اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفر آزمـون مبنیبر عدم
معنـیداری مـدل رگرسـیون بـا اطمینـان  99درصـد رد شـده و درنتیجـه مدل رگرسـیونی از لحـاظ آماری
معنـیدار اسـت (جدول .)10
جدول  .10مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون ()ANOVAb
Model
1

مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین مربعات

F

سطح معناداری Sig.

اثر رگرسیونی

2/218

5

0/357

3/215

0 (a)/000

باقیمانده

26/791

359

0/119

کل

32/074

364
متغیر وابسته :سبك زندگی فرهنگی

متغیر مستقل :جهانی شدن

در جـدول زیـر ،بـرای هریـك از پارامترهـای مـدل رگرسـیون ،مقادیـر بـرآورد پارامترهـا ،انحـراف
معیـار ،بـرآورد پارامترهـای مـدل رگرسـیون استانداردشـده ،آمـاره آزمـون و سـطح معنـیداری ،گـزارش
شـده اسـت .بـا توجـه بـه نتیجـه بهدسـتآمده مشـاهده میشـود کـه بـرای كلیـه شـاخصها مقـدار
سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05اسـت و لـذا جهانیشـدن در محیـط روسـتای موردمطالعـه ،بـر سـبك
فرهنگـی زندگـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت .بنابرایـن ،میتـوان گفـت در بیـن شـاخصهای
سـبك فرهنگـی زندگـی روسـتاییان ،در شـاخص مدگرایـی (بـا ضریـب بتـای  )0/175بیشـترین تغییـر
مشـاهده میشـود (جـدول .)11
جدول  .11بررسی اثرگذاری جهانیشدن روستاها بر تغییر سبك فرهنگی زندگی روستاییان
متغیرهای مستقل

برآورد پارامترها

ضریب استاندارد(بتا)

آماره t

سطح
معناداری

245/8

0/000
0/000

مقدار

انحراف معیار

2/357

234/0

-

مدگرایی

0/064

0/031

0/175

2/712

زبان

0/034

0/021

0/097

0/634

0.024

مصرف گرایی

0/042

0/028

0/142

1/142

0.001

تفریح

0/034

0/018

0/063

0/647

0.031

احساس تعلق

0/067

0/036

0/067

1.749

0.004

مقدار ثابت

*
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 .6-6-4اثرات جهانیشدن روستاها بر تغییر سبك استفاده از منابع محیطی

بـرای بررسـی میـزان اثرگـذاری جهانیشـدن بـر متغیـر وابسـته سـبك اسـتفاده از منابـع محیطـی ،از مدل
رگرسـیون گامبـهگام اسـتفاده شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،مقـدار ضریـب تعییـن ،برابـر  0/432اسـت
كـه نشـان میدهـد متغیرهـای مسـتقل  43درصـد تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن میكننـد.
در جـدول  ،12مجمـوع مربعـات ،درجـه آزادی ،میانگیـن مربعـات ،آمـاره فیشـر و سـطح معنـاداری
رگرسـیون گـزارش شـده اسـت .مقـدار سـطح معنـاداری برابـر  0/001میباشـد كـه از  0/05کوچکتـر
اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنیبـر عـدم معنـیداری مـدل رگرسـیون بـا اطمینـان  99درصـد رد
شـده و درنتیجـه مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـیدار اسـت (جـدول .)12
جدول  .12مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون ANOVAb

Model

1
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مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین مربعات

F

سطح معناداری Sig.

اثر رگرسیونی

2/197

2

0/256

3/328

0 (a)/001

باقیمانده

22/325

362

0/096

کل

26/129

364
متغیر وابسته :سبک استفاده از منابع محیطی

متغیر مستقل :جهانی شدن

براسـاس نتیجـه بهدسـتآمده مشـاهده میشـود کـه بـرای هـر دو شـاخص بهعنـوان متغیـر وابسـته،
مقـدار سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05اسـت و لـذا جهانیشـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه،
یتـوان گفـت
بـر تغییـر سـبك اسـتفاده از منابـع محیطـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت .بنابرایـن ،م 
در بیـن شـاخصهای موردمطالعـه ،شـاخص تغییـر مصـرف انرژی (بـا ضریب بتای  )0/241بیشـترین
تغییـر را بهخـود دیـده اسـت (جـدول .)13
جدول  .13بررسی اثرگذاری جهانیشدن روستاها بر تغییر سبك استفاده از منابع محیطی
متغیرهای مستقل

برآورد پارامترها

ضریب استاندارد(بتا)

آماره t

سطح
معناداری

4/324

0/000
0/000
0/034

مقدار

انحراف معیار

2/314

0/247

-

تغییر مصرف انرژی

0/068

0/030

0/241

1/364

تغییر طبیعت

0/037

0/014

0/126

0/142

مقدار ثابت

*
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 .6-6-5اثرات جهانیشدن روستاها بر سبك زندگی روستاییان

بـرای بررسـی میـزان اثرگـذاری جهانیشـدن بـر متغیـر وابسـته سـبك زندگـی روسـتاییان در چهـار بعـد
موردمطالعـه از مـدل رگرسـیون گامبـهگام اسـتفاده شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،مقـدار ضریـب تعییـن،
برابر  0/781اسـت كه نشـان میدهد متغیرهای مسـتقل  78درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسـته را
تبییـن میكننـد .در جـدول  ،14مجمـوع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات ،آماره فیشـر و سـطح
معنـاداری رگرسـیون گـزارش شـده اسـت .مقـدار سـطح معنـاداری برابـر  0/000میباشـد كـه از 0/05
کوچکتـر اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنیبـر عـدم معنـیداری مـدل رگرسـیون بـا اطمینان 99
درصـد رد شـده و درنتیجـه مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـیدار اسـت (جـدول .)14
جدول  .14مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون ()ANOVAb
Model

1

مجموع مربعات

درجه آزادی df

میانگین مربعات

F

سطح معناداری Sig.

اثر رگرسیونی

2/325

4

0/324

2/325

0 (a)/000

باقیمانده

26/124

360

0/134

کل

34/527

364

فصلنامه علمی _ پژوهشی

متغیر وابسته :سبك زندگی روستاییان

متغیر مستقل :جهانیشدن

نتیجـه بهدسـتآمده نشـان میدهـد كـه بـرای هـر  4بعـد بهعنـوان متغیـر وابسـته ،مقـدار سـطح
معنـاداری کمتـر از  0/05اسـت و لـذا جهانیشـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه ،بـر تغییـر سـبك
زندگـی روسـتاییان تأثیرگـذار اسـت .بنابرایـن ،میتـوان گفـت در بیـن شـاخصهای موردمطالعـه ،بعـد
تغییر سبك زندگی اجتماعی (با ضریب بتای  )0/328بیشترین تغییر را به خود دیده است؛ درنتیجه
بیشـترین تغییـرات بهوجودآمـده در سـبك زندگـی بهواسـطه ورود فرایندهـای جهانیشـدن ابتـدا در
سـبك زندگی اجتماعی روسـتاییان بوده و سـپس در بعد فرهنگی سـبك زندگی میباشـد (جدول .)15
جدول  .15بررسی اثرگذاری جهانیشدن روستاها بر تغییر سبك زندگی
متغیرهای مستقل
مقدار ثابت*

برآورد پارامترها
مقدار

انحراف معیار

3/429

0/325

ضریب استاندارد(بتا)

آماره t

سطح
معناداری

-

4/142

0/000

سبك معاش اقتصادی

0/127

0/061

0/243

0/324

0/000

سبك زندگی اجتماعی

0/137

0/024

0/328

0/125

0/000

سبك فرهنگ زندگی

0/094

0/027

0/268

2/854

0/000

سبك بكارگیری منابع

0/056

0/035

0/149

1/642

0/003

منبع :یافتههای پژوهش1393 ،

183
اثرات جهانی شدن بر
تغییرات سبک زندگیِ ...

دالیـل غالـب بـودن تغییـرات ناشـی از جهانیشـدن در محیطهـای روسـتایی را میتـوان تمایل به
تغییـر و پیـروی جوانـان روسـتایی از سـبك زندگـی شـهری ،اثـرات رسـانههای جمعـی تصو یـری ماننـد
تلویزیـون ،افزایـش سـطح سـواد و ..در محیطهـای روسـتایی دانسـت.
نتیجهگیری

جهانیشـدن بهمنزلـه درهمتنیدگـی و پیونـد فزاینـده جهـان و سـا کنان آن بـا یکدیگـر در عرصههـای
مختلـف میباشـد كـه تمـام جنبههـای زندگـی انسـانی را دربـر گرفتـه و همشـكلی و همرنگـی را دنبـال
میكنـد .در فراینـد جهانیشـدن بهعنـوان یـك پدیـده فرا گیـر ،برنامهریـزی بـرای تأثیرگـذاری در كنـار
تأثیرپذیـری بهعنـوان یكـی از اهـداف اصلـی دولتهـا و جوامـع اسـت .بنابرایـن بـا درنظـر داشـتن
جنبههـای مثبـت و منفـی بـرای جهانیشـدن ،میتـوان آن را بهعنـوان یـك فرصـت و تهدیـد همزمـان
تلقـی كـرد كـه نیازمنـد تلاش بـرای اسـتفاده از فرصتهـا و كاهـش تهدیدهـا اسـت .بـه همیـن دلیـل،
فصلنامه علمی _ پژوهشی

184
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شماره 4
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جهانیشدن از طریق ابزارها و شكلهای گونا گون در جوامع انسانی توسعه یافته و زندگی انسانهای
امـروزی را تحـت تأثیـر خـود قـرار داده اسـت .لـذا جوامع انسـانی مختلف نیز برای جلوگیـری از انزوای
جغرافیایـی ناشـی از دوری از فرایندهـای جهانـی ،اقـدام بـه انطبـاق خود با شـرایط جهانـی كردهاند.
بـر ایـن اسـاس ،جهانیشـدن از طریـق خدمـات ،ابزارهـا و كاالهـای مختلفـی بـه سـطوح پاییـن و خـرد
زندگـی انسـانی منتقـل شـده و منجـر بـه تغییراتـی در شـیوه و سـبك زندگـی بشـری شـده اسـت .در ایـن
بیـن ،روسـتاها بهعنـوان مکانهایـی در مقیـاس محلـی بـا دارا بـودن هویـت ،فرهنـگ ،شـیوه معیشـت
و فضاهـای زندگـی مربـوط بـه خـود ،بهطـور روزافزونـی جهانـی میشـوند .امـروزه روسـتاها در سراسـر
جهـان در معـرض تغییـرات شـدید هسـتند كـه یكـی از حوزههایـی كـه در آن میتوان تغییـرات حاصل
از جهانیشـدن را بهصـورت سـریع مشـاهده كـرد ،تغییـر در سـبك زندگـی اسـت؛ سـبك زندگـی كـه
دربرگیرنـده كلیـه جنبههـای زندگـی جوامـع روسـتایی از اقتصـاد گرفتـه تـا شـرایط اجتماعیـفرهنگـی
و اسـتفاده از منابـع میباشـد .بـر ایـن اسـاس ،در ایـن مطالعـه بـا درنظـر داشـتن ابعـاد توسـعه پایـدار،
ابعاد سـبك زندگی در نواحی روسـتایی در چهار بعد اصلی سـبك معیشـت اقتصادی ،سـبك زندگی
اجتماعـی ،سـبك فرهنگـی و سـبك بهكارگیـری منابـع و یـا برخـورد بـا طبیعت دسـتهبندی شـده اسـت.
بـرای بررسـی اثـرات جهانیشـدن در محیطهـای روسـتایی ،روسـتاییان  24نقطـه روسـتایی دهسـتان
روشـنآباد در شهرسـتان گـرگان بهعنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.
نتایـج حاصـل از تحلیـل دادههـا نشـان میدهـد كـه اثـرات جهانیشـدن در زمینـه همـه گویههـای

دوازدهگانـه موردبررسـی ،از دیـدگاه نمونههـای مطالعهشـده مـورد تأییـد اسـت و از میـان گویههـای
بررسیشـده بهعنـوان نمـود جهانیشـدن در محیطهـای روسـتایی ،بیشـتر میـزان میانگیـن متعلـق بـه
گویـه «تغییـر در نگـرش جوانـان نسـبت بـه زندگـی در روسـتا» اسـت كـه برابـر با امتیـاز میانگینـی 4/95
میباشـد .در همـه گویههـای مربـوط بـه سـبك زندگـی اقتصـادی ،سـبك زندگـی اجتماعـی ،سـبك
زندگـی فرهنگـی و سـبك بهرهبـرداری از منابـع ،معنـاداری وجـود دارد و بهعبـارت دیگـر ،تغییـرات
ناشـی از جهانیشـدن از دیـدگاه نمونههـای موردمطالعـه مشـاهده میشـود .از میـان شـاخصهای
هفدهگانـه موردبررسـی ،براسـاس آزمـون رگرسـیون مشـخص شـد كـه بیشـترین تغییـر در نتیجـه
جهانیشـدن در شـاخصهای ثروتانـدوزی (بـا ضریـب بتـای  ،)0/324تغییـر پوشـاك (بـا ضر یـب
بتـای  ،)0/181مدگرایـی (بـا ضریـب بتـای  ،)0/175و تغییـر مصـرف انـرژی (بـا ضریب بتـای )0/241
مشـاهده میشـود .از بیـن ابعـاد چهارگانـه موردبررسـی نیـز بیشـترین تغییـرات در بعـد سـبك زندگـی
اجتماعـی (بـا ضریـب بتـای  )0/328بهواسـطه جهانیشـدن مشـاهده میشـود كـه شـاید یكـی دالیـل
مهـم آن را بتـوان جنبـه نرمافـزاری بـودن جهانیشـدن دانسـت كـه نمودهـای عینـی تغییـرات در سـبك
زندگـی نیـز عمدتـاً در ابعـاد اجتماعـی و اقتصـادی زندگـی روسـتاییان میباشـد .لذا میتـوان بیان كرد
كـه جهانیشـدن در ابعـاد مختلـف سـبك زندگی روسـتاییان تأثیرگـذار بوده و نشـانههای آن را میتوان
در تغییـرات ایجادشـده در زمینههـای مختلـف سـبك زندگـی ماننـد پوشـش ،خـوراك ،اسـتفاده از
ابزارهـای الكترونیكـی و ..مشـاهده كـرد.
نكتـه مهـم ایـن اسـت كـه تغییـرات در سـبك زندگـی روسـتایی در وضـع موجـود در حالـت
درآمیختگـی و بینابینـی و گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه و حتـی در مـواردی ،پسـتمدرنیته قـرار دارد.
لـذا میتـوان بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـتآمده پیشـنهادهایی را بـه ایـن صورت ارائـه كرد کـه :در فرایند
جهانیشـدن الزم اسـت كـه پتانسـیلها و نقـاط قـوت روسـتاها بـرای عرضـه در محیطهـای فرامحلـی
شناسـایی و تقویـت شـود؛ بـرای جلوگیـری از عقبماندگـی در جوامـع روسـتایی و كاهـش شـكاف
بیـن توسـعه شـهری و روسـتایی ،از طریـق آمـوزش ،زمینههای آشـنایی روسـتاییان بـا فرایندهای جدید
و آسـیبها و مزیتهـای احتمالـی آن بهویـژه بـرای قشـر نوجـوان و جـوان روسـتایی فراهـم شـود؛
زمینههـای تنوعبخشـی معیشـتی در روسـتاها بهلحـاظ جـذب و نگهداشـتن سـرمایههای كارآفرینانـه
فراهـم شـود؛ اطالعرسـانیهای الزم در مـورد ارزشهـای فرهنـگ بومـی (در پوشـاك ،زبـان ،معمـاری،
آیینهـا ،آدابورسـوم و )...انجـام شـود.
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Abstract
Globalization has different effects on human life, which are more noticeable in rural
areas than in cities. Thus, the present article aims to study the effects of globalization
on lifestyle in rural areas. The methodology in this research is descriptive-analytical;
and to collect data in the theoretical section of the study the library method has
been used and in the field study questionnaires have been employed. In the present
study, the residents of Roshanabad in Gorgan, composed of 24 villages, are included;
using Cochran sampling method, 265 families were selected as sample. The results
of the study show that the effects of globalization can be detected in all aspects
and indexes of lifestyle, and according to participants in the study, some changes
are occurring in lifestyle in the rural society. The regression testing indicated
a Beta coefficient of 0.328 for most changes happening in lifestyle as a result of
globalization. It can be said that since Iranian villages are experiencing a transition
from tradition to modernity or even postmodernity, different aspects of lifestyle
are somehow mingled; young people in rural areas show a tendency toward urban
lifestyle while older people prefer local rural lifestyle.
Keywords: Globalization, lifestyle, rural areas, Roshanabad.
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