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چکیده

جوامـع  در  تغییـرات  ایـن  و  بـوده  انسـانی  زندگـی  بـر  مختلفـی  اثـرات  دارای  جهانی شـدن 
روسـتایی ملموس تـر از شـهرها بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس هـدف ایـن مقالـه، بررسـی اثـرات 
جهانی شـدن بـر سـبك زندگـی جوامـع روسـتایی می باشـد. روش شناسـی به کاربرده شـده در 
ایـن پژوهـش، توصیفـی _ تحلیلـی بـوده و شـیوه و ابـزار جمـع آوری داده هـا در مطالعـه نظـری 
کتابخانـه ای و در مطالعـه میدانـی از طریـق پرسـش نامه می باشـد. محدوده مورد  به صـورت 
کـه از طریـق  گـرگان بـا 24 روسـتا اسـت  مطالعـه، روسـتاییان دهسـتان روشـن آباد شهرسـتان 
کوکـران تعـداد 265 خانـوار به عنـوان نمونه انتخاب شـدند. نتایج به دسـت آمده  نمونه گیـری 
کـه اثـرات جهانی شـدن در قالـب همـه ابعـاد و شـاخص های سـبك زندگـی  نشـان می دهـد 
مشـاهده شـده و از نظر پاسـخ گویان، تغییراتی در سـبك زندگی در جامعه روسـتایی درحال 
نتیجـه  در  تغییـرات  بیشـترین  کـه  شـد  مشـخص  رگرسـیون  آزمـون  براسـاس  اسـت.  وقـوع 
لـذا  می باشـد.   0/328 بتـای  ضریـب  بـا  اجتماعـی  زندگـی  سـبك  بعـد  در  جهانی شـدن 
گـذار توسـعه ای  گرفتـن روسـتاهای ایـران در شـرایط  گفـت به دلیـل قـرار  به طورکلـی می تـوان 
ابعـاد مختلـف در حالـت  زندگـی در  بـه مدرنیتـه و حتـی پسـت مدرنیته، سـبك  از سـنت 
گرایش  گرایـش بـه سـبك زندگی شـهری و افراد مسـن  درآمیختگـی قـرار داشـته و افـراد جـوان 

بـه سـبك زندگـی بومـی روسـتایی دارنـد.
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مقدمه
که جهانی شـدن به فراخور قابلیت عرضه و محتوا می تواند مخاطبان بی شـماری  امروزه روشـن اسـت 
کالن اقتصـادی، اجتماعی و  را بـا خـود همـراه سـازد و ازایـن رو تأثیـرات چشـمگیری در سـطوح خـرد و 
گوشـی های  گ هـای اینترنتـی و حتـی  کنـد. شـبکه های ماهـواره ای، سـایت ها و وبال فرهنگـی ایجـاد 
و  می کننـد  عرضـه  جـذاب،  تبلیغـات  کنـار  در  گـون  گونا محتواهـای  بـا  را  کاالهایـی  همـراه،  تلفـن 
کـه به سـبب شـرایط سـنی و پتانسـیل های روانی ـ فیزیکی خـاص، مخاطبان  همـگان به ویـژه جوانـان را 
بالقـوه ای به شـمار می آینـد، بـه دگرگونـی ترغیـب می کننـد، زیـرا جهانی شـدن به منزلـه  درهم تنیدگـی و 
کـه تمـام جنبه هـای  کنان آن بـا یکدیگـر در عرصه هـای مختلـف اسـت  پیونـد فزاینـده جهـان و سـا
گرفتـه و هم شـکلی و هم رنگـی را دنبـال می کنـد. مـد، لبـاس، زبـان، عالیـق  زندگـی انسـانی را دربـر 
گسسـتن  که با خرده فرهنگ شـهری همراه اسـت، ابزارهایی برای  زیبایی شـناختی و ایدئولوژی هایی 
از سـنت در ابعـاد مختلـف محسـوب شـده و امـروزه تمایـل بـه تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری در عرصـه  

جهانی شـدن شـدت و ابعـاد بیشـتری یافتـه اسـت )ذکایـی، 1386: 25(. 
کـه جهانی شـدن ناشـی از رشـد و توسـعه فناوری هـای مختلـف در جهـان در  بایـد توجـه داشـت 
زمینه هـای مختلـف مخابـرات، الکترونیـك و نرم افزارهـای رایانـه ای و تولیـدات جدیـد صنعتـی در 
کاهـش داده و جوامـع را بـه یکدیگر  کـه فاصله هـای جغرافیایـی را  زمینـه مکانیـك و حمل و نقـل اسـت 
کـرده اسـت. لـذا به سـبب افزایـش سـرعت و زمینه هـای ارتباطـی، امـکان جابجایـی و انتقـال  نزدیـك 
کاالهـا و محصـوالت نیـز افزایـش یافتـه اسـت. به عبـارت دیگـر، عالوه بـر اینکـه  اطالعـات، داده هـا و 
کالبـدی، درون جوامـع تحـول  رشـد و توسـعه فنـاوری در ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی و 
افزایـش داده  بـا یکدیگـر  را  ارتبـاط سـریع خرده اجتماعـات و فرهنگ هـا  آفریـده اسـت، زمینه هـای 
اسـت. بنابرایـن رشـد فناوری هـا و انتقـال اطالعـات و همچنیـن پیشـرفت در امکانـات حمل و نقـل، 
کـه مکان هـا و فضاهـای  مکان هـای مختلـف جهـان را به سـوی یکپارچگـی فضایـی هدایـت می کنـد 
امـروزه مسـائلی در زمینه هـای امنیتـی،  کـه  البتـه قابل ذکـر اسـت  از آن هسـتند.  نیـز جزئـی  روسـتایی 
کـه راه حـل آنهـا فراتـر از  بهداشـتی، زیسـت محیطی،  اقلیمـی و سیاسـی در جهـان ایجـاد شـده اسـت 
کلیـه دولت هـا  حـوزه اقتـدار و اختیـارات یـك دولـت بـوده و غلبـه بـر آنهـا نیازمنـد عـزم و اراده جهانـی 
و  صنعتـی  آلودگی هـای  توسـعه  خشکسـالی،  اقلیمـی،  تغییـرات  نمونـه  به عنـوان  اسـت.  ملت هـا  و 
کـه امـروزه بخـش وسـیعی از روسـتاهای دورافتـاده  گردوغبارهـای منطقـه ای ازجملـه مسـائلی هسـتند 
کنان روسـتاها  که سـا گرفتـه و تحـت تأثیـر خود قرار داده اسـت. این درحالی اسـت  کشـورها را نیـز دربـر 
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گیـری و تـداوم  تی نداشـته  باشـند و به واسـطه وسـعت، فرا شـاید هیـچ سـهمی در ایجـاد چنیـن مشـکال
چنیـن مسـائلی امـکان حـل آنهـا از تـوان حکومت هـای محلـی خـارج اسـت. ایـن تغییـرات در سـطح 
کاالهای مختلفی به سـطوح پایین و خرد زندگی انسـانی منتقل  جهانـی، از طریـق خدمـات، ابزارهـا و 
کـه سـبك زندگـی  شـده و منجـر بـه تغییراتـی در شـیوه و سـبك زندگـی بشـری شـده اسـت؛ به گونـه ای 
کـه مـورد  امـروزی بـا تحـوالت جهانـی درهـم آمیختـه و بـا مباحـث سـاختاری جدیـدی همـراه اسـت 

گرفتـه اسـت.  توجـه دانشـمندان و محققـان از نیمـه دوم قـرن بیسـتم قـرار 
از سـوی  انگیزه هـای مصرف کننـدگان  و  بـه مدرنیتـه، هویـت، مصـرف  مربـوط  مباحـث  بـا طـرح 
کـس وبـر5 و.. بسـتر مناسـبی بـرای رشـد  جامعه شناسـانی ماننـد پیترسـون1، بوردیـو2، وبلـن3، گیدنـز4، ما
مطالعـات و تحقیقـات تجربـی در ایـن زمینـه فراهـم شـد. در ایـن بیـن، روسـتاها به عنـوان مکان هایـی 
در مقیـاس محلـی بـا دارا بـودن هویـت، فرهنـگ، شـیوه معیشـت و فضاهـای زندگـی مربـوط بـه خـود، 
به طور روزافزونی جهانی می  شـوند. امروزه روسـتاها در سراسـر جهان در معرض تغییرات شـدید هسـتند 
و به شـدت به فرایند اجتماعی و اقتصادی جهانی وابسـته اند )وودز، 1390: 47(. لذا فشـارهای ناشـی 
کـم پاییـن جمعیـت، فقـدان  از جهانی شـدن بـر نواحـی روسـتایی بیشـتر از سـایر نواحـی اسـت، زیـرا ترا
تنـوع فعالیت هـای اقتصـادی و سـطح نامتعـارف و بـاالی فقـر بر شـدت آسـیب پذیری نواحی روسـتایی 
گیر اثـرات فراوانی  می افزایـد )طاهرخانـی، 1383: 106(؛ بنابرایـن جهانی شـدن به عنـوان یـك پدیـده فرا
کـه از جنبه های مختلف قابل بررسـی، تحلیل و آسیب شناسـی  بـر سـبك زندگـی مناطـق روسـتایی دارد 
اسـت، اما یکی از جنبه های بسـیار ملموس اثرات جهانی شـدن، تغییر در سـبك زندگی روسـتاییان در 
جنبه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعی ـ فرهنگـی و محیطـی روسـتاها می باشـد )وثوقـی و همـکاران، 
1388: 7(. ایـن امـر به ویـژه در مناطـق روسـتایی ایـران در چنـد دهـه اخیـر ملموس تـر بـوده و ازجملـه در 
گـرگان قابل تأمـل اسـت. بنابرایـن،  گلسـتان و شهرسـتان  مناطـق روسـتایی دهسـتان روشـن آباد، اسـتان 
ایـن  کوشـش دارد  روسـتاییان،  زندگـی  تغییـرات سـبک  بـر  تأثیـر جهانی شـدن  از رهگـذر  مقالـه  ایـن 
گیـر عناصـر جهانی شـدن در روسـتاها تـا چـه انـدازه در  کـه توسـعه و پیشـرفت فرا کنـد  موضـوع را بررسـی 
تغییـر سـبك زندگـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت؟ و بخـش عمـده ایـن اثـرات در چـه زمینه هایـی 
مشـاهده می شـود و در فضـای روسـتایی دهسـتان روشـن آباد ایـن تغییـرات بـه چـه صورت بوده اسـت؟

1. Peterson
2. Bourdieu
3. Veblen
4. Giddens
5. Max Weber
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1. مبانی نظری

رویدادهـای  و  حـوادث  به گونه ای کـه  اسـت؛  جوامـع  بیـن  ارتباطـات  افزایـش  فراینـد  جهانی شـدن 
اثـر می گـذارد. در دنیـای جهانی شـده، وقایـع  کل جهـان  بـر  فزاینـده ای  از جهـان به شـکل  گوشـه ای 
یکدیگـر  بـه  بهداشـتی  و  زیسـت محیطی  اجتماعـی،  فرهنگـی،  اقتصـادی،  و رخدادهـای سیاسـی، 
کـه عبارتنـد  کاربـرد متفـاوت از واژه جهانی شـدن مطـرح شـده اسـت  کنـون پنـج نـوع  مرتبـط هسـتند. تا
از: آزادسـازی، غربی شـدن، بین المللی شـدن، جهانی سـازی و قلمروزدایـی )کـردی، 1389: 69(. بـر 
این اسـاس بسـیاری از پژوهشـگران حوزه جهانی شـدن، تعابیر و اصطالحاتی نظیر »دهکده جهانی« 
)مک لوهـان1، 1964: 4(، »پایـان تاریـخ« به معنـای جهان شـمولی ایدئولـوژی لیبرال  ـ دموکراسـی غـرب 
به عنـوان آخریـن نظـام حکومتـی جهـان )فوکویامـا2، 1989(، »جهـان بدون مـرز« )اوهمـای3، 1990(، 
کشـور« )مـورگان5، 2001: 4(، »بی اهمیتـی مـکان  »زوال و مـرگ فاصلـه« )کایرنکـوس4، 1997(، »مـرگ 
بـه  انسـان  و ملـی« و »تبدیـل شـدن  از هویت هـای محلـی  فیزیکـی« )فریدمـن6، 2005(، »رهـا شـدن 
بـه کار برده انـد  موجـودی بی مـکان« )دوچارتایـگ7،  2007: 2( را در مـورد فرایندهـای جهانی شـدن 
بـه بحـث  از اواسـط دهـه هشـتاد  کـه  بـود  )ویسـی، 1392: 52(. گیدنـز یکـی از نخسـتین متفکرانـی 
کوتاه تریـن تعریـف ممکـن از جهانی شـدن از نظـر وی چنیـن اسـت: »فراینـد  جهانی شـدن پرداخـت. 

مـا«.  روزافـزون  به هم وابسـتگی 
انسـان ها  »همـه«  بـر  خواه ناخـواه  کـه  اسـت  فرایندهـا  از  مجموعـه ای  گیدنـز  بـرای  جهانی شـدن 
در دنیـای جدیـد اثـر می گـذارد و تأثیـر آن در زندگـی روزمـره آنهـا انکارنشـدنی اسـت )گیدنـز، 1384: 
38(. جهانی شـدن به تعبیـر مالکـوم واتـرز8، فراینـدی متمایزکننـده و ناهمگون سـاز اسـت و بـا پذیـرش 
کثرت گرایـی سـوق می دهـد )طباطبایـی،  خرده فرهنگ هـا و توانایی هـای محلـی، جهـان را به سـوی 
1387: 1(. از دیـدگاه کاسـتلز9، جهانی شـدن 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
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هابرمـاس1،  دیـدگاه  از   .)79  :1391 )جونـز،  اسـت  اقتصـاد  و  اجتمـاع  در  آن  متعـدد  پیامدهـای  بـا 
دورتریـن  بیـن  ارتباطـات  و  مـراودات  هم پیوندی هـا،  از  تصویـری  تداعی گـر  ازیک سـو  جهانی شـدن 
کـه در آن تمام  کهنـه و همین طـور نویددهنده آینده ای اسـت  مناطـق جهـان و معارضـه بـا تعصب هـای 
ریشـه های جغرافیایـی، سیاسـی و فرهنگـی منازعـات اجتماعـی خشـکیده می شـود. از سـوی دیگـر، 
که تمام شـالوده های  ک از یـک بـازار عنان گسـیخته و نوسـازی بی امـان را القـا می کند  تصویـری ترسـنا
کشـور و مهار بحران های  سیاسـی دولت ـ ملت ها را از هم می گسـلد و آنها را از توان مدیریت اقتصادی 

اجتماعـی و زیسـت محیطی ناشـی از جهانی شـدن بازمـی دارد )هابرمـاس، 1386: 1(.
 از دیـد ساسـن2، اصطـالح جهانی شـدن دو مجموعـه متمایـز پویایی هـا را دربـر می گیـرد: یکـی از 
که آشـکارا جهانی هسـتند، مانند سـازمان تجارت  آنها، به تشـکیل نهادها و فرایندهایی مربوط اسـت 
کنش ها  گرایـش جهان وطنـی نویـن و دادگاه هـای جنایـت جنگـی.  جهانـی، بازارهـای مالـی جهانـی، 
کـه معمـوالً  کـه ایـن پویایی هـا از طریـق آنهـا عمـل می کننـد، ماهیتـی را می سـازند  گونه هـای سـازمانی  و 
که لزوماً چندان  جهانی شـدن پنداشـته می شـود. مجموعه دوم پویایی ها، شـامل فرایندهایی می شـود 
بـرد جهانـی ندارنـد، امـا بـه بـاور ساسـن، بخشـی از جهانی شـدن هسـتند. در بیشـتر نقاط جهـان اما نه 
کـه به طورکلی در چارچوب  کشـورها و نهادهایـی رخ می دهنـد  در همه جـا، ایـن فرایندهـا در دل قلمـرو 
گرفته انـد، بخشـی  گرچـه ایـن فرایندهـا در سـطح ملـی _ و درواقـع محلـی  _ جـای  ملـی بنـا شـده اند. 
کـه چنـد بازیگـر و فراینـد  از جهانی شـدن هسـتند و ماهیـت و شـبکه های برون مـرزی را دربـر دارنـد 
کشـورها یـا مکان هـا به هم پیونـد می دهند  محلـی یـا ملـی یـا موضوعـات ویـژه را در شـمار فزاینـده ای از 

)ساسـن، 1389: 12-13(. 
بـه اعتقـاد مـک لوهـان3، تحـت تأثیـر رسـانه ها، درواقـع همـه جنبه هـای تجربـه در یک جـا جمـع 
می شـوند و شـخص، به صـورت هم زمـان می توانـد رویدادهـای واقـع در فاصله هـای دور را احسـاس 
و  تحـوالت  همـه  او  به نظـر  می کنـد.  یـاد  »درون پاشـی«4  عنـوان  بـا  پدیـده  ایـن  از  لوهـان  مـک  کنـد. 
را  فرهنـگ  جهانی شـدن  بلکـه  می آورنـد،  پدیـد  جهانـی  ارتباطـی  شـبکه  یـک  نه تنهـا  فناوری هـا 
گسـترش دادن فرهنگـی تـوده ای در جامعـه جهانـی ممکـن می سـازند )گل محمـدی،  هـم به واسـطه 
کـه  1381: 44(. »جهانی شـدن، شـدت گیری مناسـبات و روابـط اجتماعـی در ابعـاد جهانـی اسـت 
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کـه در بعـد  کـه هـر رویـداد یـا اتفاقـی  مکان هـای دور از هـم را بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد، به گونـه ای 
محلـی رخ می دهـد، از حـوادث سـایر مکان هـا متأثـر بـوده و در مقابـل، قـادر اسـت بـر وقوع حـوادث در 
کوچـك و  مکان هـای دیگـر تأثیـر بگـذارد« )گیدنـز، 1384(. ایـن تأثیرگـذاری جهانـی در مکان هـای 
گرفته اسـت؛ زیرا با جهانی شـدن، پیشـرفت ها  دورافتاده جغرافیایی مانند روسـتاها به شـدت سـرعت 
گاهـی جهانـی و اطالعـات  بـه آ ارتباطـات، و دسترسـی آسـان  در حمل ونقـل، فنـاوری اطالعـات و 
غیررسـمی افـراد محلـی افزایـش می یابـد. ایـن تنـوع تغییـرات باعـث حرکـت سـریع مـردم و همگرایـی 
فرهنگـی و زبانـی، اقتصـادی و مصرفـی می شـود. از نـکات عمـده و مهـم در مطالعـات و پژوهش هـای 
بـر  جهانی شـدن  تأثیـر  جهانـی،  فضاهـای  در  روسـتاها  ادغـام  نحـوه  روسـتایی،  جدیـد  برنامه ریـزی 
کـه سـبب  فرهنـگ محلـی، پتانسـیل های رقابتـی بازارهـای محلـی بـا بازارهـای بین المللـی و.. اسـت 
جهانی شـدن،  اسـت.  شـده  محلـی  جوامـع  بـرای  مختلـف  ابعـاد  در  نگرانی هایـی  و  امیدهـا  ایجـاد 
فرصت هـا و پتانسـیل های بی شـماری را بـرای افـراد و جوامـع محلـی بـرای ارائـه محصـوالت خـود بـه 
عرصه هـای جهانـی فراهـم می کنـد. از سـوی دیگـر، تهدیدهایی نیز ناشـی از جهانی شـدن برای جوامع 
محلـی به لحـاظ هجـوم تولیـدات و فرهنـگ بیرونـی و تضعیـف زمینه هـای تولیـدات خـرد روسـتایی 
و فرهنگ هـای بومـی و تغییـر سـبك بومـی زندگـی وجـود دارد. بـر ایـن اسـاس، به طورکلـی سـه رویکـرد 
کید می کننـد )نجارزاده،  که بر شـکل های خاص سـبك زندگـی تأ نسـبت بـه جهانی شـدن وجـود دارد 

1391: 155؛ حکیـم زاده، 1389: 2(.
از جهانی سـازی به جـای  از متفکـران  ایـن دسـته  بـه جهانی شـدن دارنـد.  گـروه نخسـت، رویکـردی منفـی 

جهانی شـدن سـخن می گوینـد. به نظـر آنهـا، طراحـی نظـام جدیـد بین المللـی بـر پایـه منافـع قدرت هـا و 
کمیـت دولت ها، قدرت یافتن شـرکت های چندملیتـی و از بین رفتن  کشـورهای توسـعه یافته، نقـض حا
گریزناپذیـر جهانی سـازی اسـت. در فراینـد جهانی سـازی،  کوچـك از پیامدهـای  شـرکت های ملـی و 
سـبك های زندگـی بومـی افـراد و جوامـع محلـی در معـرض آمـاج تغییـرات ناشـی از تبلیغـات و تحـوالت 
مخالفـان  دیـدگاه  از  به عبارتـی  می شـود.  تغییـر  دچـار  و  گرفتـه  قـرار  روسـتایی  محیط هـای  از  خـارج 
مناطـق  در  غربی شـدن  رویکـرد  بـا  زندگـی  سـبك  یکسان سـازی  سـبب  جهانی سـازی  جهانی شـدن، 
کـه نتیجـه آن، حـذف سـبك زندگـی روسـتایی و جایگزینـی آن بـا سـبك زندگـی  روسـتایی می شـود 

شـهری اسـت.
گـروه دوم، رویکـرد موافقـان جهانی شـدن اسـت. ایـن افـراد از ایجـاد فرصـت بـرای تهیدسـتان در شکسـتن 

مقایسـه  امـکان  و  رقابـت  بین المللـی،  کار  تقسـیم  تحصیـل،  و  کار  سـفر،  بـرای  دولت هـا  انحصـار 
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به گونـه ای  می گوینـد؛  سـخن  جهانی شـدن  فرصت هـای  به عنـوان  یکدیگـر،  بـا  جهانـی  شـهروندان 
کـه در مـورد سـبك زندگـی، جهانی شـدن فرصت هـای مناسـبی را بـرای ارائـه سـبك زندگـی بومـی بـه 
جهـان به عنـوان یـك الگـوی اجتماعی ـ فرهنگـی فراهـم می سـازد. لـذا از نظـر موافقان، جهانی شـدن به 

کمـك می کنـد. بـاروری و مانـدگاری سـبك های زندگـی محلـی و بومـی 
کـه جهانی شـدن را تیـغ دولبـه می داننـد. آنـان نـه یك سـره جهانی شـدن را می پذیرنـد و نـه در  گـروه سـوم، 

دایـره تنـگ بومی گرایـی1 می ماننـد، بلکـه از جهانی ـ محلی شـدن2 سـخن می گوینـد، زیـرا جهانی شـدن 
کـه ازیك سـو دربرگیرنـده توسـعه شـکل ها و تأثیـرات جهانـی  دارای دو چهـره محلـی و جهانـی اسـت 
گروه هـای محلی مانند روسـتاییان در جنبه های مختلـف مانند بهبود  اسـت و از سـوی دیگـر، تقویـت 
و اصـالح شـیوه های زندگـی را در پـی دارد. براسـاس رویکـرد جهانی ـ  محلی شـدن بـه سـبك زندگـی 
روسـتایی، جهانی شـدن فرصت هـای الزم بـرای عرضـه نقـاط قـوت موجود در سـبك زندگی روسـتایی 
را به روسـتاییان داده و در مقابل، فرصت و امکان اصالح و بازبینی جنبه های ضعیف سـبك زندگی 
گـروه به دلیـل نـگاه متعـادل بـه جهانی شـدن، از طرفـداران  را بـرای روسـتاییان فراهـم می کنـد. ایـن 

بیشـتری در سـطح جهانـی میـان سیاسـت گذاران، مدیـران و برنامه ریـزان روسـتایی برخـوردار اسـت.

2. جهانی _   محلی شدن

موفقیـت  محصـول  احتمـاالً  جهانی شـدن  اینکـه  به معنـی  اسـت  اصطالحـی  جهانی ـ محلی شـدن 
کـه به طـور خـاص بـا شـرایط محلی یـا فرهنگ آن سـازگار می شـود. این  محصـوالت و یـا خدماتـی اسـت 
واژه ابتـدا در اوایـل دهـه 1980 توسـط یـک اقتصـاددان ژاپنی در بخش تجاری دانشـگاه هاروارد پدیدار 
کـه ایـن واژه توسـط او مشـهور و معـروف شـد، جهانی ـ محلی شـدن  شـد. طبـق نظـر رونالـد رابرتسـون3، 
 .)2009 )ورسـتاپن،4  می کنـد  توصیـف  را  جهانـی  فشـارهای  بـر  محلـی  شـرایط  معتدل کننـده  اثـرات 
که آنها  کرد  کـرد بلکـه با توسـعه اجتماعات محلی باید تـالش  فراروندهـای جهانـی را نمی تـوان متوقـف 
کرد. درنتیجه »جهانی _   محلی شـدن« رویکردی برای ایجاد دوسـویگی در مناسـبات  را مهار و هدایت 
گرچـه بـرای  جهانـی _  محلـی در راسـتای انسـانی کردن و مسـئولیت پذیری قدرت هـای فراملـی اسـت. ا
که جهان،  کالن این اسـت  کسـب وکار نیـز خوانشـی محـدود از آن وجـود دارد، امـا خوانش  راهبـرد رونـق 
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محلی شـده و نیز محله، جهانی شـده اسـت. فرهنگ های محلی با یکدیگر و نیز با فرهنگ جهانی به 
کسـب ارزش های جهانی نگه می دارد. به همین  تعامل می پردازند و هویت فرهنگی خود را هم زمان با 
کن« مطرح می شـود. جهانی ـ محلی شـدن به مفهوم سـازگار  کـن و محلـی عمـل  دلیـل شـعار »جهانـی فکـر 
کشـاورزی( و جهانـی  کـردن فنـون و فناوری هـای جهانـی بـا شـرایط محلـی )مثـل بومی سـازی فنـاوری 
کـردن نمادهـای محلـی اسـت )ازکیـا و همـکاران، 1392: 4(. بـر ایـن اسـاس، تأثیـرات جهانی شـدن بـر 
سـطح زندگـی افـراد محلـی در حـد تعـادل مـورد قبـول بـوده و جوامـع محلـی نیـز می تواننـد 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 نشـانه های 

کـه متأثـر از تغییـرات بیرونـی اسـت. آشـکاری از سـبك زندگـی می باشـد 

3. سبک زندگی

در ادبیـات جامعه شناسـی از مفهـوم سـبک زندگـی دو برداشـت و مفهوم سـازی وجـود دارد؛ یکـی 
کـه سـبک زندگـی، معـرف ثـروت و موقعیـت اجتماعـی افـراد و غالبـًا به عنوان  مربـوط بـه دهـه 1920، 
کـه  نوینـی  اجتماعـی  شـکل  به عنـوان  دوم  و  اسـت،  رفتـه  بـه کار  اجتماعـی  طبقـه  تعییـن  شـاخص 
طباخـی  و  )سـروی  می یابـد  معنـا  مصرف گرایـی  فرهنـگ  رشـد  و  مدرنیتـه  تغییـرات  متـن  در  تنهـا 
و  ارزش هـا، نگرش هـا،  تعریـف  بـرای  راهـی اسـت  ایـن معنـا سـبک زندگـی  و در  ممقانـی، 1392( 
)ابـاذری  افزایـش می یابـد  وز  وزبـه ر ر اجتماعـی  تحلیل هـای  بـرای  آن  اهمیـت  کـه  افـراد  رفتارهـای 
کـه بیشـتر اوقـات مفهـوم سـبك زندگـی بـدون  و چاوشـیان، 1381(. جنسـن1 )2007( معتقـد اسـت 
ایـن  قـرار می گیـرد و در ادبیـات،  وش زندگـی باشـد، مـورد اسـتفاده  آنکـه به طـور دقیـق به معنـای ر
و  منطقـه ای  ملـی،  جهانـی،  سـطح  چهـار  در  اینکـه  و  شـده  تعریـف  مختلـف  وش هـای  ر بـه  واژه 
از  منسـجم  نسـبتًا  مجموعـه ای  را  زندگـی  سـبک   )1382( گیدنـز  اسـت.  قابل اندازه گیـری  فـردی 
کـه مسـتلزم  وزمـره خـود می دانـد  فـرد معیـن در جریـان زندگـی ر همـه رفتارهـا و فعالیت هـای یـک 
همیـن  بـر  و   )126  :1393 فالمکـی،  و  )شـصتی  اسـت  جهت گیری هـا  و  عادت هـا  از  مجموعـه ای 
اسـاس، از نوعـی وحـدت برخـوردار اسـت. وبـر در تحلیلـی چندبعـدی بـه سـه مفهـوم سـبک زندگی 
یـا سـبک مند شـدن زندگـی، تدبیـر زندگـی و بخـت زندگـی اشـاره می کنـد. وی ویژگـی اصلـی سـبک 
کـه محـدود بـه برخـی از تنگناهـای سـاختاری اسـت و ایـن  زندگـی را انتخابـی بـودن آن می دانـد 

1. Jensen
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قائـل  زندگـی  سـبک  بـرای  دوگانـه ای  کارکـرد  وبـر  هسـتند.  اجتماعـی  و  اقتصـادی  محدودیت هـا، 
اسـت. ازیک سـو موجـب تفـاوت بین گروهـی می شـود و بـه برتری هـای منزلتـی و طبقاتـی مشـروعیت 
ون گروهـی می شـود. به نظـر او سـبک زندگـی  می بخشـد و از سـوی دیگـر، موجـب انسجام بخشـی در
بیـش از آنکـه بـر تولیـد اسـتوار باشـد، بـر شـباهت الگوهـای مصـرف اسـتوار اسـت )فاضلـی، 1382( 
گیدنـز )1382( انسـان را به عنـوان عامـل،  کـه امـروزه عمدتـاً متأثـر از پدیـده جهانی شـدن می باشـد. 
در شـکل گیری هویتـش مؤثـر می دانـد و معتقـد اسـت، انسـان تحت فشـار سـاختار اجتماعی، سـبک 
کـه فـرد در آن به سـر  زندگـی را بیشـتر تقلیـد می کنـد. به نظـر او هرچـه وضع وحـال جامعـه و محیطـی 
بـا هسـته  بیشـتر  نیـز  او  زندگـی  باشـد، سـبک  داشـته  تعلـق  سـنتی  مابعـد  دنیـای  بـه  بیشـتر  می بـرد، 

واقعـی هویـت شـخصی اش و سـاخت و همچنیـن بـا تجدیـد سـاخت آن سـروکار خواهـد داشـت.
براسـاس  اسـت.  داده  ارائـه  منسـجم  نظریـه ای  زندگـی  سـبک های  شـکل گیری  دربـاره  بوردیـو 
بـه  اجتماعـی  سـاختار  در  فـرد  موقعیـت  و  زندگـی  عینـی  شـرایط  اسـت،  کـرده  ارائـه  او  کـه  مدلـی 
تولیـد منـش خاصـی منجـر می شـود و منـش، دو دسـته نظـام اسـت؛ نظامـی بـرای طبقه بنـدی اعمـال 
نظـام، سـبک  دو  ایـن  تعامـل  نهایـی  نتیجـه  )قریحه هـا(.  و شـناخت ها  ک هـا  ادرا بـرای  نظامـی  و 
کـه بـه شـیوه های خـاص طبقه بنـدی  کارهایـی اسـت  زندگـی اسـت. سـبک زندگـی همـان اعمـال و 
ک هـای خـاص هسـتند. همچنیـن سـبک زندگـی تجسـم عالقه مندی های افراد  شـده و حاصـل ادرا
که ماهیـت طبقاتی  کـه به صـورت عمـل درآمـده و قابل مشـاهده هسـتند؛ الگویـی غیرتصادفی  اسـت 
نیـز تابعـی از  بـا نشـان دادن اینکـه سـبک های زندگـی محصـول منش هـا و خـود منش هـا  دارد. او 
کـه الگوهـای مصـرف،  انـواع تجربه هـا و ازجملـه تجربـه آمـوزش رسـمی هسـتند و بـا بیـان ایـن نکتـه 
سـاختار  در  رسـمی  آمـوزش  میـان  ارتبـاط  می باشـند،  زندگـی  سـبک های  نمودهـای  اصلی تریـن 

کـرد.  سـرمایه داری و بازتولیـد آن را تحلیـل 
عمده تریـن میـراث اندیشـه بوردیـو بـرای جامعه شناسـی، مصـرف و تحلیـل سـبک های زندگـی، 
یافتـن طبقـات  تمایـز  فرضیـه  بررسـی  الگوهـای مصـرف،  تبییـن  بـرای  انـواع سـرمایه  ترکیـب  تحلیـل 
از طریـق الگوهـای مصـرف و مبنـای طبقاتـی قرایـح و مصـرف فرهنگـی اسـت )فاضلـی، 1382(؛ 
منحصربه فـردی  زندگـی  دارای سـبك  آنهـا  پیرامـون  شـرایط محیطـی  بـا  متناسـب  بنابرایـن، جوامـع 
زمـان  از  امـا  بـوده،  بطئـی  و  آهسـته  بسـیار  آن  تغییـرات  دور،  نه چنـدان  گذشـته  در  کـه  هسـتند 
صنعتی شـدن، تغییـرات سـبك زندگـی، به واسـطه تغییـرات تکنولوژیکـی و ارتباطـی رونـدی سـریع تر 
گرفتـه اسـت. در دوره جدیـد، شـهرها بـا محوریـت جهانی شـدن منشـاء اولیـه تحـوالت در  بـه خـود 
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سـبك زندگـی بـوده و در جوامـع روسـتایی نیـز سـبك زندگـی متناسـب بـا اثـرات شـهری دچـار تغییـر 
کـه نمـود عینـی آن در ابعـاد مختلـف زندگی روسـتاییان قابل مشـاهده اسـت، زیرا شـهرها  شـده اسـت 
کالن شـهرها و مگاالپلیس هـا مظهـر و محـل اصلـی ظهـور و خلـق جلوه هـای اولیه جهانی شـدن  به ویـژه 
کـه  هسـتند. لـذا جهانی شـدن از طریـق جلوه هـای شـهرگرایی مـدرن نمـود عینـی می یابـد. شـهرگرایی 

بـا مصرف گرایـی، لذت گرایـی، و ماشـین گرایی معنـا پیـدا می کنـد. سـبك غالـب زندگـی در آن 

4. اثرات جهانی شدن بر سبك زندگی روستایی

که به واسطه آن، تأثیرگذاری جهانی شدن نیز در زمینه های  جهانی شدن دارای ابعاد مختلفی است 
کندگـی زمـان و مـکان، تـراژدی  مختلـف قابل تبییـن اسـت. در بعـد فرهنـگ؛ افزایـش مصـرف، ازجا
گسـترش بازار مصرف  فرهنگ، برجسـتگی هویت ها، در بعد اقتصاد؛ سـیطره شـرکت های فراملیتی، 
گردشـگری و در بعـد سیاسـی؛ تضعیـف نقـش دولت هـای ملـی، روند روبه رشـد  جهانـی، مهاجـرت، 
گرایـش بـه بنیادگرایـی تنهـا بخشـی از ویژگی هـای ایـن پدیـده هسـتند. در سـطح خـرد،  دموکراسـی، و 
جهانی شـدن بـا ارائـه آخریـن دسـتاوردهای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بـر زندگـی روزمـره افـراد 
گیدنـز می نویسـد، تغییر شـکل هویت شـخصی و پدیده  تأثیـر می گـذارد )ابراهیم آبـادی، 1392: 32(. 
جهانی شـدن در دوران مدرنیتـه اخیـر، دو قطـب دیالکتیـک محلـی و جهانـی را تشـکیل می دهنـد. 
مسـتقیم  به طـور  نیـز  شـخصی  زندگـی  خصوصـی  بسـیار  وجـوه  تغییـرات  حتـی  روشـن تر،  به عبـارت 
 .)56  :1379 )گیدنـز،  دارد  ارتبـاط  پردامنـه  و  وسـیع  بسـیار  اجتماعـی  و  اقتصـادی  تماس هـای  بـا 
از طریـق رسـانه،  فرهنگـی هیجان انگیـز و جـذاب  بسـته های  قـرار دادن  بـا دراختیـار  جهانی شـدن 
گیدنـز ادامـه می دهـد، بـا جهانی شـدن  افـراد را مهیـای الگوهـای زندگـی مـورد تأییـد خـود می کنـد. 
گونـی در  گونا فزاینـده رسـانه های ارتبـاط جمعـی، وجـود و عملکـرد محافـل و سـازمان های متعـدد و 
که خواهان نگریسـتن و شـنیدن باشـد، می رسـد و همین اطالعات  گـوش و چشـم هرکـس  هـر زمینـه بـه 
طبعـاً راه هـای تـازه ای را بـرای انتخـاب در برابـر شـخص می گشـاید. تأثیـر چسـبان های1 تلویزیـون و 
گـون، شـکل ها و نمادهـای  گونا کنـار هـم قـرار دادن موقعیت هـا و حالت هـای  وزنامه هـا، از طریـق  ر
کـه شـیوه های زندگـی بی سـابقه و انتخاب هـای تـازه ای را القـا می کننـد.  ویـژه ای به وجـود مـی آورد 
آنهـا  تنوع طلبـی نیسـت.  و  کثرت گرایـی  راسـتای  تأثیـر رسـانه های جمعـی فقـط در  از سـوی دیگـر، 
کـه شـخصاً هرگـز امـکان تمـاس یـا آشـنایی مسـتقیم بـا آنهـا  مـا را بـه موقعیت هایـی هدایـت می کننـد 

1. closes



فصلنامه علمی _ پژوهشی

163
اثرات جهانی شدن بر 

تغییرات سبک زندگیِ ...

ارتبـاط جهانی شـدن و سـبک زندگـی را چگونـه می تـوان  امـا  را نداشـته ایم )گیدنـز، 1379: 124(. 
کـرد؟  تبییـن 

در  و  کـرده  پیـدا  تالقـی  جهانی شـدن  بـا  بیش ازپیـش  مصرف گرایـی  مفهـوم  می رسـد  به نظـر 
انتخـاب سـبک زندگـی، نقش هـای هویتـی و تفـاوت، نقـش بسـزایی را ایفـا می کنـد. مصرف گرایـی 
گفتمان  کـه قدمـت آن بـه آغـاز بشـریت و جامعـه بشـری برمی گـردد و متشـکل از چنـد  پدیـده ای اسـت 
کـه بـه هـم مرتبـط بـوده و بـه شـکل های مختلـف بـر روی  و شـجره های هم پوشـان در تاریـخ اسـت 
گزیـر از زندگـی انسـان امـروزی شـده اسـت. بسـیاری از  هـم الیه بنـدی می شـوند . مصـرف، جزئـی نا
کـه مصـرف و ایدئولـوژی همبسـته  جامعه شناسـان و صاحب نظـران علـوم اجتماعـی بـر ایـن عقیده انـد 
و  معبـد  خانـواده،  کانـون  و  می شـود  محسـوب  حاضـر  قـرن  جوامـع  دیـن  مصرف گرایـی،  یعنـی  آن، 
کاالها و خدمات  گرچه مصـرف  کاك1، 1381(.  پرسـتش گاه مجسـم دیـن مذکـور به حسـاب می آید )بـا
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 نیت هـای دیگـری نیـز همـراه شـده اسـت. ایـن 
گذشـته  پدیـده عمدتـاً منجـر بـه تغییـر در سـبك زندگـی افـراد اجتماعـات محلـی و روسـتاها نسـبت بـه 
کـه امـروزه روسـتاها در سراسـر جهـان در معـرض تغییـرات بـوده و به شـدت بـه  شـده اسـت. به گونـه ای 
فراینـد اجتماعـی و اقتصـادی جهانـی وابسـته اند )وودز1390،2: 47(. بـا اینکه از نظر مارسـدن3، روند 
جهانی شـدن، اثـرات خاصـی بـر نواحـی روسـتایی به جـای می گـذارد، و ایـن اثـرات بیشـتر اقتصـادی 
کشـاورزی، اهمیت نسـبی اقتصادی تولید غذا، همراه با تغییرات  کاهش اشـتغال  که شـامل:  هسـتند 
فضـای  از  جدیـد  اسـتفاده های  پیدایـش  غذایـی،  زنجیـره  و  زراعـی  فعالیت هـای  در  سـاختاری 
روسـتایی، و تقاضای جدید برای زمین و چشـم انداز می شـود )مارسـدن، 1999: 506(، اما باید توجه 
کـه جهانی شـدن4 صرفـًا یـك پدیـده تك بعـدی اقتصادی نیسـت، بلکه پدیـده ای اقتصادی،  داشـت 
کـه در همـه زمینه هـا در حیـات انسـانی دارای  اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و تکنولوژیکـی می باشـد 
کشـاورزی نیسـت، بلکه مفهومی  آثـار و پیامدهـای مختلفـی اسـت، زیـرا روسـتا دیگـر صرفاً مترادف با 
که در چشـم انداز و جمعیت روسـتایی، اشـتغال، جابجایی و مصرف  به سـرعت درحال تغییر اسـت 

منعکـس می شـود )اولیـور و جنکیـس5، 2003: 295(.
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کشـاورزی،  به طورکلـی، اثـرات اقتصـادی جهانی شـدن بـر نواحـی روسـتایی شـامل صنعتی شـدن 
فقـر و ایجـاد بدهـی، بازسـاخت اقتصـادی، خصوصی سـازی، تغییـر در الگوهـای اشـتغال و بیـکاری 
کشـاورزی هنوز در شـکل بندی  گـر  کاالیی/مصرفی شـدن اسـت )طاهرخانـی، 1383: 108(. حتـی ا و 
)کشـاورزی(  اولیـه  فعالیت هـای  در  اشـتغال  فرصت هـای  اسـت،  مهـم  روسـتایی  اراضـی  کاربـری 
بـرای  خدمـات  تسـهیالت،  ایجـاد  مشـکل  روسـتایی  نواحـی  دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  روبه کاهـش 
که  تولیدکننـده و سـرمایه گذاری بـرای پشـتیبانی از توسـعه اقتصادی برای جمعیت محـدودی را دارند 
کارآفرینان، مشـکل شـروع یک فعالیت اقتصادی  از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیسـت، بنابراین 
را در ایـن نواحـی دارنـد )پزینـی1، 2001: 135(. جهانی شـدن به طـور بحث بر انگیـزی توسـعه اقتصـادی 
و اجتماعـی به بـار مـی آورد، امـا توزیـع منافـع آن نابرابـر اسـت )نوگروهـو،2 2010: 1(. جهانی شـدن برابـری 
بیشـتری را ایجـاد نکـرده اسـت، امـا در پرتـو ایـن رونـد، برنـدگان و بازندگانـی را پدیـد آورده اسـت. 
کـه دارای ارتباطـات قـوی بـا بازارهای مالی جهانی می باشـند، و در  برنـدگان، شـهرهای بزرگـی هسـتند 
که قادرند در سرتاسـر  سـطح فردی، شـهروندان جدید جهانی آموزش دیده، ماهر و پرتحرکی می باشـند 
کمبود  کافـی،  که به دلیـل مهارت های نا مرزهـا جابجـا شـوند. بازنـدگان، اجتماعـات و مردمـی هسـتند 
کافـی بـه فناوری هـای پیشـرفته، قـادر بـه مشـارکت و بهره منـدی از  دسترسـی بـه آمـوزش و دسترسـی نا
مزایای جهانی شـدن نیسـتند. از دیگر نتایج جهانی شـدن بر جوامع روسـتایی، چندپارگی اجتماعی، 
کنان محـروم روسـتایی  کالن نظام هـای سیاسـی و افزایـش شـمار سـا از دسـت دادن اعتقـاد در سـطح 
کمبود فرصت های  اسـت )آلسـتون،3 2007: 197(. همچنیـن، مهاجـرت جوانـان روسـتایی با توجه بـه 
کافی به امکانات آموزشـی و فراغتی همراه با ورود بازنشسـتگان به این نواحی،  اشـتغال و دسترسـی نا

منجـر بـه سـالخوردگی جمعیـت نواحـی روسـتایی شـده اسـت )پزینـی،4 2001: 135(.
گرچـه مشـکل  بـر جوامـع روسـتایی معتقـد اسـت: »ا اثـرات جهانی شـدن  تبییـن  جنیفـر سـامنر5 در 
کشور است، اما اثرات جهانی شدن بر جوامع  کالن هر  رویارویی جوامع روستایی، عمدتاً متأثر از اقتصاد 
روسـتایی عمیقـاً دارای ماهیـت محلـی اسـت« )سـامنر، 2000(. اثـرات جهانی شـدن بـر جوامع روسـتایی از 

دیـدگاه سـامنر، اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی، محیطـی، فرهنگـی و جنسـیتی اسـت )شـکل  1(.

1. Pezzini
2. Nugroho
3. Alston
4. Pezzini
5. Jennifer Sumner
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اثـرات اقتصـادی1: اثـرات اقتصـادی جهانی شـدن وسـیع تر از سـایر آثـار آن بـر جوامـع روسـتایی اسـت. 

عـده ای معتقدنـد، جهانی شـدن عاملـی مؤثـر در افزایـش شـکاف بیـن ثروتمنـدان و فقـرا بـوده و همـراه 
بـا تضعیـف بسـیاری از بنیان هـا و شـیوه های متـداول زندگی روسـتایی اسـت. مهم ترین آثـار اقتصادی 
کشـاورزی، فقـر و ایجـاد بدهـی، بازسـاخت، رهایـی از قیـود قوانیـن  جهانی شـدن در صنعتی شـدن 
کاالیـی شـدن / مصرف تجلـی  بیـکاری و  و مقـررات، خصوصی سـازی، تغییـر الگوهـای اشـتغال و 
در  شـاغل  جمعیـت  شـمار  و  مـزارع  تعـداد  قابل توجـه  کاهـش  بـا  کشـاورزی  صنعتی شـدن  می یابـد. 
کوچك و  کشـاورزی و درنتیجـه بـا اثـرات تخریبـی بر جوامع روسـتایی همراه بوده اسـت. مزارع  بخـش 
گرچـه صنعتی شـدن  کشـت و صنعت هـای بزرگ مقیـاس داده انـد. ا متوسـط مقیاس، جـای خـود را بـه 
گسـترده  توزیـع  اعتبـارات،  تنـوع  موجـب  مثـال  بـرای  بـوده،  مثبـت  مـوارد،  از  پـاره ای  در  کشـاورزی 
نهاده هـا، تنـوع اشـکال تولیـد همچـون »تولیـد بـرای صـادرات به جـای مصـرف محلـی« شـده اسـت، 

کـرده اسـت. امـا در بسـیاری از مـوارد، آسـیب های جبران ناپذیـری بـه جوامـع روسـتایی وارد 
کـه ایـن  جهانی شـدن بـر افزایـش شـکاف بیـن ثروتمنـدان و فقـرا، و ایجـاد بدهـی تأثیرگـذار اسـت 
کـز  بدهـی از سـطح ملـی بـه سـطوح پایین تـر منتقـل شـده اسـت، تـا جوامـع روسـتایی بیـش از سـایر مرا
جمعیتـی از آثـار منفـی جهانی شـدن برخـوردار شـوند. ایجـاد بدهـی همراه بـا بحران هـای اقتصادی در 
کشـاورزی و درنهایـت، فقـر و  بعـد جهانـی در بسـیاری از نواحـی روسـتایی موجـب فـروش زمین هـای 
کـه  تنگدسـتی روسـتاییان شـده اسـت. همچنیـن، آزادسـازی تجـاری از اهـداف جهانی شـدن اسـت 
کشـاورزی  کم رنـگ شـدن حمایت هـای دولتـی می شـود و درنتیجـه در بخـش روسـتایی و  منجـر بـه 
کنتـرل قیمت هـا را تحـت تأثیـر قـرار  کمك هـای مالـی دولـت، مالیـات، تشـویق های مالـی و  سـاختار 
کاهـش ارائـه خدمات بـه جوامع روسـتایی می شـود. به عالوه  می دهـد. لـذا خصوصی سـازی منجـر بـه 
گاز و الکتریسـته  کندگی بسـیاری از جوامع روسـتایی، از ارائه خدمات زیربنایی چون آب،  انزوا و پرا
کز شـهری و روسـتایی تشـدید شـود. همچنین به واسـطه  کـرده اسـت، تـا عـدم تـوازن میان مرا جلوگیـری 
جهانی شـدن، در یـك محیـط روسـتایی، بنگاه هـای تجـاری سـعی در برانگیختن فرهنـگ مصرف با 
کشـاورزی  توجه به نیازها و عالیق جوامع روسـتایی دارند. این فرهنگ قادر اسـت تولید محصوالت 
کـز روسـتایی را به عنـوان مکان هـای اقامتگاهـی، تفریحـی، فراغتـی و حفاظت گاه  کاهـش داده و مرا را 

کنـد )ازکیـا و احمـدرش، 1391: 14(. محیطـی معرفـی 

1. Economic Effects 
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روسـتاها  در  اجتماعـی  مشـکالت  از  وسـیعی  دامنـه  بـروز  بـه  منجـر  جهانی شـدن،   اجتماعـی1:  اثـرات 

کاهـش مؤسسـات و نهادهـای  می شـود. عـدم دسترسـی بـه آمـوزش مناسـب، مراقبت هـای بهداشـتی، 
کـه اشـکال آن در مهاجرت هـای روسـتا _ شـهری هویـت یافتـه از  اجتماعـی و عـدم ثبـات جمعیـت 
آثـار اجتماعـی جهانی شـدن در جوامـع روسـتایی اسـت. در بسـیاری از نواحـی روسـتایی، مـدارس 
گسـیل می شـوند. سـطح مراقبت هـای  تعطیـل شـده و دانش آمـوزان بـه مـدارس شـهری و حومه هـای آن 
بهداشـتی روسـتایی به نسـبت جوامـع شـهری ضعیـف بـوده و مـردم بیشـتر عالقه منـد بـه مراجعـه بـه 
شـهرها برای درمان هسـتند. همچنین فشـارهای عصبی حاصل از فرایند جهانی شـدن، در »بهداشـت 
بـه  آنهـا می تـوان  کـه ازجملـه  کـه در جوامـع روسـتایی زندگـی می کننـد مؤثـر اسـت  افـرادی  روانـی«2 
کـرد. از سـوی  کاهـش رفـاه اجتماعـی اشـاره  افسـردگی، فقـر بهداشـتی، مصـرف الـکل و مـواد مخـدر و 
کمتـر،  دیگـر، جهانی شـدن در تبعیـض جنسـیتی اثرگـذار بـوده و زنـان به دلیـل پرداخـت دسـتمزدهای 

کار مـورد بهره کشـی قـرار می گیرنـد. کـودکان  کنـار  کار ارزان در  به عنـوان نیـروی 
کنـد. در ایـن بیـن،  اثـرات فرهنگـی3: جهانی شـدن قـادر اسـت در تمـام ابعـاد زندگـی روسـتاییان نفـوذ 

می گیـرد. جونـز  قـرار  تأثیـر جهانی شـدن  تحـت  زندگـی  سـایر جنبه هـای  از  بیـش  روسـتایی  فرهنـگ 
و تانتـز4 )1995( ضمـن اشـاره بـه توسـعه روزافـزون ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، جهانی شـدن را 
تجربـه  یـك  »ایجـاد  معتقدنـد:  و  می داننـد  روسـتایی  جوامـع  بـر  کـم  حا سـنت های  تضعیف کننـده 
و  فرهنگ هـا  حضـور  می شـود،  تشـدید  جهانی شـدن  رونـد  طریـق  از  کـه  اجتماعـی  هم شـکل 
فراینـد جهانی شـدن،  کـرده اسـت«. همچنیـن، در  کم رنـگ  را  و منطقـه ای  ایدئولوژی هـای محلـی 
بـر جوامـع روسـتایی  کـم  ایدئولوژی هـا و سـبك های زندگـی حا به تدریـج آداب و رسـوم فرهنگ هـا، 
رنـگ باختـه و الگوهـای رفتـاری جدیدتـری ماننـد »فردگرایـی«5، »مصـرف«6 و »انـزوا«7 در نواحـی 

می شـوند. پیشـین  الگوهـای  جایگزیـن  روسـتایی 
اثرات محیطی8: جهانی شـدن همراه با توسـعه صنعتی درحال نابودی محیط زیسـت و به وجودآورنده 

1. Social Impacts
2. Mental Health
3. Cultural Impacts
4. Jones & Tonts
5. Individualism
6. Consumption
7. Isolation
8. Environmental Impacts
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کولوژیکـی«1 هسـتند. »هزینه هـای سـنگین آلودگـی«2، زباله هـای حاصـل  »محیط هـای ناسـالم از نظـر ا
کاهـش  از فراینـد تولیـد و اسـتفاده بی رویـه از منابـع طبیعـی به ویـژه انـرژی، تخریـب اراضـی جنگلـی، 
گلخانـه ای، نمونه هایـی از اثـرات  گازهـای  تنـوع زیسـتی، بیابان زایـی، تخریـب اراضـی و رشـد سـریع 

محیطـی جهانی شـدن در جوامـع روسـتایی محسـوب می شـوند.

شكل 1. اثرات جهانی شدن بر نواحی روستایی )طاهرخانی، 1383: 107(

1. Ecologically Unsound
2. Heavy Cost Contaminnation
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منفـی  و  مثبـت  از جنبه هـای  روسـتایی  در جوامـع  پیامدهـای جهانی شـدن  و  آثـار  به این ترتیـب 
کشـورهای درحال توسعه  گزارش ها و تحقیقات انجام شـده در برخی از  قابل بررسـی اسـت، اما بررسـی 
کیـد دارد. جوامع روسـتایی، در رابطه  بـر نقـش منفـی فرایند جهانی شـدن در روند توسـعه روسـتایی تأ
بـا اثـرات جهانی شـدن در تغییـر شـیوه زندگـی روسـتایی، می تواننـد شـیوه های متفاوتـی داشـته باشـند. 
کنش هـا در برابـر اثـرات جهانی شـدن بـر سـبك زندگـی روسـتایی را در سـه دیـدگاه می توان  به عبارتـی وا

کـرد )نجـارزاده، 1391: 155(: تحلیـل 
1. تفاوت و تقابل در سبك زندگی

کـه منطبـق بـا نـگاه جهانی سـازی می باشـد، می تـوان در زمینـه سـبك زندگـی،  براسـاس ایـن دیـدگاه 
کیـد بر  کـرد. در ایـن دیـدگاه، عمدتـاً تأ بـه تقابـل شـیوه زندگـی روسـتایی بـا شـیوه زندگـی شـهری اشـاره 
کامـل فـرض  گرایی در سـبك زندگـی بـدون تغییـر اسـت و از هـر جنبـه، سـبك زندگـی روسـتایی  روسـتا

کـه می توانـد نیازهـای انسـان امـروزی را پاسـخ دهـد. می شـود 
2. ادغام یا هضم در سبك زندگی

ایـن دیـدگاه مبتنی بـر برتـری سـبك زندگـی شـهری به لحـاظ اسـتفاده از شـیوه های جدیـد می باشـد. 
کامل سـبك زندگی روسـتایی می شـود.  به عبـارت دیگـر، شـهرگرایی در سـبك زندگـی منجـر بـه حـذف 
کـه نتیجـه آن، حرکت زندگی  براسـاس ایـن دیـدگاه، سـبك زندگی شـهری، آرمان حیات بشـری اسـت 

روسـتایی به سـوی شهری شـدن می باشـد.
3. درآمیختگی یا پیوند در سبك زندگی

از  هرکـدام  گفـت  می تـوان  اسـت،  اسـتوار  جهانی ـ محلی شـدن  برمبنـای  عمدتـاً  کـه  دیـدگاه  ایـن  در   
توجـه  بـا  لـذا  می باشـند.  محدودیت هایـی  و  قوت هـا  دارای  روسـتایی  و  شـهری  زندگـی  سـبك های 
بـه  می تـوان  روسـتایی،  و  شـهری  مکان هـای  بیـن  جهانی شـدن  از  حاصـل  فضایـی  پیوندهـای  بـه 
بـر توانمندی هـا و  کـه در آن  کـرد  تأثیرگـذاری متقابـل و به عبارتـی درآمیختگـی سـبك زندگـی اشـاره 

می شـود. کیـد  تأ زندگـی  سـبك های  از  هرکـدام  قـوت  نقـاط 
کـه  از رفتارهـا و فعالیت هـا در جریـان زندگـی فـرض شـود  گـر سـبك زندگـی متشـکل  ا بنابرایـن، 
گفـت، بـا ایجـاد  در عادت هـا و رفتارهـای عمومـی افـراد و جوامـع تأثیرگـذار می باشـد، لـذا می تـوان 
تغییـرات در زمینه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و زیسـت محیطی، سـبك زندگـی 
نیـز دچـار تغییـر می شـود. به عبـارت دیگـر، اثـرات مثبـت و منفـی جهانی شـدن در جنبه هـای مختلـف 
کـه خـاص جامعـه روسـتایی اسـت، منجـر بـه تغییـر می شـود و می تـوان  بـر سـبك زندگـی روسـتاییان 
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تغییـرات سـبك زندگـی روسـتایی را به صـورت ملمـوس در تغییـر سـبك معـاش اقتصـادی روسـتاییان، 
تغییـر سـبك زندگـی اجتماعـی، تغییـر سـبك فرهنـگ روسـتایی و تغییـر در سـبك اسـتفاده از محیـط و 

کـرد )شـکل 2(. منابـع محیطـی مشـاهده 

شكل 2. مدل مفهومی اثرات جهانی شدن بر تغیير سبك زندگی 
)نگارندگان، 1393(

5. روش تحقیق و محدوده پژوهش

کلی بررسـی اثرات جهانی شـدن بر سـبك زندگی در مناطق روسـتایی، در سال  پژوهش حاضر، با هدف 
کاربـردی و بـه روش تحلیلی ـ تبیینی اسـت. لذا به طور خاص، روش شناسـی  1393 انجـام شـده و از نـوع 
کیفیـت زندگـی  کاربـردی اسـت، زیـرا در پـی شـناخت اثـرات جهانی شـدن بـر  مطالعـه از جنبـه  هـدف، 
کـه نتایـج به دسـت آمده از آن می توانـد راهنمـای برنامه ریـزان و تصمیم گیرنـدگان در  روسـتاییان می باشـد 
زمینـه تدویـن و اجـرای برنامه هـای مناطـق روسـتایی باشـد. از جنبـه  جمـع آوری اطالعـات و شناسـایی 
کتشـافی است. به لحاظ توصیف  جنبه های تأثیرگذاری جهانی شـدن در سـبك زندگی، مطالعه از نوع ا
ویژگی های جامعه موردمطالعه از نوع توصیفی است و از نظر برقراری ارتباط بین جهانی شدن با سبك 
گـردآوری اطالعـات از روش هـای  زندگـی روسـتایی از نـوع تحلیلـی اسـت. در ایـن پژوهـش، به منظـور 
کتابخانـه ای و روش هـای میدانـی مشـاهده و تکمیـل پرسـش نامه براسـاس شـاخص های  اسـنادی و 
استخراج شـده در چارچـوب نظـری، اسـتفاده شـد. لـذا بـا توجـه بـه متغیرهـای تحقیـق و نیـز روش هـای 
تجزیه وتحلیـل، پرسـش نامه مربوطـه به صـورت پرسـش های بسـته و بـاز و همچنیـن شـامل طیف هایـی 
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در قالـب طیـف لیکـرت در مقیـاس سـنجش اسـمی و رتبـه ای و در برخـی از جنبه هـا، فاصلـه ای تهیـه 
گسـتردگی شـاخص های مربوط به سـبك  گرفـت. امـا بـا توجـه بـه حجـم و  شـد و در اختیـار نمونه هـا قـرار 
کیفی بودن شـاخص ها، در چارچوب نظری تالش شـد تا با توجه  کمی و  زندگی به لحاظ رویکردهای 
بـه ماهیـت اثرگـذاری جهانی شـدن بـه سـاختاربندی شـاخص های سـبك زندگـی در مناطـق روسـتایی 
پرداخته شـود. لذا در این مطالعه به منظور سـاختاربندی و ایجاد درخت ارزش سـبك زندگی در منطقه 
که در سطح اول درخت ارزش، تغییر  موردمطالعه، از روش سلسله مراتبی یا درخت مسئله استفاده شد 

گرفته اسـت.  سـبك زندگـی قرار 
در سـطح دوم، بـه چهـار مؤلفـه اصلـی سـبك معـاش اقتصـادی، سـبك زندگـی اجتماعـی، سـبك 
فرهنگـی و سـبك به کارگیـری منابـع تقسـیم شـده اسـت. در سـطح سـوم، هرکـدام از مؤلفه هـا بـه جـزء 
که قابل  شـاخص های سـازنده خودشـان تقسـیم شـده اند. در ایـن مـدل، سـطح پایانـی درخـت ارزش 
کردن این شـاخص ها با اسـتفاده از روش مسـتقیم  کمی  اندازه گیری اسـت، مطرح شـده اسـت. شـیوه 
گویه ها سـنجش بومی شـده اند. بنابراین، در این پژوهش با مطالعه  که در آن  پرسـش نامه بوده اسـت 
زندگـی  سـبك  اقتصـادی،  معـاش  سـبك  مؤلفـه   4 درنهایـت  موردمطالعـه  منطقـه  روسـتایی  مناطـق 
اجتماعـی، سـبك فرهنگـی و سـبك به کارگیـری منابـع و 17 شـاخص به صـورت غربال زنـی به عنـوان 
گسـترده ای از شـاخص ها انتخـاب شـده اسـت. بنابرایـن  شـاخص های سـبك زندگـی از میـان طیـف 
متغیـر مسـتقل تحقیـق، جهانی شـدن و متغیـر وابسـته، سـبك زندگـی می باشـد. ابـزار اندازه گیـری نیـز 
پرسـش نامه محقق سـاخته اسـت. روایـی صـوری1 پرسـش نامه توسـط پانـل متخصصـان2 دانشـگاهی 
گرفـت. مطالعـه راهنمـا3 در منطقـه مشـابه جامعه آماری در سـطح خانوار روسـتایی با  مـورد تأییـد قـرار 
کرونبـاخ آلفـا  تعـداد 30 پرسـش نامه انجـام شـد و بـا داده هـای به دسـت آمده و اسـتفاده از فرمـول ویـژه 
در نرم افـزار SPSS، پایایـی4 بخش هـای مختلـف پرسـش نامه تحقیق 0/77 الی 0/83 به دسـت آمد. 
جامعـه آمـاری تحقیـق به صـورت تمام شـماری و شـامل روسـتاییان 24 نقطـه روسـتایی در دهسـتان 
گرفتن  گـرگان اسـت )شـکل شـماره 3(، زیـرا ایـن محدوده روسـتایی به دلیل قـرار  روشـن آباد شهرسـتان 
در حاشـیه یکی از شـهرهای بزرگ و مرکز اسـتان، تحت تأثیر روندهای جهانی شـدن به واسـطه ارتباط 

بـا جامعه شـهری اسـت.

1. Face Validity
2. Panel of Expert
3. Pilot Study
4. Reliability
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شكل 3. موقعیت جغرافیایی روستاهای موردمطالعه در سطح منطقه

بـا احتمـال 95 درصـد اسـتفاده شـد  کوکـران  از فرمـول  بـرای نمونه گیـری در منطقـه موردمطالعـه 
کـه نتیجـه آن برابـر بـا 365 خانـوار نمونـه بـود و بـرای توزیـع تعـداد نمونه هـا بیـن روسـتاهای نمونـه نیـز 
بـرای تحلیـل داده هـا از روش هـای آمـاری  به صـورت برقـراری تناسـب عمـل شـده اسـت. همچنیـن 

کـی دو و رگرسـیون چندمتغیـره اسـتفاده شـده اسـت.
6. نتایج و یافته ها

گروه سـنی، در  کـه نمونـه آماری موردمطالعه برحسـب  کـی از آن اسـت  توصیـف یافته هـای تحقیـق حا
گروه سـنی 21 تا 30 سـال قرار دارند )42/2  محدوده سـنی 15 تا 75 سـال، و بیشـترین تعداد نمونه در 
درصـد(. بررسـی وضعیـت تأهـل نیـز نشـان داد 62/63 درصـد، متأهـل و 37/36 درصـد در تحقیـق 
حاضـر مجـرد هسـتند. از بیـن نمونه هـای موردمطالعـه، 81/3 درصـد افـراد را مـردان و 18/7 درصـد 
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آمـاری  نمونه هـای  کـه  می دهـد  نشـان  توصیفـی  یافته هـای  همچنیـن  می دهنـد.  تشـکیل  زنـان  نیـز  را 
موردمطالعـه، 31/1 درصـد بی سـواد هسـتند و 16/89 درصـد بـا آمـوزش نهضـت سـوادآموزی، توانایی 
کرده انـد، 13/68 درصـد در  خوانـدن و نوشـتن دارنـد، 18/47 درصـد در مقطـع ابتدایـی تحصیـل 
کرده انـد. همچنیـن 5/78 درصـد نیـز  مقطـع راهنمایـی و 12/05 درصـد در مقطـع متوسـطه تحصیـل 
گفـت 67/46 درصـد از نمونـه  مـدرک دیپلـم و باالتـر دارنـد. بـا توجـه بـه ایـن اطالعـات، می تـوان 

کم سـواد هسـتند. آمـاری موردمطالعـه، تحصیـالت قابل توجهـی ندارنـد و بی سـواد و 
روسـتاییان در شـرایط واقعـی خـود، تغییـرات عمیقـی را در محیط هـای روسـتایی از جنبه هـای 
گذشـته نه چنـدان دور احسـاس می کننـد؛ ایـن تغییـرات می توانـد در قالـب موارد  مختلـف، نسـبت بـه 
مختلفـی ماننـد تغییـر در روابـط شـهر و روسـتا، توسـعه تکنولوژیکـی و.. قابـل تحلیـل باشـد. امـا نکتـه 
مهم تـر اینکـه همـه ایـن تغییـرات را می تـوان در قالب نفـوذ فرایندهای جهانی به محیط های روسـتایی 
کـه در چارچـوب نظـری  کـرد )وثوقـی و همـکاران، 1388: 24(. در ایـن راسـتا، همان گونـه  نیـز بررسـی 
مطالعـه نیـز اشـاره شـد، فرایندهـای جهانی شـدن می تواننـد از جنبه هـای 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 جهانی شـدن بـر تغییـر سـبك زندگـی اقتصـادی، 

کـی دو پرداختـه می شـود. اجتماعـی،  فرهنگـی و مصـرف منابـع از طریـق آزمـون آمـاری 
1-6. دیدگاه روستاییان در مورد جهانی شدن

به عنـوان  گویه هایـی  قالـب  در  اثـرات جهانی شـدن  بـه  نسـبت  روسـتاییان  نگـرش  ایـن بخـش،  در 
از  به دسـت آمده  نتایـج  اسـت.  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  روسـتاها  نمودهـای عینـی جهانی شـدن در 
گویه هـای دوازده گانـه موردبررسـی،  کـی دو نشـان می دهـد، اثـرات جهانی شـدن در زمینـه همـه  آزمـون 
بـرای  به دسـت آمده  معنـاداری  سـطح  زیـرا  اسـت،  تأییـد  مـورد  مطالعه شـده  نمونه هـای  دیـدگاه  از 
کـه شـدت  کمتـر از آلفـا 0/05 می باشـد. بررسـی میانگین هـا نیـز نشـان دهنده ایـن اسـت  گویه هـا  همـه 
گویـای احسـاس بـاالی تغییـرات  کـه  تغییـرات در قالـب طیـف لیکـرت، باالتـر از حـد متوسـط اسـت 
گویه هـای  از میـان  کـه  نفـوذ فرایندهـای جهانی شـدن در روسـتاها می باشـد؛ به گونـه ای  و درنتیجـه 
بررسی شـده به عنـوان نمـود جهانی شـدن در محیط هـای روسـتایی، بیشـترین میـزان میانگیـن، متعلق 
کـه برابـر بـا امتیـاز میانگینـی  گویـه »تغییـر در نگـرش جوانـان نسـبت بـه زندگـی در روسـتا« اسـت  بـه 

4/95 می باشـد )جـدول  1(.
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جدول 1. اثرات جهانی شدن از نگاه پاسخ گویان

گویه ردیف

درصد افراد پاسخ گو
میانگین رتبه ای 

گویه و  )برحسب 
یبعد متغیر(

دار
عنا

ح م
سط

كم
ی 

خیل

طكم
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

اها
وست

ن ر
شد

نی 
جها

4/771429/145/34/23توسعه صنعتی و تأثیر آن بر تولید روستا

4.32

0/00

06/78/933/351/14/950/00تغییر در نگرش جوانان نسبت به زندگی در روستا

04/26/335/454/24/080/00افزایش سرعت تغییرات در محیط های پیرامون

0/44/417/719/757/84/350/00توسعه شرایط زندگی شهری در محیط های روستایی

4/771420/953/54/670/00افزایش نقش فناوری ها در زندگی روزمره روستاییان

گاهی در محیط های روستایی 0/94/111/631/751.84/390/00افزایش سطح آ

2/59/113/338/236/94/500/00کاهش وابستگی روستاییان به محیط روستا

1/68/211/639/039/84/210/00افزایش سطح ارتباطات اجتماعی با فضاهای خارج از روستا

10/119/322/222/226/23/580/00کاهش سطح خوداتکایی جامعه محلی

7/116/716/73128/64/010/00غلبه جنبه مصرف بر تولید در زندگی روزانه

6/58/76/532/645/74/570/00کم رنگ شدن آداب و رسوم بومی در سطح محلی

کشاورزی و شکل گیری فعالیت های  کاربری زمین های  تغییر 
1/24/89/625/359/04/340/00جدید

منبع: یافته های پژوهش، 1393

2-6. اثرات جهانی شدن بر تغییر سبك معاش اقتصادی روستاییان

در این مطالعه اثرات جهانی شـدن بر تغییر سـبك معاش اقتصادی روسـتاییان در قالب سـه شـاخص 
گویـه( مـورد بررسـی  گویـه( و درآمدزایـی )بـا 4  گویـه(، ثروت انـدوزی )بـا 4  اصلـی مادی گرایـی )بـا 5 
کـه سـطح معنـاداری  گویه هـا نشـان دهنده ایـن نکتـه اسـت  گرفـت. نتایـج به دسـت آمده در همـه  قـرار 
کمتـر از آلفـا 0/05 می باشـد و لـذا جهانی شـدن در زمینـه اقتصـادی از نظـر جامعـه موردمطالعـه، تغییـر 
کـه مجمـوع میانگین هـای شـاخص ها نیـز به دلیـل باالتـر از حد متوسـط  کـرده اسـت. به گونـه ای  ایجـاد 

)3( بـودن، تأییدکننـده ایـن موضـوع اسـت )جـدول  2(.
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جدول 2. اثرات جهانی شدن بر سبك معاش اقتصادی روستایيان از نگاه پاسخ گویان

تغیير سبك معاش اقتصادی

درصد افراد پاسخگو
میانگین رتبه ای 

گویه و  )برحسب 
یبعد متغیر(

دار
عنا

ح م
سط

كم
ی 

خیل

طكم
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

یی
گرا

دی 
ما

2/96/416/853/420/52/9وابستگی به مادیات در زندگی

3/34

0/00

2/111/221/546/518/73/10/00گرایش به افزایش وسایل غیرضروری زندگی

913/231/531/714/63/10/00برتر دانستن پول در برابر همه چیز

6/510/337/428/717/14/50/00تجمل پرستی در امور زندگی

کاالها و ابزارها تکراری )ماشین، خانه و...( 6/112/427/334/120/13/10/00گرایش به داشتن 

ی
دوز

ت ان
ثرو

4/39/734/341/610/14/3جمع آوری ثروت

3/32

0/00

کسب ثروت از طریق شیوه های نامتعارف 27/631/912/416/711/42/60/00تالش برای 

2/86/431/343/815/72/80/00قانع نبودن به حد معقول ثروت در زندگی

1/65/431/841/618/63/60/00حساس بودن به مناسبات مالی

یی
دزا

رآم
د

3/27/828/449/710/93/2نگاه پولی به همه فعالیت ها و مناسبات

3.7

0/00

3/18/434/936/816/83/10/00تالش برای داشتن چندین شغل

6/712/133/739/18/44/70/00گرایش به فعالیت های درآمدزا

6/816/537/534/64/63/80/00درنظر داشتن میزان سود پیش از انجام فعالیت ها

كل 3/45میانگین 

منبع: یافته های پژوهش، 1393

در محیط هـای  ایجادشـده  تغییـرات  به دلیـل  کـه  گرفـت  نتیجـه  به دسـت آمده می تـوان  نتایـج  از 
روسـتایی از طریق ورود نمودهای جهانی شـدن، تغییراتی در سـبك معاش اقتصادی روسـتاییان ایجاد 
گفت نشـانه هایی از شـهرگرایی در سـبك زندگی اقتصادی روستاییان مشاهده  شـده اسـت. لذا می توان 

می شـود.
3-6. اثرات جهانی شدن بر تغییر سبك زندگی اجتماعی روستاییان

در مـورد اثـرات جهانی شـدن در بعـد تغییـر سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان به طورکلـی 7 شـاخص 
که در  کی دو نشـان می دهد  گرفـت. نتایـج به دسـت آمده از آزمون  گویـه مـورد بررسـی قـرار  در قالـب 26 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

175
اثرات جهانی شدن بر 

تغییرات سبک زندگیِ ...

گویـای اثرات جهانی شـدن  گویه هـا، سـطح معنـاداری به دسـت آمده پایین تـر از آلفـا 0/05 بـوده و  همـه 
به دسـت آمده  میانگین هـای  بررسـی  زندگـی اجتماعـی روسـتاییان اسـت. همچنیـن  تغییـر سـبك  در 
بیشـتر  می باشـد.   )3( متوسـط  حـد  از  باالتـر  میانگیـن  گویه هـا،  اغلـب  در  کـه  می دهـد  نشـان  نیـز 
گویـه »گرایـش  سـطح میانگیـن در زمینـه تغییـرات در سـبك زندگـی اجتماعـی روسـتاییان متعلـق بـه 
گویـه  بـه  نیـز متعلـق  آن  کمتریـن  و  بـوده  بـا میانگیـن 3/87  بـا طرح هـای خارجـی«  لباس هایـی  بـه 

»عالقه منـدی بـه غذاهـای رسـتورانی« بـا امتیـاز میانگینـی 2/10 اسـت )جـدول 3(.

جدول 3. اثرات جهانی شدن بر سبك زندگی اجتماعی روستایيان از نگاه پاسخ گویان

تغیير سبك زندگی اجتماعی

درصد افراد پاسخگو

ی 
به ا

ن رت
گی

یان
م

ه و 
گوی

ب 
حس

)بر
یر(

متغ
عد 

ب

ی
دار

عنا
ح م

سط

كم
ی 

خیل

طكم
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

ی
اور

ذ فن
نفو

6/722/423/418/129/4310گرایش به عضویت در شبکه های اجتماعی بین جوانان

3/29

0/00

2/17/917/132/440/53/650/00وابستگی بیش از حد به موبایل

9/324/931/424/110/32/840/00گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان با اینترنت

1/96/721/839/430/23/240/00جایگزینی بازی های الکترونیکی در برابر بازی های بومی

کامپیوتر در بین جوانان 2/117/432/423/224/93/160/00استفاده از 

اك
وش

یر پ
تغی

03/427/130/439/13/87گرایش به لباس های با طرح های خارجی

3/49

0/00

3/613/729/734/518/53/240/00افزایش مصرف مواد آرایشی ـ بهداشتی در بین جوانان

2/41012/936/538/23/510/00ارجحیت دادن به مارك های خارجی در پوشاك

3/4828/327/932/43/340/00عالقه پایین جوانان به مدل های پوشش بومی و محلی
 ها

انه
رس

عه 
وس

3/47/122/130/337/13/77عالقه مندی به استفاده از ماهوارهت

3/36

0/00

از موسیقی های جدید به جای موسیقی های بومی  استفاده 
8/416/429/427/718/13/100/00و محلی

0/42/832/153/411/23/210/00گرایش به دیدن فیلم های خارجی

بی
ذه

ت م
یرا

گرایش روستاییان به شرکت در مراسم مذهبیتغی 3/216/243/127/210/32/89میزان 

3/2

0/00

گرایش روستاییان به شرکت در مراسم فاتحه خوانی 1/88/424/338/427/13/280/00میزان 

گرایش روستاییان به شرکت در مراسم مولودی خوانی  2/79/12135/731/53/480/00میزان 

ذیه
ی تغ

گو
ر ال

غیی
14/624/831/219/79/72/15عالقه به استفاده از غذاهای آمادهت

3/3

0/00

24/331/432/28/73/42/100/00عالقه مندی به غذاهای رستورانی

0/42/435/345/816/12/250/00میزان آشنایی با غذاهای خارجی

کی ها )پفك، چیپس و...( 3/611/239/828/916/52/980/00میزان استفاده از خورا
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تغیير سبك زندگی اجتماعی

درصد افراد پاسخگو

ی 
به ا

ن رت
گی

یان
م

ه و 
گوی

ب 
حس

)بر
یر(

متغ
عد 

ب

ی
دار

عنا
ح م

سط

كم
ی 

خیل

طكم
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

ی
تار

ت رف
یرا

5/19/419/527/438/63/78عالقه مندی به انجام فعالیت های فردیتغی

3/69

0/00

8/417/622/423/727/93/680/00کم بودن میزان ارتباطات خانوادگی

2/76/417/634/638/73/630/00درون گرایی افراد روستا در مناسبات اجتماعی

ت
جر

مها
ش 

فزای
4/97/417/534/136/13/42افزایش ارتباط افراد روستا با شهرا

3/38

0/00

6/713/927/934/816/73/120/00عالقه مندی روستاییان به افزایش زمان ماندن در شهر

1/74/916/434/842/23/620/00عالقه مندی روستاییان به زندگی در شهرها بین جوانان

7/816/428/422/724/72/980/00مهاجرت تعداد قابل توجهی از روستاییان به شهرها

3/38مجموع

مأخذ: یافته های پژوهش، 1393

بررسـی نتایـج به دسـت آمده نشـان دهنده ایجـاد تغییـرات قابل توجهی در سـبك زندگـی اجتماعی 
کاهـش  کـه سـبب  در روسـتاها به دلیـل نفـوذ نمودهـای جهانی شـدن در بیـن جوامـع روسـتایی اسـت 
کـه در آینـده ایـن امـر می توانـد  سـطح ویژگی هـا و تعلقـات اجتماعـی بومـی در بیـن روسـتاییان می شـود 

بیشـتر قابل مشـاهده باشـد.
4-6. اثرات جهانی شدن بر تغییر سبك فرهنگی روستاییان

در مـورد تغییـرات سـبك زندگـی فرهنگـی در بیـن روسـتاییان به دلیل نفـوذ فرایندهای جهانی شـدن در 
گرفت. نتایج به دسـت آمده  گویـه مورد بررسـی قـرار  مناطـق روسـتایی، 5 شـاخص اصلـی در قالـب 17 
آلفـا  از  کمتـر  موردبررسـی  گویه هـای  کلیـه  در  معنـاداری  کـه سـطح  می دهـد  نشـان  کـی دو  آزمـون  از 
بیـن  در  روسـتاییان محسـوس می باشـد.  فرهنگـی  در سـبك  ایجادشـده  تغییـرات  لـذا  و  بـوده   0/05
شـاخص های پنج گانـه موردبررسـی، بیشـترین میانگیـن متعلـق بـه شـاخص مدگرایـی بـه میـزان 3/7 
میانگینـی 2/9  مقـدار  بـا  روسـتاییان  از سـوی  تفریـح  بـه  گرایـش  بـه شـاخص  متعلـق  آن  کمتریـن  و 
گویه هـای »میـزان عالقـه  گویه هـای موردبررسـی بیشـترین میانگیـن متعلـق بـه  اسـت. همچنیـن از بیـن 
گفتگـو« بـا امتیـاز میانگینـی 3/34 و »تغییـر ظاهـر جوانـان بـه الگوهای  بـه اسـتفاده از زبـان فارسـی در 
گویـه »به کارگیـری  کمتریـن آن متعلـق بـه  خارجـی )در مـدل مـو و...(« بـا امتیـاز میانگینـی 3/27 و 

اصطالح هـای انگلیسـی در صحبت هـا« بـا امتیـاز میانگینـی 1/72 اسـت )جـدول 4(.

ادامه جدول 3. اثرات جهانی شدن بر سبك زندگی اجتماعی روستایيان از نگاه پاسخ گویان
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جدول 4. اثرات جهانی شدن بر سبك زندگی فرهنگی روستایيان از نگاه پاسخ گویان

تغییر سبك فرهنگی

درصد افراد پاسخگو

ی 
به ا

ن رت
گی

میان
ه و 

گوی
ب 

حس
)بر

یر(
متغ

عد 
ب

ی
دار

عنا
ح م

سط

کم
ی 

طکمخیل
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

یی
دگرا

م

6/616/527/422/127/43/27تغییر ظاهر جوانان به الگوهای خارجی )در مدل مو و...(

3/7

0/00

8/214/227/634163/140/00پیگیری مدل های جدید در زمینه های مختلف توسط جوانان

2/41026/522/938/23/190/00استفاده از سبك های شهری دکوراسیون در داخل منازل روستایی

5/612/444/630/56/83/010/00تغییر نمای ساختمان های مسکونی به الگوهای شهری

ان
ر زب

غیی
ت

1/68/641/437/810/83/20کاهش عالقه مندی جوانان به استفاده از زبان های محلی

3.1

0/00

گفتگو 1/28/551/429/39/63/340/00میزان عالقه به استفاده از زبان فارسی در 

34/222/427/311/54/61/720/00به کارگیری اصطالح های انگلیسی در صحبت ها

جوانان  و  نوجوانان  بین  در  انگلیسی  زبان  یادگیری  به  عالقه 
12/518/434/622/412/12/70/00تحصیل کرده روستایی

یی
گرا

ف 
صر

1418/238/916/112/83/01استفاده از مواد غذایی آماده و فروشگاهی در منزلم

3.6

0/00

10/417/134/922/6153/040/00اعتقاد به هزینه بر بودن تولید نسبت به خرید

کی کم به تولید خانگی مواد اولیه خورا 15/124/832/414/213/52/910/00گرایش 

کاالهای آماده 8/712/43134/813/13/10/00اعتقاد به افزایش تنوع در مصرف 

یح
تفر

ش 
فزای

28/431/422/912/64/72/4رفتن به پارك ها یا فضاهای سبز برای تفریح در روستاهاا
2/9

0/00

31/227/622/4171/82/120/00انجام مسافرت های تفریحی ساالنه خارج از روستا

لق
س تع

سا
اح

3/512/431/722/330/13/10روستاها را محل مناسبی برای زندگی ندانستن

3/4

0/00

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

4/619/731/822/421/53/060/00

22/627/931/515/42/63/320/00مهم نبودن آبادانی روستا

2/86مجموع

5-6. اثرات جهانی شدن بر تغییر سبك به کارگیری منابع روستایی

ارتبـاط  شـیوه های  دارنـد،  محیطـی  منابـع  به کارگیـری  و  محیـط  بـا  کـه  ارتباطـی  به دلیـل  روسـتاییان 
آنهـا بـا محیـط می توانـد در پایـداری و سـالمت محیطـی روسـتاها مؤثـر باشـد. بـر ایـن اسـاس، تغییـر 
از جنبه هـای بسـیار مهـم  از منابـع محیطـی در روسـتاها می توانـد یکـی  در شـیوه و سـبك بهره گیـری 
تغییـرات روسـتایی در فراینـد جهانی شـدن باشـد. لـذا در ایـن مـورد از 2 شـاخص اساسـی در قالـب 7 
گویـه بـرای بررسـی تغییـرات در سـبك به کارگیـری منابـع، اسـتفاده شـده اسـت. نتایـج به دسـت آمده از 
کـه در همـه متغیرها، سـطح معناداری به دسـت آمده نشـان دهنده ایجاد  کای دو نشـان می دهـد  آزمـون 
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کمتـر از آلفـا 0/05 می باشـد و در زمینـه اسـتفاده از  کـه سـطح معنـاداری  تغییـرات اسـت، به گونـه ای 
انـرژی و سـوخت های جدیـد در بیـن روسـتاییان، و همچنیـن در محیـط طبیعی روسـتاییان نسـبت به 

گذشـته به واسـطه فعالیت هـای انسـانی تغییراتـی ایجـاد شـده اسـت )جـدول 5(.

جدول 5. اثرات جهانی شدن بر تغیير سبك به كارگیری منابع روستایی از نگاه پاسخ گویان

تغیير سبك به كارگیری منابع

درصد افراد پاسخ گو

ی 
به ا

ن رت
گی

یان
م

ه و 
گوی

ب 
حس

)بر
یر(

متغ
عد 

ب

ی
دار

عنا
ح م

سط

كم
ی 

خیل

طكم
وس

مت

یاد
ز

یاد
ی ز

خیل

ی
نرژ

از ا
ده 

تفا
گاز در پخت وپزهااس 12/424/832/516/713/62/63استفاده از 

2/96

0/00

گرمای منزل 16/619/736/812/9143/010/00کاهش استفاده از هیزم در 

گذشته )10 سال قبل( 3/516/821/726/431/63/240/00افزایش مصرف بنزین روزانه نسبت به 

ت
بیع

ر ط
غیی

ت

0/42/424/14528/13/08تخریب منابع طبیعی برای ایجاد زیرساخت ها

3/14

0/00

گذشته 3/412/82432/627/23/040/00کاهش ملموس تعداد جانوران در محیط روستا نسبت به 

کشاورزی کودهای شیمیایی و آفت کش ها در  1/19/423/233/432/93/220/00استفاده از 

کاربری های مسکونی کاربری های باغی به  2/810/427/340/219/33/230/00افزایش تغییر 

3/05مجموع

منبع: یافته های پژوهش، 1393

6-6. اثرگذاری جهانی شدن بر سبك زندگی روستاییان

چهارگانـه  ابعـاد  در  روسـتاییان  زندگـی  سـبك  متغیـر  بـر  جهانی شـدن  اثرگـذاری  میـزان  بررسـی  بـرای 
گام بـه گام اسـتفاده شـده اسـت، زیـرا از ایـن طریـق سـهم تغییر در سـبك  موردبررسـی، از مـدل رگرسـیون 

زندگـی روسـتاییان در قالـب شـاخص ها مشـخص می شـود.
1-6-6. اثرات جهانی شدن روستاها بر سبك زندگی اقتصادی روستاییان

کـه نشـان می دهـد متغیرهـای مسـتقل 62  بـر ایـن اسـاس، مقـدار ضریـب تعییـن، برابـر 0/624 اسـت 
درصـد تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن می کننـد. در جـدول 6، مجمـوع مربعـات، درجـه 
گـزارش شـده اسـت. مقـدار سـطح  آزادی، میانگیـن مربعـات، آمـاره فیشـر و سـطح معنـاداری رگرسـیون 
مـدل  معنـی داری  عـدم  مبنی بـر  آزمـون  صفـر  فرضیـه  بنابرایـن  اسـت؛  کوچک تـر   0/01 از  معنـاداری 
آمـاری معنـی دار اسـت  از لحـاظ  لـذا مـدل رگرسـیونی  بـا اطمینـان 99 درصـد رد می شـود،  رگرسـیون 

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

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادی dfمجموع مربعاتمدل

a(/000) 6/42531/24814/2140اثر رگرسیونی1
  17/3243610/081باقیمانده 
   25/014364کل 

متغیر وابسته: سبك زندگی اقتصادیمتغیر مستقل: جهانی شدن

کـه بـرای تمـام متغیر هـا مقـدار سـطح معنـاداری  بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده مشـاهده می شـود 
کمتـر از 0/05 اسـت، لـذا فرایندهـای جهانی شـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه، بـر تغییـر سـبك 
گفت در بین 3 شـاخص  کـه، می توان  زندگـی اقتصـادی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت؛ به گونـه ای 
موردبررسـی، شـاخص ثروت اندوزی )با ضریب بتای 0/324( بیشـترین تغییر را در بین شاخص های 

سـبك زندگی اقتصادی روسـتاها داشـته اسـت )جدول 7(.

جدول 7. بررسی اثرگذاری جهانی شدن روستاها بر سبك زندگی اقتصادی روستایيان

متغیرهای مستقل
برآورد پارامترها

سطح معناداریآماره tضریب استاندارد )بتا(
انحراف معیارمقدار

5/3250/000-1/2140/238مقدار ثابت*
0/0610/0150/2473/1470/002مادی گرایی

0/0540/0310/3244/6240/000ثروت اندوزی

0/3280/0270/2146/4130/001درآمدزایی

منبع: یافته های پژوهش، 1393

2-6-6. اثرات جهانی شدن روستا بر سبك زندگی اجتماعی روستاییان

کـه نشـان می دهـد متغیرهـای 67 درصـد  در ایـن مرحلـه، مقـدار ضریـب تعییـن، برابـر 0/673 اسـت 
تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن می کنـد. در جـدول شـماره )8(، مجمـوع مربعـات، درجـه 
سـطح  اسـت.  شـده  گـزارش  رگرسـیون،  معنـاداری  سـطح  و  فیشـر  آمـاره  مربعـات،  میانگیـن  آزادی، 
مـدل  معنـی داری  عـدم  مبنی بـر  آزمـون  صفـر  فرضیـه  بنابرایـن  اسـت.  کوچک تـر   0/01 از  معنـاداری 
آمـاری معنـی دار اسـت  از لحـاظ  لـذا مـدل رگرسـیونی  بـا اطمینـان 99 درصـد رد می شـود،  رگرسـیون 

.)8 )جـدول 
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)ANOVAb( جدول 8. مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون

Modelمجموع مربعاتdf درجه آزادی
میانگین 
مربعات

F
سطح معناداری 

Sig.

1
 
 

a(/000( 3/42870/6245/8570اثر رگرسیونی

  17/4963570/069باقیمانده
  22/428364کل

متغیر وابسته: سبك زندگی اجتماعیمتغیر مستقل: جهانی شدن

سـطح  مقـدار  شـاخص ها  کلیـه  بـرای  کـه  می شـود  مشـاهده  به دسـت آمده  نتیجـه  بـه  توجـه  بـا 
کمتـر از 0/05 اسـت و لـذا جهانی شـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعه، بر سـبك زندگی  معنـاداری 
زندگـی  سـبك  شـاخص های  بیـن  در  گفـت  می تـوان  و  اسـت  بـوده  تأثیرگـذار  روسـتاییان  اجتماعـی 
اجتماعـی روسـتاییان، شـاخص تغییـر پوشـاك )بـا ضریـب بتـای 0/181( بیشـترین تغییـر را در بیـن 

روسـتاییان داشـته اسـت )جـدول 9(. زندگـی اجتماعـی  شـاخص های سـبك 

جدول 9. بررسی اثرگذاری جهانی شدن بر سبك زندگی اجتماعی روستایيان

متغیرهای مستقل
ضریب برآورد پارامترها

استاندارد)بتا(
t آماره

سطح 
معناداری انحراف معیارمقدار

8/4570/000-2/1240/214مقدار ثابت*
0/0640/0260/0841/2410/010به کارگیری فناوری

0/0450/0380/1811/5420/000تغییر پوشاك
0/0740/0310/1421/4120/003تأثیر رسانه ها

0/0870/0380/1021/7460/001کاهش سطح مذهب
0/0540/0240/0340/5240/032تغییر الگوی تغذیه

0/0640/0260/1670/6340/007تغییر رفتار
0/0460/0270/1221/5240/014تمایل به مهاجرت

منبع: یافته های پژوهش، 1393

3-6-6. اثرات جهانی شدن روستاها بر تغییر سبك فرهنگی زندگی روستاییان

که نشـان می دهد متغیرهای مسـتقل 71 درصد  در این بخش مقدار ضریب تعیین برابر 0/713 اسـت 
تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن می کننـد. در جـدول شـماره )10(، مجمـوع مربعـات، درجـه 
گزارش شـده اسـت. مقدار سـطح  آزادی، میانگین مربعات، آماره فیشـر و سـطح معناداری رگرسـیون، 
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کوچک تـر اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفر آزمـون مبنی بر عدم  کـه از 0/05  معنـاداری برابـر 0/000 می باشـد 
معنـی داری مـدل رگرسـیون بـا اطمینـان 99 درصـد رد شـده و درنتیجـه مدل رگرسـیونی از لحـاظ آماری 

معنـی دار اسـت )جدول 10(.

)ANOVAb( جدول 10. مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون

Modelمجموع مربعاتdf میانگین مربعاتدرجه آزادیFSig. سطح معناداری

1
 
 

a(/000( 2/21850/3573/2150اثر رگرسیونی

  26/7913590/119باقی مانده

   32/074364کل

متغیر وابسته: سبك زندگی فرهنگیمتغیر مستقل: جهانی شدن

انحـراف  پارامترهـا،   بـرآورد  مقادیـر  رگرسـیون،  مـدل  پارامترهـای  از  هریـك  بـرای  زیـر،  در جـدول 
گـزارش  معیـار، بـرآورد پارامترهـای مـدل رگرسـیون استانداردشـده، آمـاره آزمـون و سـطح معنـی داری، 
کلیـه شـاخص ها مقـدار  بـرای  کـه  به دسـت آمده مشـاهده می شـود  نتیجـه  بـه  توجـه  بـا  شـده اسـت. 
کمتـر از 0/05 اسـت و لـذا جهانی شـدن در محیـط روسـتای موردمطالعـه، بـر سـبك  سـطح معنـاداری 
گفـت در بیـن شـاخص های  بنابرایـن، می تـوان  بـوده اسـت.  تأثیرگـذار  فرهنگـی زندگـی روسـتاییان 
سـبك فرهنگـی زندگـی روسـتاییان، در شـاخص مدگرایـی )بـا ضریـب بتـای 0/175( بیشـترین تغییـر 

.)11 مشـاهده می شـود )جـدول 

جدول 11. بررسی اثرگذاری جهانی شدن روستاها بر تغیير سبك فرهنگی زندگی روستایيان

متغیرهای مستقل
برآورد پارامترها

آماره tضریب استاندارد)بتا(
سطح 

معناداری انحراف معیارمقدار
245/80/000-2/357234/0مقدار ثابت*

0/0640/0310/1752/7120/000مدگرایی

0/0340/0210/0970/6340.024زبان

گرایی 0/0420/0280/1421/1420.001مصرف 

0/0340/0180/0630/6470.031تفریح

0/0670/0360/0671.7490.004احساس تعلق

منبع: یافته های پژوهش، 1393
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4-6-6. اثرات جهانی شدن روستاها بر تغییر سبك استفاده از منابع محیطی

بـرای بررسـی میـزان اثرگـذاری جهانی شـدن بـر متغیـر وابسـته سـبك اسـتفاده از منابـع محیطـی، از مدل 
گام بـه گام اسـتفاده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، مقـدار ضریـب تعییـن، برابـر 0/432 اسـت  رگرسـیون 
کـه نشـان می دهـد متغیرهـای مسـتقل 43 درصـد تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وابسـته را تبییـن می کننـد. 
در جـدول 12، مجمـوع مربعـات، درجـه آزادی، میانگیـن مربعـات، آمـاره فیشـر و سـطح معنـاداری 
کوچک تـر  کـه از 0/05  گـزارش شـده اسـت. مقـدار سـطح معنـاداری برابـر 0/001 می باشـد  رگرسـیون 
اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنی بـر عـدم معنـی داری مـدل رگرسـیون بـا اطمینـان 99 درصـد رد 

شـده و درنتیجـه مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـی دار اسـت )جـدول 12(.

ANOVAb جدول 12. مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون

Modelمجموع مربعاتdf میانگین مربعاتدرجه آزادیFSig. سطح معناداری

a(/001( 2/19720/2563/3280اثر رگرسیونی1
  22/3253620/096باقی مانده 

   26/129364کل 

متغیر وابسته: سبک استفاده از منابع محیطیمتغیر مستقل: جهانی شدن

کـه بـرای هـر دو شـاخص به عنـوان متغیـر وابسـته،  براسـاس نتیجـه به دسـت آمده مشـاهده می شـود 
کمتـر از 0/05 اسـت و لـذا جهانی شـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه،  مقـدار سـطح معنـاداری 
گفـت  بـر تغییـر سـبك اسـتفاده از منابـع محیطـی روسـتاییان تأثیرگـذار بـوده اسـت. بنابرایـن، می تـوان 
در بیـن شـاخص های موردمطالعـه، شـاخص تغییـر مصـرف انرژی )بـا ضریب بتای 0/241( بیشـترین 

تغییـر را به خـود دیـده اسـت )جـدول 13(.

جدول 13. بررسی اثرگذاری جهانی شدن روستاها بر تغیير سبك استفاده از منابع محیطی

متغیرهای مستقل
برآورد پارامترها

آماره tضریب استاندارد)بتا(
سطح 

معناداری انحراف معیارمقدار
4/3240/000-2/3140/247مقدار ثابت*

0/0680/0300/2411/3640/000تغییر مصرف انرژی

0/0370/0140/1260/1420/034تغییر طبیعت

منبع: یافته های پژوهش، 1393
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5-6-6. اثرات جهانی شدن روستاها بر سبك زندگی روستاییان

بـرای بررسـی میـزان اثرگـذاری جهانی شـدن بـر متغیـر وابسـته سـبك زندگـی روسـتاییان در چهـار بعـد 
گام بـه گام اسـتفاده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، مقـدار ضریـب تعییـن،  موردمطالعـه از مـدل رگرسـیون 
که نشـان می دهد متغیرهای مسـتقل 78 درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسـته را  برابر 0/781 اسـت 
تبییـن می کننـد. در جـدول 14، مجمـوع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات، آماره فیشـر و سـطح 
از 0/05  کـه  برابـر 0/000 می باشـد  گـزارش شـده اسـت. مقـدار سـطح معنـاداری  معنـاداری رگرسـیون 
کوچک تـر اسـت؛ بنابرایـن فرضیـه صفـر آزمـون مبنی بـر عـدم معنـی داری مـدل رگرسـیون بـا اطمینان 99 

درصـد رد شـده و درنتیجـه مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاری معنـی دار اسـت )جـدول 14(.

)ANOVAb( جدول 14. مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون

Modelمجموع مربعاتdf میانگین مربعاتدرجه آزادیFSig. سطح معناداری

1
 

 

a(/000( 2/32540/3242/3250اثر رگرسیونی

  26/1243600/134باقی مانده

   34/527364کل

متغیر وابسته: سبك زندگی روستاییانمتغیر مستقل: جهانی شدن

مقـدار سـطح  وابسـته،  متغیـر  به عنـوان  بعـد  هـر 4  بـرای  کـه  نشـان می دهـد  به دسـت آمده  نتیجـه 
کمتـر از 0/05 اسـت و لـذا جهانی شـدن در محیـط روسـتاهای موردمطالعـه، بـر تغییـر سـبك  معنـاداری 
گفـت در بیـن شـاخص های موردمطالعـه، بعـد  زندگـی روسـتاییان تأثیرگـذار اسـت. بنابرایـن، می تـوان 
تغییر سبك زندگی اجتماعی )با ضریب بتای 0/328( بیشترین تغییر را به خود دیده است؛ درنتیجه 
ابتـدا در  بیشـترین تغییـرات به وجودآمـده در سـبك زندگـی به واسـطه ورود فرایندهـای جهانی شـدن 
سـبك زندگی اجتماعی روسـتاییان بوده و سـپس در بعد فرهنگی سـبك زندگی می باشـد )جدول 15(.

جدول 15. بررسی اثرگذاری جهانی شدن روستاها بر تغیير سبك زندگی

متغیرهای مستقل
برآورد پارامترها

آماره tضریب استاندارد)بتا(
سطح 

معناداری انحراف معیارمقدار

4/1420/000-3/4290/325مقدار ثابت*
0/1270/0610/2430/3240/000سبك معاش اقتصادی
0/1370/0240/3280/1250/000سبك زندگی اجتماعی
0/0940/0270/2682/8540/000سبك فرهنگ زندگی 
0/0560/0350/1491/6420/003سبك بکارگیری منابع

منبع: یافته های پژوهش، 1393
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دالیـل غالـب بـودن تغییـرات ناشـی از جهانی شـدن در محیط هـای روسـتایی را می تـوان تمایل به 
تغییـر و پیـروی جوانـان روسـتایی از سـبك زندگـی شـهری، اثـرات رسـانه های جمعـی تصویـری ماننـد 

تلویزیـون، افزایـش سـطح سـواد و.. در محیط هـای روسـتایی دانسـت.

نتیجه گیری

کنان آن بـا یکدیگـر در عرصه هـای  جهانی شـدن به منزلـه درهم تنیدگـی و پیونـد فزاینـده جهـان و سـا
گرفتـه و هم شـکلی و هم رنگـی را دنبـال  کـه تمـام جنبه هـای زندگـی انسـانی را دربـر  مختلـف می باشـد 
کنـار  گیـر، برنامه ریـزی بـرای تأثیرگـذاری در  می کنـد. در فراینـد جهانی شـدن به عنـوان یـك پدیـده فرا
بـا درنظـر داشـتن  بنابرایـن  اسـت.  و جوامـع  اصلـی دولت هـا  اهـداف  از  یکـی  به عنـوان  تأثیرپذیـری 
جنبه هـای مثبـت و منفـی بـرای جهانی شـدن، می تـوان آن را به عنـوان یـك فرصـت و تهدیـد هم زمـان 
کاهـش تهدید هـا اسـت. بـه همیـن دلیـل،  کـه نیازمنـد تـالش بـرای اسـتفاده از فرصت هـا و  کـرد  تلقـی 
گون در جوامع انسانی توسعه یافته و زندگی انسان های  گونا جهانی شدن از طریق ابزارها و شکل های 
امـروزی را تحـت تأثیـر خـود قـرار داده اسـت. لـذا جوامع انسـانی مختلف نیز برای جلوگیـری از انزوای 
کرده اند.  جغرافیایـی ناشـی از دوری از فرایندهـای جهانـی، اقـدام بـه انطبـاق خود با شـرایط جهانـی 
کاالهـای مختلفـی بـه سـطوح پاییـن و خـرد  بـر ایـن اسـاس، جهانی شـدن از طریـق خدمـات، ابزارهـا و 
زندگـی انسـانی منتقـل شـده و منجـر بـه تغییراتـی در شـیوه و سـبك زندگـی بشـری شـده اسـت. در ایـن 
بیـن، روسـتاها به عنـوان مکان هایـی در مقیـاس محلـی بـا دارا بـودن هویـت، فرهنـگ، شـیوه معیشـت 
و فضاهـای زندگـی مربـوط بـه خـود، به طـور روزافزونـی جهانـی می شـوند. امـروزه روسـتاها در سراسـر 
کـه در آن می توان تغییـرات حاصل  کـه یکـی از حوزه هایـی  جهـان در معـرض تغییـرات شـدید هسـتند 
کـه  کـرد، تغییـر در سـبك زندگـی اسـت؛ سـبك زندگـی  از جهانی شـدن را به صـورت سـریع مشـاهده 
گرفتـه تـا شـرایط اجتماعی ـ فرهنگـی  کلیـه جنبه هـای زندگـی جوامـع روسـتایی از اقتصـاد  دربرگیرنـده 
و اسـتفاده از منابـع می باشـد. 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 به کارگیـری منابـع و یـا برخـورد بـا طبیعت دسـته بندی شـده اسـت. 
بـرای بررسـی اثـرات جهانی شـدن در محیط هـای روسـتایی، روسـتاییان 24 نقطـه روسـتایی دهسـتان 

گـرگان به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.  روشـن آباد در شهرسـتان 
گویه هـای  کـه اثـرات جهانی شـدن در زمینـه همـه  نتایـج حاصـل از تحلیـل داده هـا نشـان می دهـد 
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گویه هـای  میـان  از  و  تأییـد اسـت  مـورد  نمونه هـای مطالعه شـده  از دیـدگاه  دوازده گانـه موردبررسـی، 
بررسی شـده به عنـوان نمـود جهانی شـدن در محیط هـای روسـتایی، بیشـتر میـزان میانگیـن متعلـق بـه 
کـه برابـر با امتیـاز میانگینـی 4/95  گویـه »تغییـر در نگـرش جوانـان نسـبت بـه زندگـی در روسـتا« اسـت 
گویه هـای مربـوط بـه سـبك زندگـی اقتصـادی، سـبك زندگـی اجتماعـی، سـبك  می باشـد. در همـه 
زندگـی فرهنگـی و سـبك بهره بـرداری از منابـع، معنـاداری وجـود دارد و به عبـارت دیگـر، تغییـرات 
شـاخص های  میـان  از  می شـود.  مشـاهده  موردمطالعـه  نمونه هـای  دیـدگاه  از  جهانی شـدن  از  ناشـی 
نتیجـه  در  تغییـر  بیشـترین  کـه  شـد  مشـخص  رگرسـیون  آزمـون  براسـاس  موردبررسـی،  هفده گانـه 
جهانی شـدن در شـاخص های ثروت انـدوزی )بـا ضریـب بتـای 0/324(، تغییـر پوشـاك )بـا ضریـب 
بتـای 0/181(، مدگرایـی )بـا ضریـب بتـای 0/175(، و تغییـر مصـرف انـرژی )بـا ضریب بتـای 0/241( 
مشـاهده می شـود. از بیـن ابعـاد چهارگانـه موردبررسـی نیـز بیشـترین تغییـرات در بعـد سـبك زندگـی 
کـه شـاید یکـی دالیـل  اجتماعـی )بـا ضریـب بتـای 0/328( به واسـطه جهانی شـدن مشـاهده می شـود 
کـه نمودهـای عینـی تغییـرات در سـبك  مهـم آن را بتـوان جنبـه نرم افـزاری بـودن جهانی شـدن دانسـت 
کرد  زندگـی نیـز عمدتـاً در ابعـاد اجتماعـی و اقتصـادی زندگـی روسـتاییان می باشـد. لذا می تـوان بیان 
کـه جهانی شـدن در ابعـاد مختلـف سـبك زندگی روسـتاییان تأثیرگـذار بوده و نشـانه های آن را می توان 
از  اسـتفاده  پوشـش، خـوراك،  ماننـد  زندگـی  زمینه هـای مختلـف سـبك  در  ایجادشـده  تغییـرات  در 

کـرد.  ابزارهـای الکترونیکـی و.. مشـاهده 
حالـت  در  موجـود  وضـع  در  روسـتایی  زندگـی  سـبك  در  تغییـرات  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
گـذار از سـنت بـه مدرنیتـه و حتـی در مـواردی، پسـت مدرنیته قـرار دارد.  درآمیختگـی و بینابینـی و 
کـه: در فرایند  کرد  لـذا می تـوان بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده پیشـنهادهایی را بـه ایـن صورت ارائـه 
کـه پتانسـیل ها و نقـاط قـوت روسـتاها بـرای عرضـه در محیط هـای فرامحلـی  جهانی شـدن الزم اسـت 
کاهـش شـکاف  شناسـایی و تقویـت شـود؛ بـرای جلوگیـری از عقب ماندگـی در جوامـع روسـتایی و 
بیـن توسـعه شـهری و روسـتایی، از طریـق آمـوزش، زمینه های آشـنایی روسـتاییان بـا فرایندهای جدید 
شـود؛  فراهـم  روسـتایی  جـوان  و  نوجـوان  قشـر  بـرای  به ویـژه  آن  احتمالـی  مزیت هـای  و  آسـیب ها  و 
کارآفرینانـه  زمینه هـای تنوع بخشـی معیشـتی در روسـتاها به لحـاظ جـذب و نگهداشـتن سـرمایه های 
فراهـم شـود؛ اطالع رسـانی های الزم در مـورد ارزش هـای فرهنـگ بومـی )در پوشـاك، زبـان، معمـاری، 

آیین هـا، آداب و رسـوم 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. 
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