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 :چكيده
 دهدار ي  طايفهارتباطي و اطالعاتي بههاي  فنآوريويژه  ه مدرنيزاسيون بفرآيندين تحقيق به ارزيابي چگونگي ورود ا 

رتباطي متعلق به دوران مدرن هاي  فنآوري ي  دهدار تا چه اندازه در معرض اشاعهي  به اين معنا كه طايفه. پرداخته است
را ارزيابي  دهدار ي ارتباطي و اطالعاتي بر سبك زندگي افراد طايفههاي  ي تاثير فنآوري نحوه سپس . قرار گرفته است

ارتباطي  هاي فنآوري ي  در معرض اشاعهي از زمان اجراي اصالحات ارضي با شدت بيشترويژه به دهدار ي  طايفه. كند مي
 نفر بوده كه تعدادي از آنها در روستاي دهداري و تعدادي از آنها در شهر ۴۰۴ تعداد جمعيت مورد مطالعه . گيرد قرار مي

ارتباطي و اطالعاتي  هاي فنآوري حتي در معرض ،هداردهد كه افراد طايفه د  نتايج تحقيق نشان  مي. شيراز سكونت دارند
اند و همين امر بر تغيير سبك زندگي آنها از سنتي به مدرن تأثير  مانند تلفن همراه، ماهواره و اينترنت نيز قرار گرفته

 . گذاشته است
 

 . ت، فرهنگ مهاجر،مدرن  ارتباطي و اطالعاتي، سنتي، هاي فنآوري اشاعه، سبك زندگي،  :ها كليد واژه
 

 



 ٢

 مقدمه 

 ي  کوهمره سرخي و از جمله طايفهي   ارتباطي و اطالعاتي به منطقهفنآوري پژوهشي اين مقاله اين است که ورود ي مسئله

 ارتباطي چگونه بر الگوهاي همسرگزيني، فنآوريبه اين معنا که ورود .  دهدار چه تأثيري بر سبک زندگي افراد گذاشته است

 فنآورياز اين رو، هدف تحقيق اين است که .  قات فراغت و مصرف کاالهاي فرهنگي تأثير گذاشته است گذران اوي شيوه

ارتباطي و اطالعاتي   هاي فنآوريکه   اين؛  اطالعاتي چگونه و تا چه حد بر الگوهاي همسرگزيني تأثير داشته است ارتباطي و

ارتباطي و اطالعاتي چگونه و تا چه اندازه بر  هاي فنآوريکه  ينا.   مصرف تأثير گذاشته استي چگونه و تا چه حد بر شيوه

 .   مصرف کاالهاي فرهنگي تأثير گذاشته است و آن را به صورت مدرن درآورده استي شيوه

ر يير نبوده است، بلکه همواره دستخوش تغييچگاه ثابت و بدون تغيخ هي تاري در طي جوامع بشرينظام فرهنگكه،  توضيح آن

.   )۵۶: ۱۳۷۸نتون،يل (اند ر را پشت سر گذاشتهيي از تغيش مراحليها کم و ب ن رو، همه فرهنگياز ا.   بوده استينو دگرگو

هاي ديگر  از اين رو، اشاعه به معناي ورود عناصر يك فرهنگ به فرهنگ.  اشاعه است  هاي بروز تغييرات در جوامع، يكي از شيوه

 يفرهنگعناصر عموالً رند، ميگ يگر قرار ميکديها در ارتباط با  که فرهنگ يگامهن.  (٨٩: ٢٠٠٢,Nanda and Warms) است

 در آن ير و دگرگونييد و سبب بروز تغوش مي کمتر يدگيچيتر و با درجه پ ، وارد فرهنگ سادهتري است دهيچي عناصر پيکه دارا

ر، يوي، ر۱۴۴-۱۵۷: ۱۳۸۱، ي، فکوه۱۳۶۲، ي، امان الله۷۴ -۸۵: ۱۳۷۷نو، ي، گاربار۱۰۶-۶۷: ۱۳۵۹فرانک، (گردد يفرهنگ م

۱۳۷۹ :۶۴- ۵۹(  .        

با .  )۲۶۵: ۱۳۸۳گران، ي و ديانيک( ارتباطي آشنا شدند هاي فنآوري ويژه به از زمان قاجار با مظاهر تمدن غرب ويژه بهايرانيان 
 -۳۱۱: ۱۳۸۳گران، ي و ديانيک(يرد گ مدرن به ايران از دوره رضاشاه شدت مي هاي فنآورياين حال، ورود مدرنيزاسيون و 

 :١٩٩۶,Hall,Held and McLenan) شود هاي مدرنيته در ايران تشكيل مي دولت مدرن نيز به عنوان يكي از مؤلفه . )۲۶۵

   ارتباطي مدرن مانند راديو،فنآوريسازي از جمله   مدرنفرآيند ورود ، با اين همه، از زمان اجراي اصالحات ارضي.  (٣٢
 دهدار ي ن، وسايل حمل و نقل مدرن، مدارس نوين و ساير ابزارهاي مدرن به منطقه كوهمره سرخي و از جمله طايفهگرامافو

  . دشتسهيل 
اطالعاتي و ارتباطي در  هاي فنآوري اطالعاتي شده است، ي از آنجا كه جوامع غربي در طي چند دهه اخير وارد دوران جامعه

ها موجب  فنآوري اين ي از اين رو، اشاعه.  ها وارد ايران نيز شده است فنآوريرند، اين گونه اي دا اين زمينه نقش تعيين كننده
 دهدار نيز تحت تأثير آن قرار گرفته ي افراد بومي و مهاجر طايفه.  هاي زندگي جديد و متنوعي گرديده است گيري سبك شكل

 .  ندا
    
  ي تغييرات اجتماعيهاي مفهوم مروري بر قالب: و نظري ي مفهوممالحظات 

  بوده استير شکل آن و باالخره بر ارتباط جمعيين بر معرفت و تغي متفکري هيزمن تکيس و سپس تا رايوناز اگوست کنت تا ت
شود، و  يت ميرون هداي از بي همگاني بشر عصر رسانه ها،اند ان کردهيزمن بيهمانطور که مک لوهان و را.  )۳۵: ۱۳۶۴نو، يکاز(

 و يکسانين امر باعث يد تصور کرد که اي نبايول.   در حرکت استي جهاني منتها در سطحيا  تازهيا لهي قبي زندگيبه سو
 ت خواهد کردي را تقويت فردي شخصيعنو هام ها برعکس، بي و تنوع پيتعدد منابع اطالعات.  ان افراد خواهد شديمشابهت م

  . )۱۸۷: همان منبع(
 عصر ي ن مشخصهيتر ستهجد بريشا.  )۲: ۱۳۸۲وبستر،  ( شده استي اجتماعي شدن زندگيات وقف اطالع،ن توجهيشتريامروزه ب

  ارتباطات و اطالعات باشدي شرفتهي پي به لحاظ فنيها ستميت سيش اهمي، افزاياسي و سي، فرهنگيحاضر به لحاظ اقتصاد
  . )۲۹: ۱۳۷۹، يمک چسن(

ت ين است که موفقي ايديتصور کل.  کند يد مي تأکفنآورير ي چشمگيبر نوآور» ي اطالعاتي جامعه« ف از ين تعريتر يعموم
باً به تمام گوشه و کنار جهان گسترش داده ي را تقري اطالعاتيها فنآوريره و انتقال اطالعات، کاربرد ي در پردازش، ذخيعلم

 .  )۱۳: ۱۳۸۲وبستر، ( است
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تر و  نهيق تلفن همراه است که ارتباط را کم هزير ارتباط از طري مرتبط با آن، نظي فنيها شرفتي و پيتاليجي ارتباط دي  توسعه
که انتقال  چرا.  ب کرده استي ترغي مردم را به ارتباط جهان،کردن ارتباطات يتاليجي، ديياز سو.  کند يشتر مي را بيدسترس

وند و ادغام ين پين امر همچنيا.  دري نسبتاً ارزان صورت گييطور همزمان با بها هباً بيتواند تقر ياطالعات در سراسر جهان م
 را يا ، محصوالت رسانهيتاليجي ديها  اشکال ارتباط به قالبيل تمامي تبديرا در راستايکند، ز يب ميق و ترغي را تشويعمود

 است» ي اطالعاتي جامعه« ورانه از آ فنيفين تعريبدون شک ا . )۱۴: ۱۳۷۹، يمک چسن( کند يتر قابل انتقال م ز راحتين
  . )مان منبعه(

طور بالقوه توان آن را  هرا بيز.  ف کندي را تضعي سنتي وهيج امکان کنترل ارتباط به شيتواند به تدر ين مي همچنيارتباط اطالعات
.  نترنت بوده استيش ايداين تحول، پيرتريان چشمگين ميل کند، که در ايت باال را تسهيفيع اطالعات با کيد و توزيدارد که تول

ستم ارتباط يدر درجه اول س(  دوربردي ارتباطفنآوريها و   رسانهي بعديي همگراي را برايانين بني همچنيتاليجيدارتباط 
ارتباطي و اطالعاتي  هاي فنآوري ي  اشاعهي در مورد شيوه.  )۳۳: ۱۳۷۹، يمک چسن( فراهم ساخت يا انهيع رايو صنا) يتلفن

 مشكالت توسعه ارزيابيگويد براي  كورپال مي.  كنيم ها اشاره مي د مورد از آنتحقيقات زيادي انجام شده كه به اختصار به چن
اطالعاتي در كشورهاي در حال توسعه بايد به اقتصاد سياسي و شرايط مادي اين كشورها در سيستم جهاني توجه  هاي فنآوري

ديماجيو و همكارانش نيز در .  (۴٢-٢٩:١٩٩۶,Korpela) شناسي مشاركتي و توانبخشي تأكيد بيشتري نمود كرد و بر روش
هاي محتوايي در  هاي ارتباطي را با شكل تواند شيوه اي مي  ويژهي  اند كه اينترنت به گونه طي تحقيقي به اين نتيجه رسيده

-٢٠٠١:٣٠٧,Dimmagio,et al). تر مطالعه كنند اي فعال شناسان بايد اينترنت را به گونه اين كه جامعه.  يكديگر ادغام كند

سازي اوقات فراغت و اجتماع پذيري   هم سبب يكسان،زمان طور هم ه در زندگي روزمره بفنآوريگويد مصرف   شرودر مي(٣٣٠
شود، به اوقات  طور كه زندگي روزمره از تنوع بيشتري برخوردار مي همان.  گردد ها مي شود و هم موجب تنوع بيشتر آن مي

استيو درنه .  شود ز اين رو، مصرف در زندگي روزمره از اهميت بيشتري برخوردار ميا.  كند فراغت هم گرايش بيشتري پيدا مي
در طي اين دهه، .  هاي جديد بود  شاهد گسترش انفجارآميز رسانه۱۹۹۱گويد هند از سال   اي مي نيز ضمن مطالعه

كردند  بيني مي بسياري از مفسران پيش . دشاي قابل دسترسي   گستردهي هاي هاليودي به گونه اي و فيلم هاي ماهواره تلويزيون
 هاي اقتصادي جديد موجب تغيير در نهادهاي خانواده و جنسيت در هند خواهد شد كه گشودگي بر روي مدل

(Derne,٢٠٠۵:٣٣-۴٧) .  
 

 ق يارچوب نظري تحقچانتخاب 
ح آنها شرنک به اختصار به يم که ايا  رده استفاده کي به عنوان چارچوب نظرينيد چيويدنز و دي گيها  هيق ما از نظرين تحقيدر ا

،  نه تنها زندگي بود مكان مشروط شده ي وسيله ه در جوامع سنتي ب،براساس ديدگاه گيدنز بازتوليد اجتماعي.  ميپرداز يم
ترسي بسيار  بود بلكه افراد دس-ها و شهرها   در دهكده-ها و فضاهاي كوچك   افراد تا اندازه زيادي وابسته به سرزميني روزمره

اما .   تغيير ناپذير، دوردست  و ناملموس داشتي جهان خارج جنبه.  محدودي نسبت به افراد و رويدادهاي دوردست داشتند
 مرجع ي  تنها يك نقطه١مكان « افتد  كه در آن   آگاهي روزمره، تجربه و عملكرد در يك زمينه جهاني شده اتفاق مياکنون

هاي انساني را به هر  شود كه نتايج كنش توليد، تجارت  و رسانه سبب مي.  ر از نقاط مرجع استاجتماعي در ميان بسياري ديگ
هاي آنها فراتر از  ها و رسومات محلي و مكان معين نيستند و كنش افراد به هيچ وجه وابسته به عادت.  نقطه و گوشه جهان ببرد

  . (۴١:١٩٩٩,Benton)كنند رود كه در آن زندگي مي سرزمين آشنايي مي
مدرنيته از طريق ابزارهاي جديد ارتباط و حمل و نقل است كه زمان و مكان را از يكديگر جدا كرده و مجدداً به لحاظ تـاريخي                          

 ميـان   ،هاي تـازه    زماني و مكاني، امكان ايجاد ارتباط      ي اين فاصله .  كند اي اصيل در يكديگر ادغام و تركيب مي        ها را به شيوه    آن
  . ( ١۴۴:Ibid) آورد  محلي را فراهم ميابعاد جهاني و

مـا در جهـاني     .   ما اكنون نسبت به تغييرات ظاهراً گريزناپذيري آگاهي داريم كه در زندگي مـا در حـال رخ دادن اسـت                     ي همه
رنـت در    از تلويزيون گرفته تا اينت     ٢رود، يعني جايي كه يك بزرگراه اطالعاتي       كنيم كه با سرعتي شتابان  به پيش مي         زندگي مي 

                                                 
١ -place 
٢ - informational  highway 
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شـوند، بـسياري از      هـا مـي     جهاني هستند، كه سبب افـزايش ارتبـاط مـادي و نمـادي ميـان فرهنـگ                 ي حال ايجاد يك دهكده   
 .  ( ١٢۵ :١٩٩٨,Tucker)  پساصنعتي، پسامدرن استي نويسندگان معتقدند كه اين عصر اطالعات جديد نشانگر يك جامعه

 اصلي در درك اين تغيير پارادايمي مـدرن از          ي نكته.  آمدن و مكان فراهم     بدينسان امكان گسترش روابط اجتماعي در طي زما       
هاي تخصصي است    مانند پول و نظام    ٣هاي از جاكننده   مكانيزم«  سازماندهي زندگي اجتماعي     ي هاي محلي چهره به چهره     شكل

دهد، اما مكـانيزم آن را       ا شكل مي   زندگي روزمره ر   ي حمل و نقل و ارتباطات، كه زمينه       هاي فنآورينظام هاي تخصصي شامل     (
   .(۴١:١٩٩٩,Benton) )توانيم درك يا كنترل كنيم نمي

اخير ترين تحول پديد آمده در قرن  مهم. شود، به مفاهيمي نو براي درك آن نيازمنديم وقتي دنياي اجتماعي متحول مي
ان ي انتخاب مي برايل اندکين و بديگزيم جا مردياگر در جوامع  سنت . )۶۱: ۱۳۸۲فاضلي،(گسترش تاريخي مصرف بوده است 

نان يکه با اطم  آن ي متفاوت دست به انتخاب بزنند، البته بيها نيگزين جاي داشتند اکنون مردم قادرند تا بي زندگيها برنامه
  . )۱۰۱: ۱۳۸۱مر، ينز و بوريبيگ(  خواهد شدياند، به کجا منته بدانند که آنچه را که انتخاب کرده

 يا توده ن معنا که جوامعي قرار دارد، به اي و فرهنگيرات اجتماعيي فرهنگ معاصر هنوز در معرض تغقد است که معتينيچ
 فرهنگ به عنوان ي دهيا.  شده است) lifestyle (ي سبک زندگي وارد مرحله) way of life (ي زندگيها وهي شي معاصر از مرحله

 به يف وجود اجتماعي تعريت خود را براي بود، اکنون ظرفيت اجتماعيو مشترک و هي بر سنت هاي که مبتنيوه زندگيکل ش
شود  يان فرهنگ و اجتماع مشخص ميوند مي توسط پي اجتماعيامروز زندگ.  ت از دست داده استيک تماميعنوان 

)Chaney, ٢٠٠١:٧٧ quoted in Taylor,٢٠٠٢( .  
 از يکي.   داده استيدي جدي اجتماعيها  خود را به شکليا ج، فرهنگي  در بارهي سنتيها دگاهي دينيدگاه چيبراساس د

 است که توسط ي بر منابعي مبتني زندگيها سبک.   استي زندگيها  رشد سبکد،ي جدين شکل اجتماعي مهم ايها مصداق
در فرهنگ  است که ي نمادي رهي بر ذخي مصرف مبتني نهيها در زم ن انتخابيا.  شود ي مصرف فراهم مي نهيها در زم انتخاب

 يع فرهنگي بر اوقات فراغت و صناي مبتني زندگي وهي از شي برخالف برداشت سنتيدر واقع، سبک زندگ.  شود يمعاصر ارائه م
ها  نهين زميشوند که در ا يد آورده مي پديشانه توسط کساني بازانديا  به گونهين سبک زندگيا.   استي مصرفيو الگوها

  . )۴٨١:٢٠٠٢,Taylor (باشند يدار هستند و قابل اصالح مجدد مي ناپاي سبک زندگيها جا، طرح نيدر ا . کنند ي ميگذار هيسرما
 برخوردار از نوعي وحدت است كه عالوه  گيري ها و ، بنابراين، ها و جهت اي از عادت مستلزم مجموعه .  .  . « هرسبك زندگي 

هاي فرعي موجود در يك الگوي كم و بيش منظم را نيز  گزينش پيوند بين  ـبر اهميت خاص خود از نظر تداوم امنيت وجودي
  . )۱۲۱: همان منبع( كند تأمين مي

 ي  سبك زندگي عبارت اسـت از تـالش بـراي شـناخت مجموعـه              ي  مطالعه   سبك زندگي دارد،   ي با برداشتي كه گيدنز از مقوله     
.  شود ها هدايت مي شان در زندگي روزمره به واسطه آن     نشها را انتخاب كرده وك     منظمي از رفتارها با الگوهاي كنش كه افراد آن        

: يفاضل( گيرد ها نمي هايي در هر سطحي وجود دارند و هيچ فرهنگي انتخاب افراد را كامالً از آن مهم اين است كه چنين انتخاب
۶۶( .  

.  انـد  ل شـده  يروزمـره تبـد    ي زنـدگ  يان عـاد  يـ  هـستند کـه بـه جر       يي کردارها ي زندگ يها دنز معتقد است که سبک    ي گ ي آنتون
اما .  کنند يگران جلوه م  ي مالقات کردن د   يط دلخواه برا  ي کنش و مح   يوه ها يدن، غذا خوردن، ش   ي که در لباس پوش    ييها انيجر
 :١٩٩٧,Cockerham,et al) اند ي و اجتماعي، گروهي شخصيت هاي بازتاب کننده هويين رفتارهايشود که چن يادآور مي يو

 »  از خود يتيروا« داند که   ي مي سبک زندگي  را مشخصهيدنز رفتاريت از گياشپارگارن به تبع(۱۳۸۲، يضلبه نقل از فا(٣٢١
(Spaargaren,٣٢٨ :٢٠٠٠ )از رفتارهـا فقـط بـه قـصد بـرآوردن      ياريرا بسيدر آن مستتر باشد، ز( ۱۳۸۲ ،ي به نقل از فاضل 

  . )۶۹: ۱۳۸۲، يفاضل(  شونديه انجام مي اوليازهاين
شود، در واقع    ي مصرف فراهم م   ي نهيها در زم    است که توسط انتخاب    ي بر منابع  ي مبتن يتوان گفت که سبک زندگ     يت م ينهادر  

 از  ي منظمـ  ي  مجموعـه  ين سبک زنـدگ   يهمچن.   مصرف است  ي و الگوها  يع فرهنگ ي بر اوقات فراغت، صنا    ي مبتن يسبک زندگ 
در .  شـود  يت م يها هدا   آن ي واسطه ه روزمره ب  يشان در زندگ    کرده و کنش    کنش است که افراد آن را انتخاب       يرفتارها با الگوها  

                                                 
٣ - dis-embedding dimensions 
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 ي وهي و شي فرهنگي گذران اوقات فراغت، مصرف کاالهاي وهي است که عبارتند از شييها  شامل مؤلفهي سبک زندگ  ،قين تحق يا
  . ينيهمسرگز

 
 ق يتحقتجربي مدل 

.  ق هـستند يـ ه و هم طـرح تحق ي نظري  توسعهيها هم راهنما را مدلي است، زير از علوم اجتماع ي ناپذ يي بخش جدا  يمدل ساز 
ق آن  يـ کننـد کـه از طر      يجاد م ي را ا  ي چارچوب يساز را که با مدل   يار مهم هستند، ز   ي بس ي دانشمندان علوم اجتماع   يها برا  مدل

    .(۴۶:٢٠٠٢,Delbert and Salkind)ندشو ي قرار مارزيابي سئواالت مهم
ن مـدل،   يـ در ا .   دارند ي بر سبک زندگ   يري چه تأث  يطالعات و ا  يارتباط هاي فنآورين است که    يانگر ا  نش ،قي تحق يمدل مفهوم 

  .  ر وابسته استي متغي  به مثابهير مستقل و سبک زندگي به عنوان متغي و اطالعاتيارتباط هاي فنآوري
 مدل مفهومي تحقيق): ۱(نمودار 

          
 و ي ارتبـــاطفنـــآوري      

       ياطالعات

  ي     سبک زندگ

 

          
          

 :از مدل مفهومي قضيه زير استنتاج مي شود
  . ديآ ي در مرت  مدرني به صورتيشتر شود، سبک زندگي بي و اطالعاتي ارتباطفنآوريزان استفاده از ي هرچه م-

 ي و اطالعـات   يارتبـاط  هاي فنآوري هاي شاخصدر اين مدل    .  زير ساخته شده است   مدل تجربي   براساس مدل مفهومي تحقيق،     
 زيـ  ن سـبك زنـدگي   در مـورد     . وتريدئو، ماهواره، تلفن ثابـت، تلفـن همـراه و کـامپ           يون، ضبط صوت، و   يزي، تلو  راديو : عبارتند از 
  . اغت  گذران اوقات فري وهي، شي فرهنگي، مصرف کاالها همسرگزينيي  شيوه:  استفاده شده است که عبارتند از يهاي ازشاخص

 
 متغيرهاي مستقل و وابسته -)۲ (نمودار

                 متغير وابسته   مستقل هاي                   متغير
 راديو

 تلويزيون
 ويدئو

  همسرگزينيي شيوه
 

  گذران اوقات فراغتي شيوه تلفن ثابت 
 مصرف كاالهاي فرهنگي تلفن همراه 
 ضبط صوت 

 ماهواره 
 كامپيوتر

ارتبـاطي و    هـاي  فنآوري
 اطالعاتي 

 سن 
 جنس 

 محل سكونت 

 
 اي متغيرهاي زمينه

 

 
 
 
 
 

 سبك زندگي 

 
 
 
 .  شود ميهاي زير استنتاج   فرضيه، مدل تجربي باالي پايه  بر

 .  دارد رابطه ي ارتباطفنآوريفاده از زان استي مباسن  -
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   . رابطه داردي ارتباطفنآوري از زان استفادهيت با مي جنس-     
  .  رابطه داردي ارتباطفنآورياستفاده از زان يمحل سکونت با م -
  . رابطه دارديني همسرگزي وهي با شي ارتباطفنآوريزان استفاده از يم -
 . رابطه داردي فرهنگي مصرف کاالهاي وهي با شي ارتباطفنآوريزان استفاده از يم -
  .  گذران اوقات فراغت رابطه داردي وهي با شيرتباط افنآوريزان استفاده از يم -

 م ي مفاهياتيلمف عيتعر 
  ي و اطالعاتيارتباط هاي فنآوري

از  انتقال اطالعات    ي ارتباط و هم برا    ي برقرار يها هم برا    است که انسان   ييها فنآوري ي و اطالعات  يارتباط هاي فنآوريور از   ظمن 
 .  دكنن ياستفاده مآنها 

 
 ارتباطي و اطالعاتي يها فنآوري

 كامپيوتر  تلفن همراه  تلفن ثابت ماهواره    ويدئو  ضبط صوت تلويزيون   راديو 
 

 
  : يسبک زندگ 

 در واقع . شود ي مصرف فراهم مي نهيها در زم  است که توسط انتخابي بر منابعي مبتنيتوان گفت که سبک زندگ  يت م يدر نها 
 از  ي مجموعـه منظمـ    ،ين سـبک زنـدگ    يهمچنـ .   مصرف است  ي و الگوها  يع فرهنگ ي، صنا  بر اوقات فراغت   ي مبتن يسبک زندگ 

.  شـود  يت م يها هدا   آن ي واسطه ه ب ، روزمره يشان در زندگ    و کنش  كنند مي کنش است که افراد آن را انتخاب         يرفتارها با الگوها  
 و  ي فرهنگـ  ي اوقات فراغـت، مـصرف کاالهـا        گذران ي وهي است که عبارتند از ش     ييها  شامل مؤلفه  ي سبک زندگ  ،قين تحق يدر ا 
  . يني همسرگزي وهيش
 

 سبك زندگي
 مصرف كاالهاي فرهنگي   همسرگزيني ي شيوه  گذران اوقات فراغت ي شيوه

 
 مالحظات روش شناختي

 گيري كردن و اندازه هاي عملياتي روش
ش است  يمايز پ يل اطالعات و داده ن    يه و تحل  ي تجز يک مورد استفاده برا   يتکن.   استفاده شده است   يق از روش کم   ين تحق ي در ا 

 .  ها بوده است  دادهيز ابزار گردآوريو پرسشنامه ن
 و حجم نمونه مورد مطالعه ي جامعه
حـون،  يدهـدار، ناصـرو، ج  (گانـه   ف ششي از طوايکيفه ين طايا.  دهند يل مي دهدار تشک ي فهي مورد مطالعه را افراد طا     ي جامعه

کـوهمره  .  راز سکونت داشته اسـت    ي ش ي واقع در جنوب غرب    ي است که در منطقه کوهمره سرخ      يل سرخ ي ا )،شکرويجبارزار،بگ
 ل شـده اسـت    ي، کوهمره جروق و کـوهمره نـودان تـشک         ي فارس است که از سه منطقه کوهمره سرخ        ي از مناطق کوهستان   يکي
  . )۲۳۲: ۱۳۶۷، يامان الله(
بعد .  رفت يگانه آن به شمار م     ف شش ي از طوا  يکيز  ي دهدار ن  ي فهيطا.  ستفه بوده ا  ي در گذشته متشکل از شش طا      يل سرخ يا

 ي دهـدار ي و در روسـتا نـد  آوردي روي و کشاورزينيکجانشي ي دهدار به سو  ي  فهي از افراد طا   ي، بخش ي اصالحات ارض  ياز اجرا 
ن يـ اند که اکنون در ا     ز مهاجرت کرده  رايج به شهر ش   يتدر ه به بعد ب   ۱۳۵۰ يها ز عمدتاً از سال   ي ن يدند و بخش  يشوراب مسکن گز  

 خـانوار در  ۶۵ خـانوار اسـت کـه تعـداد     ۱۵۱ دهدار شـامل  ي فهي که انجام شده طا  ياکنون طبق سرشمار  .  شهر ساکن هستند  
  . ن شهر ساکن هستندياند و در ا راز مهاجرت کردهيز به شهر شي خانوار آن ن۸۶ ساکن هستند، و تعداد ي دهداريروستا
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ن حجـم   يـي  تع ياز آنجا که معموالً بـرا     .  ميا  نپرداخته يريگ م و به روش نمونه    يا  استفاده کرده  يق از روش سرشمار   ين تحق يدر ا 
و بـراي  ن رو، يـ  از امـورد توجـه نيـست     نفـر    ۱۰۰۰کمتـر از    نمونه اي   ن،    ياما در جدول ل    شود ين مراجعه م  ينمونه به جدول ل   

ت مورد مطالعه ي جمعاز آنجا كهکه ه است  اظهار داشت لين.  مي نمود يظرخواهن ن ي ل يک از آقا  يق پست الکترون  ينان، از طر  ياطم
 بـه  يگـر لزومـ  ي را انتخاب کرده و د  يت جامعه آمار  ي نفر است، پس بهتر است که کل جمع        ۱۰۰۰شما نسبتاً کوچک و کمتر از       

فـه کـه   ين طايـ ت ايـ م و تمام جمعيرد استفاده کي از روش سرشمار يريگ  نمونه ين رو، ما به جا    ياز ا .  ستي ن يريگ انجام نمونه 
دادند  واحدهاي مشاهده را تشكيل مي نفر ۴۴۰در مجموع  .  مي قرار داد  ي سال بود را مورد سرشمار     ۱۵شتر از   ي ب اعضاي آن سن  

  . پرسشنامه را پر کردندمورد مشاهده قرار گرفتند و  نفر ۴۰۴ها  ان آنيکه از م
     

 ل اطالعاتيه و تحليروش تجز
.  ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز  ۵ .١١ SPSS  با استفاده از نرم افزار آماريساز  شده پس از آمادهي که گردآورياطالعات

گزارش ديگري آمده كه ل در يج به تفصينتا و ره مورد آزمون قرار گرفتندي چند متغيها در ابتدا با استفاده از شاخصها  داده
ق، به يات تحقي سپس فرض وف قرار گرفتي جامعه مورد مطالعه مورد توصيفيار توصآم.  شود بخشي از آن در اينجا ارائه مي

  . ون مورد آزمون قرار گرفتندي رگرس وFکمک آزمون 
 

 ق ي تحقيها افتهيل يه و تحلي تجز
دول ق جـ  يها از طر   ف داده ين بخش ضمن توص   يدر ا .  ق اختصاص دارد  ي تحق يافته ها يل  يه و تحل  ين بخش از گزارش به تجز     ي ا

امـا قبـل از آن، الزم       .  شود يق پرداخته م  ي تحق يه ها ي به آزمون فرض   ي با استفاده از آمار استنباط     ي وضع يها  و شاخص  يفراوان
  . ردي قرار گارزيابيان مورد ي پاسخگوي و اجتماعيات اقتصادياست که خصوص

 
 ان ي پاسخگوي و اجتماعيات اقتصاديخصوص
ز ي نفر  ن۳است که  ين در حاليا.  ز زن هستندي نيميها مرد و ن  از آنيميباً نيدهد که تقر يان نشان ميت پاسخگوي جنسارزيابي
  . اند ان ننمودهيت خود را بيجنس

  . ) درصد۷/۵۲(ها ساکن شهر هستند  شتر آنيان در روستا متولد شده اند، اما بيت پاسخگويرغم آن که اکثر هب
  
  ي ارتباطفنآوريختلف ان از انواع مي پاسخگوي هزان استفاديم

کنند، بلکـه    يه م دته، استفا يه مدرن ي مربوط به مراحل اول    يارتباط هاي فنآوريان نه تنها از     يپاسخگودهد   يق نشان م  يج تحق ينتا
  درصد از آنها با    ۵/۲۰، چنانکه   کنند يز استفاده م  يته متأخر ن  ي مربوط به دوران مدرن    ي و اطالعات  يارتباط هاي فنآوريج از   يتدر هب

هـا از    درصـد آن ۳/۴۶.  کنند ي استفاده م  فنآورين  يشه از ا  يا هم يشتر اوقات   يها ب   درصد آن  ۸/۳ يکنند، و  حت    يکار م وتر  يکامپ
لـه  ز از جم  يـ ماهواره ن .  برند ي بهره م  فنآورين  يشه از ا  يا هم يشتر اوقات   يها ب   درصد آن  ۹/۹ گرچه تنها    کنند يمل استفاده   يموبا

شتر اوقـات و    يـ  درصـد از افـراد ب      ۷/۹ هرچند کـه     کنند يمها از آن استفاده      ي درصد آزمودن  ۷/۴۸ت که    اس يارتباط هاي فنآوري
ن يـ ا.   کم طرفدار است   يل ارتباط يدئو از جمله وسا   يو و و  يدهد که راد   ين نشان م  يج همچن ينتا.  کنند يشه از آن استفاده م    يهم

شتر از همـه مـورد اسـتفاده قـرار          يـ اند کـه ب    يل ارتباط يله وسا  از جم  يون و ضبط صوت و تلفن معمول      يزي است که تلو   يدر حال 
ن يهمچن.  کنند ي استفاده ميله ارتباط ين وس يا اغلب اوقات از ا    يشه  ي هم ارزيابي درصد از افراد مورد      ۶۹ که   يطور هب.  رنديگ يم
  . )۱ ي هجدول شمار (ندينما يشتر اوقات از ضبط  صوت استفاده ميا بيشه يها هم  درصد آن۶/۴۶
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 يارتباط هاي فنآوريان از ي پاسخگوي زان استفادهيم . ۱ جدول 

 شه ي  هم شتر اوقاتيب اوقات  ي گاه ندرت  ه    ب وقت  چي  ه
 ي ارتباطفنآورينوع 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 جواب يب

 ۴        ۱۸ ۷۲ ۳/۲۳ ۹۳ ۸/۲۸ ۱۱۵ ۸/۱۶ ۶۷ ۳/۱۳ ۵۳  يتلفن معمول

 ۹        ۶/۴ ۱۸ ۳/۵ ۲۱ ۹/۱۳ ۵۵ ۵/۲۲ ۸۹ ۷/۵۳ ۲۱۲ تلفن همراه

 ۱۳        ۸/۱ ۷ ۲ ۸ ۵/۹ ۳۷ ۲/۷ ۲۸ ۵/۷۹ ۳۱۱ وتر يکامپ

 ۱۱        ۷/۴۰ ۱۶۰ ۲/۲۸ ۱۱۱ ۳/۱۷ ۶۸ ۳/۴ ۱۷ ۴/۹ ۳۷ ون يزيتلو

 ۱۴       ۶/۵ ۲۲ ۱/۴ ۱۶ ۵/۱۹ ۱۵۶ ۵/۱۹ ۷۶ ۳/۵۱ ۲۰۰ ماهواره 

 ۷        ۸/۱۲ ۵۱ ۸/۱۲ ۵۱ ۹/۲۲ ۹۱ ۵/۳۶ ۱۴۵ ۹/۱۴ ۵۹ ويراد

 ۱۲       ۵/۱۰ ۴۱ ۸/۱۲ ۵۰ ۶/۲۷ ۱۰۸ ۲۳ ۹۰ ۳/۲۶ ۱۰۳ دئويو

 ۳        ۲/۱۸ ۷۳ ۴/۲۳ ۹۴ ۴/۲۹ ۱۱۸ ۱۷ ۶۸ ۱۲ ۴۸ ضبط و صوت

 
  ارزيابي افراد مورد ي سبک زندگي مطالعه

 گذران ي ، نحوهيني همسرگزي وهي سه بعد، شير خود دارايمتغن يا.   استيسبک زندگق ين تحقي ما در اي ر وابستهيمتغ
  . ن ابعاد اختصاص داردي اارزيابين بخش از گزارش به يا.   مورد مصرف استي فرهنگياوقات فراغت و نوع کاالها

 
  ينيف همسرگزي طيه هايان نسبت به گوي نگرش پاسخگو

 ياديها تا حدود ز آن  از ابعاد، يدهد که در برخ ي نشان مينيزف همسرگي طيه هايان نسبت به گوي نگرش پاسخگوارزيابي 
شان يدهند که همسرشان از اقوام و خو يم حياد ترجي زيلياد و خيها در حد ز  درصد آن۶/۵۳ که ي هستند، به طوريسنت

ز ي از ابعاد نيرخدر ب.   باشدينيدهند همسرشان از هر د يح مي کم ترجيلي درصد آن ها در حد کم و خ۶۳ن يهمچن.  باشند
اد اخالق و رفتار مناسب را ي زيلياد و خيها در حد ز  درصد آن۷/۹۵ که يبه طور.  هستند مدرن ياديان در حد زيپاسخگو

 درصد ۴/۸۲ن يهمچن.  دانند ي درصد از افراد تفاهم با همسر را مالک انتخاب م۸/۹۲ن يهمچن.  دانند ي ازدواج ميمالک اصل
الت همسر را در انتخاب همسر ياد تحصي زيلياد و خيز در حد زي درصد ن۹/۷۵ و ياد اصالت خانوادگي زيلياد و خيز در حد زين

  .  داننديمهم م
 

 وه گذران اوقات فراغتيان نسبت به شي نحوه نگرش پاسخگوارزيابي
وقات فراغت مدرن و  گذران اي را براي دهد که آن ها چندان وقتيف نشان مي طيه هايان نسبت گوي نگرش پاسخگوارزيابي
 ۲/۸۶پردازند و  ي و سگا مي با آتاري کم به بازيلي درصد آن ها در حد کم و خ۴/۸۸ که يبه طور.   کننديشانه صرف نميبازاند
 کم کتاب يليز در حد کم و خيدرصد آن ها ن۳/۷۰ن يهمچن.  پردازند ي مي هنري کم به کارهايليها در حد کم و خ آن درصد

ان رفتن يوه گذران اوقات فراغت پاسخگوين شيشتريب.   خوانندي کم روزنامه ميليز در حد کم و خي درصد ن۸/۶۸ خوانند و يم
پردازند  يق به گذران اوقات فراغت مين طرياد از اي زيلياد و خيدرصد آن ها در حد ز۲/۴۲ که يبه طور.  به کوه و صحرا است

.  کنند ي مي اوقات فراغت خود را سپرين روش سنتي کم به ايليز در حد کم و خي درصد ن۹/۳۴ است که ين در حاليو ا
ان در حد ي درصد از پاسخگو۷/۳۹ ي گذران اوقات فراغت است، به نحوي سنتيها وهيگر شيد از ديد و بازدين رفتن به ديهمچن

ز در حد کم و يد افراد ن درص۳/۳۹ است که ين در حاليا.  پردازند يق به گذران اوقات فراغت مين طرياد از اي زيلياد و خيز
 .  روند يگر ميکديد يد و بازدي کم به ديليخ
 

 ان ي مورد استفاده توسط پاسخگوي فرهنگي نوع کاالهاي مطالعه
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ان است، نوع يا مدرن بودن پاسخگوي ي سنتي دهنده  مورد استفاده و نحوه گذران اوقات فراغت که نشانفنآورير از نوع يغ
.  ا مدرن بودن افراد استي بودن يزان سنتي مي دهنده ز نشانيش دارند نيشتر به آن گرايان بي که پاسخگوي فرهنگيها برنامه

ر اخبار،  ي معمول نظي و استفاده از برنامه هاييگرا  از سنتيشتر حاکي مربوط به خانواده و ازدواج بيها استفاده از برنامه
شات مدرن و استفاده از ي از داشتن از گرايشتر حاکير آن بي و آواز و نظايقيال، موسيلم و سري ، في، علمي اقتصاديها برنامه
ان يزان استفاده پاسخگوي مارزيابيقبل از .  هستند  فرامدرنشاتي از داشتن گرايشتر حاکيات بي و هنر و ادبي ورزشيها برنامه

ن است يد خاطر نشان کرد اي که بايا قبل از آن نکتهاما .  دشو ارزيابيف ي طي دروني و سازگارييايها الزم است پا ن برنامهياز ا
به طور مثال، استفاده از آواز و . رديق توسط فرد مورد استفاده قرار گيها ممکن است از چند طر ن برنامهيک از اي که هر
ر يها نظ  برنامهياما برخ. ردينترنت انجام پذيدئو، ضبط و صوت، ماهواره و ايون، ويزيو، تلويق راديتواند از طر ي ميقيموس

 .  ر استينترنت امکان پذيدئو، ماهواره و ايون، ويزيق تلويال تنها از طريلم و سري فيتماشا
زان استفاده از ي که فرد از ميا د ابتدا مجموع نمرهيها، با ن برنامهيان از ايزان استفاده پاسخگويسه کردن مي قابل مقايلذا برا

ن نمره يانگي تا مشودم يآورد محاسبه و بر تعداد آن وسائل تقس يدست م ه بيلف ارتباطل مختيها که از وسا ک از برنامهيهر
 .  ميپرداز يف مي طي دروني و سازگاريياي پاارزيابيح به ين توضيبا ا . ديدست آه استفاده فرد از آن برنامه ب

 
  ي فرهنگيزان استفاده از برنامه هاي مارزيابي
تر  يال جنبه سنتيلم و سري و في و سرگرميحي و شو، برنامه تفريقي برنامه، سه برنامه موس۹ان يگونه که قبالً ذکر شد ازم همان

گر نشانگر ي برنامه د۶شتر از يتر هستند، اما استفاده ب ين برنامه ها استفاده کنند، سنتيشتر از ايان بيدارند، و هرچه که پاسخگو
ش دارند ي گراي سنتيها شتر به برنامهيها ب ان در انتخاب برنامهيه پاسخگودهد ک ي نشان مارزيابيج ينتا.   استمدرن بودن فرد

ن يهمچن.  کنند ي استفاده مي ادبيها  کم از  برنامهيلي درصد آن ها در حد کم و خ۵/۸۶ که ي، به طورمدرن يها تا برنامه
 کم به يليز در حد کم و خيدرصد ن ۷۶ عالقمند هستند و ي اقتصادي کم به برنامه هايليها در حد کم و خ  درصد آن۷/۸۳

 يونيزي تلويها اليلم و سرياد به في زيلياد و خي درصد آن ها در حد ز۴۲است که  ين در حاليا.  ش دارندي گراي علميها برنامه
 يونيزي تلويها اليها و سر لمي کم به فيلي درصد در حد کم و خ۶/۱۸ که يدر حال.  دهند يعالقمند بوده و مورد استفاده قرار م

 .  ش دارنديگرا
          
  ي فرهنگيزان استفاده از کاالهاي عوامل مؤثر بر مارزيابي

 ي ارتباطفنآوريزان استفاده از ي، م)R  = ۵۱۷/۰(الت ي دهد که تحصيرسون نشان مي پيج حاصل از آزمون همبستگينتا
)۴۹۲/۰ =  R(ان ي، و سن پاسخگو)۳/۰- =  R(گونه  همان.  دار دارد ي معني  رابطهي فرهنگياز کاالهاها  زان استفاده آني، با م

 يتر از کاالها ن معناست که افراد جواني است و به اير وابسته منفي سن با متغي گردد، رابطه يکه در جدول  مشاهده م
ش در يعث افزا باي ارتباطفنآوريالت و استفاده از يزان تحصيش در مين افزايهمچن.  کنند ي استفاده م يتر مدرن يفرهنگ

  . دشو ي مفرامدرن مدرن تر و ي فرهنگياستفاده از کاالها
 

 يا  و فاصلهي مستقل نسبيرهاي با متغي فرهنگيزان استفاده از کاالهاين ميرسون بي پيب همبستگيضر.  ۲جدول 

   سن   ي ارتباطفنآورياستفاده از  الت يتحص ر ي        نام متغ

 -۳/۰     ۴۹۲/۰          ۰ /۵۱۷  يب همبستگي   ضر
   p- value          ۰۰۰/۰           ۰۰۰/۰   ۰۰۰/۰ 

 
بـه  .  کننـد  ي اسـتفاده مـ  مدرن ي فرهنگيش از زنان از کاالهايدهد که مردان ب    يانس نشان م  يل وار يج حاصل از آزمون تحل    ينتا

ن تفـاوت در    يـ ا.   اسـت  ۵/۱۶ زنـان    ين برا يانگين م ي که ا  يدر حال .   است ۵/۱۹ف مزبور   يها از ط    آن ي  ن نمره يانگي که م  يطور
  .  استيم به کل جامعه آماري درصد قابل تعم۹۹سطح 
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  بر حسب جنسي فرهنگيان از مصرف کاالهاين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۳جدول 

ــه    ميانگين        تعداد         جنس      درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

         F 

 ۵/۱۹      ۱۶۳               مرد 

 ۵/۱۶      ۱۵۷               زن 

 ۲/۲۶        ۱و ۳۱۸   ۰۰۰/۰    

 
 از  ن نمره افراد مجـرد يانگي م۹براساس جدول .  کنند ي مدرن استفاده مي مصرفيش از افراد متأهل از کاالها يز ب يافراد مجرد ن  

 .  دار است ي درصد معن۹۹ز در سطح ين تفاوت نيا.   است۳/۱۷ افراد متأهل ين برايگانين مي که اي است در حال۸/۱۹ف ين طيا
 

  برحسب تأهلي فرهنگيف استفاده از کاالهايان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۴جدول 

    درجه    ميانگين        تعداد   وضعيت تأهل
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

         F 

 ۸/۱۹      ۱۰۳                مجرد 

 ۳/۱۷     ۲۱۳                متأهل 

 ۴/۱۴          ۱و ۳۱۴  ۰۰۰/۰    

 
ن در  يـ ا.  کننـد  ي اسـتفاده مـ     فرامـدرن   مدرن و  ي فرهنگ ي از کاالها  يتي فعال يها ر گروه يش از سا  يز ب ين ن يان و  محصل   يدانشجو

 .  کنند ين نوع کاالها استفاده ميها از ا ر گروهي کار افتاده کمتر از سااست که زنان خانه دار و افراد از يحال
 

  گذران اوقات فراغت ي  عوامل مؤثر بر نحوهارزيابي
ر هـستند کـه     يـ سـه متغ   ) R = - ۴۳/۰(، و سـن        )R= ۵۱/۰( ي ارتباط فنآوريزان استفاده از    ي، م )R= ۶۴/۰(الت  يسطح تحص 
شانه و  يزان گذران اوقات فراغت بازاند    يش سن م  يج با افزا  ين نتا يبراساس ا .  وقات فراغت دارند   گذران ا  ي   دار با نحوه   يرابطه معن 

  . گردد يشانه ميوه مدرن و بازانديش گذران اوقات فراغت به شيگر موجب افزاير ديش دو متغياما افزا.  ابدي يمدرن کاهش م
 

  يا  و فاصلهي مستقل نسبيرهايغت و متغزان گذران اوقات فراين ميرسون بي پيب همبستگيضرا.  ۵جدول 

   سن   ي ارتباطفنآورياستفاده از  الت يتحص ر ي  نام متغ

 -۴۳/۰   ۵۱/۰                ۰ /۶۴     يب همبستگيضر
   p- value          ۰۰۰/۰                ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰ 

 
 گـذران اوقـات فراغـت    ي دار با نحوه ي معني ان رابطهي پاسخگوتيدهد که جنس  يانس نشان م  يل وار يج حاصل از آزمون تحل    ينتا

ن نمره يانگي که ميا شانه دارد،  به گونهي بازاند مدرني شتر جنبهين شهر بين ساکني گذران اوقات فراغت در ب    ي  وهياما ش .  ندارد
  . دار است ي درصد معن۹۹ سطح ن تفاوت دريا.   است۵/۱۶ن روستا ي ساکنين برايانگين مي که اي است، در حال۹/۱۹ها  آن

 
 يف نحوه گذران اوقات فراغت برحسب محل زندگيان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۶جدول 

ــه    ميانگين          تعداد      محل زندگي      درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

      F 

 ۹/۱۹     ۱۷۵                 شهر 

 ۵/۱۶     ۱۵۴                روستا 

 ۹/۲۹      ۱و ۳۲۷  ۰۰۰/۰    
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ن يانگيـ  کـه م يا بـه گونـه  .  گذراننـد  يمـ شانه  يتر به صورت مدرن و بازاندشيز اوقات فراغت خود را بين شهر نين متولد يهمچن
 ۹۹ز در سـطح     يـ ن تفـاوت ن   يـ ا.   است ۹/۱۶ن روستا     ي متولد ين برا يانگين م ي که ا  يدر حال .   است ۱/۲۱ف  يها از ط    آن ي  نمره

  .  استيم به کل جامعه آماريدرصد قابل تعم
 

 ف نحوه گذران اوقات فراغت برحسب محل تولديان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۷جدول 

ــه     ميانگين          تعداد      محل تولد     درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

     F 

 ۱/۲۱     ۱۰۹                  شهر

   ۹/۱۶     ۲۲۰               روستا 

 ۷۶/۴۰   ۱و ۳۲۷  ۰۰۰/۰    

 
تفاوت موجود  .  )۲۲ن نمره   يانگيبا م ( ذرانندگ يوه مدرن م  يش از افراد متأهل اوقات فراغت خود را به ش         ين افراد مجرد ب   يهمچن

  . )۸جدول (  استيم به کل جامعه آماري درصد قابل تعم۹۹در سطح   . است۵/۵ف که ين دو گروه از طي اي ن نمرهيانگين ميب
 

 ت تأهليف نحوه گذران اوقات فراغت برحسب وضعيان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۸جدول 

ــه    ميانگين          تعداد      وضعيت تأهل     درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

       F 

 ۲۲      ۱۱۰          جرد       م

 ۵/۱۶     ۲۱۶                 متأهل 

 ۱۷/۸۰     ۱و ۳۲۷  ۰۰۰/۰    

 

  يني همسرگزي وهي عوامل مؤثر بر شارزيابي
 يرهـا يمتغ ) R = -۲/۰ (و سـن     ) R= ۲۱/۰ (ي ارتبـاط  فنـآوري زان استفاده از    ي، م  )R= ۲۹۴/۰(الت  ير سطح تحص  ي  سه متغ 

د  دار يني همسرگز ي  وهي با ش  ير سن رابطه منف   يمتغ.   دارند يني همسرگز ي  وهي دار با ش   ي هستند که رابطه معن    يا  و فاصله  ينسب
ش در سـطح    يامـا افـزا   .  کنند ي استفاده م  ي سنت يشتر از مالک ها   ي مسن تر در انتخاب خود ب       است که افراد     ين بدان معن  يو ا 

  . )۹جدول ( شتر مدرن گرددي بيني همسرگزيها که مالکشود  ي موجب مي ارتباطفنآورياستفاده از  الت ويتحص
 

 يا  و فاصلهي نسبيرهاي با متغيني همسرگزيوه هاين شيرسون بي پيب همبستگيضرا.  ۹جدول 

   سن   ي ارتباطفنآورياستفاده از  الت يتحص ر ي        نام متغ

 -۲/۰  ۲۱/۰                ۰ /۲۴۹     يب همبستگيضر
   p- value          ۰۰۰/۰                ۰۰۰/۰   ۰۰۰/۰ 

 
  .  دارندينيوه همسرگزيدار با ش يت تأهل رابطه معنير محل سکونت، محل تولد و وضعي سه متغي اسميرهايان متغياز م
 ي مـره ن نيانگيـ  کـه م يا  دارند، به گونهيتر  مدرنيها ن شهر، درانتخاب همسر خود مالکيدهدکه ساکن يج حاصل نشان م   ينتا
 )۱۰جدول (  است۶/۲۸ان يي روستاين برايانگين مي که ايدر حال.   است۸/۲۹ ينيف همسرگزيها از ط آن
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 ها  برحسب محل سکونت آنينيف همسرگزيان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داري معنيآزمون ها.  ۱۰جدول 

ــه    ميانگين          تعداد      محل سکونت     درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

           F 

 ۸/۲۹      ۱۸۰                 شهر 

 ۶/۲۸     ۱۵۹                 روستا  

 ۰۳/۹          ۱و ۳۳۷  ۰۰۳/۰   

 
گونـه   همان.  )۵/۲۸ن نمره يانگيبا م( کنند ي استفاده ميتر ي سنتيها ن روستا، در انتخاب همسر خود از مالک       ين متولد يهمچن

 درصـد   ۹۹ن تفـاوت در سـطح       يـ  اسـت کـه ا     ين شهر ي کمتر از متولد   ۲/۲ن روستا   ين نمره متولد  يانگيگردد، م  يحظه م که مال 
 .  دار است يمعن

 
  برحسب محل تولد ينيف همسرگزيان از طين نمره پاسخگويانگي تفاوت مي داريآزمون معن.  ۱۱جدول 

ــه      ن يانگي  م         تعداد      محل سکونت درجـــ
 اناطمين

درجــــه      
 آزادي

           F 

 ۷/۳۰      ۱۱۱                  شهر 

 ۵/۲۸      ۲۲۸                  روستا  

 ۴/۲۴           ۱و ۳۳۷  ۰۰۳/۰   

 
 کـه  ي انتخـاب همـسر دارنـد، بـه طـور     ي بـرا يتـر   مدرنيها ن است که افراد مجرد مالک  ي از ا  ين حاک ي همچن ارزيابيج  ي  نتا

  . )۱۲جدول (  است۹/۲۸ افراد متأهل ين برايانگين ميحال آن که ا.   است۱/۳۰ ينيف همسرگزيها از ط  آني ن نمرهيگانيم
 

 ت تأهل ي بر حسب وضعينيف همسرگزيان از طين نمره پاسخگو يانگي تفاوت مي داريآزمون معن)۱۲(جدول شماره          

ــه      ميانگين          تعداد      وضعيت تأهل   درجـــ
 اطمينان

درجــــه      
 آزادي

    F 

 ۱/۳۰   ۱۱۱                 مجرد

 ۹/۲۸   ۲۲۵                 متأهل 

 ۹/۶   ۱و ۳۱۴  ۰۰۹/۰    
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 گيري نتيجه
راه اطالعاتي از  يعني جايي كه يك بزرگ  رود،  ما اكنون در جهاني زندگي مي كنيم كه با سرعت شتابان به پيش ميي همه

به نظر گيدنز بازتوليد اجتماعي در .  شوند مي ها لويزيون گرفته تا اينترنت سبب افزايش ارتباط مادي و نمادي ميان فرهنگت
تجربه و آگاهي بر پايه .  هاي دوردست محدود بود جوامع سنتي توسط مكان مشروط شده و دسترسي افراد به مردم و سرزمين

افتد و رسانه سبب  شده اتفاق مي  جهانيي تجربه و عملكرد در يك زمينه  آگاهي روزمره،اما اكنون.  موقعيت مكاني استوار بود
 .  شود كه نتايج كنش انساني را به هر نقطه و گوشه جهان ببرد مي

ارتباطي   هاي فنآوريدهد كه از زمان اجراي اصالحات ارضي، زمينه ورود  با توجه به آنچه گفته شد، نتايج تحقيق نشان مي
در ابتدا گرامافون و راديو وارد منطقه كوهمره گرديد، .  د و روندي شتاب گونه به خود گرفتش دهدار تسهيل ي  به طايفهمدرن

تدريج ضبط صوت، تلفن ثابت و نظاير آن وارد اين منطقه شده و طايفه دهدار هم در معرض اشاعه آن قرار  هاز آن پس ب
وارد دوران عصر اطالعات يا به تعبير گيدنز وارد دوران مدرنيته متأخر گرديده در چند دهه اخير كه جامعه غربي .  گيرد مي

ها وارد منطقه  فنآورياين گونه .  ارتباطي و اطالعاتي مانند تلفن همراه، ماهواره و اينترنت ظهوركرده است  هاي فنآورياست و 
 هاي فنآورياز اين رو، افراد طايفه دهدار نه تنها از .  اشاعه آن قرار گرفته است دهدار هم در معرض ي كوهمره نيز شده و طايفه

ارتباطي و اطالعاتي مربوط به دوران مدرنيته متأخر  هاي فنآوريتدريج   هكنند، بلكه ب مربوط به دوران مدرنيته ساده استفاده مي
گذرانده، در پرتو اشاعه، اكنون  نكته جالب آن است كه يك طايفه از طريق كوچ نشيني زندگي را مي.  گيرند را نيز به كار مي

نيز از ماهواره  درصد از افراد ۷/۴۸كنند،   درصد از افراد آن نيز از موبايل استفاده مي۳/۴۶ درصد از افراد آن از كامپيوتر و ۵/۲۰
ده قرار ضبط صوت، تلفن معمولي و تلويزيون از جمله وسايل ارتباطي هستند كه بيش از همه مورد استفا.  كنند استفاده مي

 درصد از افراد نيز هميشه ۶/۴۶كنند و  مي  درصد ازافراد هميشه يا اغلب اوقات از تلويزيون استفاده۶۹طوري كه  هب.  گيرند مي
 .  كنند يا بيشتر اوقات از ضبط صوت استفاده مي

.  ي فرهنگـ يرف کاالهـا  و مـص ينيوه همسرگزي سه بعد است که عبارتند از اوقات فراغت، ش         ي دارا يق سبک زندگ  ين تحق يدر ا 
 کنش که   ي از رفتارها با الگوها    ي شناختن مجموعه منتظم   ي عبارت است از تالش برا     يدنز مطالعه سبک زندگ   يبراساس نظر گ  

               .  )۵۱: يفاضل( شود يت ميها هدا  روزمره به واسطه آنيها انتخاب کرده و کنش اشان در زندگ افراد آن
د، يـ  آ يرسـون بدسـت مـ     ي پ ي که از آزمون همبـستگ     يجي گذارند، نتا  ير م يزان استفاده از کاالها تأث    يبر م  که   ي عوامل ارزيابيدر  

  = -۳/۰(ان ي، و سـن پاسـخگو  )R  = ۴۹۲/۰ ( ي ارتباطفنآوريزان استفاده از ي، م)R  = ۵۱۷/۰ (التي دهد که تحصينشان م
R ( ير وابسته منف  ي، رابطه سن با متغ    نشان داده   همانگونه که   .  ر دارد دا ي رابطه معن  ي فرهنگ يزان استفاده آن ها از کاالها     يبا م 

ن يهمچنـ .  کننـد  يشانه دارند، اسـتفاده مـ     يشتر جنبه بازاند  ي که ب  ي فرهنگ يتر از کاالها   ن معنا است که افراد جوان     يبه ا .  است
شانه تر  يتر و بازاند    مدرن ي فرهنگ ياالهاش در استفاده از ک    ي سبب افزا  ي ارتباط فنآوريالت و استفاده از     يزان تحص يش در م  يافزا
ـ     يانس نشان م  يل وار يج حاصل از آزمون تحل    ين نتا يهمچن.  گردد يم  مـدرن  ي فرهنگـ  يش از زنـان از کاالهـا      يدهد که مردان ب

 ۵/۱۶ زنـان  ين بـرا يانگيـ ن ميـ  که اي است، در حال۵/۱۹بور زف ميها از ط  آن ي  ن نمره يانگي که م  يا به گونه .  کنند ياستفاده م 
 اسـتفاده   ي فرهنگـ  يش از افراد متأهل از کاالهـا      ين افراد مجرد ب   يهمچن.  دار است  ي درصد معن  ۹۹ن تفاوت در سطح     يا.  است

ـ يـ ن نيان و محصليدانشجو.  دار است ي درصد معن ۹۹ز در سطح    ين تفاوت ن  يا.  کنند يم  از يتي فعـال يهـا  ر گـروه يش از سـا يز ب
  . کنند ياستفاده مشانه ي مدرن و بازاندي فرهنگيکاالها

.  شـود، بـه مفـاهيمي نـو بـراي درك آن نيازمنـديم              در مورد سبك زندگي نيز بايد گفت كه وقتي دنياي اجتماعي متحول مـي             
براي تحليل اين شرايط جديد نيازمند به مفـاهيم         .  ترين تحول پديد آمده در قرن اخير گسترش تاريخي مصرف بوده است            مهم

هـا در    گيـري  در زمان كنوني نقش مردم در تصميم      .  تواند مفيد باشد   ميان مفهوم سبك زندگي مي    جديدي هستيم، كه در اين      
شان افزايش يافته است و اكنون كه قيد و بندهاي سنتي برداشـته شـده، قـدرت افـراد در انتخـاب          نحوه گذران زندگي   ي  زمينه
هـا    زندگي مبتني بر منابعي است كه توسط انتخاب        براساس نظر ديويد چيني سبك هاي     .   است شده زندگي نيز بيشتر     ي  شيوه

در واقع سبك زندگي برخالف برداشت سنتي كه از فرهنگ مبتني بر اوقات فراغت، صـنايع                .  شود  مصرف فراهم مي   ي  در زمينه 
ه افـراد  داند كـ   منتظمي از رفتارها با الگوهاي كنش ميي گيدنز نيز سبك زندگي را مجموعه    .  فرهنگي و الگوهاي مصرفي است    
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گيدنز نيز معتقـد اسـت كـه سـبك زنـدگي      .  شان در زندگي روزمره هدايت مي شود      واسطه آن كنش   ها را انتخاب كرده و به      آن
  . اند هاي عادي زندگي روزمره تبديل شده كردارهايي هستند كه به جريان

 سـطح متوسـط بـا       ي  شـغل ادار    يافـراد دارا   و   ۲/۲۲ن  يانگيـ  سطح باال با م    ي  شغل ادار   ي که دارا  يان افراد شاغل، افراد   ياز م 
زان استفاده از ين مي است که کسبه کمترين در حاليا.   هستندي فرهنگين استفاده کنندگان از کاالهايشتري ، ب۱/۲۲ن يانگيم
 .  ش دارندي گراي سنتي فرهنگيش از همه به مصرف کاالهاين کاالها دارند، و بيا
 شدن نگرش بـه اوقـات فراغـت را از آنچـه کـه در دوره کهـن و               يد گفت که صنعت   يم، با يزش از آن که به اوقات فراغت بپردا       يپ

.  دانـسته اسـت   ي مثال، ارسطو اوقات فراغت را معادل کار م       يبرا.  ر داده است  يي با آن مواجه بوده، تغ     يه دار يجامعه ماقبل سرما  
 تـوان همـان     ي امروز نمـ   ين حال، در جامعه مصرف    ير ع اما د .   وقت آزاد است   ي برا ي فرصت ياما در دوران مدرن، فراغت به معن      

سم و  يـ افزون بر آن، مناقشات در باره پـست مدرن        .  رفت ي به کار م   ي از اوقات فراغت به کار برد که در آغاز جامعه صنعت           يفيتعر
 يوه زنـدگ يک نوع خاص و متناسـب شـ       ي که مصرف کننده معاصر      ين معن يبه ا .  شدن بر اوقات فراغت هم متمرکز است       يجهان
همـان  (  سخن گفـت   يتوان از تحول در مفهوم فراغت و ظهور جامعه فراغت          ين، م يبنابرا.   را آزاد ساخته است    ي در زندگ  يفراغت
 دامن زده   ي بدل شده است که به رشد جامعه مصرف        ي شدن زندگ  يي از اوقات فراغت به کاال     ياديگر، بخش ز  ي د ياز سو .  )منبع
  .  )همان منبع( ع شده استي ناموزون توزيا ت به گونهيان جمعي مزيالبته اوقات فراغت ن.  است
 R= ۵۱/۰ (ي ارتباطفنآوريزان استفاده از ي، م )R= ۶۴/۰(الت ي عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت، سطح تحصارزيابيدر 
ش سـن   يج، با افزا  يبراساس نتا .  رند گذران اوقات فراغت دا    ي  دار با نحوه   ي  معن  ي   هستندکه رابطه  يريسه متغ ) -۴۳/۰( و سن ) 
ش گـذران   يگر موجـب افـزا    ير د يش دو متغ  ياما افزا .  ابدي يز کاهش م  يشانه ن يزان گذران اوقات فراغت به صورت مدن و بازاند        يم

ت يدهد که جنـس    يانس نشان م  يل وار يج حاصل از آزمون تحل    ين نتا يهمچن.  دشو  يشانه م يوه مدرن و بازاند   ياوقات فراغت به ش   
ـ       ي  وهياما ش .   با نحوه گذران اوقات فراغت ندارد      يدار يان رابطه معن  ياسخگوپ  سـاکن شـهر      ن افـراد  ي گذران اوقات فراغـت در ب
ن ي سـاکن  ين بـرا  يانگيـ ن م يـ  است، حال آن که ا     ۹/۱۹ها    آن ي  ن نمره يانگي که م  ي ا ي  به گونه .  شانه دارد ي بازاند ي  شتر جنبه يب

 .  دار است يدرصد معن۹۹ح ن تفاوت در سطيا.   است۵/۱۶روستا 
ن يانگيـ  کـه م   يا بـه گونـه   .  گذرانند يشانه م يشتر اوقات فراغت خود را به صورت مدرن و بازاند         يز ب ين افراد متولد شهر ن    يهمچن
 ۹۹ز در سـطح  يـ ن تفـاوت ن يا.   است۹/۱۶ افراد متولد روستا   ين برا يانگين م ي که ا  يدر حال .   است ۱/۲۱ف  يها از ط    آن ي  نمره

شتر از افراد متأهل اوقات فراغت خود را به صورت مدرن و ين افراد مجرد بيهمچن.   استيم به کل جامعه آماريقابل تعمدرصد 
 ۹۹ است و در سـطح  ۵/۵ف ين دو گروه از ط  ين نمره ا  يانگين م يتفاوت موجود ب  .  )۲۲ن نمره   يانگيبا م (  گذرانند يشانه م يبازاند

 .  است يم به کل جامعه آماريدرصد قابل تعم
.  گذراننـد  يوه مـدرن مـ    يشتر اوقات فراغت خود را به ش      ين ب يان و محصل  ي از آن است که طلبه ها، دانشجو       ين حاک يج همچن ينتا
ن دارند که اوقات فراغت خود را بـه صـورت           يل به ا  يشتر از همه تما   ي است که افراد از کار افتاده و زنان  خانه دار ب            ين در حال  يا

  .  بگذراننديسنت
ر ي و خـانواده تـأث    ي شدن بر حقوق شخص    يدنز معتقد است که جهان    يگ.  مي پرداز ي م ينيوه همسرگز ي عوامل ش  ارزيابين به   اکنو

: ۱۳۷۹دنز، يـ گ( »ستيـ  ارتبـاط ن ي بي جهانيکپارچگي شود، با موضوع     ين مطالب آنقدر که تصور م     يا« ديگو ياو م .  گذار است 
ر ي بـر خـانواده تـأث      يد به نحـو قابـل تـوجه       يکن يها را مشاهده م    طور روزمره آن   هب که   يراتيي تغ يدهد که تجل   ياو ادامه م  .  )۹۱
  . گذارد يم

کنم آنچـه در حـال رخ        يفکر م .   در حال ظهور است    يد، چه نوع خانواده ا    يرات را در کنار آنچه شرح دادم قرار ده        يين تغ ياگر ا 
 روزمـره در    ي احساسات قرار دادن زنـدگ     يدموکراس.  نامم ي م ٤ احساسات ي است که آن را دموکراس     يدادن است، حداقل امکان   

 هنجـار در    ند که در آن ارتباط خـوب بـه صـورت             را خلق ک   يياي تواند دن  ياگر بشر م  .  تر است  کي دموکرات يارهايموازات با مع  
 يهـا  تيـ في ک  و ارتبـاط خـوب هـر دو بـا          يدموکراس.   روزمره بحث کند   ي زندگ يک کردن زندگ  يد راجع به دموکرات   يد، با يآ يم

 .  )۱۰۴: گيدنز( شوند ير مي درگيديجد

                                                 
۴-democracy of the emotions.  
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زان اسـتفاده از    يـ ، م  )R= ۲۹۴/۰ (التير سـطح تحـص    يـ سـه متغ  .  ميپـرداز  ي م يني عوامل مؤثر بر همسرگز    ارزيابينجا به   يدر ا 
ي   وهيدار بـا شـ     ي معنـ  ي   هـستند، کـه رابطـه      يا  و فاصـله   ي نسب يرهاي، متغ  )R = -۲/۰(، و سن     )R= ۲۱/۰ (ي ارتباط فنآوري

تـر در انتخـاب خـود      است که افراد مـسن ين بدان معني ا.  دارديني با همسرگزي سن رابطه منف  يرهايمتغ.   دارند ينيهمسرگز
شـود کـه    ي موحب مـ ي ارتباطفنآوريالت و استفاده از يش در سطح تحصياما افزا.  کنند ي استفاده مي سنتيها شتر از مالک يب

 .  دوششتر مدرن ي بيني همسرگزيها مالک
 يني همـسرگز  ي  وهي دار بـا شـ     ي رابطه معنـ   يت تأهل دارا  ير محل سکونت، محل تولد و وضع      ي سه متغ  ي اسم يرهايان متغ ياز م 

ن يهمچنـ .   دارنـد يتـر   مـدرن يهـا  دهند که افراد ساکن شهر درانتخاب همسر خـود مـالک       ين نشان م  يج همچن ينتا.  هستند
ن اسـت کـه افـراد    ي از اين حاکي همچن ارزيابيج  ينتا.  کنند يتر استفاده م   ينت س يها ن روستا در انتخاب همسر از مالک      يمتولد

  .   در انتخاب همسر دارندي مدرن تريمجرد مالک ها
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  .  ۲۰-۲۷: ۸ شماره کتاب توسعه،، از  “ي توسعه و نظام شهريالگو ”، ) ۱۳۷۴(سپانلو، ابوالفتح، 
 

  . صبح صادق: هران ت،يمصرف و سبک زندگ،  )۱۳۸۲ (، محمديفاضل
 

 در  يتار جنـس   رف يت خانواده و الگوها   ي بر تحوالت وضع   يليتحل: تهي مدرن يامدهايپ ”،  )۱۳۸۳(.   .  .  ، نعمت ا   يفاضل
  . ۱۴۵ -۱۷۱ : ۶، شماره فصلنامه مطالعات جوانان ، “ اياتانيبر
 

: ان، تهـران  ي ترجمه منوچهر سناج   . ياس جامعه شن  يافتگي توسعه و توسعه ن    يجامعه شناس  .)۱۳۵۹(فرانک ، آندره گوندر     
  . في شريدانشگاه صنعت

 
  . ين:  تهران .ي انسانشناسيه هايشه و نظريخ انديتار. )۱۳۸۱(، ناصر  يفکوه

 
  . مرکز:  تهران.راني اياسياقتصاد س .)۱۳۷۲( يان، محمدعليکاتوز

 
 .  ريبرکيام: ، تهراني اسدي ترجمه عل.ونيزيقدرت تلو .)۱۳۶۴( نو، ژانيکاز

 
  .  ۲۶۵- ۳۱۱، ۱ شماره  ،يفصلنامه مطالعات مل ،  “يرانيت اير و هوي عشا”، ) ۱۳۸۳(گران ي و ديانيک
 

  .  نويآوا:  اصل، تهراني ترجمه عباس محمد.ي مردم شناسيه هاينظر .)۱۳۷۷(ن ينو، مرويگاربار
 
  .  گام نو: ، تهرانيانصار ترجمه منصور . تهياست پست مدرنيس .)۱۳۸۱( مرينز ، جان آر و بوريبيگ
 
  .  علم و ادب: تهران.   عبدالوهابيوسف حاجي و يدي اصغر سعي ترجمه عل. جهان رها شده .)۱۳۷۹(  يدنز، آنتونيگ
  .  ي و فرهنگيعلم: ز مرزبان، تهراني ترجمه پرو.ر تمدنيس .)۱۳۷۸( نتون، رالفيل
 



 ١٧

ه يک و سـرما يجامعه انفورمات  ، ترجمه خسرو پارسا،“کياط دموکرات ارتب ي برا يمبارزه جهان  ” .)۱۳۷۹( ، رابرت    يمک چسن 
  . آگه: تهران.  ت واسطورهيواقع : يدار

 
  . وزارت امورخارجه:  ، تهران ي داودي ترجمه  مهد، ي جامعه اطالعاتيه هاينظر   .) ۱۳۸۲(وبستر ،  فرانک 
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