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Introduction: Today, the sustainabil-
ity of families in rural areas in two life-
style and socio-economic development 
spheres is the prominent importance and 
since the unsustainability of families in 
above two areas results in unsustainabil-
ity of society in macro level, therefore, it 
is necessary to investigate the relation-
ship between these two domains for the 
sustainability of rural families in order 
to provide the attention of policy makers 
and planners in order to achieve socio-
economic sustainability and lifestyle in 
villages. One of the shortcomings in the 
literature in this area is the lack of studies 
that examine the interaction and interre-
lationship between lifestyle and sustain-
able development; perhaps all previous 
studies have addressed the relationship 
between one-direction one of these and 
the interactions between these two have 
been neglected. The present study using 
integrated theory of Ronald Inglehart and 
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در  روستایی  خانواده های  پایداری  مقدمه:امروزه 
دو حوزه سبك زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی 
ازآنجاكه  و  است  برخوردار  برجسته ای  اهمیت  از 
موجب  مذكور  حوزه های  در  خانواده ها  ناپایداری 
بنابراین  می شود،  كالن  سطح  در  جامعه  ناپایداری 
الزم است با اجرای پژوهشهایی، رابطه این دو حوزه 
بررسی  روستایی  خانواده های  پایداری  جهت  در 
برنامه ریزان،  و  سیاست گذاران  توجه  زمینه  تا  ش.ئ 
سبك  و  اقتصادی-اجتماعی  پایداری  تحقق  برای 
اساس،  همین  بر  شود.  فراهم  روستاها  در  زندگی 
تحقیق حاضر با تلفیقی از نظریه های اینگلهارت، وبر 
و بوردیو به بررسی رابطه تعاملی بین سبك زندگی 
اقتصادی-اجتماعی در سطح  پایدار  توسعه  و  پایدار 

خانواده های روستایی می پردازد.
آماری  نمونه  و  پیمایش  تحقیق  روش  روش: 
روستایی  خانواده های  سرپرستان  از  نفر   376 شامل 
شهرستان بستان آباد بود كه بر اساس فرمول كوكران 
چندمرحله ای،  خوشه ای  نمونه گیری  شیوه های  با  و 
و  انتخاب  ساده  تصادفی  و  متناسب  طبقه بندی شده 
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Max Weber theories seek to examine the 
interactional relationship between the 
style of life and its components with sus-
tainable socio-economic development.
Method: Survey research method was 
and statistical community in the present 
study supervisors’ rural families’ town-
ship take Bostanabad 18645 households 
in 1395 year. The number of 376 people 
on the basis of Cochran formula and 
cluster multistage and simple random 
sampling methods selected and have 
been surveyed. In this way, from nine dis-
tricts in the county, three villages were 
randomly selected and each village was 
randomly assigned to a village. Finally, 
according to the population size of the se-
lected villages, by proportional sampling 
method, the sample size of each villages 
were determined and randomly selected 
and surveyed.
Findings: In general, the sustainability 
of rural households in terms of sustain-
able development was more than aver-
age. The level of economic sustainability 
of rural families and attention to its in-
dicators among families was more than 
average, but the social sustainability of 
rural families is not acceptable and is 
close to the average. Regarding the sus-
tainability of the lifestyle, the results 
showed that in sum of the patterns of 

یافته ها: بین سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار 
روستایی  خانواده های  سطح  در  اقتصادی-اجتماعی 
زندگی  سبك  دراین بین،  كه  دارد  وجود  همبستگی 
اقتصادی  پایداری  با  را  همبستگی  بیشترین  پایدار 
این خانواده ها داشته است. در نقطه مقابل نیز، سبك 
باالترین  اقتصادی  بُعد  در  خانواده ها  پایدار  زندگی 

همبستگی را با توسعه پایدار آنها داشته است.
بحث: اگرچه ادبیات نظری موجود صرفًا بر رابطه 
یك سویه و علی میان سبك زندگی و توسعه پایدار 
تأكید دارند، اما نتایج تحقیق حاضر، افق نظری خود 
با مفروض گرفتن رابطه همبستگی  را فراتر نهاده و 
بین این دو متغیر، به آزمون تجربی آن پرداخت كه 
نتایج نیز داللت بر آن داشت. این نتیجه، افق نظری و 
مطالعاتی جدیدی را حوزه مطالعاتی سبك زندگی و 

توسعه می گشاید.
کلیدواژه ها : پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، 

توسعه پایدار، سبك زندگی پایدار
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consumption, values, systemicity, religi-
osity, social structure, economic structure 
and identity under the name of lifestyle, 
the rate of sustainability of the lifestyle 
among rural families were lower than the 
average. The most sustainability of rural 
families in lifestyle was related to the two 
dimensions of religiosity and identity, the 
real mean of these two dimensions was 
higher than their assumed and expected 
mean. Also, based on analytical results, 
there is a positive and significant correla-
tion between lifestyle and socio-econom-
ic sustainability. Economic sustainability 
component of the sustainable develop-
ment of the highest rates of solidarity 
with the lifestyle. In other words, if ru-
ral families increase their lifestyle, reli-
giosity, systemicity, identity, economic 
capital, social capital and consumption 
patterns in order to sustaining, as well as 
family sustainability in the dimensions 
of economic and social development will 
be enhanced. On the other hand, when 
we find out the correlation between the 
dimensions of sustainable lifestyle and 
the sustainable socio-economic devel-
opment of families, we find that the cor-
relation between the economic lifestyle 
and the socio-economic sustainability of 
the family are at a high level compared 
with other dimensions. In the context of 

مقدمه
ادامه  برای  به عنوان یك ساخت،  روستا 
طرف  از  است.  عناصر  پویایی  نیازمند  بقا 
دیگر، اساسًا توسعه در كل و مشخصًا توسعه 
روستایی به عنوان یك فراگرد تلقی می شود 
كه پویایی عناصر ساختی آن، این فرایند را 
به جریان می اندازد. توسعه روستایی نیازمند 
است.  آن  عناصر  پویایی  و  روستا  بازتولید 
سطح  در  امروزه  كه  روستاهایی  از  بخشی 
كشور به ویژه در استانهای محروم و حتی در 
پیرامون قطبهای صنعتی كشور وجود دارند، 
آنها  بازتولید  چرخه  كه  هستند  روستاهایی 
دچار خلل شده و توقفها و حتی انحرافهایی 
در آن صورت گرفته است. وضعیت كنونی 
این روستاها حاكی از آن است كه نیروهای 
گذشته  همانند  روستا  اقتصادی-اجتماعی 
اقتصادی- عناصر  و  مؤلفه ها  بازتولید  به 
)حبیب پور  نمی پردازند  روستا  اجتماعی 
گتابی و صفری شالی، 1390(. بنابراین، یكی 
روستاهای  ساختی-كاركردی  ویژگیهای  از 
پایداری  یا تضعیف  فقدان  ایران،  كنونی در 
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sustainable social development, lifestyle 
in the dimension of consumption pattern 
has the highest correlation with the social 
sustainability of rural families, which 
shows that the consumption pattern of 
rural households in food, clothing and 
housing will be improved for sustainabil-
ity, social sustainability will also be im-
proved. Conversely, the non-sustainable 
orientation of consumption pattern at the 
household level will lead to greater social 
unsustainable.
Discussion: Economic, technological 
and socio-political changes in the vil-
lages, especially since the Islamic Revo-
lution, and as a consequence of the diver-
gent and deviant modernity that has been 
characterized by the lag of social dimen-
sion of economic at the level of villages, 
culture and in the broader sense, the life-
style of rural society has changed in indi-
cators such as identity, economy, social 
structure, and so on. If, from Bourdieu’s 
angle, we look at these economic, tech-
nological and other changes, we must 
say that these developmental changes 
and transformations and the resulting 
lived experiences of its (field) lead to the 
formation of subjective structures (habi-
tus) in the villagers, which are different 
and sometimes contradictory to previ-
ous mental structures. These changes, as 

اقتصادی-اجتماعی  به ویژه  حوزه های  در 
است و این موضوع به حتم تداوم ساختی-
كاركردی آن را لطمه خواهد زد. از طرفی، 
خانواده  كه  كرد  توجه  نكته  این  به  باید 
در  اقتصادی  خودكفایی  تجلی  روستایی 
اقتصادی- پایداری  و  است  جامعه ای  هر 
اجتماعی آنها در سایه پایداری سبك زندگی 
آنها است. منظور از سبك زندگی كه به نوع 
زندگی مربوط است، چگونگی جریان حیات 
و  فردی  به صورت  انسانها  زندگی  شیوه  و 
گروهی است و نحوه استفاده از درآمد، طول 
زمان كار، شیوه لباس پوشیدن، تغذیه، نحوه 
و  دینی  رفتارهای  سكونت،  محل  آرایش، 
فرهنگی و امثال آن را شامل می شود )بیرو، 

.)1375
سبك  موضوع  در  پژوهش  و  مطالعه 
مطالعاتی  حوزه  یك  به عنوان  بیشتر  زندگی 
دانش  ورود  می شود.  تلقی  »بین رشته ای« 
نیز  حوزه  این  به  دین شناسی  و  پزشكی 
شاهدی بر مدعای فوق است. سبك زندگی 
ظرفیت  فراگیر،  و  نوپدید  دانشی  به عنوان 
و  عمل  مختلف  حوزه های  در  مسئله سازی 
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طرف  از  نظر  و  علم  و  ازیك طرف  زندگی 
با  اگر  موضوع  این  دارد.  و  داشته  را  دیگر 
نظر به خاستگاه، پیدایش و رشد اولیه آن در 
سده گذشته مورد مالحظه قرار گیرد، طبعًا 
با مبانی و  در بستر و فضای مدرنیته غربی 
معیارهای تمدن غربی و لیبرال دموكراسی و 
فرهنگ مصرف گرایی و توجه به جلوه های 
بیرونی و نمود ظاهری، همراه است. ورود 
این مفهوم به فضای فرهنگ دینی به ویژه در 
اسالم، طبعًا این واژه را دستخوش تفاوتهایی 
چراكه  نمود؛  خواهد  آن  به  نگاه  زاویه  در 
تقابل  در  آسمانی  ادیان  معیارهای  و  مبانی 
كامل با مدرنیته غربی قرار دارد. طبیعی است 
كه در این فضای جدید، تعریف مفاهیم نیز 
باید با تكیه بر این مبانی و ارزشهای معنوی 
صورت پذیرد. واژه »سبك زندگی« مقسمی 

است برای اقسام و سبكهای مختلفی از زندگی با رویكردهای متفاوت، مانند سبك زندگی 
اسالمی، غربی، شرقی و یا سبك زندگی در روانشناسی، جامعه شناسی و... درمجموع آنچه از 
مفهوم سبك زندگی معموالً در نوشتار، گفتار، رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی و اینترنت 
به تصویر كشیده می شود، بیشتر ناظر به همان جلوه های بیرونی و خارجی حیات و تمدن 
غربی از قبیل ُمد، دكوراسیون، الگوی مصرف و مفاهیمی از این قبیل است )فیضی، 1392(.

مطالعات بسیاری )برای مثال، آزاد ارمكی و شالچی، 1384؛ شهابی، 1386؛ ذكایی، 1387( 

modernity carriers, change the habitus 
of individuals, and this habitual change 
in turn contributes to the production and 
reproduction of tastes in different areas 
of lifestyle. In the opposite direction, 
this change in lifestyle will change the 
sustainability of socio-economic devel-
opment in rural society. Also, although 
theoretical literature focuses solely on 
the one-to-one relationship between life-
style and sustainable development, the 
results of this study exceed the theoreti-
cal horizon and by assuming the corre-
lation between these two variables, has 
been done the empirical test of this cor-
relation, which also implies it did. This 
results in a new theoretical and study ho-
rizons in the field of lifestyle and devel-
opment studies.
Keywords: Lifestyle, Sustainable devel-
opment, Social sustainability, Economic 
sustainability
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نشان دادند كه سبك زندگی ایرانیان در حوزه های مختلف دستخوش تغییر شده و ناپایداری 
در برخی حوزه ها به وجود آمده است. این تغییر و ناپایداری، نَه تنها در قلمرو شهری كه 
و حسینی  ازكیا  پژوهش  اساس  بر  مثال،  به طور  است.  كرده  نیز جلوه  روستایی  قلمرو  در 
)1389(، مؤلفه های سبك زندگی شامل شیوه پوشش و آرایش، الگوی گذران اوقات فراغت، 
شیوه گفتار، الگوی تغذیه و شیوه بهداشت، در میان نسل سوم )29-15 سال( متفاوت از 
نسلهای اول )64-56 سال( و دوم )55-30 سال( ساكن در روستاهاست؛ به طوری كه نسل 
سوم دارای سبك زندگی مدرن، نسل دوم دارای سبك زندگی میانه و نسل اول دارای سبك 
به  تفاوت، برخالف جامعه شهری،  این  داد كه  نشان  این مطالعه  البته  زندگی سنتی است. 
معنای شكاف نسلی نیست، بلكه نشانه تفاوت نسلی است )نقل از حبیب پور گتابی، 1395(. 
روستاها با شرایط حاكم در آنها در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، سبك زندگی متفاوتی 
از سایر محیط ها خواهند داشت. ماهیت خانواده های روستایی، با وجود تغییرات جهانی در 
مسیر پایداری روستاها و خانواده های روستایی نیازمند حفاظت و تقویت است، اما آنچه از 
واقعیت زندگی در خانواده های روستایی یافت می شود، تغییر این ماهیت است. كیفیت سبك 
زندگی خانواده های روستایی در ابعاد اعتقادی، نگرشی و باوری آنها در حوزه های مصرف، 
تولید و تعامالت اجتماعی تجلی می یابد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی خانواده های 
روستایی در مشخصه هایی چون خودكفایی، صرفه جویی، پس انداز، اشتغال پایدار، ارتباطات 

اجتماعی، اعتماد، مشاركتهای كاری و امثال آن تعریف می شود.
پایدار  توسعه  با  آنها  رابطه  و  روستایی  خانواده های  بر  حاكم  رویه های  بررسی  لذا، 
از  پایداری خانواده ها  در  زندگی  نقش سبك  برجسته سازی  در جهت  اقتصادی-اجتماعی، 
یك سو و در مقابل، شفاف سازی نقش پایداری اقتصادی-اجتماعی در تحوالت سبك زندگی 
جامعه شناختی  مطالعات  حوزه  در  مهم  پژوهشی  زمینه های  از  دیگر،  سوی  از  خانواده ها 
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روستایی است. پژوهش حاضر با بررسی رابطه تعاملی سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار 
نظریه های  از  تلفیقی  چارچوب  در  روستایی  خانواده های  سطح  در  اقتصادی-اجتماعی 
اینگلهارت، وبر و بوردیو، در پی آزمون رابطه دیالكتیكی بین سبك زندگی پایدار و توسعه 
پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی بوده و با این سؤال اصلی مواجه 
است كه چه رابطه دیالكتیكی بین این دو وجود دارد و كدام یك از ابعاد هر یك، بیشترین 

رابطه را با دیگری دارد؟

چارچوب نظری
چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریه های اینگلهارت، وبر و بوردیو شكل گرفته 
از  استفاده  نحوه  و  نظریه ها  این  از  هركدام  شرح  به  تفكیك  به  قسمت  این  در  كه  است 
گزاره های هر یك در مورد رابطه بین سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی 

خانواده های روستایی پرداخته می شود.
اینگلهارت نظریه ای درباره دگرگونی ارزشها مطرح كرد كه پیش بینی می كرد ارجحیتهای 
به  معطوف  مادی گرایانه  ارزشهای  از  دگرگونی  به  میل  پیشرفته صنعتی  جوامع  در  ارزشی 
امنیت جسمی و اقتصادی به سوی تأكید بیشتر بر آزادی، خودبیانگری و كیفیت زندگی، یا 
اقتصادی و دگرگونی  امر را نشانه رابطه میان توسعه  این  ارزشهای فرامادی گرایانه دارد و 
ارزشی می داند )محمودی و احراری، 1392(. در این رویكرد، اینگلهارت سعی دارد برعكس 
ماكس وبر با لنز توسعه اقتصادی، تغییرات سبك زندگی را رصد نماید. اینگلهارت وقتی كه 
از تغییر ارزشهای مادی به ارزشهای فرامادی صحبت می كند، به دنبال تبیین این نكته است 
كه كشورهای با رشد اقتصادی باال فرایندی را طی می كنند كه در این فرایند، سرمایه اقتصادی 
در حد اشباع خود، موجب اولویت گرفتن مؤلفه های سرمایه اجتماعی، فرهنگی و انسانی 
در آن جوامع می شود. اگر این چشم اندازنظری را در سطح خانواده ها رصد كنیم، طبق نظریه 
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اینگلهارت، توسعه اقتصادی به دنبال خود مؤلفه هایی را شكل می دهد كه اساس سبك زندگی 
جدید می باشند؛ به عبارتی، اینگلهارت با دوربین توسعه اقتصادی، تغییر سبك زندگی را در 
جوامع رصد می كند، بدون آنكه واكنش تغییرات سبك زندگی را در تولید مؤلفه های توسعه 

پایدار اقتصادی-اجتماعی رصد كند.
به  ماست؛  مجهولی  دو  معادله  تبیین كننده یك طرف  پژوهش  این  در  اینگلهارت  نظریه 
و  اقتصادی  پایدار  توسعه  متغیر  با  روستایی  خانواده های  زندگی  سبك  دگرگونی  عبارتی، 
دیدگاههای  عمده  شد.  خواهد  تبیین  اینگلهارت  فرهنگی«  تحول  »نظریه  تحت  اجتماعی 
اینگلهارت در مورد رابطه بین سبك زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در دو كتاب »انقالب 
آرام« )1977( و »تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی« )1989( مطرح شده است. او 
پیشرفته  جوامع  جمعیت  ارزشهای  در  اساسی  نسلی  تحول  یك  آرام«،  »انقالب  كتاب  در 
پیشرفته  در جوامع  فرهنگی  »تحول  كتاب  در  اینگلهارت  كرد. همچنین،  را كشف  صنعتی 
1988 جمع آوری  تا   1970 سال  از  كشور   20 طولی  پیمایش  از  كه  داده هایی  از  صنعتی«، 
كرده بود، استفاده كرد تا تغییرات فرهنگی را به صورتی كه نسل جوان به تدریج جایگزین 
نسل ُمسن در جمعیت بزرگ سال می شود، تحلیل كند. این تغییرات به نظر می رسد برحسب 
نرخ رشد اقتصادی جوامع و نوع توسعه اقتصادی كه آن جوامع دنبال می كنند، متغیر باشد. 
تغییرات اقتصادی، تكنولوژیكی و اجتماعی-سیاسی، فرهنگ جوامع صنعتی پیشرفته را در 
طول چند دهه گذشته تغییر داده است. اینگلهارت در كتاب »انقالب آرام« به بررسی تغییرات 
در اعتقادات دینی، انگیزه كار، كشمكشهای سیاسی، نگرش نسبت به كودكان و خانواده ها 
و نگرش نسبت به طالق، سقط جنین و هم جنس گرایی پرداخته است. به اعتقاد اینگلهارت، 
اولویت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی-اقتصادی كه او در طول سالهای پیش از بلوغ 
در آن به سر می بُرده، شكل می گیرد و با تغییر شرایط محیطی، اولویتهای ارزشی نسل جوان 

با نسل قبل متفاوت خواهد شد.
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اینگلهارت دو فرض محوری را مبنای كار خود قرار می دهد:
1- فرضیه كمیابی؛ ناظر بر این امر است كه اولویتهای فرد بازتاب محیط اجتماعی-
اقتصادی اش است و شخص بیشترین ارزشها را برای آن چیزهایی قائل می شود كه 

عرضه آنها به طور نسبی كم است.
2- فرضیه اجتماعی شدن؛ اصل را بر این قرار می دهد كه ارزشهای اساسی فرد به 
وجود  وی  بلوغ  از  قبل  سالهای  طول  در  كه  است  شرایطی  بازتاب  گسترده  شكل 
داشته است )اینگلهارت و آبرامسون، 1378(. ازجمله مفاهیمی كه اینگلهارت در بیان 
ارتقای  اقتصادی،  تغییرات  اقتصادی،  رونق  به  می توان  است،  داده  ارائه  خود  نظریه 
تكنولوژیكی، ارتقای وضعیت اجتماعی و سیاسی و اشباع مردم در سرمایه اقتصادی و 
رفع شدن نیازهای مادی اشاره كرد. مفاهیم مذكور، معرفهایی برای متغیر مستقل این 
بنام توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی هستند كه مورد اهتمام قرارگرفته اند.  تحقیق 
از طرف دیگر، اینگلهارت نتیجه این اشباع اقتصادی و اجتماعی را تغییرات ارزشی، 
فرامادی گرایانه  ارزشهای  به  توجه  یا  زندگی  كیفیت  ارتقای  و  خودبیانگری  آزادی، 
خود  به نوبه  نیز  مردم  زندگی  در  مذكور  مفاهیم  به  توجه  و  تغییرات  این  و  می داند 
معرفهایی دال بر تغییر سبك زندگی آنها می باشند؛ بنابراین، توسعه اقتصادی-اجتماعی 
وابسته  متغیر  به عنوان  زندگی  سبك  تغییرات  و  مستقل  متغیر  اینگلهارت  نظریه  در 
استنباط می گردد. نكته ای كه در نظریه اینگلهارت جلب توجه می كند، تغییرات ارزشی 
است كه در سایه اشباع اقتصادی به وجود می آید، درحالی كه این اشباع اقتصادی خود 
به  نگاه خطی  اینگلهارت  بنابراین،  باورهاست؛  تغییرات در روشها، نگرشها و  نتیجه 
مسئله داشته است، درصورتی كه نگاه تعاملی به موضوع، ابعاد تازه ای به آن می بخشد.
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شکل )1( مدل اینگلهارت مبنی بر نقش توسعه اقتصادی-اجتماعی در تغییر سبک زندگی

و  پایدار  زندگی  سبك  بین  رابطه  بررسی  برای  تحقیق  این  در  كه  دیگری  نظریه پرداز 
توسعه پایدار استفاده شده، ماكس وبر است. وبر برای تحلیل سرمایه داری، الگویی طراحی 
كرده است كه در آن رابطه دو متغیر اصلی )اخالق پروتستان و روح سرمایه داری( را در نظر 
دارد: »باید تعیین كنیم كه نیروهای مذهبی تا چه حد در تكوین كیفی و گسترش كمی روح 
سرمایه داری در جهان نقش داشته اند«؟ )وبر، 1374(. این سؤال برای تعیین رابطه نیروهای 
مذهبی با جنبه های عینی سرمایه داری مطرح می شود كه تغییر و تعیین رابطه آن دو، به واسطه 
مالك  تغییر  طریق  از  پروتستان،  مذهب  كه  است  معتقد  »وبر  است.  ممكن  دیگر  مفاهیم 
»برگزیدگی« و »توفیق الهی« و به دست دادن توجیه و تفسیر تازه ای از »تقدیر و سرنوشت« 
و تأكید بر »مسئولیت و مقام فرد« و اصرار بر ضرورت »سخت كوشی و ریاضت« موجب 
)الشیی،  زمین گشت«  مغرب  در  سرمایه داری  اجتماعی  و  اقتصادی  گسترده  نظام  پیدایش 

.)1354
وبر در توضیح اثرگذاری باورها و كردارهای دینی در شكل گیری سرمایه داری به طرح 
الگویی پرداخته است كه در آن نحوه و سازوكارهای رابطه این دو متغیر بازگو شده است. 
»باورهای دینی«، »قوانین و قواعد و دستورالعملها«، »روحیه و اخالق«، »سلوك عملی افراد« 
در  دینی  گرایشهای  و  باورها  بر  وبر  هستند.  او  موردنظر  اصلی  مفاهیم  »سرمایه داری«  و 
چارچوب جامعه شناسی تفسیری تأكید نموده است؛ زیرا كنش اجتماعی ازنظر او كنشی توأم 
با تفهم و تفسیر است؛ كنش اجتماعی او كنش معنی دار است؛ چه بسا كنشگر بایستی ازآنچه 
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انجام می دهد، درك و تفهم داشته باشد. در اثر توجه وبر به حیطه دین و باورهای دینی، او 
به تحوالت دینی نیز توجه كرده و به تمییز بین روحیات و باورهای دینی پروتستان )با توجه 

به اختالف و تنوع تلقیها در انواع فرق آن( و كاتولیكها پی بُرده است )وبر، 1374(.
سؤال او این است كه چرا این دو فرقه دینی در نظر و عمل با یكدیگر متفاوت اند؟ در 
پاسخ به این سؤال است كه او به نقش و اهمیت اصالح دینی در مسیحیت توجه كرده است. 
ازنظر او، نقش اصالح دینی در تأیید مذهبی و اخالقی بوده است. »نهضت اصالح طلبی دینی 
در مقایسه با ایستار كاتولیكها، فقط این تأثیر را داشت كه میزان تأیید مذهبی و تأكید اخالقی 
بر كار دنیوی سازمان یافته در مفهوم تكلیف را به میزان بسیاری افزایش داد« )وبر، 1374(. 
در پاسخ به این سؤال كه آیا مفهوم حرفه در همه ادیان وجود دارد یا خیر، وبر مدعی است 
كه: »ایده حرفه مانند واژه آن، جدید و محصول مرحله اصالح طلبی مذهبی است. این را 
می توان یك نكته شناخته شده پنداشت. البته درست است كه برخی اشارات مربوط به تأیید 
فعالیت روزانه دنیوی كه در این مفهوم مستتر است، قباًل در قرون وسطی، حتی در عهد یونان 
باستان وجود داشته، اما این نكته كه تحقق حرفه فرد در فعالیتهای دنیوی وی، عالی ترین 
شكل اخالقی است، بی شك نكته جدیدی است. این همان چیزی است كه به فعالیت دنیوی، 
ناگزیر معنایی مذهبی داد و برای نخستین بار مفهوم حرفه را بدین معنی متداول ساخت«. 
آنچه از این مفهوم در نزد وبر بااهمیت است، اینكه: »انجام وظایف دنیوی در هر موقعیتی، 
تنها شیوه زندگی مقبول خداست و خواسته خدا فقط این است؛ بنابراین، تمام حرفه های 
مشروع نزد خدا ارزش یكسانی دارند. تردیدی نیست كه این نوع توجیه اخالقی از فعالیت 
دنیوی، از مهم ترین نتایج دوران اصالح طلبی مذهبی، به ویژه متأثر از لوتر است« )وبر، 1374(.

بسیاری از افرادی كه در پی یافتن نوع رابطه بین اخالق و توسعه -كه ماكس وبر آن را مطرح 
كرده- بودند، در این مورد دچار اشتباه شده اند؛ زیرا آنها بدون مالحظه بنیانهای نظری وبر، به 
ترسیم رابطه بین اخالق و توسعه پرداخته اند. بااینكه در بنیان نظری،  متفاوت از وبر بوده اند، 
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یافته هایشان را وبری قلمداد كرده اند. افزون بر این، وبر نظریه اش را بر اساس تصور خاص و 
مشخصی كه از مفهوم »حرفه« داشت، ارائه داده است: »ایده اصلی كه وبر برای اثبات نظریه اش 
بدان استناد می كند، در واژه حرفه متجلی است. لوتر، همانند اغلب الهیون قرون وسطی، حرفه را 
به معنی نوعی زندگانی می دانست كه فرد بنا بر مشیت الهی داراست و سرپیچی از آن مخالف 
احكام الهی است. او مدعی است كه ازنظر یك كالونیست، حرفه وضعیتی نیست كه فرد در 
آن به دنیا می آید؛ بلكه فعالیت حساب شده و مناسبی است كه فرد برای خود برمی گزیند و 
بااحساس مسئولیت شرعی آن را دنبال می كند. فعالیت اقتصادی كه زمانی خطری برای روح 
تلقی می شد، پس از تعمید در آبهای شفادهنده، ولی یخ زده الهیات كالونیستی، قداستی تازه 
می یابد. كار فقط وسیله اقتصادی و امرارمعاش نیست؛ بلكه هدفی معنوی است« )وبر، 1374(.

وبر ثابت كرد كه آیین پروتستان كالونی به تدریج به یك نظام ارزشی متحول گشت كه 
انباشت ثروت را برای ثروت در نظر می گرفت. همچنین، آن را به مثابه نشانه ای از موهبت 
الهی می نگریست و ریاضت كشی به منظور انباشت ثروت را تشویق می كرد. این امر انقالب 
صنعتی را در قرون 18 و 19 تسهیل بخشید و آن نیز به نوبه خود پیامدهای وسیعی بر توسعه 
اقتصادی جهان در قرن بیستم داشت )محمودی و احراری، 1392(. با توجه به مفاهیم زهد 
اخالقی كالونیسم، در خانواده های پروتستان كالونی، سبك زندگی سرمایه زا تجلی پیدا نمود. 
سرمایه های  است.  اقتصادی  عملكرد  در  عقالنیت  بروز  آموزه ها،  این  ماحصل  عبارتی،  به 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی به عنوان عاملهای مؤثر در سبك زندگی آیین كالونیسم 
بعضی  اقتصادی  توسعه  در  كالونی  آموزه های  با  را  پروتستان  اصالحات  وبر  هویداست. 
اقتصادی  متغیر مستقل در عملكرد  را  به عبارتی دیگر، سبك زندگی  یافت.  كشورها كلیدی 
بیان می كند؛ بنابراین، وبر شكل گیری سرمایه داری و رشد اقتصادی را با لنز سبك زندگی 
پروتستانهای كالونی رصد كرده است، بدون آنكه نقش ارتقای اقتصادی را در تغییر سبك 

زندگی رصد نماید. اهتمام نظری مقاله حاضر از این زاویه است.
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شکل )2( مدل ماکس وبر در خصوص رابطه بین اخالق پروتستان و رشد سرمایه داری

 در دیدگاه بوردیو كه به عنوان دیدگاه نظری سوم در این تحقیق موردتوجه و استعمال 
قرار گرفت، ذائقه یا سلیقه یكی از اصول مولد سبك زندگی است. بوردیو كه به تأسی از 
وبر، مجموعه مناسبات اجتماعی را روابط معنایی می داند كه حاوی بعدی نمادین اند )توسلی، 
از دید  نیروی محركه زندگی اجتماعی، تعقیب تمایز است.  باور است كه  این  بر   ،)1383
وی، خاستگاه غایی رفتار، عطش فرد برای كسب ارزش و شأن است و برای سیراب نمودن 
این عطش به قضاوت و داوری دیگران تن در می دهد )واكووانت، 1383 و كلهون، 1993(. 
بر این مبنا، بوردیو با جرح وتعدیل مدل وبر و وضع مفاهیم جدید، درصدد مفهوم پردازی 
و نشان دادن ارتباط میان طبقه و منزلت برمی آید )جنكینز، 1385( و مفاهیم سه گانه منش/
می كند:  تعریف  چنین  را  عادت واره  بوردیو  می كند.  وضع  را  سرمایه  و  میدان  عادت واره، 
»نظامی از تمایالت بادوام و قابل انتقال كه به عنوان مولد اعمال ساخت یافته و به شكل عینی 
مجسم شده، عمل می كند« )نقل از فاضلی، 1382(. عادت واره میان افرادی كه تجارب مشابهی 
داشته اند، به صورت یك قالب مشترك درمی آید، اما بااین وجود »هر فرد گونه منحصربه فردی 
از آن قالب مشترك را در اختیار داشته و طبق آن عمل می كند« )واكووانت، 1383(. مدل 
بوردیو را می توان بدین صورت تلخیص نمود كه: جایگاه افراد در درون میدانهای مختلف، 
نحوه و میزان دسترسی آنها به انواع سرمایه ها را تعیین می كند. میزان سرمایه هایی كه افراد 
به آنها دسترسی دارند و نحوه تركیب انواع مختلف سرمایه ها، عادت واره های افراد را شكل 
می دهند و عادت واره ها نیز الگوهای رفتاری اشخاص در عرصه های مختلف و به عبارتی 
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سبك زندگی آنها را جهت می دهند. نقطه قوت نظریه بوردیو، رابطه دیالكتیكی است كه در 
نظریه وی میان عاملیت و ساختار برقرار است. این رابطه دیالكتیكی در تحلیل سبك زندگی 

اهمیت ویژه ای دارد )مك رابی، 2007(.

شکل )3( رویکرد بوردیو به رابطه تعاملی میدان و عادت واره

با مفهوم سبك زندگی تطبیق می یابد و تجلی معرفهای آن است و  عادت واره بوردیو 
میدان بوردیو متجلی مفهوم میدان اقتصادی-اجتماعی در فضای اجتماعی ُخرد یعنی خانواده 
روستایی است؛ بنابراین، از این زاویه، بخشی از منطق نظری ما در تحلیل رابطه دیالكتیكی 
بین سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی خانواده های روستایی، با رویكرد 
تلفیقی و مفاهیم بوردیو است. خانواده روستایی، فضای اجتماعی كوچكی از فضای اجتماعی 
بزرگ روستایی است كه در درون خود میدانهایی ازجمله میدان اقتصادی-اجتماعی دارد و 
عادت واره ای دارد كه ما در این پژوهش از آن بنام »سبك زندگی خانواده« نام می بریم كه 
الگوهای رفتاری و عملی خانواده را در تمامی زمینه ها ازجمله زمینه اقتصادی-اجتماعی تعیین 
می كند. بر اساس نظر بوردیو، می توان گفت سبك زندگی هر خانواده ای بر اساس میزان و 
تركیب سرمایه ای كه دارد، از سبك زندگی سایر خانواده ها متمایز می گردد. همچنین، خانواده 

بر اساس سرمایه موجودش، میدانهای خودش را در حوزه های مختلف ازجمله اقتصادی-
اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین، بوردیو از رابطه دیالكتیكی سبك زندگی و میدانها 
سخن می گوید، از سبك زندگی به عاملیت و از میدان به ساختار و شرایط عینی یاد می كند. 
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لذا، بخشی از مدل نظری تحقیق حاضر بر پایه مبانی نظری بوردیو كه تبیین كننده رابطه سبك 
با این تفاوت كه  ارائه می گردد؛  زندگی و میدان در درون فضای اجتماعی خانواده است، 
بوردیو نظریه خود را در سطح جامعه و كالن بیان كرده است و نگاهش به مصرف بیشتر در 
حوزه اقتصادی بوده است و با طرح نظریه عاملیت و ساختار، بیشتر به دنبال نشان دادن این 
بوده است كه سبك زندگی و مصرف رابطه تعاملی و دیالكتیكی دارند. به عبارتی، او یكی از 
مؤلفه های توسعه را بررسی كرده، اما نگاهی به تبیین سبك زندگی و توسعه در سطح خانواده 
نداشته است. او نظریه خود را به صورت كالن برای جوامع مطرح كرده و آن را در حوزه 

سبك زندگی و توسعه پایدار خانواده در میدان تجربی رصد نكرده است.
به عنوان جمع بندی باید گفت كه تحقیق حاضر با تلفیقی ملهم از نظریه های اینگلهارت، 
وبر و بوردیو، در پی محك زدن همبستگی سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-
ارزشی،  تحول  نظریه  ارائه  با  اینگلهارت  است.  روستایی  خانواده های  سطح  در  اجتماعی 
به  مادی  از  ارزشها  تغییردهنده  عامل  را  اقتصادی  شاخصهای  ارتقای  و  اقتصادی  توسعه 
فرامادی می داند. به عبارتی، او توسعه اقتصادی را تعیین كننده سبك زندگی می داند. از طرف 
دیگر، وبر در فرمول بندی نظریه اخالق پروتستان و روح سرمایه داری، با برشمردن ویژگیهای 
عناصر  آنها  از  هركدام  كه  پس انداز  و  سخت كوشی  كار،  روحیه  چون  پروتستانی  اخالق 
سبك زندگی خانواده پروتستانی می باشند، ثابت می كند روح سرمایه داری و توسعه اقتصادی 
كشورها ناشی از این سبك زندگی بوده است؛ اما نقدی كه بر این دو وارد است، اینكه هر 
دو با نگاه یك سویه موضوع را رصد كرده اند، درحالی كه رابطه دیالكتیكی میان سبك زندگی 
عادت واره،  تثلیث  طرح  با  بوردیو  است.  قابل رصد  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  و  خانواده 
نظریه عاملیت و ساختار، در مورد سبك زندگی و جایگاههای  قالب  میدان و سرمایه در 
مختلف در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و... كالن نگری كرده و رابطه تعاملی آنها را در قالب 
ساختار و میدان بیان كرده است. نقدی كه بر بوردیو وارد است، عالوه بر كالن نگری، تفاوت 



      276

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، بهار ۹۷، شماره 68

      276

در  نظریه  این  اثبات  برای  تجربی  پیمایش  فقدان  و  خانواده(  به  توجه  )عدم  تحلیل  واحد 
سطوح مختلف جامعه است.

پایداری خانواده جهت پل زدن میان سبك  با عنوان  تلفیق نظری خود را  این تحقیق، 
و  وبر  اینگلهارت،  نظریه های  از  استفاده  با  خانواده  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  و  زندگی 
بوردیو تكمیل كرده و سپس در خانواده های روستایی به آزمون تجربی آن پرداخته است. 
سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده، با یكدیگر ارتباط 
اجتماعی است كه  آماری همبستگی دارند. خانواده روستایی فضای  تعبیر  به  دیالكتیكی و 
سبك زندگی در آن سرچشمه اَعمال ذهنی و عینی اعضای خانواده است. این سبك زندگی، 
درعین حال كه متمایزكننده آن خانواده از سایر خانواده هاست، انسجام و وحدت بخش اعضای 
خانواده در عملكردهایش است. خانواده به عنوان یك فضای اجتماعی، در درون خود دارای 
شبكه هایی در حوزه های مختلف است كه ازجمله این حوزه ها، شبكه اقتصادی و اجتماعی 
است. خانواده در مركزیت این شبكه ها، نقش مدار و محوری دارد كه با تمامی شبكه ها رابطه 
اقتصادی- توسعه  و  خانواده  مركزی  مدار  به عنوان  زندگی  عبارتی، سبك  به  دارد.  تعاملی 
اجتماعی به عنوان یكی از شبكه های اجتماعی، سیال هستند. پایداری اقتصادی-اجتماعی به 
معنای روند افزایشی شاخصهای توسعه اقتصادی-اجتماعی درون خانواده است؛ به طوری كه 
این روند تكاملی در فرایند تولید و بازتولید دوام داشته باشد تا نسلهای بعد عالوه بر ندیدن 

آسیب در این دو حوزه، از مزایای آن توسعه بهره مند شوند.

شکل )4( مدل تلفیقی رابطه سبک زندگی و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی
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 پیشینه تجربی
بررسی پیشینه مطالعاتی درزمینه رابطه بین سبك زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی، 
با موضوع  كاماًل مرتبط  پژوهشهای  از خأل  بُعد، حكایت  این دو  پایداری  از حیث  به ویژه 
تحقیق حاضر دارد، اما پژوهشهای غیرمستقیمی پیرامون ابعادی از رابطه فوق صورت گرفته 
كه به حتم بنیادهای نظری و روشی مطالعه حاضر را پوشش می دهند. بااین حال، مرتبط ترین 
آثار  بررسی  به  كه  است  بذرافشان و طوالبی نژاد )1396(  مطالعه  تحقیق حاضر،  با  مطالعه 
شهرستان  مركزی  بخش  روستایی  خانوارهای  زندگی  سبك  تحوالت  و  تغییر  بر  نوسازی 
پلدختر پرداختند. به زعم آنها، نوسازی تغییرات زیادی در سبك زندگی اجتماعی، فرهنگی 
آنها به سبك و زندگی شهری داشته است كه  اقتصادی خانوارهای روستایی و گرایش  و 
دراین بین، بیشترین تأثیر نوسازی بر سبك زندگی فرهنگی بوده است؛ به طوری كه باعث تغییر 
در الگوهای فرهنگی و زبانی، الگوهای رفتاری، نوع پوشش و لباس محلی مخصوصًا در بین 
قشر جوان شده است. محققان در پایان چنین نتیجه می گیرند كه بهترین راه برای رسیدن به 
توسعه روستایی،  توجه كافی به فرهنگ محلی است كه مناسب ترین سازگاری را با اوضاع هر 
منطقه دارد و به دلیل انطباق آن با جوامع محلی، برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار ساده تر 

از كاربرد فناوری و تكنولوژی مدرن و پیشرفته است.
و  زندگی  بین سبك  رابطه  بررسی  به  كه  كرد  اشاره  ایران  در  مطالعاتی  به  می توان  اما 
برخی از ساحتهای توسعه پایدار اجتماعی پرداخته اند. برای نمونه، یاری حصار و همكاران 
)1395( در مطالعه تغییر سبك زندگی و اثرات و پیامدهای آن بر تولید و توسعه روستایی در 
شهرستان اردبیل دریافتند كه ارتباط مثبت قوی بین استفاده از رسانه ها و شبكه های اجتماعی 
با تغییر سبك زندگی در نواحی روستایی مورد مطالعه وجود دارد. همچنین، میزان تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی در زندگی روستاهای مورد مطالعه بسیار بیشتر از تغییرات به وجود آمده 
در بخش تولید است و با افزایش تغییرات در سبك زندگی، كیفیت زندگی كاهش پیدا كرده 
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است. عدلی پور و همكاران )1394( با »تحلیل رابطه سبك زندگی و هویت فرهنگی جوانان 
شهر تبریز« به این نتیجه رسیدند كه با گسترش سبك زندگی مدرن، میزان هویت فرهنگی 
افراد كاهش پیدا می كند. مهربان و همكارانش )1393( با پژوهشی تحت عنوان »تأثیر سبك 
زندگی بر توسعه پایدار« به این نتیجه رسیدند كه سبك زندگی، مفهومی عام و كلی است كه 
عالوه بر شغل و مصرف، شامل انتخابهای گسترده، رفتارها و نگرشها و باورها در هر یك از 
حوزه های مذكور می شود. بخارایی و همكاران )1393( در پژوهش »تحلیل جامعه شناختی 
سبك زندگی و گرایش به حقوق شهروندی« كه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان 
جنوبی با روش پیمایشی و شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده و نظام مند و حجم نمونه 989 
نفری انجام داده اند، به این نتیجه رسیدند كه سبك زندگی در گرایش به حقوق شهروندی در 
ابعاد حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی تأثیرگذار است. در همین زمینه، بهنویی 
)1391( با بررسی سه مقوله جوانان، سبك زندگی و هویت اجتماعی در شهر بابلسر، دریافت 
كه بین سبك زندگی و هویت اجتماعی جوانان همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، نوع 
سبك زندگی فرد، برای او تعیین می كند كه با چه كسانی دوست باشد، چه مؤلفه هایی را برای 
دوست بودن با دیگران انتخاب كند و اینكه نوع نگاهش به ملیت، مذهب و خانواده خودش 
»بررسی سبك زندگی  پژوهشی تحت عنوان  با  زارع و همكارانش )1391(  باشد.  چگونه 
جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن« به این نتیجه رسیدند كه بین سرمایه اقتصادی و 

سبك زندگی جوانان رابطه وجود دارد.
رابطه سبك زندگی با سالمت فردی و خانوادگی نیز، یكی دیگر از زاویه پژوهشی در 
مطالعات قبلی در بُعد پایداری اجتماعی توسعه روستاها بوده است. برای مثال، محمدی و 
همكاران )1392( در بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبك زندگی با تعالی خانواده در 
شهر اصفهان نشان دادند كه بین ابعاد سبك زندگی و تعالی خانواده همبستگی مثبت وجود 
داشت. پارسامهر و رسولی نژاد )1394( رابطه سبك زندگی با سالمت اجتماعی را بررسی 
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كرده و دریافتند كه هرچه میزان سبك زندگی سالمت محور در افراد بیشتر باشد، سالمت 
اجتماعی آنان نیز باالتر خواهد رفت.

درزمینه رابطه سبك زندگی و توسعه پایدار اقتصادی، بیگلو )1394( با پژوهشی تحت 
عنوان »اعتماد و امنیت عمومی در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسالمی ایران« به این 
نتیجه رسید كه هر دو متغیر در توسعه پایدار اقتصادی نقش دارند. شفعیا )1392( در »تحلیل 
سرمایه  كه  رسید  نتیجه  این  به  جامعه«  پایداری  در  اقتصادی  فعاالن  اجتماعی  سرمایه  اثر 

اجتماعی باال وسیله ای برای افزایش پایداری اقتصادی محلی است.
و  زندگی  سبك  بین  رابطه  پیرامون  زیادی  مطالعاتی  نیز،  كشور  از  خارج  سطح  در 
توسعه پایدار صورت گرفته است. برای مثال، حسین1 )2011( با مطالعه الگوی مصرف در 
روستاهای بنگالدش دریافت كه الگوهای مصرف در این روستاها در طول زمان همراه با 
توسعه اقتصادی و اجتماعی تغییر كرده و اینكه فناوریها موجب شدند تا بسیاری از جنبه های 
آن داشت كه  از  یافته های ژوبرت2 )1995( حكایت  بهتر شود.  زندگی روزمره روستاییان 
تجارب و سبك زندگی معنوی با شاخصهای آسیب شناسی اجتماعی در گروههای مختلف 
اجتماعی ارتباط دارد. در همین راستا، كارسون و آرنولد3 )1996( به این نتیجه رسیدند كه 
تقیدات درونی دینی و معنوی عامل مهمی در پیشگیری از آسیبهای رفتاری و اجتماعی است. 
همچنین سبك زندگی دینی و توأم با معنویت از رفتارهای خودكشی، طالق و انحرافات 

اجتماعی پیشگیری می كند.
در  زیادی  مطالعات  با  نیز،  جامعه  اعضای  بر سالمت  زندگی  سبك  تأثیر  با  رابطه  در 
خارج از كشور مواجهیم. به طوری كه نتایج تحقیق دی4 )2011( نشان داد كه سبك زندگی 

1. Hossain
2. Joubert
3. Carson and Arnold
4. Day
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دینی با سالمت اجتماعی افراد یك جامعه مرتبط است. سالیبورسكا و همكاران1 )2012( با 
تحلیل سبك زندگی جوانان در نواحی شهری و روستایی به این نتیجه رسیدند كه سبك 
زندگی جوانان روستایی ازلحاظ تغذیه و تحرك بدنی، متفاوت از جوانان شهری است و 
جوانان روستایی سالم تر از جوانان شهری هستند. تالوس2 )2016( در پژوهشی با عنوان تأثیر 
سبك زندگی بر شاخصهای بهداشتی، به این نتیجه رسید كه سبك زندگی روستاییان روی 
شاخصهای بهداشتی آنها تأثیر دارد و باالخره اینكه یانگ و همكاران3 )2016( در تحقیق خود 
پیرامون ارتباط بین سالمت روانی ناسالم و سبك زندگی ناسالم، نشان داد كه سبك زندگی 

افراد با سالمت روانی آنها رابطه دارد.
پایدار  توسعه  و  پایدار  زندگی  سبك  بین  رابطه  درزمینه  قبلی  مطالعات  جمع بندی 
اقتصادی-اجتماعی داللت بر این دارد كه با توجه به مرور صورت گرفته بر ادبیات موجود، 
پژوهشهای كاماًل مرتبط نادری در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر انجام شده است. بااین حال 
با توجه به پژوهشهای غیرمستقیم و پراكنده ای كه در این زمینه صورت گرفته است، می توان 

موارد زیر را نتیجه گیری كرد:
اول( اكثر مطالعات قبلی در سطح كالن و ملی و بیرون از نهاد خانواده انجام شده اند، 

درحالی كه واحد سنجش و تحلیل مطالعه حاضر، خانواده بوده است.
دوم( فرض مطالعات قبلی بر این بوده است كه ارتباط خطی یك طرفه میان سبك زندگی 
و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؛ به عبارتی، رابطه دیالكتیكی بین آنها بررسی 
نشد. درحالی كه فرض اصلی تحقیق حاضر، رابطه دوسویه و تعاملی بین این دو متغیر است.
دیگر  تحقیقاتی  در  و  مستقل  متغیر  به عنوان  زندگی  سبك  تحقیقات،  برخی  در  سوم( 

به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده است. درحالی كه در این تحقیق، سبك زندگی در هر دو 

1. Suliburska
2. Taloș
3. Yang

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suliburska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22462458
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نقش مستقل و وابسته مفهوم سازی و آزمون شده است.
چهارم( مؤلفه های سبك زندگی و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی به صورت تفكیكی 
و اكثراً در سطح كالن یا در سطح گروهها بررسی شده اند، درحالی كه تحقیق حاضر آنها را 

به صورت ارتباط متقابل در سطح خانواده های روستایی بررسی كرده است.

روش

ماهیت و روش تحقیق
در تحقیق حاضر از روش پیمایش و از نوع مقطعی آن استفاده شده و تكنیك گردآوری 
داده ها، پرسشنامه بوده است. واحد سنجش در این تحقیق، فرد )سرپرست خانواده(، اما واحد 

تحلیل، خانواده های روستایی بوده اند.

جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق شامل كلیه سرپرستان خانواده های روستایی شهرستان بستان آباد در 
سال 1396 بوده است كه بر اساس آمار موجود، در 9 دهستان و 180 روستای شهرستان 
بستان آباد تعداد 18645 خانوار سكونت داشتند و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 376 
خانوار روستایی به عنوان حجم نمونه انتخاب و پیمایش شدند. برای دسترسی به نمونه ها نیز، 
از تلفیقی از روشهای نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، طبقه بندی شده متناسب و تصادفی 
ساده استفاده شد. به این ترتیب كه ابتدا از 9 دهستان در سطح شهرستان، 3 دهستان به صورت 
تصادفی انتخاب شدند و از هر دهستان به صورت تصادفی یك روستا تعیین شد و درنهایت 
نیز با توجه به حجم جمعیت روستاهای منتخب، با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب، 
به صورت تناسبی حجم نمونه ها از هر روستا تعیین و به صورت تصادفی ساده خانواده های 

نمونه انتخاب و پیمایش شدند.
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سنجه ها
1- توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی: كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه كه برای 
اولین بار در سال 1987 در قالب گزارش برانتلند، اصطالح توسعه پایدار را ارائه داد، توسعه 
در  اشكال  ایجاد  بدون  را  فعلی  نسل  نیازهای  كه  كرد  تعریف  توسعه ای  به عنوان  را  پایدار 
توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می كند؛ بنابراین، توسعه پایدار به 
معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداكثرسازی رفاه انسان فعلی 
مقیاس  پایایی  نیازهایشان است. مقدار  برآوردن  برای  آتی  نسلهای  توانایی  به  بدون آسیب 
توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی كه تركیبی از دو بُعد توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار 
اجتماعی است، برابر با 0/820 بود كه نشان از سازگاری درونی گویه های آن دارد. در این 
تحقیق، توسعه پایدار در دو بُعد توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار اجتماعی سنجش 

شده است:
توسعه پایدار اقتصادی: پایداری توسعه اقتصادی به معنی تقویت مبانی اقتصاد و دستیابی 
به امنیت اقتصادی ازنظر دسترسی به معیشت پایدار، در امور مستمر و باثبات، اشتغال سودمند 
و منابع مالی قابل اتكا و درنهایت، فناوری مقتضی و همساز با محیط جهت بهره برداری از منابع 
انسانی است )كمیته برنامه ریزی صنایع تبدیلی و تكمیلی و توسعه روستایی، 1382(؛ بنابراین، 
پایداری توسعه اقتصادی به عنوان یكی از ابعاد توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی، با مؤلفه هایی 
ارتقای ظرفیتهای فیزیكی و انسانی خانواده، افزایش امكانات رفاهی خانواده و اشتغال پایدار 
مورد تبیین قرار می گیرد. برای سنجش این بُعد از توسعه پایدار، از سه مؤلفه با 16 گویه در 
قالب طیف لیكرت 7 گزینه ای استفاده شد كه از تركیب آنها به عنوان متغیر فاصله ای استفاده شد. 

.)α=0/731( مقیاس پایداری توسعه اقتصادی از پایایی باال برخوردار بود
و  بارور  و  سالم  زندگی  به عنوان  اجتماعی،  توسعه  پایداری  اجتماعی:  پایدار  توسعه 
هماهنگ با طبیعت تعریف شده است. در این تعریف، بقا و حیات جامعه، همگام با حفظ 
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از  باالترین سطح رضایت  به  دستیابی  برای  اقتصادی  نظامهای  با  مرتبط  و  محیطی  كیفیت 
زندگی است )بنیاد همكاری بین المللی آلمان1، 2004(. بنا به این تعریف، پایداری توسعه 
آحاد  اساسی  نیازهای  رفع  طریق  از  سالم  زندگی  معنای  به  روستایی  نواحی  در  اجتماعی 
جامعه روستایی، با در نظر گرفتن كیفیت زندگی و همگام با حفظ كیفیت محیطی و مرتبط 
با نظامهای اقتصادی در مسیر دستیابی به باالترین سطح رضایت از زندگی تعریف می شود. 
برای عملیاتی سازی پایداری اجتماعی توسعه، از 10 سؤال كمی و 5 گویه كیفی در قالب 
طیف لیكرت 7 گزینه ای استفاده شد و تركیب آنها در سطح مقیاس فاصله ای مورداستفاده 
قرار گرفت. مقدار آلفای مقیاس توسعه پایدار اجتماعی برابر با 0/630 داللت بر سازگاری 

درونی باالی گویه های این مقیاس با همدیگر دارد.
2- سبک زندگی پایدار: ازنظر گیدنز، سبك زندگی عبارت است از تالش برای شناخت 
مجموعه منظمی از رفتارها یا الگویی از كنشها كه افراد آنها را انتخاب كرده و كنشهایشان در 
زندگی روزمره به واسطه آنها هدایت می شود )خوشنویس، 1389(. برخی نیز سبك زندگی را 
با »هویت« پیوند می زنند. سبك زندگی نظام واره و سیستم خاص زندگی است كه به یك فرد، 
خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره، هندسه كلی رفتار بیرونی و 
جوارحی است و افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متمایز می سازد )شریفی، 1391(. این 
تعریف به گونه ای هویت فرد را در برابر دیگران به نمایش می گذارد، بنابراین می توان منظور 
از سبك زندگی را چنین بیان كرد؛ مجموعه ای از رفتارها و عملكردهایی كه یك فرد به منظور 
تأمین نیازها و احتیاجات روزمره خود به كار می گیرد. شیوه زندگی هر فرد، بیانگر هویت و 
شخصیت آن فرد است. از جمع بندی تعاریف به دست می آید كه سبك زندگی، دستورالعملی 
است كه سرچشمه اَعمال انسانی در اَشكال عینی و ذهنی است؛ به عبارت دیگر، سبك زندگی 
را می توان از اندیشه تا عمل رصد كرد. اگر در چارچوب این تعریف به سبك زندگی پایدار 

1. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
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از یك سو ویژگیهای سبك  پایدار، سبكی است كه  بپردازیم، پی می بریم كه سبك زندگی 
زندگی را داراست و از سوی دیگر، جزء پایداری نیز بدان افزوده می شود. در تعریف سبك 
زندگی پایدار كه عمدتًا در ادبیات به زندگی پایدار معروف است، اشاره می شود كه آن، نوعی 
سبك زندگی است كه سعی دارد استفاده فرد یا جامعه از منابع طبیعی زمین و منابع فردی 
انتخابها و تصمیمهای سبك  پایداری در مورد  پایدار اساسًا كاربرد  را كاهش دهد. زندگی 
به گونه ای  بایستی  معناست كه سبك زندگی  بدان  آن،  برداشت مرسوم  زندگی است و در 
باشد كه ضمن برآورده ساختن نیازهای نسل فعلی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی، منجر به تخریب این عوامل برای نسلهای آتی نشود )اجالس عمومی سازمان 

ملل1، 2005(.
از حیث عملیاتی سازی نیز، سبك زندگی پایدار در این پژوهش در قالب 7 بُعد شامل 
دین داری، نظام خانواده، هویت، ساختار اجتماعی، ارزشها، ساختار اقتصادی و الگوی مصرف 
سنجش شده است. شیوه سنجش همه این 7 بُعد، بر اساس طیف لیكرت 7 گزینه ای بوده 
است. مقدار آلفای مقیاس كل سبك زندگی پایدار برابر با 0/890 بود كه داللت بر پایایی 

باالی مقیاس و به عبارتی سازگاری درونی گویه های آن دارد.
دین داری: ازنظر كویینگ، كینگ و كارسون2 )2000(، دین یك نظام سازمان یافته از باورها، 
كردارها، شعائر و نمادهاست كه با هدف 1( تسهیل قرب به امر مقدس یا متعالی )خدا، قدرت 
عالی تر و یا حقیقت/واقعیت غایی( و 2( پرورش درك از رابطه و مسئولیت پذیری فرد نسبت 
به دیگران در زندگی كردن با همدیگر در یك اجتماع ایجادشده است. برای سنجش این بُعد 
از سبك زندگی پایدار، از گویه هایی همچون »دست كشیدن از غذا پیش از سیری« و »تلقی 

مقیاس دین داری  برای  آلفا  باالی  استفاده شده است. مقدار  از دین«  امر فردی و سلیقه ای 

1. United Nations General Assembly
2. Koenig, King and Carson

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
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.)α=0/797( داللت بر پایایی باالی مقیاس دارد
ساختار اجتماعی: مجموعه روابط و پیوندهایی است كه میان افراد، گروهها و طبقات 
مختلف یك جامعه برقرار است. برای سنجش این بُعد از پایداری سبك زندگی، از گویه هایی 
بیدار شدن«  و  خوابیدن  ساعات  به  »توجه  و  خانه«  در  كردن  كار  گروهی  »میزان  همچون 
زا سازگاری  آن  كه گویه های  داد  نشان   )α=0/662( مقیاس این  آلفای  مقدار  استفاده شد. 

باالیی نسبت به همدیگر برخوردارند.
نظام مندی خانواده: اساس تشكیل خانواده این است كه زن و مردی می كوشند اراده خود 
را بر تأسیس آن و قبول تكالیفی كه شرع برای آنها معین كرده، محقق گردانند. سنجش این 
بُعد از سبك زندگی با گویه هایی همچون »قدرت پدر خانواده« و »مهم بودن حضور پدر و 
مادربزرگ در خانواده« انجام شد. مقدار آلفای مقیاس نظام مندی خانواده برابر با 0/802 بود 

كه نشان از سازگاری باالی درونی گویه های آن دارد.
و  شناخته شدن  به  انسان  طبیعی  نیاز  از  و  است  بودن«  كسی  »چه  معنی  به  هویت: 
خانواده های  سطح  در  هویت  سنجش  برای  برمی آید.  جایی  یا  چیزی  به  شناسانده شدن 
روستایی، از گویه هایی همچون »احساس تعلق، خاطر مشترك و تعهد افراد به خانواده« و 
»دل بستگی به میراث گذشته« استفاده شد. مقدار آلفای مقیاس هویت )α=0/691( داللت بر 

سازگاری باالی گویه های آن دارد.
ارزشها: عقایدی اند كه خانواده یا گروههای انسانی درباره آنچه مطلوب، مناسب، خوب 
یا بد است، دارند. برای عملیاتی سازی بُعد ارزشها، از گویه هایی مانند »میزان تمایل به ازدواج 
جوانان«، »میزان طالق« و »میزان افزایش سن ازدواج« استفاده شد. مقیاس ارزشها از پایایی 

.)α=0/601( باال و به عبارتی سازگاری درونی باالیی برخوردار بوده است
خواهد  متفاوت  اقتصادی  ساختار  مختلف،  زندگی  سبكهای  در  اقتصادی:  ساختار 
تولیدمداری، سرمایه زایی و  از سبك زندگی، مصرف گرایی،  اقتصادی  بُعد ساختار  بود. در 



      286

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، بهار ۹۷، شماره 68

      286

سرمایه سوزی معرفهای مهم به شمار می روند كه بسته به سبكهای زندگی مختلف، كمیت و 
كیفیت متفاوتی به خود می گیرند. برای سنجش این بُعد، از گویه هایی همچون »میزان توجه 
درآمدهای  به  توجه  »میزان  و  آن«  پرورش  و  دام  به  دادن  »اهمیت  كشاورزی«،  فعالیت  به 
غیركشاورزی« استفاده شد. مقیاس ساختار اقتصادی از پایایی باالیی برخوردار بود كه نشان 

.)α=0/615( می دهد گویه های آن از سازگاری درونی باالیی برخوردارند
مفاهیم  این  از  فراتر  حتی  یا  پوشاك  و  مسكن  خوراك،  دربرگیرنده  مصرف:  الگوی 
برای  می باشند.  متفاوت  و  متنوع  خانواده ها  زندگی  اساس سبك  بر  الگو  این  كه  می باشند 
سنجش الگوی مصرف در سطح خانواده ها، از گویه هایی همچون »میزان قانع بودن به حداقلها 
در خوردن« و »میزان اهمیت ساده  پوشیدن« استفاده شد. مقدار باالی آلفا برای مقیاس الگوی 

مصرف )α=0/624( داللت بر سازگاری درونی باالی گویه های آن داشت.

یافته ها

بافت نمونه آماری
نتایج تحقیق نشان داد كه اكثریت قریب به اتفاق نمونه تحقیق )97/9 درصد( را مردان 
تشكیل داده و زنان 2/1 درصد نمونه را شامل شده اند. در رابطه با سن سرپرست خانوار، 
نیمی از پاسخگویان )49/5 درصد( در سنین 41 تا 60 سال و بیش از یك سوم آنها )35/6 
درصد( در سنین 31 تا 40 سال واقع شده اند. همچنین، بیش از نیمی از پاسخگویان )53/5 
درصد( وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده خود را در حد متوسط، 29/7 درصد در حد 

باال و 16/8 درصد در حد پایین ارزیابی كرده اند.
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)n=376( بافت جمعیتی نمونه )جدول )1

%fمتغیرها و طبقات

جنس سرپرست خانوار
36897/9مرد

82/1زن

سن سرپرست خانوار

20123/2 تا 30 سال

3113435/6 تا 40 سال

4118649/5 تا 60 سال

614411/7 سال و باالتر

 ارزیابی ذهنی از وضعیت اقتصادی
و اجتماعی خانواده

4010/6بسیار باال

7219/1باال

20153/5متوسط

5013/3پایین

133/5بسیار پایین

سنجش توسعه پایدار روستایی و ابعاد آن

برای سنجش توسعه پایدار در سطح خانواده های روستایی، مؤلفه هایی در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی طرح شده است كه نتایج بررسی میزان توسعه پایدار در این دو بُعد به این شرح 

است:
1- در كل میزان پایداری خانواده های روستایی بیشتر از حد متوسط بوده است

.)SD=13/42 ،M=80( 
2- پایداری اقتصادی خانواده های روستایی و توجه به معرفهای آن در بین خانواده ها 

.)SD=10/65 ،M=54/53( بیشتر از حد متوسط بوده است
نزدیك  تقریبًا  نبوده و  قبولی  قابل  اجتماعی خانواده های روستایی در حد  پایداری   -3
به میانگین است )SD=4/88 ،M=20/45(. برای مثال، میزان گرایش به ُمد از پوشاك گرفته 
شرایط  گذشتگان،  تجارب  از  استفاده  درحالی كه  بوده،  باال  خانواده ها  در سطح  تا خوراك 
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بهداشتی، توجه به نفع جمعی، سخت كوشی و امثال آن به عنوان معرفهای پایداری اجتماعی 
خانواده های روستایی در حد نازلی بوده است.

جدول )2( آماره های توصیفی مربوط به ابعاد توسعه پایدار

مقیاس كل توسعه پایدارتوسعه پایدار اجتماعیتوسعه پایدار اقتصادیآماره های توصیفی

M452166 مفروض

M54/5320/4580 واقعی

SD10/654/8813/42

.Min28742

.Max8439121

سنجش سبک زندگی پایدار و ابعاد آن
نظام مندی،  ارزشها،  مصرف،  الگوی  هفت گانه  ابعاد  در  پایدار  زندگی  سبك  بررسی 

دین داری، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و هویت نشان داد كه:
1- از مجموع معرفهای الگوی مصرف، ارزشها، نظام مندی، دین داری، ساختار اجتماعی، 
ساختار اقتصادی و هویت تحت عنوان سبك زندگی، این نتیجه عاید می گردد كه پایداری 

سبك زندگی خانواده های روستایی پایین تر از حد متوسط بوده است.
2- بیشترین پایداری خانواده های روستایی در سبك زندگی، مربوط به دو بُعد دین داری 
)SD=7/31 ،M=22/11( و هویت )SD=7/66 ،M=31/52( بوده است كه میانگین واقعی این 

دو بُعد بیشتر از میانگین مفروضشان )به ترتیب M=18 و M=30( بود.
و  اصالتها  تعهدات،  و  تعلقات  به  احترام  جهت  در  بیشتر  پاسخها  هویت،  بُعد  در   -3
گذشتگان بوده است. همچنین، جایگاه ساختار اقتصادی در سبك زندگی با معرفهایی چون 
و  مثبت  تقریبًا  غیركشاورزی  درآمدهای  و  پس انداز  كشاورزی،  فعالیتهای  مصرف،  تولید، 
پایدار ارزیابی شده است )SD=6/58 ،M=26/07(، اما جایگاه ساختار اجتماعی با معرفهایی 
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چون كار گروهی، اعتماد، احترام، نظم و خوش قولی كمتر از حد متوسط است
.)SD=6/73 ،M=25/74( 

4- جایگاه الگوی مصرف با معرفهایی چون ساده زیستی، میزان تناسب درآمد با هزینه 
)SD=2/88 ،M=7/88( و نیز جایگاه ارزشها با معرفهایی مانند گسترده بودن شكاف نسلی، 
ازدواج، جنسیت گرایی و موقعیت زنان در سبك زندگی خانواده های روستایی در حد مطلوبی 

.)SD=3/65 ،M=14/24( نیست و متحمل ناپایداری زیادی است
جدول )3( آماره های توصیفی مربوط به ابعاد سبک زندگی پایدار

آماره های 
توصیفی

الگوی 
مصرف 
خانواده

ارزشهای 
خانواده

نظام مندی 
خانواده

دین داری 
خانواده

ساختار 
اجتماعی 
خانواده

ساختار 
اقتصادی 
خانواده

هویت 
خانواده

مقیاس 
کل سبک 
زندگی 
پایدار

 M
9182718302730159مفروض

M7/8814/2417/3322/1125/7426/0731/52157 واقعی

SD2/883/655/277/316/736/587/6626

.Min358812111385

.Max18323545585058261

آزمون همبستگی بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی
نتایج مربوط به رابطه بین ابعاد هفت گانه سبك زندگی پایدار و ابعاد دوگانه توسعه پایدار 
)اقتصادی و اجتماعی( در جدول شماره )4( نشان داده شده است. طبق یافته های این جدول:
1- بین هفت بُعد سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی خانواده های 
در  اقتصادی-اجتماعی  پایداری  هرچه  كه  معنی  بدین  دارد.  وجود  مثبت  رابطه  روستایی 
سطح خانواده های روستایی بیشتر باشد، پایداری سبك زندگی آنها در سطح باالتری قرار 
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خواهد داشت و برعكس. به تعبیری، اگر خانواده های روستایی در سبد سبك زندگی خود، 
دین مداری، نظام مندی، هویت، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و الگوهای مصرف خود 
ابعاد توسعه  اندازه پایداری خانواده در  را در جهت پایداری سوق و ارتقا دهند، به همان 

.(r=0/47۱ ،p<0/00۱) اقتصادی و اجتماعی ارتقا خواهد یافت
داشت   اقتصادی خانواده ها  پایدار  توسعه  با  را  رابطه  بیشترین  پایدار  زندگی  2- سبك 

 (r=0/۳0۶ ،p<0/00۱) تا توسعه پایدار اجتماعی (r=0/4۶۳ ،p<0/00۱)

3- از طرفی، وقتی در همبستگی بین ابعاد سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-
اجتماعی خانواده ها دقیق تر می شویم، پی می بریم كه همبستگی بُعد اقتصادی سبك زندگی با 
 ،p<0/00۱) پایداری اقتصادی-اجتماعی خانواده نسبت به سایر ابعاد در حد باالیی قرار دارد
r=0/۶40) و این نشان از وجود سبك زندگی تك ساحتی و اقتصادگرای خانواده های روستایی 

نادیده گرفتن سرمایه های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود  این سبك زندگی،  دارد. كاركرد 
كه درنهایت ناپایداری را برای خانواده های روستایی رقم خواهد زد. در حوزه توسعه پایدار 
اجتماعی نیز، سبك زندگی در بُعد الگوی مصرف باالترین همبستگی را با پایداری اجتماعی 
مصرف  الگوی  هرچه  می دهد  نشان  كه   (r=0/۳07  ،p<0/00۱) دارد  روستایی  خانواده های 
خانواده های روستایی در خوراك، پوشاك و مسكن در جهت پایداری ارتقا یابد، پایداری 
اجتماعی آن نیز ارتقا خواهد یافت و برعكس، جهت گیری غیرپایدار الگوی مصرف در سطح 

خانواده ها، منجر به ناپایداری بیشتر آنها در حوزه اجتماعی خواهد شد.



تعامل بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار خانواده های روستایی

291      

جدول )4( همبستگی بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی

مقیاس كل توسعه پایدارتوسعه پایدار اجتماعیتوسعه پایدار اقتصادیابعاد سبك زندگی
∗∗∗0/471∗∗∗0/306∗∗∗0/463مقیاس كل سبك زندگی

∗∗∗0/150∗∗∗0/135∗∗∗0/211بُعد دین داری

∗∗∗0/277∗∗∗0/224∗∗∗0/188بُعد نظام مندی

∗∗∗0/345∗∗∗0/288∗∗∗0/371بُعد هویت

∗∗∗0/610∗∗∗0/294∗∗∗0/640بُعد ساختار اقتصادی

∗∗0/233∗∗0/097∗∗∗0/163بُعد ساختار اجتماعی

∗∗∗0/283∗∗∗0/307∗∗∗0/216بُعد الگوی مصرف

∗∗∗0/180∗∗∗0/177∗∗∗0/224بُعد ارزشها

p>0/01 ∗∗p>0/001 ∗∗∗

بحث
از  پایین تر  در حد  اجتماعی خانواده های روستایی  پایداری  میزان  كه  داد  نشان  یافته ها 
حد متوسط است، اما پایداری اقتصادی توسعه خانواده های روستایی باالتر از حد متوسط 
بوده است. در رابطه با پایداری سبك زندگی نیز، میزان پایداری سبك زندگی خانواده های 
روستایی در سطح پایین تر از حد متوسط بوده است كه این پایداری در بُعد اقتصادی سبك 
زندگی نسبت به سایر ابعاد هفت گانه بیشتر بوده است؛ به عبارتی، توجه خانواده ها در سبك 

زندگی بیشتر روی مسائل اقتصادی بوده است.
این نتایج مبنی بر میزان پایداری خانواده های روستایی در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی 
از یك سو و سبك زندگی از سوی دیگر، داللت بر این دارد كه با افزایش پایداری در سبك 
افزوده می شود؛ یعنی خانواده هایی كه در  آنها  پایداری توسعه  بر میزان  زندگی خانواده ها، 
ارزشها،  اجتماعی،  سرمایه  هویت مداری،  نظام مندی،  دین مداری،  خود  زندگی  سبك  سبد 
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در حوزه  باشد،  داشته  متوسط  از  پایین تر  در حد  را  الگوهای مصرف  و  اقتصادی  سرمایه 
توسعه خانواده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز وضعیت پایین تر از حد متوسطی خواهند 
داشت. عكس این قضیه نیز صادق است؛ به طوری كه خانواده هایی كه سطح باالتری از توسعه 
پایدار اقتصادی و اجتماعی را تجربه می كنند، سبك زندگی پایدارتری را نیز تجربه می كنند. 
بهنویی )1391(، بخارایی )1393(، شفعیا )1392(، عدلی پور  یافته های  با  یافته، مطابق  این 
)1394(، محمدی )1392(، تالوس )2016(، یانگ )2016( منیسون )2012( و والش )2011( 
است، هرچند نامبردگان نگاه كثرت گرا آن هم در سطح خانواده نداشته و رابطه علت-معلولی 

بین مؤلفه های سبك زندگی پایدار و مؤلفه های توسعه پایدار را بررسی كرده اند.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه از میان ابعاد هفت گانه سبك زندگی، سه بُعد 
باالترین  ترتیب  به  روستایی  خانواده های  اجتماعی  ساختار  و  اقتصادگرایی  هویت مداری، 
جایگاه را در سبك زندگی خانواده های روستایی از حیث پایداری دارند كه این نتیجه نشان 
از برتری نقش هویت، اقتصادگرایی و ساختار اجتماعی خانواده ها در پایداری و ناپایداری 
سبك زندگی آنها دارد. از میان ابعاد توسعه پایدار خانواده ها، سبك زندگی بیشترین رابطه را 
با توسعه اقتصادی این خانواده ها داشته است كه این یافته نشان از نگاه تك ساحتی سرپرستان 
خانواده های روستایی و اولویت دهی آنها به بُعد فیزیكی، معیشتی و عینی در زندگی دارد. 
نتایج تحقیق بذرافشان و طوالبی نژاد )1396(، بیگلو )1394( و زارع )1391(  با  یافته  این 
همسویی دارد؛ بدین معنا كه تغییراتی را كه توسعه اقتصادی خانواده ها در سبك زندگی آنها 

و برعكس ایجاد می كند، بیشتر از سایر ابعاد توسعه است.
ساختاربندی یافته های مربوط به رابطه همبستگی مثبت بین سبك زندگی پایدار و توسعه 
پایدار اقتصادی و اجتماعی در سطح خانواده های روستایی در چارچوب نظریه های اینگلهارت، 
وبر و بوردیو، داللت بر تأیید گزاره های این نظریه ها در این حوزه دارد؛ اگرچه نظریه های 
نامبرده صرفاً بر رابطه یك سویه و علی میان این سبك زندگی و توسعه پایدار تأكید داشته اند؛ 
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اما نتایج تحقیق حاضر، افق نظری خود را فراتر نهاده و با مفروض گرفتن رابطه همبستگی 
بین این دو متغیر، به آزمون تجربی آن پرداخت كه نتایج داللت بر تأیید فرضیه اصلی تحقیق 
مبنی بر رابطه دوسویه بین سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در سطح 
خانواده های روستایی داشته است. گرچه در نتایج، میزان همبستگی برخی از ابعاد سبك زندگی 
با توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، بیشتر از بقیه بوده است كه البته این موضوع ناشی از 
به علت شرایط و ساختار حاكم وجود  ترجیحاتی است كه در سطح خانواده ها  اولویتها و 
دارد. این ترجیح اقتصادی خانواده ها را نیز می توان بر اساس فرضیه كمیابی اینگلهارت چنین 
تبیین كرد كه اولویتهای آنها بازتاب محیط اجتماعی-اقتصادی شان است و خانواده ها بیشترین 
ارزشها را برای آن چیزهایی قائل می شوند كه عرضه آنها نسبتاً كم است و شرایط اقتصادی 
فعلی جامعه روستایی داللت بر كمیابی مؤلفه های اقتصادی در این جامعه دارد و این كمیابی، 
بر اولویت آنها افزوده است. ضمن آنكه تغییرات اقتصادی، تكنولوژیكی و اجتماعی-سیاسی در 
سطح روستاها به ویژه از زمان بعد از انقالب اسالمی و درنتیجه مدرنیته منحرفی كه با مشخصه 
پس افتادگی بُعد اجتماعی از اقتصادی در سطح روستاها شاهد بودیم )حبیب پور گتابی و صفری 
شالی، 1390(، فرهنگ و در معنای وسیع تر سبك زندگی جامعه روستایی را در معرفهایی چون 
هویت مداری، اقتصادگرایی، ساختار اجتماعی و... تغییر داده است. اگر از زاویه بوردیو به این 
تغییرات اقتصادی، تكنولوژیكی و... نگاه كنیم، باید گفت كه این تغییرات و تحوالت توسعه ای و 
تجارب زیسته ناشی از آنها )میدان و زمینه(، منجر به شكل گیری ساختارهای ذهنی )عادت واره( 
در روستاییان شده كه متفاوت و گاه مغایر با ساختارهای ذهنی قبلی است. این تغییرات به عنوان 
حامالن مدرنیته، عادت واره افراد را تغییر می دهند و این تغییر عادت واره به سهم خود منجر به 
تولید و بازتولید ذائقه در حوزه های مختلف سبك زندگی می شود. ضمن اینكه در نقطه مقابل، 
این تغییر در سبك زندگی، تغییر در پایداری توسعه اقتصادی-اجتماعی در جامعه روستایی را 

رقم خواهد زد.
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در پایان اینكه این نگاه نظری به رابطه دوسویه بین سبك زندگی پایدار و توسعه پایدار 
اقتصادی و اجتماعی در تحقیق حاضر، برخالف تحقیقات قبلی، زاویه بالنسبه جدیدی در 
مطالعات این حوزه است كه در این تحقیق موردتوجه قرار گرفته و بنابراین نیاز به آزمون 
تجربی از سوی مطالعات بیشتر دارد؛ بنابراین، می توان تحقیقات آتی را به مطالعه بیشتر در 
از  انباشتی  به  نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات آتی،  بر اساس  بتوان  تا  این زمینه سوق داد 

ادبیات در این حوزه مطالعاتی دست یافت.
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