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بـا  (بررسي تأثير توسعه منطقه عسلويه بـر كيفيـت زنـدگي    
 )رويكرد رشد صنعتي

  
  3فريدون وحيدا*  2رضا فاضل*  1نگين حجازي

  چكيده 
مقاله، بررسي تأثير توسعه اقتصادي ناشي از رشد صنعتي منطقه ويژه اقتصادي پـارس  هدف اين 

اساس هدف، كـاربردي و   نوعِ پژوهش بر. بر سبك و كيفيت زندگي بوميان منطقه عسلويه است
اطالعات با اسـتفاده از توزيـع پرسشـنامه در    . توصيفي ـ تحليلي است  ،اساس روش و ماهيت بر

حضور صـنعت و گسـترش   : ها نشان داد هيافت. نفر از بوميان منطقه گردآوري شده است 195بين 
ها و امكانات زيربنايي  تزيرساخ. اي داشته است هسريع توسعه صنعتي در منطقه پيامدهاي دوگان

هـاي فرهنگـي و شـيوه معيشـتي      شلي سبب بروز تغييراتي در نگـر نسبت به قبل بهبود يافته، و
از بين رفتن كشاورزي بوميان و نيز محدود شدن صيادي و تمايل بوميان به كارهاي . نشده است

شاخصـي   4هاي سنتي در جامعه بومي به خطر بيفتد، در اين تحقيق از  لخدماتي باعث شده شغ
هـاي   هايجـاد را « ،بوميان منطقه در نظـر گرفتـه شـده   ر كه براي بررسي تأثير توسعه اقتصادي ب

  . بيشترين تأثيرگذاري را در منطقه و سبك زندگي داشته است» ارتباطي
كيفيت زندگي، منطقه ويـژه اقتصـادي، توسـعه اقتصـادي، توسـعه اجتمـاعي و        :واژگان كليدي

  .عسلويه
  87-113صص   94بهار   چهاردهمشماره  سال چهارم  فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي 

 

   3/12/93: تاريخ پذيرش مقاله     17/6/93: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                        
  ).hejazins8@gmail.com(كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي، نويسنده مسئول . 1
  ).rfazel49@yahoo.com(عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز . 2
  ).ايميل ندارند(شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دهاقان  دكتراي جامعه. 3
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  مقدمه
المللـي در   نهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري ـ بي  تور پشتيباني از فعاليظمن هها ب تدول

اشـتغال  وري، صـادرات غيرنفتـي، ايجـاد    اناي و توليد و پردازش كاال، انتقال ف هاقتصاد منطق
هـايي كـه اسـتعداد و     نگذاري داخلي و خـارجي در شهرسـتا   همولد و جلب و تشويق سرماي

عنـوان منطقـه ويـژه اقتصـادي      بـا  را منـاطقي  ،توان الزم براي تحقق اهداف مذكور را دارند
ترين آثار اقتصـادي ـ اجتمـاعي منطقـه ويـژه اقتصـادي شـامل گسـترش          ممه. كنند يايجاد م

 :1378 ازكيـا، (رشد اشتغال و به تبع آن، افزايش درآمدهاي روسـتاييان  صنعت در روستاها، 
، افـزايش امكانـات و   )40- 43 :1384 وثـوقي، (، كاهش مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر     )360

تسهيالت رفاهي روستاييان، تغيير الگوي مصرف مواد غـذايي و كاالهـاي مصـرفي بـادوام،     
اي، برخورداري از آمـوزش، افـزايش    و بيمهوري از خدمات بهداشتي، درماني  افزايش بهره

 ازكيـا، (رضايت و امنيت شـغلي، ارتقـاي اعتمـاد اجتمـاعي و افـزايش ارتباطـات اجتمـاعي        
توانـد   يمحيطـي صـنعت مـ    تاز طرف ديگـر از ديـدگاه زيسـ    .شود يو غيره م) 371 :پيشين

  . محيطي منطقه را مورد تهديد قرار دهد پايداري زيست
قرن و اجراي بسياري از الگوهاي نظري و تجربي در كشورهاي  با گذشت بيش از نيم

عنوان رويكرد غالب  هترديد صنعتي شدن ب يهاي رشد، ب باز قبيل ايجاد قط ،در حال توسعه
كشورهاي درحال توسـعه  . اي برخوردار بوده است ههاي اخير از جايگاه ويژ هتوسعه، در ده

ل پيچيـده  ئها و مسـا  ضادي با بسياري از تناقدر عصر حاضر به دنبال تحول اجتماعي و اقتص
اند، تأثير عواملي چون ارتباطات، شهرنشـيني، صـنعتي شـدن جامعـه، گسـترش       هرو شد هروب

صنعت نفـت در   ويژه هاز طرفي ورود صنعت، ب. در اين رشد نقش بسزايي دارد... آموزش و
ر سـاختار اكولـوژيكي   تغييـرات بسـياري د   ،جوامع محلي به مانند يك كاتاليزور بسيار قوي

... مناطق داراي نفت، روابط اقتصادي ـ اجتماعي، شـيوه معيشـت و سـبك زنـدگي مـردم و      
  . وجود آورده است هب

هاي توليد صنعتي و چگونگي نفوذ آن به منطقه روستايي از اواخـر دهـه هفتـاد     يبررس
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بـا ديـدگاه   هـا در زمينـه صـنعت روسـتايي،      شاما اكثـر پـژوه  . مورد توجه قرار گرفته است
شدند، آن هم رويكردي كه در آن بـه نقـش نهادهـا و آثـار اجتمـاعي و       ياقتصادي انجام م

تالش در جهت  ،تواند يتوسعه اجتماعي در يك معناي عام م. شد يفرهنگي جامعه توجه نم
ايـن تـالش در گـرو    . هاي انسان در حـوزه اجتمـاع باشـد    تها و قابلي يبه فعل رساندن تواناي

در . ازهاي اوليه است كه خود معلول توسعه ديگري به نام توسعه اقتصادي اسـت برآوردن ني
گذاران  ين رو سياستااز . نيازهاي اوليه تأمين شود توسعه اقتصادي انتظار اين است كه پيش

. هاي مادي و نيازهاي اوليـه توجـه داشـته باشـند     هتوانند تنها بر جنب يريزان توسعه نم هو برنام
اگرچه توسعه اقتصادي . جانبه به اوست براي انسان، نيازمند توجه فراگير و همهتوسعه پايدار 

اما توسعه اقتصادي و اجتمـاعي دو روي يـك    ،هاي ديگر است هبخش و مقوم توسع تحكيم
اهميـت  . دارداين نشان از اهميت، ارتباط و يكسو بودن اين دو جنبه از توسـعه   .سكه هستند

 طالمللي ناظر بر رعايت حقوق انساني و حفظ محي نمان بياين موضوع تاحدي است كه ساز
المللـي بـا تـأثيرات عمـده بـر بوميـان        نهاي بي ههاي مجري پروژ نها و سازما تزيست، شرك 

هاي صنايع نفت و گاز و فعاالن  تمديران شرك ويژه بهها،  هتأثير پروژ تساكن در مناطق تح
ــ   ــزم ب ــدن را مل ــا    هبخــش مع ــتم ارزي ــك سيس ــاد ي ــاعي و  ايج ــرات اجتم ــديريت اث بي و م

هدف ارزيابي اثرات بالفعـل   ايجاد يك سيستم مديريتي يكپارچه با. اند همحيطي كرد تزيس
ريـزي جهـت    هو بالقوه پروژه بر بوميان، جوانب مختلف زندگي و محيط زندگي آنان، برنام

شاركت حذف و يا كاهش اثرات مضر و افزايش منافع پروژه براي بوميان در جهت جلب م
  . آنان در حمايت و پايداري پروژه در بلندمدت است

بنابراين با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش به بررسي تأثير توسعه منطقـه عسـلويه   
وجود روابط بسته و تعـامالت اجتمـاعي   . پردازد يبر سبك و كيفيت زندگي بوميان منطقه م

اي بـراي منطقـه    هسبك زندگي ويژ ،فارس در گذشته جو اقتصادي با كشورهاي حاشيه خلي
دنبال كشف تغييـرات ايجـاد شـده در ميـان بوميـان منطقـه        هب اين مقاله. عسلويه رقم زده بود

بنـابراين پرسـش آغـازين ايـن تحقيـق،      . اسـت ) عسـلويه (ناشي ايجاد منطقه اقتصادي پارس 
زندگي بوميان تأسيس منطقه ويژه اقتصادي تا چه اندازه بر سبك و كيفيت : عبارت است از

تـوان چنـين    بـه طـور كلـي اهـداف ايـن مقالـه را مـي        است؟  همنطقه ويژه عسلويه تأثير داشت
  :برشمرد
بررســي وضــعيت اجتمــاعي، فرهنگــي، تحصــيلي و اقتصــادي زنــان بــومي منطقــه  .1
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  عسلويه؛ 
بررسي تأثير تأسيس منطقه صنعتي و توسعه اقتصادي ناشي از آن، بر اشـتغال زنـان    .2

  ؛ بوميان منطقه
بررسي پيامدهاي توسعه اقتصادي با رويكرد صنعتي بـر سـبك و كيفيـت زنـدگي      .3

   .بوميان منطقه

  حقيقپيشينه ت. 1
هـاي رشـد صـنعتي بـر توسـعه       باثرات اجتماعي قط«عنوان  بادر تحقيقي ) 1388(مالكي  -

اقدام به بررسي اثرات توسـعه صـنعتي   » پايدار محلي مورد مطالعه قطب رشد صنعتي عسلويه
روش تحقيـق در ايـن پـژوهش كيفـي     . ر توسعه پايدار محلي در منطقه عسلويه كرده استب

بوده و اطالعات با استفاده از فنون بحث گروهي متمركز، مشـاهده و مصـاحبه بـاز و عميـق     
حضـور صـنعت و    :دهـد  يهـاي حاصـل از ايـن تحقيـق نشـان مـ       هيافت. گردآوري شده است

يامدهاي مختلفي داشته و در كنار يا همپاي توسـعه  گسترش سريع توسعه صنعتي در منطقه پ
  . صنعتي، توسعه پايدار اجتماعات محلي تحقق نيافته است

تغييرات نسلي سبك زندگي در جامعه «در تحقيقي با عنوان ) 1388(ني يازكيا و حس -
ضمن بررسي تغييرات » هاي زندگي در جامعه مدرن هروستايي با هدف بررسي تغييرات شيو

به تأثير اين تغييـرات بـر    ،اجتماعي و اقتصادي در جامعه مدرن در نتيجه توسعه تكنولوژيك
كــارگيري  در ايــن مقالــه بــا بــه. رداختــه اســتســبك زنــدگي افــراد در جامعــه روســتايي پ

و مـورد   شـده  ساخته، اطالعات گردآوري قهاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محق كتكني
متغيـر سـبك زنـدگي شـامل پوشـاك، اوقـات        5يـن تحقيـق   در ا. تحليل قرار گرفتـه اسـت  

 :دهـد  ينتايج تحقيق نشان مـ . فراغت، تغذيه، بهداشت و لهجه مورد بررسي قرار گرفته است
اي كـه نسـل سـوم     هبـه گونـ   ،شـود  يهاي بسياري مشاهده م تنسل افراد روستايي تفاو 3بين 

اي، الگوي فراغتي،  هدات تغذيتمايل به سبك زندگي مصرفي دارند و تغيير در عا) جوانان(
  . سمت جامعه مصرفي است هبيانگر حركت آنها ب... و ششيوه پوش

بـه بررسـي مفهـوم     »مصـرف و سـبك زنـدگي   «در كتـاب  ) 1385(فاضلي و دغاغله  -
سبك زندگي از ديدگاه انديشمندان مختلفي پرداخته و نظريـات متفـاوتي را كـه در زمينـه     

اني چـون بورديـو، وبـر، زيمـل و كمپـل، دوگـالس و       شناسـ  هسبك زندگي از طرف جامعـ 
در ايـن كتـاب نويسـنده ضـمن بررسـي      . دهـد  يديگران مطرح شده مـورد بررسـي قـرار مـ    
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هاي مختلف در مورد سبك زندگي بيشتر بر نظريه بورديو در مورد سـبك زنـدگي    هديدگا
رهنگـي،  نويسنده عواملي چون ديـن، تحصـيالت، سـرمايه اجتمـاعي، سـرمايه ف     . توجه دارد

  . داند يگيري سبك زندگي مؤثر م لعوامل اقتصادي و غيره را نيز بر شك
توسعه صنعتي «يكي از تحقيقات مهمي كه در منطقه عسلويه انجام شده تحت عنوان  -
است و به بررسي زندگي بوميـان  » هاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه پارس جنوبي شو چال

شناسي ايـران   هدر اين تحقيق كه توسط انجمن جامع. دپرداز يقبل و بعد از ورود به صنعت م
هـاي اجتمـاعي    بانجام شده است، ساختار جمعيتـي و قـومي و تغييـرات آن، آسـي    ) 1384(

مردم محلي و كاركنان صنعت نفت، اوقات فراغت، وضعيت اشتغال، مسائل شهري، مسـائل  
ع محلي، بهبود عامـل  كارگر و كار فرما، وضعيت قشربندي اجتماعي، بررسي ساختار اجتما

هـا و   شهـاي فرهنگـي، تغييـر و تحـوالت در ارز     شمديران و مديريت شهري و محلي، چال
اي  ههاي مردم محلي و بـاالخره وضـعيت آمـوزش فرزنـدان و آمـوزش فنـي و حرفـ        شنگر

هـاي   شروش تحقيق در اين پژوهش تلفيقـي از رو . كاركنان مورد بررسي قرار گرفته است
   .)6: 1384شناسان ايران،  هانجمن جامع(است كمي و كيفي بوده 

ها و راهكارهاي انطباق عام و  هبررسي شيو«در تحقيقي با عنوان ) 1383(ابراهيم پور  -
نقـش دولـت در ايجـاد و بسـط     » پوياي مردم محلي با طرح توسـعه منطقـه اقتصـادي پـارس    

مـورد بررسـي قـرار داده    گرا و نهـادگرا را   ههاي مداخل هسازگاري اجتماعي براساس ديدگا
مبني بـر سـازگاري بـين سـنت و      ،شناسان هوي در اين تحقيق به تشريح نظريات جامع .است

. هـا پرداختـه اسـت    ممدرنيته، به نقش بنيادين انطباق در گذار از جوامع ابتدايي و تكامل نظا
 ارتبـاطي بـين ايـن طـرح و اجتماعـات      سـازوكار در اين پژوهش به لحاظ نظري چهارگونه 

طرفـي، ادغـام و در نهايـت تضـاد و      يتفـاوت و بـ   يمحلي يعني انطباق پويـا و مشـاركت، بـ   
هاي اكتشافي و  هصورت پيمايش بوده و از روي هروش تحقيق ب. بيني شده است شتعارض پي

. هـا اسـتفاده شـده اسـت     هتكنيك مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادي براي گردآوري داد
اكثريت مردم محلي داراي تمايـل بـااليي بـراي سـكونت در      ،قهاي اين تحقي هبراساس يافت

منطقه با وجود مشكالت به وجود آمده هستند؛ همچنـين تمايـل بـه سـازگاري و انطبـاق بـا       
در سـطح بـااليي وجـود    ) انطباق احساسي و عاطفي، عقالني، حسابگرانه و هنجـاري (طرح 
درصد از پاسخگويان به اثرات منفي 79. انطباق رفتاري در سطح پاييني بوده است ، اماداشته

طرح بر هنجارهـاي اجتمـاعي، بـه همـدلي و همكـاري بـين مـردم، احتـرام متقابـل، اعتمـاد           
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در پـي ايجـاد ايـن طـرح، بـين مـردم محلـي و حتـي          كـه  اجتماعي اشاره كـرده و معتقدنـد  
  . خويشانداني نظير برادر و خواهر كدورت و دشمني به وجود آمده است

 نظريچارچوب . 2

ريـزي توسـعه اجتمـاعي و     هبحث كيفيت زندگي به تازگي در ادبيات توسعه پايـدار و برنامـ  
ــژ   ــوين مطــرح شــده و جايگــاه وي ــه اســت  همباحــث اقتصــاد ن ). 4 :1389عظيمــي، (اي يافت

منجـر گسـتردگي ادبيـات كيفيـت      ،گستردگي مفهومي كيفيت زندگي و نيز پيچيـدگي آن 
هـاي خـود بـه     لمحققين رويكرد خاصـي را در تحليـ   چنانكه هر يك از ؛زندگي شده است

هاي محيطـي،   همؤلفهاي خاصي مانند  همؤلفدر عين حال هر يك از تحقيقات . اند هكار گرفت
 بنـابراين ). Kamp et al., 2003: 8(انـد   هاجتماعي، اقتصادي و غيره را مورد استفاده قـرار داد 

ثر از أكننـد كـه متـ    يعنـوان اكوسيسـتم، زنـدگي مـ     بـا ها در سيسـتمي   نانسا :توان گفت يم
بنـابراين  ). Shafer et al., 2000: 165(مجموعه عوامل محيطي، اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت    

ها كيفيـت   همؤلفاي جز تعادل بين اين سه محيط نيست و مجموعه اين  هكيفيت زندگي نتيج
). Camagni et al., 1998: 105; Hardi, 2006: 136(دهنـد   يزنـدگي را تحـت تـأثير قـرار مـ     

انسان را در ارتبـاط بـا محـيط     دباي كيفيت زندگي در واقع مفهومي است كه براي تفسير آن 
و ) اسـت كه شامل محيط كالبدي و طبيعي، محيط اقتصادي و محـيط اجتمـاعي   (زندگي او 

اي هـ  طها و انتظاراتي است كـه از محـي   هكه در برگيرنده خواست(ابعاد روحي و شخصيتي او 
  . مورد بررسي قرار داد) مطرح شده دارد

كيفيـت زنـدگي   « :كنـد  يسازمان بهداشت جهاني كيفيت زندگي را چنـين تعريـف مـ   
هاي فرهنگي و ارزشي است كـه در   مادراك فرد از موقعيت زندگي خود در چارچوب نظا

بسـيار گسـترده   اين امر . هاي او رابطه دارد هكند و با اهداف، معيارها و دغدغ يآن زندگي م
است و به شيوهاي پيچيده تحت تأثير سـالمت فيزيكـي، حالـت روانـي و ميـزان اسـتقالل و       

ديـدگاه  ). 114 : 1387نوغـاني و ديگـران،   (هاي مهم محيط وي قـرار دارد   هروابط او با جنب
محيطـي   شهرمحور و كيفيت زندگي عوامل اوليه كيفيت زندگي شـهري را، عوامـل زيسـت   

كـه  ـ ، توپوگرافي و پوشش گياهي و عوامل ثانويه را درآمدهاي اقتصـادي   مانند آب و هوا
كيفيـت زنـدگي بـا    . داند يم ـ  كنند يها را تعيين م هاساس ساختار محيط زيست در سكونتگا

هـاي مـردم از شـرايط شخصـي خـود       يچگـونگي ارزيـاب  . سعادت و رفاه انسان مرتبط است
ايـن  . دشـو با معيارهاي ذهني يا عيني تعيـين   تواند در شرايط سالمت محيط خود، مطابق يم
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ــ ــ  هبيــانگر رفــاه انســان ب  اســتعنــوان فضــا محــوري  هعنــوان انســان محــوري و رفــاه فضــا ب
)Aklanoglu & Erdogan, 2012: 421 .( بهتـرين راه دسـتيابي    ،با توجه به گفته مك كـال

رو  ا آن روبـه آوري اسـت كـه مـردم بـ     يگيري ميزان نيازهاي شـاد  هبه كيفيت زندگي، انداز
رفـاه اجتمـاعي    چراكـه اين تعريف از كيفيت زندگي بسيار عملي و قابل اجراسـت؛  . هستند
  ). Riduan et al., 2012: 548(تواند شناسايي شود  يتواند فهميده و هم م يهم م

موضوع كيفيت زندگي در چند دهه اخير بسيار مورد توجه محققان قـرار گرفتـه و در   
سـازي و   يدر مـورد توسـعه و جهـان    اما. ها، تحقيقات بسياري انجام شده است هاكثريت زمين

هـاي   يگـذار  هشان تغييرات عظـيم بـا سـرماي    هتأثير آن بر كيفيت زندگي بوميان كه در منطق
ابتـدا   1در جـدول  . تحقيقات و نظريات چندي صورت گرفته اسـت  ،بزرگي رخ داده است

باط آنها با نظريات مختلف ارائه شـده و در جـدول   هاي مرتبط با موضوع تحقيق و ارت هنظري
مسـئله و   كهاي سبك و كيفيت زندگي مادي و غيرمادي كه در اثر برخورد با ي صشاخ 2

  .بيان شده است ،دهد ييا موضوع روي م

  هاي مختلف در مورد كيفيت زندگي هنظري .1جدول 

 فرضيهگزارهپردازهنام نظري نظريه

 ارتباط
كاركردگرايان 

 ساختاري

شدنشان افراد با توجه به جريان اجتماعي
بنابراين. گزينند يالگوهاي مشتركي را برم

هرگونه تغيير در الگو موجب تغيير در 
 .شوديكنش افراد جامعه م

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
شدن  يند اجتماعياپارس بر فر

 . بوميان مؤثر است

ميان   هتشاب
اجتماع و ارگانيسم

 زندهموجود 
 اسپنسرف

هر گونه تغيير در يك ركن از نظام 
اجتماعي موجب تغيير در ديگر اركان نظام

 . شود ياجتماعي م

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
  پارس بر

ابعاد زندگي مادي و غيرمادي 
 . بوميان مؤثر بوده است

ساختاري وفاق 
 اجتماعي 

 پارسونز
هاي اقتصادي و طبقات يعوامل نابرابر

اجتماعي كه بر الگوهاي مصرف وظهور 
 .سبك زندگي مؤثر است

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب ايجاد طبقات 
 . اجتماعي جديدي شده است

 نابرابري اجتماعي
ري اجتماعي و وجود طبقاتبنابرا

اجتماعي متفاوت در جامعه موجب وفاق 
 .شوديجامعه م

يژه اقتصادي تأسيس منطقه و
پارس موجب نزدكي بوميان به هم

 . شده است

  پايگاه اجتماعي
شغل، ميزان تحصيالت و درآمد از 

نمادهاي اصلي نقش اجتماعي و پايگاه 
 اجتماعي افراد در جامعه است

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس بر ميزان تحصيالت، درآمد 

 . و نوع شغل مؤثر بوده است
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  هاي مختلف در مورد كيفيت زندگي نظريه. 1ادامه جدول 

 فرضيهگزارهپردازنام نظريه نظريه

چهار نظام 
  كاركردي

اساس نظريه چهار نظام كاركردي در بر
پذيرد  يصورتي تكامل اجتماعي صورت م

كه نظام فرهنگي پيشرفته و متنوعي در 
 .عين پايداري وجود داشته باشد

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب تنوع فرهنگي در 
. ميان بوميان منطقه شده است

  پذيري قافترا

هاي مختلف مهاي كاركردي نظاتتفاو
هاي زندگي  كموجب به وجود آمدن سب

شود كه نقاط مشتركي براي  يمتفاوت م
 .انسجام و براي يكپارچگي دارند

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب تقسيم كار و ايجاد 
تمايزات در ميان بوميان منطقه 

 . شده است

  نظام خرده

عرف اجتماعي، سياست، اقتصاد و نظام 
هاي زندگي  كگيري سب لاعتقادي بر شك

و نظام فرهنگي  بودهمختلف مؤثر 
 .دهنده كليه آنهاستشپوش

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
موجب تغييرات رفتاري در  پارس

سياست، اقتصاد، اعتقادات و عرف 
 .بوميان منطقه شده است

 دارندرف اعمال زور
اساس  پذيرفتن تغييرات و هنجارها بر

 . اعمال زور بر كنشگران است

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
يند كنترل كنشگران اپارس بر فر

 . مؤثر بوده است

 ها اقتدار در سمت

هايتبراي به دست آوردن سمكنشگران
مقتدري كه در جامعه متحول شده به 

در سبك زندگي خود تغيير  ،وجود آمده
 .كننديايجاد م

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب تغيير در روش كسب

 .موقعيت اجتماعي شده است

قشربندي 
 اجتماعي

 كالينزيك

كنشگران براي به دست آوردن حداكثر 
منزلت ذهني مداوم در كشمكش هستند، 

تغيير در نوع تصور از منزلت بر سبك 
 .زندگي كنشگر مؤثر است

 

 دوبريانوف عرصه فعاليت

عرصه فعاليت كاري، عرصه فعاليت 
سياسي و عمومي، عرصه فعاليت فرهنگي
وارتباطي و عرصه باز توليد زندگي مؤثر بر
تغييرات و ايجاد سبك زندگي متفاوت 

 .ميان كنشگران است

 

 وبر گروه منزلتي

روش .1:كننده استسه عامل تعين
كاريزماي . 2، )شغل(زندگي فردي 

موروثي كه ناشي از منزلت خانوادگي است
اعتبار سياسي در قشربندي اجتماعي . 3و 

دهنده مؤثر مورد توجه است كه خود نشان
 .بودن آن در سبك زندگي است

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب از ميان برداشتن 

موروثي در ميان بوميان  پيشينه
 .منطقه شده است
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  هاي مختلف در مورد كيفيت زندگي نظريه. 1ادامه جدول 

 فرضيهگزارهپردازنام نظريه نظريه

 بورديو سرمايه

افرادي كه داراي سرمايه اجتماعي، 
بازتوليد  ،اقتصادي، فرهنگي بيشتر هستند

فرهنگي جامعه را بر عهده دارند و گروه 
 .شونديمرجع عوام جامعه م

تأسيس منطقه ويژه اقتصادي 
پارس موجب تغيير نگرش در 
خصوص مصرف كاالهاي 

 .فرهنگي شده است

  ميدان
كننده نساختارها و شرايط اجتماعي تعيي
  .رفتار و نگرش افراد است

ذائقه سليقه و 
  قريحه

در انتخاب سبك زندگي نقش مهميكنشگر
وجود سرمايه اجتماعي و فرهنگي . دارد

نشانگر نوع ذائقه كنشگر است؛ بر مبناي 
آيد و در ظاهر  يقشربندي اجتماعي پديد م

هايي را در غالب سبك زندگي ارائه  بانتخا
كند، سليقه همان ظرفيت درك و آگاهي  يم

 .بر اين نظام است

 

 روستو توسعه

عه اقتصادي و اجتماعي در طول رشد و توس
آيد و قابل بررسي است  يزمان به وجود م

مادي و غير مادي را شامل ي ها كه جنبه
 .شوديم

 

 والراشتاين سازي جهاني

ها نه تخصل،اساس توصيف هر كنشگربر
» فرهنگ«اند و نه فردي، بلكه  يجهان
روشي است كه نمايانگر مشتركات  ؛هستند

در خارج از گروه بين  آنچهداخل گروه و نيز 
هاي  بحز. باشد ، ميافراد مشترك نيستند
نوع خاصي از جغرافيا  و سياسي، نوع اقتصاد

 بر فرهنگ و سبك زندگي كنشگران مؤثر
 .است

 

  

   



 شماره چهاردهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     96

940302 

  هاي سبك زندگي مادي و غير مادي صشاخ .2جدول 

هاي غير مادي صشاخهاي ماديصشاخپرداز هنظري

زيمل، وبلن و وبر
تغذيه، خودآرايي،  شيوه

نوع وسيله  و نوع مسكن
 ونقل لحم

هاي گذراندن اوقات فراغت و تفريح، اطفار هشيو
بازي،  دل و زادگي يا دست رفتارهاي حاكي از نجيب(

كشيدن سيگار در محافل عمومي، تعداد مستخدمان و 
 ) هاي آنها شآراي

 چاپين و اسول 
محل سكونت، نوع خانه

 وسايل اتاق نشيمنو
 ن و منزلتأهاي عيني ش هجلو

 لباس پوشيدن كالكهون
 و نحوه استفاده از صنايع فرهنگي تفريحي و ورزشي

 نحوه بازي كردن

 گردن
نوعوالگوهاي مصرف
 لباس

نحوه صحبت، امور جنسي، عقالنيت، دين، خانواده، 
 پرستي، آموزش، هنر و ورزشميهن

 پارسونز
خودرو خانواده، يخچال،

لباسشويي و ماشين 
 تلويزيون

 

 برلسونو استينر
، وضع ظاهريهايخوردن

 و لباس
اوقات فراغت و ذوقيات و نحوه مصرف مناسب پول، 

 ها سرگرميو آداب معاشرت، سليقه زيبا شناختي

 ون هوتن

اثاثيه انواع لباس 
  ها نپوشيد
 هاي اشتغال ينوع و ويژگ

 بندي بودجه و

سليقه در غذا و مواد خواندني، آالت موسيقي، 
مشروبات، روش پخت، نوع صحبت كردن در خانه، 

هنري، نوع گذراندن اوقات فراغت، فرزندان،  ياشيا
ضوابط و روش تربيت كودك، تراكم جمعيت ساكن در 

هاي خصوصي و ميزان  مكه محدوده حري(خانه و محل 
 ) كند يو تعامالت را تعيين مسر و صدا

 بورديو
خانه، ويال، قايق

اثاثيهوتفريحي، ماشين
ها، تفريحات، لباس  يها، باز شها، ورزبها، كتاينقاش

 بندي پوشيدن، نحوه استفاده از زبان و بودجه

 سبك زندگي ) ها شاخص(هاي  همؤلف. 1-2

از   هگيري و يا بررسي سبك زندگي مرم يك منطقـ  هتوان براي انداز يهايي كه م هيكي از را
ي اسـت كـه انديشـمندان مختلـف در خصـوص      يها همؤلفبررسي عناصر و  ،آن استفاده كرد
هـاي   صسـازي شـاخ   يهايي كه موجـب بـوم   هاند و نيز افزودن مؤلف هكرد نسبك زندگي بيا

هـا   هبـه بيـان ايـن مؤلفـ     ادامـه در  .شود ياي خاص با مذهبي خاص م هسبك زندگي در منطق
سمت پذيرش اهميـت و بـه افـزايش حـوزه      هشناسي معاصر ب هگيري جامع تجه. پردازيم يم
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هـاي سـبك زنـدگي در شـكل دادن بـه هويـت شخصـي و جمعـي اسـت           تمصرف و فعالي
عوامل مؤثر بر سبك زندگي كه زيمل و وبلن و نيز وبر در آثار خود ). 119 :1382گيدنز، (

، )ز مدنوع پوشاك و پيروي ا(خودآرايي  ،شيوه تغذيه: به اين قرار است ،اند هاز آن ياد كرد
هـاي گذرانـدن    هونقـل، شـيو   ل، نـوع وسـيله حمـ   )دكوراسيون، معماري و اثاثيه(نوع مسكن 

دل بـازي،   و ترفتارهـاي حـاكي از نجيـب زادگـي يـا دسـ      (اوقات فراغت و تفـريح، اطفـار   
تـرين   مهـا، از مهـ  نهـاي آ  شكشيدن سـيگار در محافـل عمـومي، تعـداد مسـتخدمان و آرايـ      

 2و اسـول  ) 1935( 1كارهاي چـاپين  هتوان ب يبر سبك زندگي م تحقيقات ميداني اوليه مبتني
  ق، اشاره كرد كه تكيه اصلي آنها بر بررسي محل سكونت، نـوع خانـه، وسـايل اتـا    )1940(

ــ هنشــيمن و ديگــر جلــو ــودأشــ  يهــاي عين در خصــوص ) 1958(كالكهــون . ن و منزلــت ب
ي شخصي مصرفي حاكي هاي مورد مطالعه سبك زندگي در دهه پنجاه، به رفتارها صشاخ

كند؛ مواردي مثل نحوه استفاده از صنايع فرهنگـي تفريحـي و    ياز ترجيحات فردي اشاره م
  ). 211: 1386مهدوي كني، (ورزشي، نحوه بازي كردن و لباس پوشيدن 

الگوهـاي مصـرف، نـوع لبـاس، نحـوه      : عوامل مؤثر بر سبك زندگي از اين قرار است
منـدي در فرهنـگ ماننـد امـور      همربوط به نقاط تمركـز عالقـ  ها و الگوهاي  شصحبت، نگر

پارسـونز در   .هـا  شپرسـتي، آمـوزش، هنرهـا و ورز    جنسي، عقالنيت، دين، خـانواده، مـيهن  
كند كه ناشـي   يهايي از سبك زندگي را مطرح م ه، جنب»نظام اجتماعي«كتاب مشهور خود، 

را نشـان داده اسـت؛   ) ها هخانواد هويژ  هب(از فناوري مدرن است و در آن سبك زندگي افراد 
 :اسـت  او معتقـد . مواردي مثل خودروي خـانواده، يخچـال، ماشـين لباسشـويي و تلويزيـون     

). Parsons, 1964: 515(اسـت    همدرن بودن عرصـه را بـراي معيارهـاي سـنتي تنـگ كـرد      
؛ مـواردي مثـل   ، ذوقيـات و نحـوه مصـرف   از جمله اوقات فراغت ،هاي سبك زندگي همؤلف
اعـم از  (هـا   يدگي به وضع ظاهري و لباس، آداب معاشرت، سليقه زيباشناختي، سرگرمرسي

هـا   ي، خـوردن )تفريحي و ورزشي، از قـايق سـواري و چوگـان گرفتـه تـا تنـيس و بولينـگ       
)Berelson & Steiner, 1964:488 .(  بورديو در خصوص سبك زندگي نظريات جديـدي

)  يتجملــي يــا فرهنگــ يكاالهــاي(دارايــي دارد؛ وي در خصــوص مطالعــه ايــن مفهــوم اول، 
مانند خانه، ويـال، قـايق تفريحـي، ماشـين، اثاثيـه،       ،اند هداند كه افراد دور خود جمع كرد يم

                                                                                                                                        
1. Chapin 
2. Swel 
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هايي كه خـود را بـا آن    تها و دوم، فعالي سها، سيگارها، عطر، لبا هها، نوشاب بها، كتا ينقاش
حات، لباس پوشيدن، رسيدگي به ظـاهر  ها، تفري يها، باز شورز ، ماننددنده يمتمايز نشان م

  ). Bourdieu, 1984: 173-4(بندي  هبدن خود، نحوه استفاده از زبان و بودج
هنري، انواع لباس پوشيدن، مـواد خوانـدني،    يهاي سبك زندگي؛ اثاثيه، اشيا صشاخ

چه در (پخت، نوع صحبت كردن در خانه   شآالت موسيقي، سليقه در غذا و مشروبات، رو
، نــوع گذرانــدن اوقــات فراغــت، )گوهــاو چــه درعنــاوين گفــت دســتور زبــان وو  كلمــات
بندي، روابط فرزندان، ضـوابط و روش تربيـت كـودك، تـراكم جمعيـت سـاكن در        هبودج

هـاي خصوصـي و ميـزان سروصـدا و تعـامالت را تعيـين        مكه محـدوده حـري  (خانه و محل 
ده، نوع لبـاس كـار يـا محـل كـار،      اعضاي شامل خانوا(هاي اشتغال  ي، نوع و ويژگ)كند يم

 ,Van Houten) (زمـان دوري از خـانواده   و هـا  تموريـ أفاصله محل كار تا خانـه، ميـزان م  

هـاي   يشـناس و نيـز بررسـ    هحاضر با توجه به نظرات محققان بزرگ جامعـ  مقالهدر ). 1970
و بـا   هـاي بيـان شـده    صتعدادي از اين شـاخ  ،اي كه در منطقه مورد نظر انجام شده همشاهد

   :هاي به آن اضافه خواهد شد صتوجه به فرهنگ و مذهب منطقه شاخ
رفتن به سينما، گوش دادن به موسيقي، خواندن كتاب، روزنامه، : مصرف فرهنگي .1

   ؛هاي تصويري همجله، ديدن تلويزيون و رسان
دهنـد،   يهـايي كـه افـراد در زمـان فراغـت انجـام مـ        تفعاليـ : هاي فراغتـي  تفعالي .2

با   زش و بازي، فعاليت ديني، مشاركت سياسي، سفر كردن، رفت و آمد، وراستراحت
هـاي   صدر زمينه مصرف فرهنگي و الگوهاي فراغت به منزله شـاخ . دوستان و آشنايان

گـذاري   هاي ديگري چون مديريت بـدن، الگـوي خريـد، نـام     تسبك زندگي به فعالي
 . كرد توان اشاره يكودكان، رفتار خانوادگي و الگوي مصرف غذا م

عوامل ديگري مثل شيوه آرايش منزل، نوع تلفظ لغات و سخن گفتن، مقصد مسافرت 
افــراد، داشــتن حيوانــات خــانگي، عــادت بــه نوشــيدن الكــل و مصــرف ســيگار جــزء  

بـا وقـوع   . با توجه به زمينه اجتماعي صورت گيرد است كههاي سبك زندگي  صشاخ
فاضـلي  (كننـد   يها نيز تغيير م صاختغييرات اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه اين ش

  ). 129: 1385و دغاغله، 

  آشنايي اجمالي با منطقه عسلويه. 3

روسـتا تشـكيل    21شهر و  2منطقه ويژه اقتصادي عسلويه است كه از  ،محدوده مورد مطالعه
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 300در  رسخلـيج فـا  در حاشـيه   اسـتان بوشـهر  منطقـه پـارس جنـوبي در شـرق     . شده است
 570و در  شهرسـتان بنـدر لنگـه   كيلـومتري غـرب    420و در  بوشـهر  بنـدر كيلومتري شـرق  
از قـول مهنـدس   » اقلـيم فـارس  «در كتاب ). 1شكل (است   عواق بندر عباسكيلومتري غرب 

اينكه  واند  هبه معني آبگير يا استخر نوشت» اسل«احمد حامي، نام اصلي عسلو و يا عسلويه را 
در روسـتاي عسـلويه   . بوده است تا شهري بزرگ يسال اخير آباد 1500عسلويه حداقل در 
انبارها از ديد معماري جاي بررسـي دارنـد و    بانبار وجود دارد كه اين آ بامروز شماري آ

-171: 1388طاهري، (گيرند  يو هنوز مورد استفاده قرار م  هدر امتداد كوه و دريا ايجاد شد
170 .(  

  
  محدوده منطقه مورد مطالعه .1شكل 

وراي عـالي  شـ  ت وزيـران و ئـ محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براساس مصوبه هي
  . هكتار مساحت دارد 10000صنعتي حدود / مناطق آزاد تجاري

  هاي جمعيتي منطقه ويژه پارس يويژگ .3جدول 

 نام شهر
13751390

 خانوار جمعيتخانوارجمعيت
 47462449عسلويه

 781811503نخل تقي 4142 7884
 5285 16832289724628روستا 21

  1390و  1375 مركز آمار ايران،: منبع
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  پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي قطب رشد صنعتي عسلويه. 1-3

توسعه عسلويه بر مناطق اطراف اثرات گوناگوني داشته اسـت كـه در ادامـه بـه آن پرداختـه      
  :شود مي

بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون صـنعت،        :دگرگوني بافت اقتصاد سنتي منطقه) الف
شرايط موجود براي ماندگاري اقتصاد مبتنـي بـر كشـاورزي، مـاهيگيري و تجـارت مسـاعد       

  . نيست
ه هـا بـ   شبا تغيير بافت اقتصاد سنتي منطقـه، شـاغالن ايـن بخـ     :بيكاري مردم محلي) ب

انـد در   هوانسـت نت ،تدريج شغل خود را از دست داده و به خاطر نداشتن مهارت و سواد كـافي 
هرچند برخي از . شرايط جديد شغلي را به دست آورند كه مطابق با شأن و منزلت آنها باشد

داري و مسافركشي  هاما معموالً شامل داللي و اجار ،اند هآنها هم درآمد جديدي كسب كرد
  . اند هو در مناصب رسمي و پايدار كمتر به كار گرفته شد شود مي

هاي منطقه ويژه در نوار باريـك سـاحلي    هپروژ :ت كالبدي منطقهباف  نخورد  مهر ب) ج
هايي در اين پهنه محـدود و نـوار    هتراكم پروژ. هزار هكتار در دست اجراست 14به وسعت 

در سـال  (هـم زده اسـت   ر  شدت بـ ه هاي سكونتي پيشين را ب نباريك، آرايش فضايي كانو
هـزار هكتـار    30هـزار هكتـار بـه     14ز ت وزيران محدوده منطقه ويژه ايئبا تصويب ه 1385

   .)افزايش يافته است
بـا افـزايش نيازهـاي آبـي      :كمبود آب آشاميدني و آب مورد نياز براي كشـاورزي ) د

هاي عمراني و صنعتي، مجراهاي طبيعي آب ورودي به منطقه كنتـرل شـده و يكـي از     حطر
  . مشكالت جدي مردم منطقه كمبود و گراني حتي آب آشاميدني سالم است

 ،نابـا افـزايش قيمـت زمـين، برخـي از سـاكن       :نابرابري و شكاف فزاينـده طبقـاتي  )  ه
هاي به  همالكان با به كار انداختن سرماي اين گروه از. هاي خود را با قيمت باال فروختند نزمي

هاي اقتصادي و خدماتي، به تدريج از هنجارهاي ميانگين اقتصادي و  تدست آمده در فعالي
مشاهده رفتارها و ديدن آشنايان ديروز در موضع و جايگـاه  . اند هاجتماعي مردم فاصله گرفت

رخوردگي جامعـه محلـي شـده    برتر اقتصادي، بيشتر از مشاهده موقعيت برتر مالي موجب س
  . است

هاي توسـعه، مشـاغل جديـدي در منطقـه      هدر اثر اجراي پروژ :ايجاد مشاغل جديد) و
ماننـد رسـتوران، سـاندويچي، پيتـزا فروشـي،       ،وجود نداشتند پيش از آناند كه  هپديدار شد
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انجمــن (مســافر بــا موتــور   لپوشــاك و اجنــاس شــيك و حمــ  يفروشــي، بازارهــا روزنامــه
  ). 1384: 188شناسي،  هعجام

اي كـه   ههـاي بـزرگ صـنعتي و توسـع     هطور كلي در اغلب پروژ هب :اي شدن حاشيه) ي
منافع ملي ارجحيت بيشتري بر منافع محلي دارد، مردم محلي ناگهـان در سـرزمين خـود بـه     

اي  هپديـد  ؛كننـد  ياي پيدا مـ  هاقليت تبديل شده و از لحاظ اجتماعي و فرهنگي حالت حاشي
  ). 40-41: 1388مالكي، (وضوح در عسلويه قابل مشاهده است ه كه ب

  و تعريف متغيرها روش پژوهش. 4
ابتدا با استفاده از مطالعـات   .اين پژوهش روش پيمايشي است روش تحقيق مورد استفاده در

سـپس بـا    ،دهكـر آوري  عاطالعات الزم را در مورد موضوع مورد بررسـي جمـ   ،اي هكتابخان
 يهـا  هاطالعـات الزم بـراي بررسـي فرضـي     ،استفاده از پرسشنامه تنظيم شده از سوي محقـق 

 پــس از انتخــاب موضــوع تحقيــق و بيــان مســئله، يكــي از . اســت هآوري شــد عتحقيــق جمــ
اي  هانتخاب نمونه اسـت، نمونـ   ،روي هر پژوهشگري قراردارد تصميمات مهمي كه در پيش

هاي تحقيق خود بـه آن جامعـه    هباشدكه پژوهشگر قصد تعميم يافتاي  هكه بايد نماينده جامع
دسـت آوردن حجـم    هعلت وسعت و جمعيت باالي منطقه مـورد مطالعـه بـراي بـ     هب. را دارد

نمونه آماري بـا توجـه بـه    . شده است  هاز فرمول كوكران استفاد ،نمونه از كل جامعه آماري
به وسعت و دور و نزديك بـودن روسـتاها   اما با توجه  ،مورد است 352حجم جامعه آماري 

 195كـه حجـم نمونـه برابـر     . در نظر گرفته شده است 07/0معادل  dبه مركز منطقه تحقيق، 
  . دشمورد برآورد 

  
بنـدي متناسـب    هبراي انتخاب تعداد نمونه از روش طبقـ  ،بعد از به دست آوردن حجم نمونه

شـد و بـراي انتخـاب خـانوار از روش     تصادفي، جهت انتخـاب شـهرها و روسـتاها اسـتفاده     
شهرها و روستاهاي منطقه عسلويه بـر حسـب   . است  هگيري تصادفي كمك گرفته شد هنمون

 ،آوري اطالعـات  عسـپس بـراي جمـ    ،حجم جمعيت تعداد نمونـه مـورد نظـر انتخـاب شـده     
  . ه تا اطالعات الزم به دست آيدشدپرسشنامه بين بوميان منطقه به شكل تصادفي توزيع 

بـراي بـه   . راي تعيين روايي اين پرسشنامه از روش روايي صوري استفاده شـده اسـت  ب
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شـود، در ايـن تحقيـق     هاي مختلفي استفاده مي دست آوردن پايايي سؤاالت تحقيق از روش
بـا    بنـابراين . اسـت  از آلفاي كرونباخ براي به دست آوردن پايايي پرسشـنامه اسـتفاده شـده    

دهنـده   اسـت كـه نشـان    79/0ها برابر با لفا براي گويهآ، ضريب توجه به نتايج به دست آمده
تـوان   ترتيب با اين سؤاالت به خـوبي مـي   هاي پرسشنامه است، بدين همبستگي باال بين گويه

  .موضوع مورد بررسي را مورد سنجش قرار داد

  تعريف مفهومي متغيرها. 1-4

اي بـه   هگـذار جامعـه از مرحلـ    ،توسعه مفهومي چندوجهي است و بـه زبـان سـاده    :توسعه -
برخورداري آحاد جامعه از حقوق برابـر   ،يند توسعهادر فر. شود ياي باالتر را شامل م همرحل

   .)74 :1388لطيفي، (آيد  يهاي آن به حساب م طشر شو آزادي، از پي) حقوق شهروندي(
هـاي   تتوسعه اقتصادي عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفي :توسعه اقتصادي -

در توسـعه اقتصـادي، رشـد كمـي     . هاي فيزيكي، انساني و اجتمـاعي  تتوليدي اعم از ظرفي
هـا   ششـوند، نگـر   يآيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيـز متحـول مـ    يتوليد به دست م

يابد و هر  يصورت مستمر و پويا افزايش م هبرداري از منابع موجود ب هيابند، توان بهر يتغيير م
ها نيـز در   ههمچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاد. آوري جديدي انجام خواهد شدروز نو

. توسعه اقتصادي با تغييرات بنيادين در اقتصاد كشور همراه اسـت . كند يفرايند توليد تغيير م
افـزايش سـهم صـنعت و كـاهش سـهم كشـاورزي در       .1: ند ازتتعدادي از اين تغييرات عبار

افزايش ثروت و رفاه . 3  ،افزايش شمار شهرنشينان و كاهش جمعيت روستايي. 2، توليد ملي
  .افزايش اشتغال. 4و  مردم جامعه

ي مـوجز، بهتـر شـدن وضـعيت زنـدگي      توسعه اجتمـاعي در معنـا   :توسعه اجتماعي -
هاي مختلفي را همچون بهداشت و درمان، مسكن و جانپنـاه،   ههاست كه جنب ناجتماعي انسا

هـاي تـأمين    هآموزش، اشتغال، جمعيت و تنظيم خـانواده، درآمـد ملـي و توزيـع آن و برنامـ     
تمـاعي  اي از سـاختار اج  هتوسـعة اجتمـاعي را درجـ    1دونـگ كـيم  . گيرد ياجتماعي در بر م

داند كه به اكثريت مردم محروم جامعه نه تنها اجـازة تقاضـا بـراي برخـورداري از منـابع       مي
 :1377نظـري،  (كنـد   يبلكه در جهت رسيدن به آن هدف، آنها را يـاري مـ   ،دهد يملي را م

132 .(  
                                                                                                                                        
1. Dong Kim 
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پـردازان   كيفيت زندگي از نيمة دوم قـرن بيسـتم مـورد توجـه نظريـه      :كيفيت زندگي -
مختلـف علــوم اجتمــاعي و مطالعـات توســعه و مـديران و كــارگزاران سياســت    هــاي  هشـاخ 

اين توجه تحت تأثير پيامدهاي منفـي حاصـل از فراينـد صـنعتي     . اجتماعي قرار گرفته است
هـاي   تهاي متمركز بر رشد اقتصـادي و تحـول رويكردهـاي نظـري و سياسـ      تشدن، سياس

كارتر كيفيـت   .شده استارائه  ندگي تعاريف مختلفي از كيفيت ز. عملي توسعه بوده است
كنـد كـه نيازهـا،     يمثابة رضايت فـرد از زنـدگي و محـيط پيرامـون تعريـف مـ        هزندگي را ب
هـا، ترجيحـات سـبك زنـدگي و سـاير عوامـل ملمـوس و غيرملموسـي را كـه بـر            خواست

راد كيفيـت زنـدگي مفهـومي نـاظر بـر افـ      . گيرد يبر م جانبة فرد تأثير دارند در بهزيستي همه
  است و همچون انتظارات از طريق تعامل پوياي بين فرد مفروض، جامعـه و محـل سـكونت   

  . شود ياو تعيين م
عنـوان اصـطالحي در علـوم     هبـ » سـبك زنـدگي  «تعـاريف مفهـومي   : سبك زنـدگي  -

مانند عينيت و ذهنيت، فرهنگ و جامعه،  ،اي از مفاهيمي هاجتماعي، پيوند مستقيم با مجموع
) نگـرش، ارزش و هنجـار  (و محتـوا، رفتـار و معنـا    ) شـكل (ذهني، صورت  فرهنگ عيني و

، وراثـت و  )فـردي و جمعـي  (اخالق و ايدئولوژي، سنت و نـوگرايي، شخصـيت و هويـت    
) بنـدي (محيط، فرديـت و عموميـت، خالقيـت و بازتوليـد، توليـد و مصـرف، طبقـه و قشـر        

دارد و بـدون شـناخت ايـن     و نيـاز، منزلـت و مشـروعيت   ) سـليقه (شناسـي   ياجتماعي، زيباي
هـاي مربـوط بـه آن دسـت نخواهـد آمـد        هو نظريـ » سبك زندگي«روابط، درك درستي از 

  ). 200: 1386مهدوي كني، (

  هاي تحقيق همدل نظري و فرضي. 5
   :هاي مورد بررسي در اين مقاله عبارتند از فرضيه
برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سـبك  ) شوسه و هوايي(هاي ارتباطي  هتأسيس را .1

  و كيفيت زندگي بوميان منطقه مؤثر است؛ 
ارتقاي سطح تحصيالت بوميان منطقه برخاسته از توسعه منطقـه ويـژه بـر سـبك و      .2

  كيفيت زندگي بوميان منطقه مؤثر است؛ 
كيفيـت زنـدگي بوميـان    شغل زنان بومي برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سبك و  .3

  منطقه مؤثر است؛ 
افزايش درآمد خانواده برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سبك و كيفيـت زنـدگي    .4
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  بوميان منطقه مؤثر است؛ 
تغيير عادات پوشش و تغذيه برخاسته از توسعه منطقـه ويـژه بـر سـبك و كيفيـت       .5

  . زندگي بوميان منطقه مؤثر بوده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدل نظري پژوهش .1نمودار

  هاي پژوهش هيافت. 6
 6/74(نفــر  145و ) درصــد 6/26(نفــر زن  50حــدود  ،نفــر نمونــه آمــاري 195از مجمــوع 

طـور   هسـال و بـ   48تـا   30دهنـدگان بـين    سـن بيشـترين فراوانـي پاسـخ    . اند همرد بود) درصد
نمونـه آمـاري   در  تـرين نفـر   سال و بزرگ 18ترين نفر  كوچك. سال بوده است 35ميانگين 

بيشترين فراوانـي تحصـيالت در سـطح متوسـطه بـوده اسـت، ايـن        . سال سن داشته است 61
نبود تحصيالت عالي در سـطح  . است در حوزه تحصيالت  اندك دهنده پيشرفت نمسئله نشا

هـاي آزاد غيردولتـي سـوق     لهاي خدماتي دولتـي و نيـز شـغ    لمنطقه، بوميان منطقه را به شغ
دهد و اين مسئله خود موجب تشديد اخـتالف طبقـاتي ميـان بوميـان منطقـه و كاركنـان        يم

درصـد از   9/77 :دهـد  ينشـان مـ  نتايج بررسي توصيفي و پيمايشـي  . صنعت نفت خواهد شد
دهنده نبود امكانـات و   ندرصد شاغل هستند كه اين مسئله نشا 3/12دار بوده و  خانه ،مادران

ايـن آمـار بـين     ،از طرف ديگـر . يا فرهنگ اشتغال زنان خارج از محل زندگي خانوار است

 ها توسعه راه

توسعه اقتصادي با 
رويكرد رشد صنتعي

تحصيل و
 اشتغال زنان

 درآمد خانوار

پوشش و تغذيه

سبك و كيفيت 
زندگي بوميان 

 عسلويه
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درصــد  4/36درصــد پاســخگويان شــغل آزاد دارنــد و  4/35: مــردان بــدين صــورت اســت
درصد آنها به شغل صيد و صيادي مشغول هستند كه  6/4اسخگويان كارمند هستند و فقط پ

هاي سنتي صيد و صيادي و كشاورزي و تجارت بـه   لدهنده تغييرات اشتغال از شغ ناين نشا
بيشـترين   :دهـد  يميزان استفاده از گوشت قرمـز در منطقـه نشـان مـ    . هاي خدماني است لشغ

 160تـا   50در مـاه   بـه عبـارت ديگـر،    و قرار دارد) هزار تومان( 50-160فراواني در رديف 
دهنده ميزان استفاده از گوشت  ناين امر نشا. كنند ين صرف خريد گوشت قرمز مار توماهز

كـه بـا    اسـت درصـد   32تومـان   هزار 50در سطح كمتر از  ؛قرمز و تمكن مالي خانوار است
  . رسد يم م معقولي به نظرقتوجه به ميزان سن پاسخگويان ر
درصــد پاســخگويان بــراي خريــد و يــا ســاختن خانــه از  62 :نتــايج بررســي نشــان داد
دهنـده آشـنايي بوميـان بـه امكانـات و       ناند كه اين مسئله نشـا  هتسهيالت دولتي استفاده كرد

درصـد بـا    5/58حدود  ،از لحاظ مسافرت. تسهيالت دولتي و اعتماد به نظام بانكداري است
توان نتيجه گرفت كه  يم. كنند يبا اتوبوس مسافرت م درصد 4/36ماشين شخصي و حدود 

فرهنـگ   ،بيش از نيمي از پاسخگويان تمكن داشتن ماشين را دارند و اگر هم ماشين ندارند
 4/37در سـال حـدود    ،در بعد خريـد لبـاس  . رفتن به سفر را با وسايل نقليه عمومي را دارند

درصد بيشتر از دو بار در سـال   7/69كنند و نيز  يبار لباس خريداري م 3درصد پاسخگويان 
دهنـده تمكـن مـالي و فرهنگـي پاسـخگويان در شـيوه و        نكنند، اين نشا يلباس خريداري م

 4/54حدود . نحوه پوشش و نيز تأكيد بر اهميت دادن به پوشش در ميان بوميان منطقه است
كننـد و ايـن زمـاني قابـل      يمورد نياز خانوار خود را در خانه طبخ مـ درصد پاسخگويان نان 

درصد از پاسـخگويان   1/44. كنند ينفر از پاسخگويان در شهر زندگي م 95توجه است كه 
دهنده تغيير فرهنگ طبخ نـان در   نو اين نشا كنند ينان مصرفي خود را خارج از خانه تهيه م

هـاي پـژوهش در مـورد تـأثير      هيافتـ . وار اسـت خانه و كم شدن وظـايف زن و دختـران خـان   
درصـد پاسـخگويان معتقـد بـه تـأثير زيـاد رشــد        84 :نشـان داد  هـاي ارتبـاطي در منطقـه    هرا

درصد از ايشان اين مسئله را باعـث   8/83اند و  هها در منطقه بود هاقتصادي ناشي از توسعه را
هـاي پـژوهش، درمـورد تـأثير حضـور       هتوجه به يافت با. دانند يها م نايجاد رابطه با ساير استا

درصد پاسخگويان بر تأثير زياد ايشان جهت ايجاد و  8/93كاركنان صنعت نفت در منطقه، 
  . تأسيس پاساژ و مغازه اذعان دارند

بـاني  ترين پيامد تأسيس منطقه ويژه اقتصادي پارس در ميان بوميان منطقه كـه در م  ممه
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هاي توسعه در بـين سـاكنان نـواحي     صشاخ يارتقا ، كمك بهنظري نيز به آن پرداخته شده
هـاي مـالي    هتزريق سرماي. استتغييراتي در وضعيت زندگي بوميان  ،دنبال آن بهروستايي و 

هـاي مناسـبي را بـراي رشـد و توسـعه       هو انساني منطقه را از حالت بسته خارج كرده و زمينـ 
بـا  . يمهسـت منطقه فراهم كرده كه به دنبال آن شاهد اثـرات و پيامـدهاي متفـاوتي در منطقـه     

 ادامـه ها كه بر اساس مباني نظـري طـرح شـده بـه بررسـي ايـن فرضـيات در         هتوجه به فرضي
  . پردازيم يم

مثـل   ،اي متناسـب بـا آن  ه ناز آزمو است،اي  هاز آنجايي كه متغيرهاي ما در سطح رتب
ــ . اســپيرمن اســتفاده شــده اســت  و b –تااوكنــدال  ــه دســت آوردن ايــن يافت ــراي ب هــا از  هب

هاي مردم استفاده شده تا بدين وسيله بتوان به بررسي وضعيت سبك زنـدگي مـادي    هديدگا
ده و در مو غيرمادي بوميان منطقه پرداخت و ارتباط آن با متغيرهاي مورد بررسي به دست آ

  . نهايت با اين مقايسه تجزيه و تحليل دقيقي به دست آيد
برخاسته از توسعه منطقـه ويـژه   ) شوسه و هوايي(هاي ارتباطي  هايجاد را :فرضيه اول -

  . است هبر سبك زندگي بوميان منطقه مؤثر بود

  اول آزمون فرضيه .4جدول 

 نتيجه آزمون داري اسطح معنارزشهاي آماري نآزمو
 b439/0000/0-تااوكندال

  H0رد 
 H1تأييد 

 567/0000/0اسپيرمن
 ----  39/3 ميانگين

 ---- 36/0انحراف معيار
 ---- 298/0واريانس

هـاي   هبـين ايجـاد را   ،شود كـه از ديـدگاه مـردم    ياستنباط م باال، هاي جدول هبا توجه به داد
منطقه ويژه و تأثير آن بر سبك زندگي بوميـان  برخاسته از توسعه ) شوسه و هوايي(ارتباطي 

 05/0تر از  كه كوچك 000/0داري  ااين امر با سطح معن ؛داري وجود دارد نامنطقه، رابطه مع
هـاي   هتـوان گفـت كـه بـين ايجـاد را      يدرصـد اطمينـان مـ    95/0بـا  . استاست قابل بررسي 

ير آن بر سبك زندگي بوميـان  برخاسته از توسعه منطقه ويژه و تأث) شوسه و هوايي(ارتباطي 
ميزان اين . مورد تأييد قرار گرفت H1رد و  H0در نتيجه . داري وجود داردامنطقه، رابطه معن

داري  اآزمـون معنـ  . اسـت  567/0و آزمـون اسـپيرمن   439/0رابطه با توجه به آزمون كنـدال  
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تغييراتي در تأسيس منطقه باعث ايجاد  ،از ديدگاه مردم :دهد يشاخص مورد بررسي نشان م
همبستگي اين رابطـه مثبـت و   . رفت و آمد و تحصيل در رابطه با بازارهاي مقصد شده است

ن و ارتبـاط  ودگـرا بـ   علـت درون  هامكان دارد سطح متوسط آن ب. نيز در سطح متوسط است
مداوم بوميان با كشورهاي حاشيه خليج باشد، اما بـا توجـه بـه محـدوديت رابطـه در قبـل از       

  . سال قابل توجه است 15زمان تأسيس منطقه رشد آن در اين 
ارتقاي سطح تحصيالت بوميان منطقه برخاسته از توسعه منطقه ويژه بـر   :فرضيه دوم -

  . است  هسبك زندگي بوميان منطقه مؤثر بود

  دومآزمون فرضيه  .5جدول 

 نتيجه آزمون داري اسطح معنارزشهاي آماري نآزمو
 b034/0-502/0-تااوكندال

  H0رد 
 H1تأييد 

 544/0-044/0اسپيرمن
 ---- 56/3ميانگين

 ---- 537/0انحراف معيار
 ---- 289/0واريانس

بين ارتقاي تحصـيالت   ،شود كه از ديدگاه مردم ياستنباط م باال،هاي جدول  هبا توجه به داد
ايـن امـر بـا سـطح      .داري وجـود نـدارد   او تأثير آن بر سبك زندگي بوميان منطقه، رابطه معن

درصـد اطمينـان بـه     95/0بـا  . اسـت قابـل بررسـي    ،است 05/0كه بيشتر از  502/0داري  امعن
سال  35گويان خميانگين سن پاس. رد است H1مورد تأييد و  H0در نتيجه . است  هدست آمد

نيـاز بـه تحصـيالت بـراي موفقيـت در       ،كه در جامعه مورد بررسـي  دهد اين نشان مي .است
آينده شـغلي و همسـرگزيني تـأثير چنـداني نداشـته و همچنـان معيارهـاي سـنتي در جامعـه          

  . پابرجاست
ي بوميـان  شغل زنان بومي برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سبك زندگ :فرضيه سوم -

  . منطقه مؤثر است
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  سومآزمون فرضيه  .6جدول 

 نتيجه آزمون داري امعنحسطارزشهاي آماري نآزمو
 b058/0266/0-تااوكندال

  H0رد 
 H1تأييد 

 082/0258/0اسپيرمن
 ---- 07/3ميانگين

 ---- 423/0انحراف معيار
 ---- 179/0واريانس

بين شغل زنان بـومي و   ،شود كه از ديدگاه مردم ياستنباط م باال،هاي جدول  هبا توجه به داد
ايـن امـر بـا سـطح      .داري وجـود نـدارد   اتأثير آن بر سبك زندگي بوميان منطقه، رابطـه معنـ  

درصد اطمينان به دست  95/0ا ب. استاست قابل بررسي  05/0كه بيشتر از  266/0داري  امعن
دار و  هدرصـد زنـان خانـ    9/77 وجـود آمـار  . رد اسـت  H1مورد تأييـد و   H0در نتيجه  آمده،

دهنده نبود تغييرات در فرهنگ اشتغال زنـان در ميـان بوميـان     ندرصد پايين زنان شاغل، نشا
  . منطقه است

درآمد خانواده برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سبك زندگي بوميان  :فرضيه چهارم -
  . است همنطقه مؤثر بود

  چهارمآزمون فرضيه  .7ل جدو

 نتيجه آزمون داري اسطح معن ارزشهاي آماري نآزمو
 b086/0091/0-تااوكندال

  H0رد 
 H1تأييد 

 117/0105/0اسپيرمن
 ---- 06/3ميانگين

 ---- 481/0انحراف معيار
 ---- 231/0واريانس

ديدگاه مـردم بـين درآمـد خـانوار و     شود كه از  ياستنباط م باال،هاي جدول  هبا توجه به داد
ايـن امـر بـا سـطح      ،داري وجـود نـدارد   اتأثير آن بر سبك زندگي بوميان منطقه، رابطـه معنـ  

درصـد اطمينـان بـه     95/0و بـا   بـوده قابل بررسـي   ،است 05/0كه بيشتر از  091/0داري  امعن
ات درآمـدي در  با توجه به تغييـر . رد است H1مورد تأييد و  H0در نتيجه . دست آمده است

هـا و   نسـاختما  ؛ميان بوميان منطقه، تغييرات خاصي بـر سـبك زنـدگي ايشـان انجـام نشـده      
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  . اما سبك زندگي تغيير نكرده است ، هها مدرن شد نماشي
شغل زنان بومي برخاسته از توسعه منطقه ويژه بر سبك زندگي بوميان : فرضيه پنجم -

  . منطقه مؤثر بوده است

  پنجمآزمون فرضيه  .8جدول

 نتيجه آزمون داري اسطح معنارزشهاي آماري نآزمو
 b058/0266/0-تااوكندال

  H0رد 
 H1تأييد 

 082/0258/0اسپيرمن
 ---- 07/3ميانگين

 ---- 423/0انحراف معيار
 ---- 179/0واريانس

بين شغل زنان بـومي و   ،ديدگاه مردمشود كه از  ياستنباط م باال،هاي جدول  هبا توجه به داد
ايـن امـر بـا سـطح      .داري وجـود نـدارد   اتأثير آن بر سبك زندگي بوميان منطقه، رابطـه معنـ  

درصـد اطمينـان بـه     95/0و بـا   بـوده  قابل بررسي  ،است 05/0كه بيشتر از  266/0داري  امعن
دار و  هدرصد زنان خان 9/77 آمار. رد است H1مورد تأييد و  H0در نتيجه . دست آمده است

دهنده نبود تغييرات در فرهنگ اشتغال زنـان در ميـان بوميـان     ندرصد پايين زنان شاغل، نشا
  . منطقه است

  گيري بندي و نتيجه جمع. 7
سبك زندگي از جمله مواردي است كه وابسته به دنياي مـدرن بـوده و در گذشـته چنـدان     

ــ چراكــهكــاربرد نداشــته اســت،  ــواع مختلــف  در زنــدگي م ــين ان درن افــراد ناچارنــد در ب
در گذشته بيشتر اقتصاد و طبقه  .هايي كه پيش روي آنها قرار دارد يكي را برگزينند بانتخا

كرد فرد در زمان تولد متعلق به يـك طبقـه بـود و در     يجايگاه افراد را در جامعه مشخص م
انتخاب شغل، همسـرگزيني و  زمان حيات بايد در همان طبقه و به روش آن طبقه به تفريح، 

ولـي در جامعـه مـدرن     ،شـد  يشد از طبقه خـود طـرد مـ    يكرد و اگر چنين نم يغيره اقدام م
هاي مختلف زندگي افـراد موقعيـت آنهـا را در     هبلكه شيو ،ديگر طبقه اهميت چنداني ندارد

ش و بلكه توسـط ايشـان بـا تـال     ،شود ينم  هكند، اين موقعيت به افراد داد يجامعه مشخص م
هاي زندگي خـود نيـز تحـت تـأثير عوامـل مختلفـي مثـل         هشيو. شود ياستعدادشان كسب م
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هرچنـد   .هـاي افـراد دارد   بها و انتخا شساختارهاي جامعه، محيط اجتماعي، سرمايه و نگر
هاي آنهـا   بولي انتخا ،زنند يافراد در جامعه جديد آزادانه در ميان انواع دست به انتخاب م

دو هـاي زنـدگي بـه     هتـوان شـيو   يمـ . قرار دارد آنها  يساختارها و محيط اجتماعتحت تأثير 
ولـي عينـي    اسـت، هاي افراد  يها و آگاه شذهني همان نگر :دسته ذهني و عيني تقسيم كرد

در ايـن پـژوهش بـه بررسـي      .شـود  يدهـد گفتـه مـ    يبه رفتارهاي كه فرد در جامعه انجام مـ 
هـاي ارتبـاطي، تحصـيالت،     هگسـترش را (شـاخص   چهـار هاي عيني سبك زندگي بـا   هجنب

طـور كلـي در ايـن پـژوهش      هبـ . شده اسـت  هپرداخت) درآمدخانوار، اشتغال و تحصيل بانوان
تالش شده تحليلي از چگونگي تأثيرگذاري تأسيس منطقه ويژه اقتصادي بر سبك زنـدگي  

ي تركيبـي بـر پايـه    ها هاز نظري ،بنابراين براي بررسي مفهومي سبك زندگي. افراد ارائه شود
 و هوتن نزيمل، وبلن، وبر، چاپين، پارسونز، و(شناسي  هظراني در حوزه جامعن آراي صاحب

ــو ــدار  ) بوردي ــعه پاي ــرد توس ــتو(و رويك ــتاين و روس ــدگاه   ،)والراش منطــق اقتصــادي و دي
شناختي به توسعه اقتصادي و به تأثير تأسيس منطقه اقتصادي بر ابعـاد مختلـف سـبك     هجامع
  . است هي پرداخته شدزندگ

هاي حاصل از پژوهش فرضيه اصلي پـژوهش مبنـي بـر تـأثير تأسـيس       هدر مجموع يافت
فرضـيه مـورد    5از بـين  . منطقه ويژه اقتصادي بر تغييرات سبك زندگي، مورد تأييـد نيسـت  

هـاي تحقيـق حـاكي از تغييـرات      هيافتـ . تنها فرضيه اول مورد تأييد واقع شده اسـت  ،بررسي
است، اما اين تغييرات نتوانسـته انتظـارات بوميـان منطقـه را بـرآورده        هدر منطقه بود بسياري

سرمايه اجتماعي و سرمايه اقتصادي و نيز سـرمايه فرهنگـي بايـد     ،براساس نظريه برديو. كند
اما در اين مورد بوميـان ايـن هـم راسـتايي را يـا       ،همزمان با هم و يا علت و معلول هم باشند

كارشناسـاني كـه از بيـرون منطقـه بررسـي      . اند هو يا به عينيت آن لمس نكرددرك نكردند 
اما بوميان منطقه آن را در حـد پـايين و    ،بينند يتغييرات را بسيار شگرف و عمده م ،كنند يم

تغييـرات انجـام شـده براسـاس كـار       :تـوان گفـت   يمـ . دانند يحتي موجبات نابودي منطقه م
اس كار فرهنگي و يـا شهرسـازي و امكانـات بوميـان تـا حـد       اس كارشناسي فني بوده و نه بر
  . انتظار رشد پيدا نكرده است
دهد كه ميزان تغييرات سبك زنـدگي در گـذر زمـان و تحـت      ينتايج پژوهش نشان م

شناختي به توسـعه صـنعتي باعـث     هتأثير منطقه در حد متوسط بوده، با توجه به رويكرد جامع
شود از آنجايي كه روستاهاي ما از آداب و رسوم محلـي   يم تغييراتي در شيوه زندگي افراد
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گرا بودن بوميان منطقه كمتر تحت تأثير فرهنگ  نعلت روحيه درو هغني برخوردارند و نيز ب
   :دشو يارائه م زيربنابراين پيشنهادات . گيرند يوارداتي قرار م

دي و صـنعتي، بـه   اندركار بايد در زمينه توسعه اقتصـا  ريزان دست همسئوالن و برنام .1
   ؛توسعه فرهنگي نگاهي خاص داشته باشند

ريزي توسعه اقتصادي بايد مذهب، قوميت و زبان و نيز آداب و رسـوم   هبراي برنام .2
بـرد كـه     شداد و توسـعه صـنعتي را در جهتـي پـي    قرار  را مد نظر هخاص هر منطق

   ؛بوميان منطقه احساس اجحاف نكنند
توسط مديريت محلي در برقراري امنيـت و جلـوگيري از   مند  مهاي نظا هارائه برنام .3

   ؛...ناامني اخالقي، اعتياد و
آموزش و آگاهي الزم از طريق رسانه محـل در خصـوص اهميـت منطقـه و     ارائه  .4

   ؛شانننقش بوميان منطقه در رونق اقتصادي و اجتماعي خود و فرزندا
حصـيالت عاليـه   باال بردن سطح آگاهي بوميان در خصوص زندگي شهرنشيني و ت .5

   ؛هاي مربوط به صنعت نفت هو ترغيب بوميان جهت تحصيل در رشت
 ،هاي اشتغال بانوان و شركت ايشـان در مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي     هبررسي زمين .6

  . جهت تربيت فرزندان موفق و تغيير در روش و سبك زندگي خانوار
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