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 گذشته، با مقایسه در که داد نشان مطالعه های یافته گرفت. مینفر را دربر ، شانزده تا حصول اشباع نظری

 بین در پدیده این بروز دالیل ترینعمدهو از  است یافته کاهش روستایی زنان کشاورزی کار میزان

 دختران با خود مقایسه» و «بودن شهری به تمایل» ،«شهری جامعه از ثیرپذیریتأ» مختلف سنی های گروه

 بین در «هنجاری  -ارزشی دگرگونی» پدیده ظهور موجب همگی که ،هبود.. .و «شهرنشین زنان و

 مانند راهبردهایی اتخاذ با روستاییان ،همچنین ؛است  شده سوم و دوم های نسل روستایی زنان و دختران

 این با تعامل به..، .و «روزمزدی کارگر نیروی کردن جایگزین» ،«کشاورزی فعالیت انجام به تمایل عدم»

 اتمام» اند از: ورد مطالعه عبارتم روستای در راهبردها این کارگیری  به پیامدهای ؛ وپردازند  می پدیده

 کاشت، هزینة افزایش» ،«تقاضا رفتن باال دلیل  به کارگران دستمزد میزان افزایش» ،«شالیزار در کار سریع

 در زندگی و کشاورزی فعالیت انجام به آنها تمایل عدم فرزندان و تحصیل ادامه» ،«برداشت و داشت

 و ..«.و خانه ماندن خالی یا روستایی جرانمستأ به اجاره ها،  شهرنشین به روستایی خانه فروش» ،«روستا

 .«مهاجرت به روستاییان سایر تمایل»

 

 .هنجاری -ارزشی دگرگونی ،اقتصادی فعالیت ،ایزمینه نظریه روش روستایی، زنان :هاکلیدواژه

 

  مقدمه

مشارکت  ،شناسانه به نقش زن در نظام تولید کشاورزی نگریسته شوداگر با دیدی جامعه

بنیانی در حفظ جامعه روستایی مطرح کرد. در  عنوان یکی از عوامل توان به اقتصادی زن را می

زنان روستایی تهیه غذا، کمک در کارهای کاشت، داشت و برداشت، پرورش وظیفه  ،سراسر دنیا

اما  ،کنندهای گوناگون کار می صورت زنان در این دایره بهتولید و بازاریابی آن است.  حشام وا

 تولیدکننده تنها کشاورزی بخش..(Navab-Akbar, 1995) نامرئی است نظامدر این  فعالیت آنها

 زمینه در خودکفایی مسلماً و دهند حیات ادامه توانندنمی غذا بدون هاانسان و است غذایی مواد

برای رسیدن به توسعه  .دهدمی کاهش را غذایی مواد واردات به وابستگی خطر غذایی محصوالت

وری محصوالت گذار از کشاورزی سنتی به پیشرفته و افزایش تولیدات و بهره نیزاقتصادی و 

زنان در توسعه بخش کشاورزی  گذاران بخش روستایی باید به نقش و جایگاهکشاورزی، سیاست
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رسیدن به توسعه  امکان ،ویژه داشته باشند و با تجهیز و توانمندسازی این منبع باارزش انسانی توجه

 هایجنبه از کشاورزی بخش و ایران روستایی جامعه حاضر، حال در تر سازند. کشاورزی را آسان

 تغییرات این از برخی بررسی هدف ،حاضر تحقیق در. است شده زیادی تغییرات دچار مختلف،

 روستایی جوامع بین در البته که است کشاورزی بخش در روستایی زنان فعالیت حوزه در ویژه به

 خصوص این در هایی تفاوت هر کدام خاص اقتصادی فرهنگی و اجتماعی، وضعیت با مختلف

 1گرمه روستای مطالعه مورد منطقة. نیست نقاط تمامی به تعمیم قابل موضوع این و دارد وجود

منطقه  .دارد قرار فارس استان مرودشت شهرستانشمالی  کامفیروز سیاسی محدوده در که است

و اکثر  است بوده کشورجنوب  مرکز کشت برنج ،های خیلی دور تاکنوناز گذشته ،کامفیروز

در چند سال  ؛ امادادند تشکیل می را زنان روستاییدر این منطقه کارگران بخش شالیزاری 

های  استانکارگران از به استفاده  ناچار منطقهکشاورزان  محلی، کارگر شدیدبا کاهش  ،اخیر

کشاورزان  های گزاف بر هزینه موجب تحمیل که ،اندشده مد و خوزستانکهگیلویه و بویراح

 روستایی زنان هایفعالیت وضعیت :از ندا عبارت ة حاضرمطالع اساسی سؤاالتشده است. اکنون 

 بین در اقتصادی، هایفعالیت تحول دالیل ترینعمده است؟ کرده تفاوتی چه حال و گذشته در

 این بررسی ؟کدامند تغییرات این از ناشی نتایج و چیست؟ از ناشی مختلف سنی هایگروه

 وضعیت از جدید کدر و شناخت به دستیابی امکان که دارد اهمیت نظر این از موضوعات

 روستایی توسعه به نیل منظور به یزیبرنامه فرآیند در تا کندمی فراهم را معاصر روستایی جامعه

 از شناخت بر مبتنیهای  ریزیبرنامه و گیرد قرار نظر مد نیز روستایی جامعه تغییرات پایدار،

 .باشد معاصر روستایی جامعه

 (بنیانی) ای نظریة زمینه روش به حاضر کیفی پژوهش های طرح پرسش کهاز آنجا 

 ینه شود؛ بپرداخت نظریه استخراج به ،هاداده بررسی طریق از الزم است که ،صورت گرفته

 بررسی باهمچنین،  .است شده اکتفا باره این در شده انجام مطالعات مرور به تنها، منظور

 متغیرهای شناخت به گرفته، صورت کشورها سایر در که بسیاری مطالعات نظری های مدل

                                                                                                                                               
1. Garmeh 
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 و ها فعالیت تغییر ها،فعالیت انواع بندیدسته به ،مطالعات این در .است شده پرداخته گر مداخله

های  فعالیت در روستایی زنان نقش اهمیت به نیز و روستایی زنان فعالیت بر مؤثر عوامل و علل

 این در روستایی زنان فراوان مشارکت بر همگی که است، شده اشاره کشاورزی و اقتصادی

 در روستایی زنان نقشبه  عموماً ،تحقیقات این در .اندکرده تأکید اقتصادیهای  فعالیت نوع

 -اقتصادی پایگاه تحلیل آنها، رفع برای هاییحل راه ارائه و زنان مشکالت ،یادشده فرآیند

 زنان بر آن تأثیرات و روستایی جامعه در تغییرات گذار، دوران در روستایی زنان اجتماعی

 .(AsiaDHRRA, 2007) است شده اشاره روستایی

زنان  مشارکت»با عتوان  ایدر مقاله ،(Kumari and Pandey, 2012) کوماری و پاندی

های اخیر، زنان نقش مهمی در توسعه که در سال کنند، استدالل می«در بازار کار در هند معاصر

از شانس کمتری برخوردارند.  ، در دستیابی به شغلولی در مقایسه با مردان اند، اقتصادی داشته

ف بین مشارکت نیروی کار زنان کاهش یافته و شکا های اخیر،در سال دهد کهان میشنتایج ن

دهد نشان می ین،همچن ،این مطالعه نسبت مشارکت کار مرد و زن در هند افزایش یافته است.

شهری باال و  مناطقهند، مشارکت زنان در  در روستایی -شهری به لحاظ نسبت نیروی کارکه 

 روستایی کم است. اطقدر من

در مشارکت زنان »در تحقیقی با عنوان (، Singh and Mishra, 2013ا )سینگ و میشر

، از زنان به عنوان عامل حیاتی و مولد «ای : تحلیلی منطقهکار مناطق روستایی اوتارپرادشبازار 

 ،همچنین؛ ضروری است آنها که رسیدگی به وضعیت اشتغال اند در اقتصاد هند یاد کرده

که حاکی  ،مختلف اقتصادی در مقایسه با مردان بسیار پایین بودههای  مشارکت زنان در فعالیت

آموزش و پرورش برای  تبعیض در انواع مختلف تبعیض در اقشار مختلف جامعه از جمله از

 زنان است.

 در روستایی زنان نقش درباره بسیاری تحقیقات گذشته، هایسال طول در نیز ایران در

 در روستایی زنان گسترده مشارکت بر مطالعات این اکثر. است شده انجام اقتصادیهای  فعالیت

 بررسی کنار در آنها، از دودیمح تعداد صرفاً و (Amirinia, 2001) داشته تأکید فرآیند این
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 اندکرده مختصر ای اشاره نیز کشاورزی بخش در روستایی زنان فعالیت کاهش به ،موضوعاین 

(Vafaei and Tarkarani, 2015)، فرضیات آزمون به قبل، از فرضیاتی تدوین با که یا گونه به 

 زمین زیاد وسعت خانوار، خوب مالی وضعیت آنها، اعتقاد به. اندپرداخته تحقیق میدان در

 زنان تحصیالت سطح بودن باال زنان، سن افزایش پدر، یا همسر بودن غیرکشاورز خانوار،

 و یفناور ورود و زن، کشاورزی فعالیت انجام مورد در مرد منفی نگرش همسرشان، ای روستایی

 .است تأثیرگذار کشاورزی بخش در روستایی زنان فعالیت کاهش بر مکانیزاسیون

 درباره خاص ایفرضیه طرح بدون و کیفی رویکرد از گیری ، با بهرهحاضر مطالعه در

 از روستایی زنان فعالیت کاهش دالیل یا دلیل ترینعمده بررسی به ،نظرمورد پدیده  وقوع دلیل

 .است شده پرداخته کنندگانشرکت خود دیدگاه

 

 شناسی پژوهشروش

 مشاهده یافته، سازماننیمه مصاحبه اطالعات، آوریجمع هایشیوهاز  مطالعة حاضر

 زنان وقت صرف تحلیل و روزانه یادداشت هایبرگه از و همچنین، غیرمشارکتی و مشارکتی

 نقشه رسم کشاورزی، محصوالت تولید فرآیند در زنان هایفعالیت تقویم تدوین روستایی،

بهره  (Azkia, 2008) تاریخی عرضی برش و روستاییان مشارکت با مادر جدول تهیه اجتماعی،

اردیبهشت تا اوایل ) زراعی سال یکماه از سه  طول در مطالعه هاییافته آوریجمع .گرفت

 به یافته اختصاص ساعات میزان از آگاهی منظور به ،ة حاضرمطالع در. شد انجام( 1398 تیر اواخر

 در آن ساعات میزان و زنان کشاورزی کارهای تمامی ،هفته هر از روز دو کشاورزی، کار

 تکمیل را روزانه یادداشت هایبرگه که روستایی زنان تعداد. شد ثبت مورد نظر هایبرگه

 شده انتخاب منظم تصادفی و ایسهمیه گیرینمونه از استفاده با که بود نفر شانزده کردند، می

 مشاهده هایشیوه از نبود، کافی کمی اطالعات کسب و هابرگه یندب که اکتفا آنجا از. بودند

های  زمین به مراجعه بار هر در نیز یافتهسازماننیمه مصاحبه و غیرمشارکتی و مشارکتی

 درباره ،یادشده هایشیوه از گیریبهره با ،دو ماه این طول در. شد استفاده روستاکشاورزی 
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 هایفعالیت انجام نحوه آن، در رایج کشاورزی هایفعالیت انواع گرمه، روستای هایویژگی

 بخش در روستایی زنان هایفعالیت تقویم روستایی، زنان و مردان بین کار تقسیم شیوه ،یادشده

، همچنین حاصل شد؛ آگاهی مختلف های گروه بین در آنها کاری ساعات میانگین و کشاورزی

 .صورت گرفت حال و گذشته زمان در کشاورزی هایفعالیت حجم و نوع مقایسة

 زمان در روستایی زنان فعالیت کاهش به بردن پی و گفته پیش هایداده تحلیل از پس

 کوربین و اشتراوس هایرویه و اصول اساس بر ایزمینه نظریه روش از استفاده با حاضر،

(Strauss and Corbin, 2011) هپرداخت گرمه روستای در پدیده این ظهور دالیل به تا شد تالش 

 مورد در قبالً که رودمی کار به موضوعاتی درباره پژوهش برای معموالً ایزمینه نظریه روش. شود

 Adib)صورت گیرد  آنها تر عمیق فهم و بررسی الزم است که و نشده چندان مطالعه آنها

Hajbagheri, 2006) .و موضوع ترعمیق بررسی به نیاز به توجه با نیز ة حاضرمطالع در 

 ،کشاورزی بخش در روستایی زنان فعالیت کاهش دالیل پیرامون ایران در ات محدودتحقیقی

. شد می احساس بیشتر روش این از استفاده با یادشده موضوع درباره مطالعه انجام ضرورت

 در. رودمی کار به تحقیق فرآیند طی شده گردآوری های داده تحلیل برای ایزمینه نظریه روش

 و مشارکتی مشاهده ،(گروهی فردی و) یافته سازماننیمه ةمصاحب شیوة از استفاده با مرحله، این

و افزون بر  آوریجمع ی پژوهشها داده مطالعه، فرآیند در روزانه هاییادداشت و غیرمشارکتی

 درنیز  زنان های فعالیت وضعیت دربارة مطالعه چند ماه طی شده گردآوری هایداده این، از همة

 .گیری شد بهره تحلیل

 و تحلیلو تجزیه گردآوری، دنکر توأمان ایزمینه نظریه روش اصول ترینمهم از یکی

 نظریه روش با مطالعه در. (Strauss and Corbin, 2011) است یکدیگر با هاداده مداوم مقایسه

 و گیرد می صورت 3گزینشی و 2محوری ،1باز کدگذاری رویه سه با هاداده تحلیل ،ایزمینه

 در .است مرحله سه این بین برگشتو رفت حال در مداوم طور به مطالعه، انجام طول در ،محقق

                                                                                                                                               
1. open coding  
2. axial coding 

3. selective coding 
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 گیرینمونه و 1هدف بر مبتنی گیرینمونه دو از ترکیبیبهتر است  ،ایزمینه نظریه روش با مطالعه

 افراد هدف، بر مبتنی گیری نمونه در (.Adib Hajbagheri et al., 2014) شود استفاده 2نظری

 پدیده یا ،دارند پدیده یک درباره فراوان و اول دست اطالعات که شوند می انتخاب دلیل یندب

 ,Adib Hajbagheri) دارند آن درباره خاص هایدیدگاه یا اند، کرده تجربه را نظر مورد

 کنندگانشرکت یا هانمونه به جدید کننده شرکت هر انتخاب ،نظری گیرینمونه در اما. (2006

 بر هدفمند، صورت به تا کوشدمی معموالً محقق. دارد بستگی آنها از حاصل هایداده و قبلی

 کنندگان شرکت است، نیاز مورد خاصی اطالعات نوع چه اولیه، هاییافته پی در اینکه مبنای

 که است این تأثیر تحت شوند، انتخاب کسانی چه بعداً اینکه بنابراین،. کند انتخاب را جدید

 ،نظری گیری نمونه در سخن، دیگر به. اندداده اطالعاتی چه و اندآمده کسانی چه قبالً

د شومی انجام پیشین هایداده از برگرفته مفاهیم و هامقوله پرتو در بیشتر هایداده آوری جمع

(Adib Hajbagheri, 2006) .و شد آغاز هدف بر مبتنی گیرینمونه با کار نیز ة حاضرمطالع در 

 بود قرار کهآنجا  از. یافت ادامه نظری گیرینمونه با ها،داده تحلیل و گردآوری جریان در

 ابتدا در شود، پرسیدهو حال  گذشته هایزمان در روستایی زنان فعالیت میزان درباره الؤس اولین

 در زندگی تجربه بر عالوه ، چراکهشدند انتخاب گروه اولین عنوان به اول نسل زنان از برخی

 این از ،بنابراین. داشتند اطالع نیز گذشته هایزمان در زنان فعالیت میزان و نوع از حال، زمان

 .داشتند سن سال پنجاه تا هفتاد بین که شدند انتخاب نفر دو گروه،

 مقایسه مفاهیم، ایجاد و کدگذاری اولیه، هایداده تجزیه اول، مصاحبه برگزاری از پس

 انتخاب برای نظری گیری نمونه آنها، بین ارتباط برقراری و هامقوله تشکیل هم، با آنها

 و مختلف هاینسل از کنندگان شرکت به مراجعه فرآیند ؛شد نجاما بعدی گانکنند شرکت

 اول نسل ،(1) سوم نسل ،(1) دوم نسل ،(1) دوم نسل ،(2) اول نسل بود: بدین ترتیب آنها تعداد

 افراد تعداد. (1) دوم نسل و (4) دوم نسل ،(2) اول نسل ،(1) سوم نسل ،(2) سوم نسل ،(1)

                                                                                                                                               
1. purposeful 

2. theoretical 
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 49سال تا سی سال سن به باال، نسل دوم پنجاه نسل اول زنان . رسید نفر شانزده به شونده مصاحبه

 تمام برگزاری از پس البته. ندشد سال را شامل می سیسال سن و نسل سوم زنان و دختران زیر 

 فردی هایمصاحبه د،آممی پیش خاص مقوله یک درباره االتیؤس که هنگامی ها،مصاحبه

 شرح نوشتن حین در حتی مطالعه مراحل آخرین تا سؤال پرسیدن. شدمی برگزار نیز کوتاهی

 مطالعه مراحل آخرین تا سؤال شدن مطرح تداوم دلیل به. داشت ادامه داستان و هامدل از تحلیلی

 ،مطالعه لحظات آخرین تا روش، این در گانکنندشرکت تعداد ،نظرانصاحب به باور که است

 .نیست بینیپیش قابل

 

 نتایج و بحث

 بستری در مرودشت، کامفیروز از توابع شهرستان ایجلگه بخش در گرمه، روستای

 120 مرودشت شهر با روستا فاصله. است شده واقع خاص طبیعی عارضة بدونهموار و نا کامالً

 های آبادی و ، سپیدان و شیرازبیضااقلید،  با متعدد ارتباطی مسیرهای دارای و بوده کیلومتر

 خانوار 167 در قالب نفر 867 گرمه جمعیت روستای ،1395 سال سرشماری در .است اطراف

 یافته تکوین کشاورزی محور بر ،کامفیروز روستایی نقاط سایر مانند گرمه روستای اقتصاد. بود

های آب و چشمه طبیعی هایویژگی وجود دلیل به که است روستاهایی جمله از این روستا و

 گردو، سیب، مانند میوه درختاننیز  و صیفی محصوالت انواع برنج و مانند محصوالتیفراوان، 

 پرورش. دارد عمومیت خانوارها تمامی در تقریباً برنج کشت. شوددرآنجا کشت می هلو آلو و

 .است رایج روستا در نیز دام

 کل روستایی جامعه به ناپذیریتعمیم و ها محدودیت همه با ،ة حاضرمطالع هاییافته

 هستیم تغییراتی شاهد کشاورزی، بخش در روستایی زنان کار میزان در که دهدمی نشان کشور،

 تحقیق، هاییافته طبق. شود برخوردار بیشتری شدت و سرعت از است ممکن ،آینده در که

 با که است باالتر فصول سایر به نسبت تابستان و بهار فصل دو در زنان کار ساعات میانگین

 .است طبیعی ،فصل دو این در هافعالیت نوع به توجه
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 مشاهده از حاصل هاییافته ،1398 سال طول در مرتبه دوازدهمزارع  به مکرر مراجعه

 و روستا مسن زنان هایگفته و روزانه یادداشت هایبرگه مصاحبه، غیرمشارکتی، و مشارکتی

 ،حاضر بررسی طی. کندمی تأیید را زنان کار کاهش همگی حال، و گذشته در آنها مقایسه

 کاهش، درو و وجین نشاء، برای شالیزار در کار روزهای و ساعات میزان کاهش مانند موضوعاتی

 و خانوار روزمره مصرف حد در گفته پیش محصوالت کشت نیز و سبزیجات و صیفی باغ وسعت

 با مقایسه در(، نیست آن در زنان فعالیت به نیازی دیگر که) درخت باغ وسعت افزایش ،مقابل در

 ت.حکایت داش زنان کار کاهش از گذشته، هایزمان

 یا و بیماری سن، کهولت مانند دالیلی به زنان از برخی مطالعه، مورد هاینمونه بین در

 کارگران از و دادندمی اختصاص کار به را کمتری ساعات میزان کوچک، فرزند داشتن

 زیرا ،داد تعمیم روستایی زنان همه به توان را نمی موضوع این اما. کردندمی استفاده روزمزدی

 در را زیادی اوقات ی،شرایط چنین وجود با حتی روستایی زنان از برخی مشاهدات، اساس بر

 و ؛کردند می ایفا خانوار درآمد تأمین در را مهمی نقش و دادند می اختصاص کار انجام به روز

 فرزند نداشتن یا و ترپایین سنین و جسمانی سالمت از برخورداری وجود با نیز برخی ،برعکس

 این درباره بیشتر بررسی رو، از این .دادندمی اختصاص کار به را کمی ساعات کوچک،

 زنان نقش کار کاهش در های جدید فناوری کارگیری به گرچه ،البته. یافت اهمیت موضوع

 برنج درو زمین، کردن مسطح و شخم مانند کارهایی روستا، این در ، اما از آنجا کهاست داشته

 و شود می انجام مردان توسط و ماشین وسیله به کوبیبرنج و کوبی خرمن و (معدوددر موارد )

 انجام زنان ای مردان توسط که یکارهای از اعم نیز کشاورزی محصوالت تولید مراحل بقیه

 کاهش دالیل ، کشفبوده نظر مد ة حاضرمطالع ، آنچه درگیرد می صورت دست با ،شود می

 .ستهای یادشده ا حوزه در زنان کار

 با صرفاً که شد کشف زنان کار کاهش درباره جدید یموضوعات حاضر، مطالعه در

 درباره که داد نشان پژوهش حاضر. بود میسر آنها دقیق فهم و شناخت امکان کیفی، مطالعه

 در بدون هم آن خاص، عامل چند یا یک به صرفاً توان نمی زنان، کار میزان در تغییرات دالیل
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 دالیل. کرد اشاره ،نسل هر زندگی خاص شرایط نیز و عوامل سایر با آنها ارتباط گرفتن نظر

 با ارتباط وجود با و خود خاص شرایط در کدام هر و اند تنیده درهم نوعی به پدیده، این وقوع

 در همگی تحقیق، فرآیند طی شده کشف عوامل ،واقع در. است درک قابل دیگرهای  مؤلفه

 .اند روستایی شده زنان کار کاهش موجب هم کنار

 حاضر پژوهش مرکزی مقوله عنوان به هاداده تحلیل و گردآوری هاماه از پس آنچه

نیز  مطالعه اصلی یافته ،واقع در که است «هنجاری -ارزشی دگرگونی» پدیده شد، کشف

 های مقوله سایر با ،مختلف هایشکل به ها تکرار در داده بر عالوه مقوله، این. شودمی محسوب

 سایر با مرکزی مقوله ارتباط ادامه، در. دهدمی پوشش را آنها تمامی و دارد ارتباطنیز  تحقیق

 و پدیده با تعامل راهبردهای گر،مداخله شرایط ،ای زمینهشرایط  على، شرایط شامل مقوالت

پژوهش  در .شود می داده نشان (1مفهومی )شکل  مدل در راهبردها کارگیری به پیامدهای

 ،ثروت نمایش ،نابرابری مادی، به معنوی هایارزش دگرگونی ،(Rafiepour, 2015) پور رفیع

 ،درآمدها کاهش ،مدرن و لوکس کاالهای نمایش و تبلیغات کاال، واردات طریق از نیازآفرینی

 مایه و ثروت شدن تلقی باارزش) هنجاری فشار ،محرومیت احساس و اجتماعی مقایسه

 ارزشی مقیاس به دستیابی برای همه تالش) انتشار و( فقر بودن شرمندگی و تحقیر آبروریزی،

 البته، .است شده ایران برشمرده در ارزشی دگرگونی بر مؤثر از جمله عوامل (مادی ظواهر

 چه و شهر چه ایران سراسر در ارزشی دگرگونی درباره( Rafiepour, 2015پور )رفیع مطالعه

 زنان و مردان بررسی به همچنین، و است شده انجام زمانی متفاوتهای  دوره در و بوده روستا

 هایارزش به معنوی هایارزش دگرگونی از و پرداخته متوسط و فقیر ثروتمند، طبقه سه در

 یک و زمانی دوره یک روستا، یک صرفا حاضر مطالعه ، در حالی کهاست دهکر بحث مادی

 هایارزش دگرگونی به و قرار دادهب توجه را در کانون( نسل سه روستایی زنان) خاص گروه

 سوی به کار و تولید از گیریجهت بر تأکید با شهری زندگیهای  ارزش به روستایی زندگی

 بروز دالیل از برخی زمینه در بیشتر مطالعه دو این های شباهت. رداخته استپ رفاه و مصرف

 سوی از ثروت نمایش ،ة یادشدهمطالع در ای که گونه ، بهاست هنجاری -ارزشی دگرگونی
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 از نشینانشهر سوی از آن هایجلوه و شهرنشینی زندگی نمایش حاضر، تحقیق در و ثروتمندان

 مقایسه ،ة یادشدهمطالع هاییافته اساس بر ؛ همچنین،است دهشناخته ش پدیده این بروز دالیل

 ،کندمی ایفا مهمی نقش ارزش به ثروت تبدیل فرآیند در نسبی محرومیت احساس و اجتماعی

 برده پی سوم نسل جوان زنان و دختران بین در پدیده این وجود به نیز حاضر پژوهش در که

 .شد
 على شرایط

 جامعه از تأثیرپذیری •

 شهری

 شلللهری بللله تمایلللل •

 بودن

 بلللا خلللود مقایسللله •
 زنللللان و دختللللران

 شهرنشین

مثابه  به تحصیل ادامه •

 بلله دسللتیابی راه تنهللا

-اقتصلللادی پایگلللاه

  باالتر اجتماعی

 والدین منفی نگرش •
 بلله نسللبت روسللتایی

 فرزندان روستانشینی

 فعالیللللت انجللللام و

 توسلللط کشلللاورزی

 آنها

 و شلللللهر تفلللللاوت •

 لحلللاظ بللله روسلللتا
 از برخللللللللورداری

 امکانللللات برخللللی

 زندگی

 ای زمینهشرایط 
 )نسل گرمه روستای •

 (سوم نسل و دوم

 دورهو  شدت، میزان •

 زمانی

 راهبردها
 انجلام    بله  تمایل عدم

 و فعالیت کشاورزی

 کلللردن جلللایگزین

 کلللللارگر نیلللللروی

 روزمزدی

 و دختلللران تلللالش 
 در روسلللتایی زنلللان

 نحلللللوه مشلللللابهت

 شیوه با خود زندگی

 و دختللران  زنللدگی

 نشین شهر زنان

 بلله کشللاورز توصللیه 

 در فرزنللللللللللللدان

 اداملللله خصللللوص

 تحصیل

 بلله کشللاورز توصللیه 

 در فرزنللللللللللللدان

 کشللاورز خصللوص
 در زنللدگی و نبللودن

 شهر

 خانوارهللا مهللاجرت 
 شهر به

 پیامدها
 شالیزار در کار سریع اتمام •

   زنان کار ساعات کاهش •

 کارگران از پذیرایی ضرورت •

 کارگران کار بر نظارت ضرورت •

 دلیلل  به کارگران دستمزد میزان افزایش •
 تقاضا رفتن باال

 برداشت و داشت کاشت، هزینه افزایش •

 عالف به روستاییان برخی شدن بدهکار •

 تمایللل عللدم و فرزنللدان تحصللیل اداملله •

 کشاورزی فعالیت انجام به آنها

 در زنللدگی بلله انفرزنللد تمایللل عللدم •

   روستا
 کشلت  یلا  کلاری  نصلفه  اجلاره،  فروش، •

 خانوارهلای  بلین  در کارگر توسط زمین

 مهاجر

 بلله اجللاره ،انشهرنشللین بلله خانلله فللروش •

 خانله  مانلدن  خالی روستایی، جرانأمست

 ...و

 در بللومی غیللر افللراد حضللور افللزایش •
 روستا

 مهاجرت به روستاییان سایر تمایل •

 پدیده
 دگرگونی •

 هنجاری ارزشی 

 از گیللللری جهللللت 
 سوی به کار و تولید

( رفللللاه و مصللللرف

 تغییللر فرآینللد آغللاز

 زندگی سبک

 شرایط

 گر مداخله
 مالی وضعیت •

 تلللللامین توانلللللایی 
در  زنللدگی نیازهللای

 نسلی شکاف شهر و

 مدل مفهومی دالیل کاهش فعالیت زنان روستایی –1شکل 



95شمارة   ،24روستا و توسعه، سال   

130 

 هنجاری -ارزشی دگرگونی پدیده به مربوط على شرایط

 اند،شده گرمه روستای در هنجاری -ارزشی دگرگونی پدیده ظهور موجب که عواملی

 و دختران با خود مقایسه» ،«بودن شهری به تمایل» ،«شهری جامعه از تأثیرپذیری» اند از: عبارت

 ،«باالتر اجتماعی -اقتصادی پایگاه به دستیابی راه تنهامثابه  تحصیل به ادامه» ،«شهرنشین زنان

 توسط کشاورزی فعالیت انجام و فرزندان روستانشینی به نسبت روستایی والدین منفی نگرش»

 دلیل به ،امروزه .«زندگی امکانات برخی از برخورداری لحاظ به روستا و شهر تفاوت» و «آنها

 روستاییان حضور روستا، و شهر ارتباط وسعت جمعی، هایرسانه پرورش، و آموزش گسترش

 بسیاری مهاجرت روستا و نیز در مختلف شهرهای از مهمانانی حضور و مهمان عنوان به شهر در

 ساکن روستاییان سوی از آنها اقتصادی -اجتماعی پایگاه تغییر مشاهده و شهر به روستاییان از

 و روستا در شهری زندگی الگوهای ترویج شهری، زندگی مظاهر با آشنایی امکان روستا، در

 یتیوضع چنین پیامدهای از یکی. است شده فراهم روستاییان رفتاری الگوهای و نظر وجهه تغییر

. است یافته افزایش سوم نسل روستایی زنان و دختران بین در بودن شهری به تمایل که است این

 و شهرنشین زنان و دختران زندگی از هاییجلوه مشاهده با روستایی جوان زنان و دختران

 نحوه از پیروی با که کنندمی سعی و برندمی پی ی موجودهاتفاوت به آنها، با خود مقایسه

 از روستایی جوان زنان و دختران از بسیاری ،واقع در. دهند کاهش را هاتفاوت آنها، زندگی

 کنندمی سعی ند،برمی سر به روستا در که مادامی و ندارند خوبی احساس هستند، روستایی اینکه

 ترین مهم از یکی مثابه به کشاورزی کار انجام عدم ؛ وکنند رفتار شهرنشین فرد یک مانندکه 

 .است زندگی نوع این مصادیق از روستاها از بسیاری در بودن روستایی هایمؤلفه

 ضرورت به اعتقاد همچون عدم دالیلی به گرمه، روستای خانوارهای گذشته، در ،همچنین

 در دختران ازدواج و نیز آنها کار نیروی به بسیار نیاز و دختران اقتصادی نقش فرزند، تحصیل

 روستایی والدین امروزه، اما. کردندمی مقاومت دختران تحصیل ادامه مقابل در پایین، سنین

 اجتماعی -اقتصادی پایگاه به فرزندان دستیابی راه تنها بر این باورند که( سوم و دوم های نسل)
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 و (کشاورزی زج به) دیگر مشاغل در اشتغال امکان طریق، این از و است تحصیل ادامه بهتر

 .دارد همراه به را جامعه در خانواده و فرزند سربلندی و شودمی فراهم بهتر زندگی از مندیبهره

 روستانشینی بهنسبت  (سوم و دوم های نسل) روستایی والدین منفی نگرش درباره

 هیچ ،گرمه روستای در که گفت توانمی ،آنها توسط کشاورزی کار انجام و فرزندان

 در ،بنابراین نکنند؛ زندگی شهر در شاناقوام از یا برخی همه که یافت تواننمی را ای خانواده

 شهرنشین اقوام میزبان روستا خانوارهای تابستان، و نوروز تعطیالت ایام در ویژه به سال، طول

 وجود با که است طبیعی. روندمی خود اقوام نزد شهر به نیز آنها اوقات گاهی و هستند خود

 و بودن شهری ارزشمندی دلیل به والدین و یابدمی بیشتری شدت «مقایسه» روابطی، چنین

 شبیه زندگی سبک داشتن به تمایل عدم و فرزندان راحتی و آسایش دلیل به نیز و شهرنشینی

 و اقوام دختران زندگی شیوه با خود دختران زندگی نحوه شباهت به بیشتری عالقه آنها،

 به کار ندادن یاد و زراعت فصل در دختران به کار واگذاری عدم با ،بنابراین ؛ ودارند آشنایان

 از برخورداری و شهر در وی زندگی به تمایل غیرکشاورز، مرد با دختر ازدواج به تمایل آنها،

 همانند نیز یادشده عامل ترتیب، بدین. کنند می دنبال را هدف این ،...و شهری زندگی امکانات

 مهیا زندگی سبک تغییر فرآیند آغاز و هنجاری -ارزشی دگرگونی برای را زمینه دیگر، عوامل

 از غیر به ایآینده ،نوجوانی دوران همان از روستایی، دختران شرایطی، چنین در. کند می

 .ندکن می تالش نداب دستیابی برای کرده، تصور را روستا در زندگی و کشاورزی به پرداختن

 تفاوت زندگی، ضروری امکانات برخی از مندیبهره لحاظ از ،حاضر حال در ،همچنین

 قاعده این از نیز گرمه روستای که ،دارد وجود شهرها با کشور روستاهای از بسیاری بین زیادی

 و پزشک مطب تاکسی، خط گاز، به دسترسی قبیل از امکاناتی نبود مسلماً. نیست مستثنی

 در را روستایی زنان آسایش موجبات همگی که.. .و خرید برای هاییمکان وجود داروخانه،

 سبک داشتن به تمایل و روستا در زندگی از رویگردانی تدریج به کنند،می فراهم زندگی

 روستای اهالیبه باور . باشد مهیا آن در یادشده امکانات که دارد دنبال به را دیگری زندگی
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 فراهم را زندگی شیوه این از برخورداری امکان که است راهی تنها شهر به مهاجرت ،گرمه

 .شود می روستایی زنان کار میزان کاهش به منجر عوامل، سایر کنار در نیز عامل این و کند می
 على شرایط از ناشی پدیده

 آغاز و هنجاری -ارزشی دگرگونی پدیده وقوع از توانمی تحقیق، هاییافته به توجه با

 شدت، از ،آینده در است ممکن که ،گفت سخن گرمه روستای در زندگی سبک تغییر فرآیند

 هایارزش» از دگرگونی فرآیند گرمه، روستای در. شود برخوردار بیشتری سرعت و میزان

 «کار و تولید» از گیری جهت بر تأکید با «شهری زندگی هایارزش» به «روستایی زندگی

  .شودمی مشاهده «رفاه و مصرف» سوی به

 دگرگونی پدیده به مربوط راهبردهای ،آن در که شرایطی است ایزمینهشرایط 

 میزان، مانند هایی ویژگی از هنجاری -ارزشی دگرگونی» پدیده .اندیافته بسط هنجاری -ارزشی

 میزان اما شود؛می دیده خانوارها همه میان در پدیده این. است برخوردار مندیزمان و شدت

 نسل زنان و دختران بین در که یا گونه به ،است متفاوت هاخانوار بین در آن ضعف و شدت

 که ،است رنگ کم بسیار اول نسل زنان بین در و یابدمی مصداق بیشتر سوم نسل ویژه به و دوم

 به توجه با. است اول نسل با( سوم نسل ویژه به) نسل دو این بین نسلی شکاف بیانگر موضوع این

 نسل نظرهای ههوج وها  ارزش در تغییر زمان، گذشت با که رسدمی نظر به ،ی پژوهشها یافته

 .شود برخوردار بیشتری شدت و میزان از ،جدید
 :راهبردها بر مؤثر گرمداخله شرایط

 برای افراد که راهبردهایی اند از عبارت محدودکننده یا کنندهتسهیل گر،مداخله شرایط

 نیازهای تأمین توانایی» ،«مالی وضعیت» ة حاضر،مطالع در. گیرندمی کار به پدیده با تعامل

 آنها از کدام هر که ،شدند شناخته گرمداخله شرایط عنوان به «نسلی شکاف» و «شهر در زندگی

 عنوان به ،روستاییان مالی وضعیت که یا گونه ، بهگذاردمی تأثیر راهبردها برخی کارگیری به بر

 ،افراد. است تأثیرگذار روزمزدی کارگر کارگیری به بر کننده، تسهیل یا محدودکننده عامل یک

 با خانوارهای. کنند می اتخاذ باره این در را مختلفی تدابیر مالی، وضعیت مختلف درجات با
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 چندانی مشکل با روزمزدی کارگر نیروی کارگیری به هایهزینه تأمین در خوب، مالی وضعیت

 به زمینه، این در خود نیازهای رفع برای ضعیف، مالی وضعیت با خانوارهای اما نیستند؛ رو هروب

 نوع دو هر ،واقع در. آورند میی رو 1عالف از پول گرفتن قرض مانند دیگریهای  شیوه

 استفاده کشاورزی کارهای انجام برای روزمزدی کارگر از شد، گفته که دالیلی به ،خانوار

 نه و) محدودکننده یا کننده تسهیل عاملی نقش تنها مالی در این زمینه وضعیت و کنند می

 .ددار (کننده تعیین

 بر کننده، تسهیل عاملی عنوان به شهر، در زندگی نیازهای تأمین توانایی که قدر همان

 مهاجرت مانع نیز زمینه این در توانایی عدم است، مؤثر شهر به روستایی خانوارهای مهاجرت

 وضعیت از برخوردار خانوارهای. شود می شهر در زندگی به مند هعالق خانوارهای ازای  عده

 خانوارهای ( و...و خانوار سرپرست مرد بودن دوشغله زیاد، زمین داشتن دلیل به) خوب مالی

 خانوارهایی شوند، می مالی حمایت فرزندان سوی از که خانوارهایی و شهر در دارای شغل

 .دارند شهر در را خود زندگی نیازهای تأمین توانایی که هستند

 به استناد با. است گرمه روستای در نسلی شکاف وجود گرمداخله شرایط از دیگر یکی

 نسل ( وسومنسل  ویژه به و) دوم نسل بین نسلی شکاف وجود توانمی ،پژوهش حاضر هایداده

 شدیدتر اول، نسل با سوم و دوم های نسل ها درخانواده نسلی شکاف هرچه. کند می تأیید را اول

 رو، از این و است برخوردار بیشتری اهمیت از هاخانواده قبیل این میان در نیز تحصیالت باشد،

 همه بین در تحصیل ادامه به توصیه. است بیشتر تحصیل ادامه برای فرزندانش به کشاورز توصیه

 مالی وضعیت با خانوار یک گرچه شود، می دیده مالی وضعیت مختلف درجات با خانوار نوع

                                                                                                                                               
 معین،) بفروشد علف یا هیزم کاه، جو، که کسی و فروش برنج فروش، علف فرد به [allaf] عالف معین، فرهنگ در -1

 و خرید به عموماً ،شهر در که شود می گفته دارانیمغازه به عالف گرمه، روستای در. است شده اطالق ،(699: 1381

 در آنها این، بر عالوه. کنندمی عمل برنج تاجران و روستاییان بین واسطه نقش در و پردازندمی برنج و شلتوک فروش

 مقداری روستاییان از محصول، برداشت از پس آن، ازای در و دهندمی قرض پول «نیازمند روستاییان» به کار فصل

 .کنند می طلب بازار در معمول قیمت از کمتر قیمتی با شلتوک
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 با فرزند تحصیل ادامه هزینه پرداخت در خوب، مالی وضعیت با خانواری با مقایسه در ضعیف

 باشد بیشتر اول نسل با نسل دو این نسلی شکاف هرچه ،همچنین. خواهد بود مواجه مشکالتی

 اول نسل نگرش با روستا در زندگی و کشاورزی کار انجام مورد در ها نسلاین  نگرش ،یعنی)

 انجام به تمایل عدم» مانند راهبردهایی کارگیری به برای زمینه ،(باشد داشته بسیاری تفاوت

 شیوه با خود زندگی نحوه مشابهت در روستایی زنان و دختران تالش» ،«کشاورزی فعالیت

 و نبودن کشاورز خصوص در فرزندان به کشاورز توصیه» و «شهرنشین زنان و دختران زندگی

 بر عالوه ،نسلی شکاف وجود که است شایان یادآوری. شود می تسهیل «شهر در زندگی

 .است تأثیرگذار نیز دیگر راهبردهای کارگیری به بر ،یادشده راهبردهای
 هنجاری -ارزشی دگرگونی پدیده به مربوط راهبردهای

 آن به پاسخ و مدیریت اداره، برای راهبردهایی از جامعه، در ایپدیده هر وقوع با مسلماً

 گوناگون عوامل در ریشه خود که هنجاری، -ارزشی دگرگونی پدیده ظهور با. شودمی استفاده

 سبک هایمؤلفه از یکی عنوان به کشاورزی کارهای انجام ارزش و اعتبار طبیعی است که دارد،

 نسل زنان و دختران بین در کار انجام به تمایل ،آن دنبال به و شودمی سست دلخواهغیر زندگی

 کار، نیروی کمبود جبران منظور به ،شرایطی چنین در .یابدمی کاهش سوم نسل ویژه به و دوم

 و دختران تالش. گیرد می قرار توجه مورد حل راه بهترین عنوان به روزمزدی کارگر از استفاده

 از رهایی منظور به شهرنشین، افراد زندگی شیوه با خود زندگی نحوه مشابهت در روستایی زنان

 به روستاییان تمایل با ،همچنین. راهبردهاستاین  از دیگر یکی غیردلخواه، زندگی سبک

 زندگی و نبودن کشاورز تحصیل، ادامه برای فرزندان به کشاورز توصیه جدید، زندگی سبک

 با مسلماً. شود می اتخاذ فرزندان راحتی و آسایش رایب که است راهبردهایی جمله از شهر در

 کشاورزی کار انجام از تنها نه خانوارها برخی گذشته، با متفاوت زندگی سبک یک به گرایش

 ،حاضر تحقیق در. کنندمی مهاجرت شهر به و شوندمی رویگردان نیز روستا در زندگی از بلکه

 1385 سال از آنها مهاجرت روند که است خانوارهایی از دسته آن مهاجر از خانوارهای منظور

 روستا جوانان مهاجرت روستا، اهالی گفته به. دارد ادامه حاضر زمان تا و است شده شروع
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 افزوده تعدادشان بر روز روزبه زمان بدین سو آن از و شده شروع 1340 سال از فردی صورت به

 و شودمی قلمداد طبیعی امری شهر به جوانان مهاجرت گرمه، روستای در ،واقع در. است شده

 زندگی دیگر شهرهای در فرزندان آن یا فرزند که یافت تواننمی را روستایی خانوار هیچ

 اخیرهای  سال در روستایی، خانوارهای مهاجرت که است این دیگر توجه قابل نکته اما. نکنند

 شود، می بر شمار آن افزوده نیز روز روزبه و است یافته افزایش شدت به (،بعد به 1375 سال از)

 اکثر. شد مشاهده شیراز شهر به خانوار دوازده مهاجرت ،ة حاضرمطالع انجام طی که یا گونه به

 امکانات از برخورداری همچنین، و کارهای کشاورزی و روستانشینی از رهایی برای خانوارها

 شهری به تمایل دلیل به فرزندان برخی اصرار البته که ،اندکرده مهاجرت شهر به شهری زندگی

م ه روستا سالمندان شامل معدودی عده. کند می ایفا را مهمی نقش باره، این در نیز بودن

 طبق. برند می سر به شهر در خود فرزندان نزد همسر، فوت از پس تنهایی یا بیماری یلدال به

 نسل از درصد 29 اول، نسل از مهاجر خانوارهای والدین از درصد 66 مادر، جدول اطالعات

های  نسل از فرزندانی خانوارها این از کدام هر البته. هستند سوم نسل از نیز درصد پنج و دوم

. است اثرگذار بسیار شهر به مهاجرت برای والدین به آنها اصرار گاهی که دارند سوم و دوم

 اصالً ازدواج، از پس عموماً نسل این افراد که است این سوم نسل خانوارهای پایین درصد دلیل

 قبیل این اگر. کرد قلمداد روستا خانوارهای وجز نیز را آنها بتوان که کنندنمی اقامت روستا در

 اسکان. بود خواهد اول نسل خانوارهای از بیش آنها تعداد مسلماً بگیریم، نظر در نیز را خانوارها

 .است شده آغاز سوم نسل بین در پیش هایسال از ازدواج از بعد دوران در شهر در
 راهبردها گیریکار به پیامدهای

 از استفاده که یا گونه ، بهدارد دنبال به را پیامدهایی راهبردها از کدام هر کارگیری به

 ضرورت» ،«زنان کار ساعات کاهش» ،«شالیزار در کار سریع اتمام» به روزمزدی کارگر

 دلیل به کارگران دستمزد میزان افزایش» ،«کارگران بر نظارت ضرورت» ،«کارگران از پذیرایی

 به روستاییان برخی شدن بدهکار» و «برداشت و داشت کاشت، هزینه افزایش» ،«تقاضا رفتن باال

 زیادی تعداد از استفاده با که کنندمی سعی روستایی زنان از بسیاری. شودمی منجر «عالف
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 گذشته، های زمان مانند و برسانند اتمام به را درو یا وجین نشاء، روز، یک تا پنج طی کارگر،

 سایر پیامد زنان کار ساعات کاهش البته. نکنند سپری شالیزار در را زیادی زمان مدت

 .رود شمار می به نیز مدل در یادشده راهبردهای

 ،قبلهای  سال به نسبت ساله هر تولید، عوامل سایر مانند نیز روزمزدی کارگران دستمزد

 تا هفتاد هزار 65 وجین و نشاء برای زن کارگر هر دستمزد ،1398 سال در. یابد می افزایش

 هشتاد هزار به شد،می احساس بیشتر کارگر نیروی کمبود که اوقاتی در و بوده روز در تومان

 کرایه و عصرانه ناهار، صبحانه، تدارک کارگر، دستمزد بر عالوه. است نیز رسیده تومان

 از ها،هزینه این تأمین برای روستاییان از برخی. است زمین صاحب عهده بر کارگر هم تاکسی

 کمتر قیمتی با شلتوک کیسه چند ،درو فصل پایاندر  مقابل، در و گیرندمی قرض پول ها عالف

 و برندمی کوبی برنج کارگاه به را هاشلتوک نیز ها عالف. پردازندمی بازار در رایج از قیمت

 برنج تاجران به باالتری قیمت با و کنندمی نگهداری انبار در را آنها برنج، به تبدیل از پس

 .فروشند می

 انجام به فرزند تمایل عدم» ،«فرزندان تحصیل ادامه» مانند پیامدهایی دیگر، سوی از

. شود می مشاهده والدین توصیه با «روستا در زندگی به فرزند تمایل عدم» و «کشاورزی فعالیت

 در مهاجرت پیامدهای ،اینجا در که است مقصد و مبدأ در پیامدهایی دارای نیز شهر به مهاجرت

 کاری نصفه اجاره، فروش،» اند از: عبارت شهر به خانوارها مهاجرت پیامدهای. است مدنظر مبدأ

 به اجاره ها،شهرنشین به خانه فروش» ،«مهاجر خانوارهای بین در توسط کارگر زمین کشت یا

 تمایل» و «روستا در غیربومی افراد حضور افزایش» ،..«.و خانه ماندن خالی روستایی، مستأجران

 زمین شهر به 1مهاجر دوازده خانوار مادر، جدولهای  داده طبق .«مهاجرت به روستاییان سایر

 در ساکن روستاییان به( خانوارهشت ) اجاره یا )چهار خانوار( کاری نصفه صورت به را خود

                                                                                                                                               
 ،1397 تا 1385 های سال طول در که است خانوارهایی از دسته آن مهاجر خانوارهای از منظور حاضر، تحقیق در -1

در  نیزة آنها خان و زمین وضعیت مقصد و مهاجرت، یلدال، هاویژگی که خانوارها گونه این شمار. اند کرده مهاجرت

 .است خانوار، دوازده شده ثبتجدول مادر 
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 قسمت اینکه یا اندفروخته را خود هایزمین همه خانوارها از برخی. اند کرده واگذار روستا

 تأمین را خود مصرفی برنج تا اندکرده حفظ را کمی مقدار مالکیت و فروخته را هازمین اعظم

 «اجاره». شودمی برداری بهره کاری نصفه یا اجاره شیوه به نیز مانده باقی زمین مقدار این و کنند

 نیاز برداری، بهره نوع این در. است مهاجر خانوارهای بین در زمین واگذاری شکل بیشترین

 صاحب کاری، نصفه برداری بهره در ولی دارد؛ وجود روستا در زمین صاحب حضور به کمتری

 عدم دلیل به مهاجر خانوارهای. کند مراجعه روستا به دبای ها، هزینه برخی پرداخت منظور به زمین

 واگذار اجاره صورت به را خود زمین که دهند می ترجیح روستا، به مستمر مراجعه به تمایل

 ،کرده مراجعه روستا به زراعت فصل در خانوار، تنها هفت مهاجر خانوارهای میان در البته. کنند

 آن برخی نیز درخت باغ مورد در. برند می کشت زیر به کارگران همراه به را خود زراعی زمین

 از سالچندین  گذشت از پس ،کرده حفظ را آن مالکیتدیگر  برخی و فروشند میزودتر  را

 نمهاجرا هایخانه بیشترهمچنین،  .فروشند می توجهی قابل قیمت با را آنها آنگاه درختان، رشد

 از خوب قیمت پیشنهاد با و دارند را خانه فروش قصد آنها صاحبان از بسیاری و است خالی

 خریداریشیراز  شهر از شهرنشینانی توسط هاخانه برخی. ندکنمی اقدام سریعاً خریدار، سوی

 کندمی زندگی مستأجر ،هاخانه برخی در. روند می روستا به فراغت اوقات گذران برای که شده

 افزایش با. کنند می اقامت فرزندان یا خانه صاحب هم در فصل زراعت، دیگر برخی در و

 در مهمانانشان و غیربومی افراد حضور افزایش شاهد روز روزبه شهرنشین، افراد به خانه فروش

 شده خریداری نشینشهر خانوار سه توسط روستاهای  خانه از واحد تازگی، سه به. هستیم روستا

 مهاجرت مشاهده با گرمه روستای اهالی ،دیگر سوی از. دارند فامیلی نسبت هم با که است

 هاهمسایه آشنایان، همانند نیز آنها که شوند می ترغیب بیشتر شهر، به روستا خانوارهای از برخی

 از کرده مهاجرت روستاییان که یابد می شدت وقتی جریان این. کنند مهاجرت دوستان خود و

 .باشند روستا سرشناس و محبوب افراد
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 و پیشنهادها گیرینتیجه

 پدیده ظهور زنان کار کاهش دلیل ترینعمده ده،آم دست به هایداده به توجه با

 در رفاه و مصرف سوی به کار و تولید از گیریجهت بر تأکید با« 1هنجاری -ارزشی دگرگونی»

 روستایی، زنان و دختران بین در زندگی سبک تغییر فرآیند آغاز در که است گرمه روستای

مؤلفه از یکی کشاورزی کار ارزش شدن سست که پدیدهاین  ظهور. کندمی ایفا مهمی نقش

 که دخورمی چشم به (همسر فوت دلیل به) نفره تک یا دونفره خانواری در عموماً است، آن های

 زنان برخی از میان درالبته . کنندمی زندگی نزدیک یا دور شهرهای در خانوار فرزندان

 ،روزمزدی کارگران از پذیرایی به مربوط کارهای انجام توانایی که نیز اول نسل روستایی

 دیده روزمزدی کارگر از استفاده دارند، را کارگران همراه به کار انجام حتی و آنها بر نظارت

 یا یک به صرفاً تواننمی زنان، کشاورزی کار میزان در تغییرات دالیل درباره شود؛ بنابراین،می

 خاص شرایط نیز و عوامل سایر با آنها ارتباط گرفتن نظر در بدون هم آن خاص، عامل چند

 در کدام هر و تنیده درهم نوعی به پدیده این ظهور دالیل. کرد اشاره هانسل از کدامهر زندگی

 عوامل ، همةواقع در. است درک قابل دیگر های مؤلفه با ارتباط وجود با و خود خاص شرایط

سینگ و  مطالعةهای  یافتهبا  که این نتایج، شده زنان کار کاهش موجب هم کنار در شده کشف

 جامعه از تأثیرپذیری که ای گونه ، بهمطابقت دارددر هند  (Singh and Mishra, 2013) میشرا

 نحوه مشابهت به تمایل و شهرنشین زنان و دختران با مقایسه بودن، شهری به تمایل شهری،

 فعالیت انجام به والدین تمایل عدم عالی، تحصیالت داشتن آنها، زندگی شیوه با خود زندگی

 ادامه برای شدن قائل اولویت همچنین، و آنها راحتی و آسایش رایب دختران توسط کشاورزی

 ابتال همیاری، کاهش فرزندان، بودن شهرنشین به والدین تمایل مزرعه، در کار جای به تحصیل

 شالیزار در کار ترسریع اتمام به تمایل مداوم، کار با آن تشدید و کار انجام اثر در بیماری به

 اوقات صرف بدون راحتی و آسایش کسب به اعتقاد سالمتی، حفظ به توجه افزایش دلیل به

                                                                                                                                               
 تحلیلو تجزیه و گردآوری ها ماه از پس که بوده حاضر مطالعه مرکزی ةمقول هنجاری -ارزشی دگرگونی پدیده -1

 .است شده کشف بنیانی ةنظری روش به مطالعه در ها، داده زمان هم
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 مهاجرت کهنسالی و اثر در جسمی ناتوانی فرسا، طاقت و سخت کار انجام برای شالیزار در زیاد

 یا مستقیم طور به کدام هر شهری، زندگی تسهیالت و امکانات از برخورداری برای شهر به

 در صرفاً عوامل از برخی که ،است شده روستایی زنان کار میزان کاهش موجب غیرمستقیم

 وجود نسل سه هر بین در دیگر نیز برخی و سوم نسل در برخی دوم، نسل در برخی اول، نسل

 .دارد

 زندگی و سبک تغییر نسلی، شکاف مانند هاییپدیده بررسی به اندیشمندان برخی از

 تحول نظریه در ،(Ingelhart, 1994) اینگلهارت . برای نمونه،اندپرداخته هاارزش دگرگونی

 بر مؤثر عوامل شدن، اجتماعی و کمیابی فرضیه دو اساس بر صنعتی، جامعة پیشرفتة در فرهنگی

 جایگزینی و هاارزش دگرگونی و اروپا جامعه شصت میالدی در دهه در نسلی شکاف

 بنیان نیز 1بوردیویر  پی .است کرده تبیین جوان نسل میان در را مادی جای به فرامادی های ارزش

 ,Jenkins) است آورده پدید زندگی سبک و مصرف پدیده تحلیل برای محکمی نظری

 تمایز نظریه در وی و است مبتنی فرهنگی سرمایه زندگی بر سبک درباره بوردیو تحلیل(. 2017

 .کندمی تبیین را افراد فرهنگی زندگی سبک و فعالیت مصرف، بر فرهنگی سرمایه تأثیر خود،

 کوماری و پاندی مطالعةبا  حاضر پژوهش هاییافتهتوان گفت که  افزون بر این، می

(Kumari and Pandey, 2012)  .خانوارهای خوب مالی وضعیتدر هند همخوانی کامل دارد 

 شهرنشینی زندگی واالی ارزش مبین که ،کندمی تسریع و تسهیل را شهر به آنها مهاجرت روستایی

 نداشته دسترسی شهری زندگی تسهیالت به آنها اگر که دهدمی نشان و است روستاییان بین در

 خوب مالی وضعیت شود، تلقی ارزش برایشان شهری زندگی از برخورداری دیگر، سوی از و باشند

های زندگی  های گرایش به ارزش آسیب باید بسا چه و ؛شودنمی روستا در شانماندگاری سبب

 شهری تذکر داده شود.

رزش بیشتری برخوردار باشد، ای، شهری بودن و زندگی در شهر از اوقتی در جامعه

روست و برای رهایی  هوبند با نوعی تحقیر از سوی دیگران رکه از آن پیروی نک هر فردی مسلماً

                                                                                                                                               
1. Pierre Bourdieu 
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دلیل  کند. جوانی که بهپیروی می ،ارزش است از آنچه برای اکثریت جامعه، از این تحقیر

گیرد، می مورد تمسخر قرار در روستا از سوی دوستان شهرنشین خود روستایی بودن و زندگی

از توان نمی ،در چنین شرایطی کند.تغییر محل اقامت دائم و سبک زندگی خود تالش می برای

که  است رو، شایسته از ایند. بپردازکار کشاورزی به این جوان انتظار داشت که در مزرعه، 

نیازمند  خود که، احترام به جامعه روستایی و فرهنگ روستا به یک ارزش تبدیل شود

 ین موضوع است.دنگرش افراد جامعه نسبت ب در راستای دگرگونیهای فرهنگی  فعالیت
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