
 

 

 

 
  

: هاي خانوادگي جوانان روستايي تحليل عوامل موثر بر ارزش
 *مطالعه موردي استان اصفهان

 †  **سيامك شهابي
 

  چكيده
مجموعه تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور طي چند دهه اخير تغيير ساختار و 

تلف به دنبال هاي خانوادگي نظام ارزشي جامعه شهري و روستايي ايران را در ابعاد مخ ارزش
جوانان روستايي و  هاي خانوادگي ترين ارزش هدف اين تحقيق، شناسايي مهم. داشته است

 ساله ساكن در مناطق ۳۰ تا ۱۸جامعه آماري اين تحقيق را افراد . عوامل موثر بر آن است
در انجام اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده . دهند روستايي استان اصفهان تشكيل مي

 جوان روستايي كه با استفاده از روش ۵۴۴هاي ميداني تحقيق با  آوري داده براي جمع. تاس
 .اي انتخاب گرديدند مصاحبه به عمل آمد گيري چندمرحله نمونه

هاي مختلفي قابل تعمق هستند كه در مورد جوانان روستايي  هاي خانوادگي از جنبه ارزش
  هايمعياران، فرزند آل تعداد ايده،   خانواده اد مهمابع،   ازدواج  مناسب سن،   خانواده شكيلت

  ارزشي  نسلي شكاف و   در خانواده  زن  استقالل، گيري در خانواده ، نظام تصميم همسر گزينش
هاي خانوادگي  عوامل داراي تاثير مستقيم بر ارزش. روند نها به شمار مي ترين آ از جمله مهم

هاي جمعي و  سيت، سطح تحصيالت، استفاده از رسانهرضايت از زندگي، جن: اند از عبارت
 وضعيت، ارتباط با مراكز شهري، قابليت دسترسي روستا، سنشرايط اقليمي؛ عواملي همچون 

 .گذارند هاي خانوادگي تأثير مي  و وضعيت اقتصادي به طور غير مستقيم بر ارزشتاهل

 ).استان(اصفهان / العه موردي مط/ هاي خانوادگي  ارزش/ جوانان روستايي : ها كليد واژه
                                                 

هاي ارزشي جوانان روستايي استان اصفهان  بررسي اولويت«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان   ∗

نگارنده در گروه تحقيقات و بررسي مسائل روستايي مركز تحقيقات است كه توسط » و عوامل مؤثر بر آن

 . اجرا شده است۱۳۸۲كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان در سال 

 شناسي كارشناس ارشد جامعه** 
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   مقدمه

   برخي  و برآوردن  فرزندان  كردن  در اجتماعي  كه  است  خويشاوندي  گروه  يك خانواده

 از   از گروهي خانواده.  دارد عهدهر  را ب  اصلي ، مسئوليت ديگر جامعه  ن بنيادي از نيازهاي

 با يكديگر ارتباط  و يا فرزندپذيري  ويي، زناش  خون  از راه شود كه  ميافراد تشكيل

دوركيم . )۱۳۸۲تقوي، (كنند  مي  زندگي  با هم  نامشخص  زماني  دوره  يك يابند و طي مي

معتقد است كه خانواده گروهي طبيعي نيست كه به وسيله والدين بنا شده باشد بلكه 

، ص ۱۳۵۴ميشل،(اند  نهادي است اجتماعي كه عوامل اجتماعي آن را به وجود آورده

، اگر خانواده را از نظر جامعه شناسي مطالعه كنيم، غير از وظيفه  از نظر پارسنز. )۳۲

اجتماعي كردن . توليد نسل و تعيين هويت اجتماعي فرزندان وظيفه ديگري ندارد

ابتدايي كودكان توسط خانواده باعث مي شود آنها بتوانند در آينده عضوي از جامعه 

شناسي پارسنز اين است که نظام اجتماعي در مجموع به  از جامعهيک جنبه . باشند

رود و در نتيجه، يکي از وظايف خانواده اجتماعي  سوي استحکام و تعادل پيش مي

ها و مفاهيم عميق اجتماعي در جهت حفظ و  کردن کودک از طريق انتقال افکار، ارزش

 ).۶۸، ص ۱۳۵۴ميشل،(تعادل نظام است 

هاي اجتماعي در طول تاريخ يكسان بـاقي نمانـده     ساير پديدهشكل خانواده همچون 

تحول خانواده از شـكل     . بلكه در جريان تحوالت اقتصادي، اجتماعي متحول شده است        

داليل اصلي  . اي در دوران جديد با صنعتي شدن اروپاي غربي آغاز شد            گسترده به هسته  

برداري، تحرك نيـروي      هرهاين تحول عبارت بودند از تغيير خصوصيات شكل توليد و ب          

، باال رفتن سطح مصرف، و )صنايع و خدمات(هاي نوع دوم و سوم        كار، افزايش فعاليت  

هاي ديرپـا رو بـه        سنت. )۱۰، ص   ۱۳۵۶،  بهنام(استفاده از كاالها و خدمات تازه مصرفي        

رهايي . زوال رفت و بر اساس حقوق اجتماعي تازه اشكال جديدي از خانواده پديد آمد          

ان از قيود گوناگون، تقسيم كار و زوال صنايع دستي و خانگي سبب شد كه خـانواده                 زن

سان خانواده زن و شـوهري كوچـك و مجـزا شـكل               وسيع قديمي از هم بپاشد و بدين      
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اي با اجتماع صنعتي هماهنگ اسـت زيـرا اجتمـاع             از نظر پارسنز، خانواده هسته    . گرفت

در حقيقت، بـراي    . سازد  ناپذير مي   اجتنابصنعتي تحرک مکاني و اجتماعي اعضايش را        

تـر اسـت تـا     يک خانواده کوچک نقل مکان کردن، در صورت الزام شغلي، خيلي آسـان  

هاي نظام صنعتي بر مبناي صالحيت فـرد اسـت نـه بـر اسـاس                  ارزش. خانواده گسترده 

در بـسياري از كـشورها از همـان بـدو           . )۷۰، ص   ۱۳۵۴ميـشل، (حمايت خويـشاوندان    

عتي شدن، افراد سعي كردند كه خـود را از حيطـه قـدرت رئـيس و مقـرارت      دوران صن 

ها  بردند و قانون قرن سر مي فرزندان خانواده كه تحت سلطه پدر به      . خانواده رهايي دهند  

در اثـر   . دسـت آوردنـد     هايي به   آنها را فراموش كرده بود به طور سريع و ناگهاني آزادي          

هــاي جديــدي را پذيرفتنــد  رزنــدان ارزشاشــاعه آمــوزش و بــاال رفــتن ســن كــار، ف 

از نظر پارسنز، به طور کلي خانواده گسترده و جامعـه صـنعتي دو       . )۹، ص   ۱۳۵۶،  بهنام(

 ).۷۱، ص ۱۳۵۴ميشل،(اند  نظام ارزشي هستند كه به کلي با هم متفاوت

دگرگوني خانواده در ايران در يك روند تاريخي آرام و کند اما مستمر و قاطع صورت                 

زماني طوالني شکل حاكم بر خانواده در ايران، خانواده گسترده بـود كـه بـر                . ه است گرفت

اين خانواده بر اسـاس پـدرتباري و        . شد  هاي ايراني اداره مي     اساس شرايع اسالمي و سنت    

پدرمکاني و اولويت جنس مذکر استوار بود و سلسله مراتبي داشت که زير نظر پـدر اداره                 

منزلت اجتماعي زن ناچيز بـود و بـه فرزنـد           . ان از پدر مي بردند    فرزندان نام و نش   . شد  مي

، ۱۳۵۶،  بهنـام (شد    آوردن و انجام کارهاي خانگي و گاهي کشاورزي و نساجي محدود مي           

برخورد با تمدن صـنعتي غـرب و نتـايج آن يعنـي تغييـرات سـاخت اقتـصادي               .)۱۳ص  

در خـانواده ايرانـي و   جامعه، رواج شهرنشيني و دخالت دولـت موجـب تغييـرات عمـده      

تر شد و افکار نـو و      تغييرات اجتماعي روز به روز سريع     . خصوصًا شکل شهري آن گرديد    

گاهي نيز آداب و رسوم غرب از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيـون و سـينما در اختيـار                   

نفـوذ تمـدن غـرب بـيش از همـه در روابـط زن و مـرد و                   . تر قرار گرفت    هاي جوان   نسل

گر شد؛ روابط زوجين شکلي تازه به خود گرفت و زن بـه عنـوان همـدم و                    وهفرزندان جل 
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امکانات تحرک اجتمـاعي موجـب رشـد        . )۱۴، ص   ۱۳۵۶،  بهنام(همکار مرد پذيرفته شد     

آموزش عمومي و تخصصي، مشاغل جديدي را به        . طبقات متوسط در شهرهاي ايران شد     

رفتارهـاي تـازه و راه و رسـم         ) در صنعت و خدمات   (وجود آورد و صاحبان اين مشاغل       

هـاي    همچنين تحرک مکـاني کـارگران و روسـتاييان لزومـًا ابعـاد و جنبـه               . ديگري يافتند 

در كنار اين تغييرات، جامعـه  . )۱۵، ص ۱۳۵۶،  بهنام(گوناگون خانواده را دگرگون ساخت    

 اقتـصادي،    اي چـون انقـالب اسـالمي، جنـگ و تغييـرات سياسـي،               ايراني تحوالت عمده  

 . فرهنگي ناشي از آن را تجربه نمود تماعي و اج

هاي خـانوادگي نظـام ارزشـي جامعـه           مجموعه اين تحوالت، تغيير ساختار و ارزش      

در حـالي كـه برخـي       . شهري و روستايي ايراني در ابعاد مختلف را به دنبال داشته است           

ر هاي خانوادگي جامعـه شـهري اسـت، د          تحقيقات به طور نسبي بيانگر وضعيت ارزش      

هاي خانوادگي جامعه روستايي بعد از انقالب مطالعه مستقلي صـورت             خصوص ارزش 

 . هاي ارزشي حاكم بر آن به طور علمي مشخص نشده است نگرفته و اولويت

هاي خانوادگي جوانان  هاي ارزش ترين اولويت در اين مقاله تالش شده است كه مهم

 و ها ارزش. رد شناسايي قرار گيردسازان جامعه روستايي هستند مو روستايي كه آينده

  سن،   خانواده شكيل ت:ند ازا  عبارتمقاله   در اين  مورد بررسي خانوادگيهنجارهاي 

، نظام  همسر  گزينشهاي معياران، فرزند  آل ايده تعداد،   خانواده ابعاد مهم،   ازدواج مناسب

  . ارزشي  نسلي شكاف و   در خانواده  زن  استقالل، گيري در خانواده تصميم
 

  واكاوي زمينه و پيشينه نظري پژوهش
توان يافت كه بـه طـور خـاص بـه بررسـي               در منابع تحقيقاتي موجود، پژوهشي را نمي      

بـا ايـن   . هاي خانوادگي روستاييان به ويژه جوانان روسـتايي بپـردازد        ها و گرايش    ارزش

هـاي خـانوادگي      ة ارزش ها به طور پراكنده مطالبي دربـار        همه، در برخي آثار و پژوهش     
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مانند اهميت خانواده، سن مناسـب ازدواج، تعـداد مناسـب فرزنـد، معيارهـاي گـزينش           

 .خورد گيري در خانواده به چشم مي همسر و نظام تصميم

كه توسط وزارت فرهنگ    » هاي ايرانيان   ها و نگرش    پيمايش ملي ارزش  «بر اساس نتايج    

 درصد از پاسخگويان اهميـت      ۵/۹۷ده است،    به انجام رسي   ۱۳۷۹و ارشاد اسالمي در سال      

 ).۸۶، ص ۱۳۸۱وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،(اند  زيادي براي خانواده قائل شده

سن مناسب ازدواج يکي از متغيرهايي است که در تحقيقات موجود به آن پرداخته 

ها از نظر پاسخگويان سن مناسب ازدواج دختران  بر اساس يكي از پژوهش. شده است

 سال ۲۶ درصد ۴/۳ و ۲۵ تا ۲۱ درصد از ۵/۳۸ سال، ۲۰ درصد تا ۱/۵۸: ين قرار استبد

 نشان مجرد شهر تهرانتحقيقي ديگر از دختران . )۱۱۶، ص ۱۳۷۹محسني،(و باالتر 

 ۳۰ تا ۲۶   سني  درصد محدوده۱۸ و   سال۲۵تا  ۲۱   سني  درصد محدوده۰/۷۹ دهد كه مي

همچنين پيمايش وزارت  .)۹، ص ۱۳۷۸ايران،  (انندد  مي  ازدواج  مناسب  را سن سال

دهد كه از نظر پاسخگويان ميانگين سن   نشان مي۱۳۸۲فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 

وزارت فرهنگ و ارشاد ( سال است ۹/۲۰ و دختران ۴/۲۵مناسب ازدواج براي پسران 

 انجام ۱۳۵۹  در سال  ي كه تحقيق  بر اساس  كه  است در حالي  اين. )۳۹، ص ۱۳۸۲اسالمي،

 ۲۰پسرها تا    براي  ازدواج  يزد، سن مناسب  استان  ساكن نظر روستاييان  از ،شده است

 ).۲۲۵،ص۱۳۷۴پور، رفيع ( است  سالگي۱۶ تا ۱۵ دخترها   و براي سالگي

 درصد از پاسخگويان، تعداد مناسـب       ۵/۶۷دهد كه از نظر       پژوهش محسني نشان مي   

ميـانگين تعـداد    . )۱۰۵، ص   ۱۳۷۹محـسني،   ( دو فرزند اسـت      فرزند براي يك خانواده   

 ۱/۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي،        ۱۳۸۲مطلوب فرزند از نظر پاسخگويان پيمايش       

  پـور نـشان      رفيـع   حقيقت. )۵۵، ص   ۱۳۸۲وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،    (فرزند است   

   توزيـع   ميانـه  دارد؛    قرار  يي باال ًا نسبت   در سطح    روستاييان  آل   تعداد فرزند ايده    كه دهد  مي

 ).۲۲۴، ص ۱۳۷۴پور، رفيع(است    بچه۶ تا ۵   وي  پاسخگويان فراواني
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دهد كه از نظر پاسخگويان،  تحقيق محسني در مورد معيارهاي گزينش همسر نشان مي

 ، خوش اخالقي) درصد۸/۴۰(ترين خصوصيت يك زن خوب نجابت براي ازدواج مهم

 ۴/۳۳(و يك مرد خوب خوش اخالقي)  درصد۳/۱۴(نوادگي و اصالت خا)  درصد۶/۲۴(

، ۱۳۷۹محسني،(است )  درصد۴/۱۵(و اصالت خانوادگي)   درصد۶/۲۳(، نجابت )درصد

 وزارت فرهنگ و ۱۳۸۲ درصد از پاسخگويان پيمايش ۴/۱۹به همين ترتيب  .)۸۶ص 

 است؛ ترين خصوصيت يك زن خوب براي ازدواج ارشاد اسالمي معتقدند كه نجابت مهم

از ديگر خصوصيات )  درصد۹/۱۵(، اخالق و رفتار خوب ) درصد۹/۱۷(ايمان و تقوا 

وزارت فرهنگ و ارشاد (اند  مهمي است كه اين پاسخگويان به آن اشاره نموده

ترين خصوصيت يك  همچنين از نظر پاسخگويان مذكور مهم .)۳۷، ص ۱۳۸۲اسالمي،

)  درصد۱/۲۱(، اخالق خوب ) درصد۷/۲۲( با ايمان بودن  مرد خوب براي ازدواج شامل

 ).۳۸، ص ۱۳۸۲وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،(است )  درصد۶/۱۴(و صداقت 

دهـد كـه در    هاي پيمايش محسني نـشان مـي     گيري در خانه، يافته     در ارتباط با نظام تصميم    

د  درصـ  ۵/۳۵،  »در خانواده شما چه كسي تصميمات اصلي را مي گيرد         «پاسخ به اين سوال كه      

گيرنـده     درصد زن را تـصميم     ۸/۶   درصد تمام افراد و    ۰/۱۷ درصد زن و شوهر،      ۰/۳۷شوهر،  

 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي         ۱۳۸۲در پيمـايش    . )۱۲۱، ص   ۱۳۷۹محـسني، (اند    دانسته

 درصـد همـه     ۹/۱۸ درصد زن و شـوهر،       ۶/۳۰ درصد مرد،    ۳/۴۲: ها به اين ترتيب است      پاسخ

 ).۵۹، ص ۱۳۸۲وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،( زن درصد ۲/۸اعضاي خانواده و 

هاي در نظر گرفتن زن به عنوان يك موجود وابسته و متعلق بـه                يکي از بارزترين جلوه   

در پيمـايش محـسني، در   . مرد، مخالفت با کار خارج از خانه و استقالل مـالي آنهـا اسـت    

ز خانـه موافـق هـستيد يـا     پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با كار كردن خانم ها در بيرون ا   

، ص  ۱۳۷۹محـسني، (اند     درصد مخالف بوده   ۶/۴۲ درصد پاسخگويان موافق و      ۴/۵۷خير،  

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به اين ترتيـب          ۱۳۷۹گويه مطرح شده در پيمايش      . )۲۴۱

داري   شان خانـه    ها وظيفه   كار بيرون منزل وظيفه مردهاست و زن      : ها معتقدند   بعضي«: است
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 درصـد   ۸/۲۶ درصـد مخـالف و       ۴/۶۴» ما با اين نظر بيشتر موافقيد يـا مخـالف؟         ش. است

در پيمـايش   . )۱۲۸، ص   ۱۳۸۱وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي،     (اند    موافق  اين گويه بوده    

هـا    بعـضي «: هـا آمـده اسـت       در يكـي از گويـه     .  ارشاد سه گويه قابل استفاده اسـت       ۱۳۸۲

شما با اين نظـر     .  و نبايد بيرون از خانه كار كنند       داري است   شان خانه   ها وظيفه   زن: معتقدند

 درصـد   ۱/۲۱ درصد پاسخگويان با اين گويـه مخـالف و           ۹/۷۱» چقدر موافق يا مخالفيد؟   

هـا    بعـضي «: همچنين در گويه ديگري اين پرسـش مطـرح شـده اسـت            . اند  موافق آن بوده  

شما با ايـن نظـر      . اشندها هم بايد مثل مردان در تامين مخارج خانواده سهيم ب            زن: معتقدند

 درصد مخـالف    ۱/۲۰ درصد موافق و     ۶/۵۸از ميان پاسخگويان    » چقدر موافق يا مخالفيد؟   

اگـر زنـان از زنـدگي    : ها معتقدنـد  بعضي«: گويه سوم به اين شرح است   . اند  اين گويه بوده  

شـما بـا ايـن نظـر     .  بايد مثل مردان حق طالق داشـته باشـند         شان راضي نباشند،    خانوادگي

 درصد مخـالف ايـن گويـه        ۴/۳۱ درصد موافق،    ۰/۶۱در مقابل   » قدر موافق يا مخالفيد؟   چ

 ).۶۴، ص ۱۳۸۲وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،( اند بوده

زن خوب  «هاي جوانان، در پاسخ به اين گويه که           بر اساس نتايج پيمايش ملي ارزش     

 ۷/۱۶فـق و     درصـد موا   ۷/۵۱ درصد مخالف،    ۶/۳۱،  »كسي است كه تابع شوهرش باشد     

گويـه ديگـر    . )۱۹۴، ص   ۱۳۸۳پژوهشکده ملي مطالعات جوانان،   (اند    نظر بوده   درصد بي 

 ۸/۵۶ درصد مخالف، ۸/۲۳كه » داشتن شغل تضمين كننده استقالل زن«: عبارت است از

ــق و  ــي۴/۱۹درصــد مواف ــي مطالعــات  (نظــر داشــته اســت    درصــد ب پژوهــشکده مل

يك زن در هر شـرايطي بهتـر اسـت    «ت که گويه سوم اين اس. )۱۹۸، ص   ۱۳۸۳جوانان،

 درصـد  ۳/۵۳ درصـد موافـق و     ۰/۳۲، كه از ميـان پاسـخگويان،        »دار باشد تا شاغل     خانه

زنان بـه دليـل     «. )۲۰۰، ص   ۱۳۸۳پژوهشکده ملي مطالعات جوانان،   (اند    مخالف آن بوده  

ويـه  آخرين گ» توانند در امور مهم زندگي به درستي تصميم بگيرند احساساتي بودن نمي  

انـد     درصد موافـق آن بـوده      ۵/۳۶ درصد مخالفت،    ۵/۴۹اين پژوهش است كه در مقابل       

  .)۱۹۲، ص ۱۳۸۳پژوهشکده ملي مطالعات جوانان،(
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له ئنـسلي، گويـاي ايـن مـس     شکاف بـين  از تحقيقات در زمينه پديده هاي برخي   يافته

در ) نفرزنـدا (و نـسل جديـد    ) والـدين ( هاي كمي در بين نسل گذشـته        است كه تفاوت  

آزاد ارمكي بر اساس نتايج پژوهـشي كـه در خـصوص            . شود  بسياري از موارد ديده مي    

گيري كـرد كـه بـا         شكاف نسلي در خانواده در سطح شهر تهران انجام شد، چنين نتيجه           

توجه به عوامل بيروني اثرگذار بر خانواده و افزايش جمعيـت جـوان و نيازهـاي آنهـا،                   

ضمن اين كه نسل پيران و نوجوانـان و         . وبرو شده است  جامعه ايراني با تفاوت نسلي ر     

جوانان . اند  كودكان وجود دارند، جوانان به عنوان يك گروه اجتماعي جديد مطرح شده           

از لحاظ نحوه گذران اوقات، دوست يابي، عاليق و نيازها و توجه به زندگي خانوادگي               

. نها را در مقابل يكديگر قرار دهداي نيست كه آ با پيران متفاوتند، اّما اين تفاوت به گونه 

هاي تهراني و اهميت آداب و سنن، هنجارهـا           با توجه به اهميت خانواده در نزد خانواده       

و نظام ارزشي خانواده از منظر اكثريت آنها، خانواده توانـسته اسـت تـا حـدود زيـادي                   

ازوكارهاي به عبارت ديگر، عوامل خانوادگي به عنـوان سـ         . حوزه ارتباطي بين نسلي باشد    

 ).۶۹،ص ۱۳۸۰آزاد ارمكي،(فرا نسلي عمل نموده و سه نسل را با يكديگر پيوند داده است 

ـ هاي ايرانيان،   ها و نگرش    هاي پيمايش ارزش    هاي تحليل ثانويه داده     بر اساس يافته   ه ب

هاي گوناگون سني از احتـرام        اي در ايران بين رده      هاي عمومي و پايه     رسد ارزش   نظر مي 

 شكاف نسلي قابل توجهي در حوزه عمـومي         ،عبارت ديگر   به. دنرخوردار باش يكساني ب 

هاي سني    شود و نوعي پيوستگي معنادار ميان گروه        و باورهاي مربوط به آن مشاهده نمي      

نـده، بـه    دهاين نوع باورهاي پيوند     . گردد  هاي عمومي مالحظه مي     ارزشاز نظر   مختلف  

هر يـك از مـا را           كه بخشي از هويت    دهد  ميتشكيل   راجامعه      )۱(نوعي فرهنگ عمومي  

هايي همچون صداقت، عدالت،      ارزش از حيث    هاي سني مختلف    گروه. كند  مشخص مي 

ن محتـرم شـمرد   ،  هاي قانوني در جامعه     ميزان آزادي فعاليت احزاب و گروه     ،  دموكراسي

 بـا    تفاوت معناداري  انتقاد از حكومت   و   جدايي دين از سياست   ،  حيثيت افراد در جامعه   

هـا در   هـاي ميـان نـسل    ها و شـكاف    تفاوت جايگاهرسد    نظر مي   بهولي  . يكديگر ندارند 
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گي، زنـد  همچون باورهاي ديني، سبك      ،ايران، بيش از هر جاي ديگر به امور خصوصي        

 هـاي طـرح پژوهـشي      بر اساس يافته  . شود   مربوط مي  ها  طور كلي سليقه    نوع پوشش و به   

خودتان را تـا چـه انـدازه مـذهبي          «ال كه   ؤه اين س  ، در پاسخ ب   »گسست و تداوم نسلي   «

گروه سني جـوان بـه      . هاي سني وجود دارد     اي بين گروه     تفاوت قابل مالحظه   ،»دانيد  مي

همچنـين  . دانـد    اصًال مذهبي نمي    اينكه داند يا    مذهبي مي  ينحو قابل توجهي خود را كم     

ذشته، تفاوت معناداري بـين     در ارزيابي ميزان تقيد مردم به خواندن نماز، در مقايسه با گ           

تر، نگـاه     هاي سني پايين    صورت كه گروه     هاي سني وجود دارد، به اين       هاي گروه   نگرش

. تري نسبت به وضعيت فعلي جامعه از نظر ميزان مقيد بودن به خواندن نماز دارند                منفي

مـاز   كه مردم در گذشـته بـه ن   است بر اين باور ،هاي سني باالتر     بيش از گروه   ،اين گروه 

 باور به نماز خواندن، ميزان شـركت          همچنين اين شكاف را در     .اند  خواندن مقيدتر بوده  

در نماز جماعت، شركت در نماز جمعه، گرفتن روزه، مسجد رفتن، تقليـد از مراجـع و                 

هـا و    هـاي پيمـايش ارزش     كارگـاه تحليـل يافتـه      (تـوان مالحظـه كـرد       به وضوح مي  ... 

 ).۱۳۸۲، هاي ايرانيان نگرش

هاي مختلـف از جملـه    به بررسي عوامل موثر بر ارزش  ) Lewin( لوين   )۲(ظرية ميداني ن

رفتار انساني از عوامل مختلـف   ،     نظريه  اين  بر اساس . شود  هاي خانوادگي مربوط مي     ارزش

لوين اين عوامـل را بـه دو        . كند  اي تحت عنوان نيروهاي ميداني پيروي مي        و به هم پيوسته   

لهارت گاين   .)۵۹ ص   ،۱۳۷۴پور،  رفيع(كند    محيطي تقسيم مي  ونه خصوصيات شخصي و     گ

)Ingelhart, 2000(ـ اجتمـاعي، سـطح تحـصيالت، سـن، ميـزان        سطح توسعه اقتصادي

هـاي افـراد      ي را از عوامل موثر بـر ارزش       گارتباطات، وضعيت اقتصادي و رضايت از زند      

 در جامعـه سـنتي   )۳(م،بـه عقيـده شـرا   . )۱۳۷۲لهارت،گ و اينIngelhart, 2000(داند  مي

اين در حالي   . سترش چنداني ندارد و از كارايي چنداني برخوردار نيست        گوسايل ارتباطي   

رايـشي بـسيار    گتواند در تغييرات ارزشي و        است كه برقراري تماس با وسايل ارتباطي مي       

خسروي نيز ميزان ارتباط بـا شـهر و اسـتفاده از وسـايل              . )۶۷، ص ۱۳۶۴ازكيا،(مؤثر باشد   



 ۱۸۱ ...هاي خانوادگي جوانان روستايي تحليل عوامل مؤثر بر ارزش
 

 .)۱۲۳، ص ۱۳۵۸خـسروي،   (دانـد     هاي روستاييان مـي       رتباطي را از عوامل مؤثر بر ارزش      ا

ي، سن و وضعيت اقتصادي از عواملي هستند كه         گ، رضايت از زند    روستا   دسترسي  قابليت

رفيـع  (هاي روستاييان به اثبات رسيده اسـت          پور موثر بودنشان بر ارزش      در تحقيقات رفيع  

 ).۱۳۷۴ و ۱۳۷۲پور،
  

  ها  و روشمواد
  جوانان خانوادگي    يها   ارزش   مؤثر بر      عوامل   بررسي   به   اينكه   به   حاضر با توجه    پژوهش

در انجام ايـن پـژوهش از       . شود   مي  محسوب )۴(يل ع   تحقيق  نوع   از ،پردازد   مي  روستايي

در بخش اسنادي، منابع موجود براي      . استفاده شده است  ) ۵(دو روش اسنادي و پيمايشي    

 . ين متغيرها و ابزار مناسب براي سنجش آنها مورد بررسي قرار گرفته استتعي

:   است   شرح  بدينهاي خانوادگي     ارزش  در قالب در اين تحقيق       مورد بررسي   متغيرهاي

 هـاي  معيـار ،   آل  تعداد فرزند ايـده   ،    خانواده  ابعاد مهم ،    ازدواج   مناسب  سن،    خانواده  شكيلت

   نـسلي   شـكاف  و     در خـانواده     زن   اسـتقالل  ، گيري در خانواده    صميم، نظام ت   همسر  گزينش

: توان چنين طبقه بنـدي نمـود        هاي خانوادگي را مي      موثر بر ارزش   عوامل همچنين    .ارزشي

  . روسـتا    دسترسـي    و قابليت    روستا يافتگي   توسعه  ، سطح   شرايط اقليمي :   محيطي  عوامل -۱

،   اقتـصادي  ، وضـعيت   تأهـل  ، وضـعيت  تحـصيالت يزان م،    ، سن   جنسيت:   فردي  عوامل -۲

 . از زندگي  رضايت ميزان و ارتباط با مراكز شهريميزان ،  ارتباطي   از وسايل استفادهميزان 

 گرديد    دنبال   روش   اين   حاضر در چارچوب     پژوهش   انجام   جهت   كه   مختلفي  مراحل

   اطالعـات    و بررسـي    آوري  جمـع ؛   و اهـداف     موضـوع   تحديد دقيق : است   ذيل   شرح  به

  هـاي   ها، ابزار و گويـه      روش  تعيين؛    موضوع   موجود در خصوص     و اينترنتي   اي  كتابخانه

   سـنجش   بـراي  )۶(  آزمـون    پيش  انجام؛   پرسشنامه  تدوين؛   متغيرها  گيري   اندازه   براي  الزم

 تعـداد     تعيـين   بـراي  يـاز  موردن   اطالعات   و كسب    آن   و اصالح    و اعتبار پرسشنامه    روايي

 و   پرسـشگران  تعيـين ؛ گيـري    نمونـه    و روش    نمونـه   ، جامعـه     آماري   جامعه  تعيين؛  نمونه
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 آنهـا بـا       آماري   و تحليل    و تجزيه    اطالعات  استخراج،   اطالعات  آوري  جمع؛   آنها  آموزش

 .  نهاييمقاله   و تدوين گيري نتيجه؛ و  از كامپيوتر استفاده

  منـابع بـراي تـدوين پرسـشنامه،       . ها از پرسشنامه اسـتفاده شـد        وري داده آ  براي جمع 

و گرديـد      متغيرهـا انتخـاب      سـنجش    مناسب  هاي   و گويه    سؤاالت وجود بررسي شد و   م

ـ فرهنگي  با شرايط متناسب  درمورد  همچنين. قرار گرفت   مورد اصالح  جامعه  اجتماعي 

ـ    آن    مناسـب    ابزار سنجش    كه  متغيرهايي   هـاي    و گويـه     نيامـده بـود، سـؤاالت       دسـت ه  ب

  پرسـشنامه   يك   ها در قالب     و گويه    سؤاالت   بعد، اين   در مرحله .  گرديد  موردنياز طراحي 

  مورد  اتح، اصال    آن   اعتبار و روايي     و ارزيابي    آزمون   پيش   و با انجام     شد  تنظيم مقدماتي

 بـه منظـور سـنجش      . گرديـد    تدوين   نهايي  ه پرسشنام   و در پايان   ، آمد  عمله   ب  در آن  نياز

 پرسشنامه بين نمونه منتخـب توزيـع   ۲۰ با روش بازآزمايي، ابتدا تعداد      روايي پرسشنامه   

.  روز همان پرسشنامه بـين همـان نمونـه توزيـع گرديـد           ۱۰شد و سپس بعد از گذشت       

) α% = ۵( درصد   ۵برآورد گرديد كه در سطح      % ۹۴زمون    همبستگي بين اين دو آ      ضريب

همچنين براي ارزيابي ميزان سازگاري دروني سؤاالت مورد اسـتفاده بـراي            . معنادار بود 

هــا  ايــاني، دادهپدر مرحلــه . ســنجش متغيرهــا از روش آلفــاي كرونبــاخ اســتفاده شــد 

 در دو سطح توصيفي     SPSSافزار آماري     آوري شده وارد رايانه شد و به وسيله نرم          جمع

 .ر گرفتو تحليلي مورد تحليل قرا

 ساله ساكن منـاطق روسـتايي اسـتان اصـفهان را در بـر       ۳۰ تا   ۱۸جامعه آماري افراد    

، تعـداد آنهـا   ۱۳۷۵گيرد كه براساس سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن در سـال           مي

 )۷(حجم نمونه مطـابق بـا فرمـول كـوكران          .)۱۳۷۶مرکز آمار ايران،    ( نفر است    ۲۳۴۴۸۳

اي اسـت كـه در        ن پژوهش، روش چنـد مرحلـه      گيري اي   روش نمونه .  محاسبه شد  ۵۴۴

اي   اي، طبقـه    گيـري خوشـه     هـاي نمونـه     مراحل مختلف و متناسـب بـا شـرايط از روش          

گيـري در     چـارچوب نمونـه   . مند و تصادفي ساده نيز استفاده شـده اسـت           متناسب، نظام 

.  خانوار و بيشتر استان اصفهان محدود گرديد       ۵۰ روستاي داراي    ۷۶۲مرحله نخست به    
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منطقه يـك   :  به سه منطقه تقسيم گرديد     )۸(مرحله دوم، روستاها از نظر شرايط اقليمي      در  

شامل نقاط روستايي شهرستان اردسـتان، كاشـان،        ) داراي آب و هواي خشك و بياباني      (

شـامل روسـتاهاي اصـفهان،      ) خـشك   داراي آب و هـواي نيمـه      (نائين و نطنز، منطقه دو    

شهرضا، فالورجان، گلپايگـان، لنجـان، مباركـه و    شهر، خوانسار،    برخوار و ميمه، خميني   

شامل روستاهاي شهرستان هـاي     ) داراي آب و هواي كوهستاني    (آباد و منطقه سه       نجف

توزيع فراواني روستاهاي اسـتان اصـفهان در منطقـه يـك            . سميرم، فريدن و فريدونشهر   

رحلـه، بـا    گيري در ايـن م      براي نمونه .  روستاست ۱۴۱ و منطقه سه     ۵۰۱، منطقه دو    ۱۲۰

اي، در منطقه يك شهرستان اردسـتان، در منطقـه دو             گيري خوشه   استفاده از روش نمونه   

در . هاي اصفهان و مباركه و در منطقه سـه شهرسـتان فريـدن انتخـاب شـدند                  شهرستان

هـاي    با اسـتفاده از روش    )  درصد روستاهاي شهرستان نمونه    ۱۰( روستا   ۳۱مرحله بعد،   

گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و بـا اسـتفاده از             ب و نمونه  اي متناس   گيري طبقه   نمونه

 . ها اقدام شد آوري داده مند در روستاهاي نمونه نسبت به جمع گيري نظام روش نمونه

 :اند هاي ترتيبي به شيوه زير کدگذاري شده ها، مقياس براي سهولت مقايسه آماره

 ۵=  ،    خيلي زياد ۴=  ،     زياد ۳=  ،    متوسط ۲=  ،   کم ۱= خيلي کم 

  
  هاي پژوهش يافته

 

 نتايج توصيفي
 مشخصات محيطي و فردي 

مناطق داراي آب و هواي خـشك        در     پاسخگويان  از  درصد ۳/۱۲از نظر شرايط اقليمي،     

 خـشك    آب و هـواي نيمـه       مناطق داراي   در  از آنها   درصد ۰/۶۶،    ) يك  نطقهم(و بياباني   

  منطقـه (مناطق داراي آب و هواي كوهـستاني         در   مانده  باقي  درصد ۷/۲۱  و ،) دو  منطقه(

 درصـد   ۸/۵۷همچنين از نظر سطح توسعه يافتگي محل سكونت،          ؛كنند   مي   زندگي  )سه

 درصـد   ۵/۱ و     يافته  تر توسعه    كم  روستاهاي در    درصد ۷/۴۰،     نيافته   توسعه   روستاهاي در



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۸۴
 

 
 

 از قابليـت دسترسـي، فاصـله        منظور. كنند   مي   زندگي   واجد شرايط توسعه    در روستاهاي 

  ميـانگين بر اسـاس شـاخص محاسـبه شـده،          . ها و استان است     روستا تا مراکز شهرستان   

 ۹/۱۰۹   و مركـز اسـتان       تا مركـز شهرسـتان     ي محل سكونت پاسخگويان    روستاها  فاصله

 .كيلومتر است

   زن  از آنهـا    درصد ۲/۴۶ مرد و      پاسخگويان  از  درصد ۸/۵۳از نظر مشخصات فردي،     

  سـطح توزيـع   .  اسـت  ۶/۳  معيـار    با انحراف   سال۵/۲۲   پاسخگويان   سني   ميانگين .هستند

 ۳/۲۷ ، ابتـدايي   درصـد  ۵/۲۳ خواندن و نوشتن،     درصد ۱/۳  : بدين قرار است   تحصيالت

 ۴/۶ و    و ديـپلم     دانـشگاهي    پـيش   درصـد  ۳/۲۳ متوسـطه،    درصد۴/۱۶،    راهنماييدرصد  

 درصـد متاهـل     ۱/۴۵ مجـرد و      د پاسـخگويان  درصـ  ۹/۵۴  همچنـين  .  درصد دانـشگاهي  

 درصـد   ۷/۳۴ درصد ضـعيف،     ۲/۴۳:  پاسخگويان چنين است    اقتصادي  وضعيت. هستند

 . درصد خوب۱/۲۲متوسط و 

 ۸/۴۰ در حد خيلي كم،       ارتباطي   از وسايل  درصد از پاسخگويان     ۲/۱۶ميزان استفاده   

 درصـد   ۹/۳ زياد و     درصد در حد   ۲/۱۵ درصد در حد متوسط،      ۹/۲۳درصد در حد كم،     

   پاسـخگويان   از  درصـد  ۶/۳۱،     ارتباط با مراكز شـهري     از لحاظ  .در حد خيلي زياد است    

 درصـد   ۵/۱۴ بـار و     ۱۰ تـا    ۶ درصـد    ۸/۱۴،   بار  پنج  درصد دو تا   ۱/۳۹ ، بار  حداكثر يك 

 ۴/۶ از نظر ميـزان رضـايت از زنـدگي،       .روند   مي   مراكز شهري    به  بار در ماه   ۱۰بيشتر از   

 ۶/۲۰ درصـد در حـد متوسـط،        ۱/۴۲ درصد در حد كم،      ۷/۲۸ر حد خيلي كم،     درصد د 

 . درصد در حد خيلي زياد قرار دارند۲/۲درصد در حد زياد و 
 

   خانواده شكيلت

 ازدواج و تشکيل نهاد خانواده براي انجام وظايف خـانواده بـه وجـود               )۹(از نظر هاريس  

اي است براي ايجاد      ل فرهنگ وسيله  آمده است يعني توليد نسل، پرورش کودکان و انتقا        

دارد كـه اصـل مـشروعيت يـک اصـل             مالينوسکي نيـز اظهـار مـي      . نظم در روابط افراد   
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موضوعه جهاني است که بر اساس آن در تمام جوامع انساني حـاملگي مـستلزم ازدواج                

شناسـان قـرار      گرچه نظرات مالينوفسکي مورد مخالفـت برخـي ديگـر از جامعـه            . است

ي در کشورهاي صنعتي نيز ازدواج هنوز عموميت خـود را حفـظ کـرده               گرفت ولي حت  

 ).۱۳۸ و ۱۳۷، ص ۱۳۵۴ميشل،(است 

  در صـورت «   كـه   سـؤال   اين  به  در پاسخ پاسخگويان درصد از  ۵/۲۹ ،  ۱ جدولطبق  

، تمايل زيادي بـه     » بدهيد   خانواده   و تشكيل  كنيد  ازدواج  هستيد  ، چقدر مايل    مجرد بودن 

تمايل بـه ازدواج و     دارد،    چنانكه ميشل نيز اظهار مي    . اند  داشته   خانواده  شكيلو ت ازدواج  

تشکيل خانواده تحت تاثير تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سـطح زنـدگي جوامـع قـرار                

به نظر مي رسد شرايط اقتصادي حاكم همراه با تغييـرات            .)۱۳۸، ص   ۱۳۵۴ميشل،(دارد  

وثر بوده و از تمايل جوانان روستايي به ازدواج         اجتماعي كشور بر جامعه روستايي نيز م      

 .تا حدود زيادي كاسته است
  

   خانواده تشكيلتمايل به ازدواج و   هاي  و آماره  فراواني  درصد توزيع-1 جدول
 هـا آمـاره  درصد فراواني
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 و  ازدواج به تمايل 

 خانواده  تشكيل
۲۹۸ ۴/۱۷ ۵/۲۰ ۶/۳۲ ۱/۱۶ ۴/۱۳ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۴ ۹/۲ ۳/۱ 

 هاي پژوهش يافته: منبع
 

 

   ازدواج  مناسب سن

 و  ۳/۱۹   دختـران    ازدواج   مناسـب    سـن   ميـانگين  از نظر پاسـخگويان      ،۲  با جدول   مطابق

رسد كه شرايط دشوار اقتصادي بر نگرش پاسـخگويان           ر مي  به نظ  .است   سال ۲۴  پسران



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۸۶
 

 
 

نسبت به سن مناسب ازدواج موثر بوده است چرا كه جوانـان روسـتايي در مقايـسه بـا                   

 .دانند هاي پيشين سنين باالتري را براي ازدواج مناسب مي نسل
  

   ازدواج  مناسب  سن هاي  و آماره  فراواني درصد  توزيع-۲  جدول

 هـا آمـاره  رصد فراوانيد
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 ۲/۲ ۳/۱۹ ۰/۲۰ ۰/۲۰ ۰/۱۸ ۲/۷ ۴/۱۱ ۷/۴۰ ۱/۳۳ ۵/۷ ۵۴۴ دختـــران

 ۳/۲ ۰/۲۴ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۳ ۳/۸ ۶/۴۲ ۰/۲۵ ۹/۱۶ ۳/۷ ۵۴۵ پســـران

 هاي پژوهش يافته: منبع

   خانواده ابعاد مهم

  پاسـخگويان در اختيـار     ۳  جـدول    شرح   به   فهرستي  ، خانواده   ابعاد مهم    منظور بررسي   به

   متغيرها براي    اين   اهميت   ميزان   شد تا نظر خود را پيرامون        خواسته  آنان  و از   قرار گرفت 

 بـا     متقابـل    و قـدرداني    احترام،  ۸/۴ ايمان مذهبي با ميانگين      . كنند   بيان   موفق   ازدواج  يك

 بـا    تفكـر يكـسان     از طـرز     و برخـورداري   ۴/۴   و مدارا با ميـانگين       تفاهم ، ۵/۴  ميانگين

 . ندا رفتهشمار ه  ب  موفق  ازدواج مؤثر در يكترين عوامل   به ترتيب مهم۱/۴ميانگين 
 

   خانواده  ابعاد مهم هاي ره و آما  فراواني درصد  توزيع-۳ جدول

 هـا آمـاره  درصد فراواني
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ـد  ۹/۰ ۹/۳ ۰/۵ ۰/۴ ۰/۳ ۶/۲۷ ۳/۳۴ ۰/۳۵ ۶/۲ ۶/۰ ۵۴۳ باسمن درآـم

ه ـاـن  ۰/۱ ۱/۳ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۳ ۴/۹ ۹/۱۸ ۴/۴۷ ۳/۱۸ ۹/۵ ۵۴۰ اتومبيلو   خ

ـان ي ايمـ  ۶/۰ ۸/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۵/۸۱ ۸/۱۴ ۸/۲ ۶/۰ ۴/۰ ۵۴۲  مذهـب

از   برخورداري

 طرزتفكريكسان
۵۳۹ ۶/۰ ۲/۳ ۰/۲۰ ۶/۳۵ ۶/۴۰ ۰/۴ ۰/۴ ۰/۵ ۱/۴ ۹/۰ 

 و   احتـرام

درداني ـابل  ـق  متق
۵۴۲ - ۷/۱ ۵/۵ ۰/۳۳ ۸/۵۹ ۰/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۵/۴ ۷/۰ 

 ۱/۱ ۴/۳ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۳ ۶/۲۰ ۳/۲۶ ۴/۳۲ ۴/۱۴ ۳/۶ ۵۴۳ دارشــدن بچــه

ط   خـوب رواـب

 جنسـي
۵۳۶ ۳/۱ ۷/۴ ۵/۲۹ ۰/۳۳ ۵/۳۱ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۵ ۹/۳ ۰/۱ 

ـاهم ــدارا تف  ۷/۰ ۴/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۴ ۴/۵۶ ۳/۳۴ ۸/۷ ۱/۱ ۴/۰ ۵۳۹ و م

متقس  ـي

ـايف     هان خ وظ
۵۴۴ ۰/۲ ۳/۵ ۳/۳۳ ۷/۳۲ ۷/۲۶ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۵ ۸/۳ ۰/۱ 

 هاي پژوهش يافته: منبع

 

  آل تعداد فرزند ايده

هاي مهمي است كه در جوامعي كه خواهان كنتـرل رشـد    تنظيم خانواده يكي از سياست   

هـاي تنظـيم خـانواده هنگـامي         برنامـه . جمعيت خود هستند بايد مورد توجه قرار گيـرد        

ي آمـادگي الزم در جامعـه بـه وجـود           آميز خواهد بود كه از نظر ذهني و گرايش          موفقيت

چگونگي نگرش نسبت به تعداد مناسب فرزند يكي از عوامل تاثيرگـذار در             . آمده باشد 

 ۲ خـود را      آل   تعداد فرزنـد ايـده       درصد پاسخگويان  ۸۱،  ۴  جدول  طبق. اين زمينه است  

 .اند  ذكر كرده بچه

 

 آل  ايده تعداد فرزند هاي  و آماره  فراواني  درصد توزيع-۴ جدول

 هـا آمـاره  درصد فراواني 



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۸۸
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تعداد 

فرزند 

 آل ايده

۵۴۳ ۵/۵ ۰/۸۱ ۲/۹ ¼ ۲/۰ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲ ۱/۲ ۶/۰ 

  

 هاي پژوهش يافته:  منبع
 

 

  همسر  گزينشهاي معيار

   بـراي    همسر خوب    يك   خصوصيت  ترين  مهم«   كه   سؤال  ين ا   به  پاسخدر   ،۵ جدولطبق  

 ۶/۲۳( نجابـت  .انـد    را ذكـر كـرده       بودن   با ايمان    درصد پاسخگويان  ۶۶،  » چيست   ازدواج

  .به شمار رفته است   خصوصيت دومين) درصد
 



 ۱۸۹ ...هاي خانوادگي جوانان روستايي تحليل عوامل مؤثر بر ارزش
 

  همسر  گزينش  معيارهاي  فراواني درصد  توزيع-۵ جدول

 فراوانيدرصد  همسر   گزينش معيارهاي

 ۶/۳  معاش  تأمين توانايي

 ۶/۲۳  نجـابت

 ۶/۰   بودن  قيافه خوش

 ۰/۶۶   بودن با ايمان

 ۹/۴   اخالقي خوش

 ۶/۰ پولدار بودن

 ۹/۰  باال تحصيالت

 هاي پژوهش يافته:                   منبع

 

   گيري در خانواده نظام تصميم

ر از ابعـاد مهـم خـانواده را تـشکيل           گيري در خانواده يکـي ديگـ        چگونگي نظام تصميم  

  وقفه   مستمر و بي     شدن   و افقي  )۱۰(راال پدرس   گذر از خانواده    معتقد است  پارسنز. دهد  مي

 آورد  مــي  را فــراهم ينــد دموكراســيا بــسط فر هــا، موجبــات خــانواده  در  قــدرت هــرم

  صوصدر خ     نظر پاسخگويان    بررسي   حاضر براي   در پژوهش ). ۹۸، ص   ۱۳۷۹محسني،(

 در    اصـلي   از نظـر شـما تـصميمات      «:  شـد    سـؤال    از آنان   گيري در خانواده    نظام تصميم 

 درصـد   ۶/۵۰ از نظـر     ،۶  جـدول    به   با توجه  » شود؟   بايد گرفته    كسي  چه  توسط  خانواده

   گرفتـه    خـانواده    اعـضاي    تمام   با مشاركت   د باي  خانواده  در   اصلي   تصميمات  پاسخگويان

 و    توسط زن    بايستي   در خانواده   اصلي    معتقدند تصميمات   صد پاسخگويان  در ۵/۳۵.شود

 .  شود شوهر گرفته
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   در خانواده  اتخاذ تصميمات  چگونگي  فراواني  درصد توزيع-۶ جدول

 خانواده  اعضاي  تمام  زن  شوهر و زن  شوهر معتبر تعداد پاسخ 

 اتخاذ  چگونگي

 در خانواده   تتصميما
۵۴۳ ۴/۱۳ ۵/۳۵ ۴/۰ ۶/۵۰ 

 هاي پژوهش يافته: منبع
 

 

   در خانواده  زن استقالل
در جوامع سنتي تا حدود زيـادي ميـان        . ارزش مرد و زن در جوامع سنتي يکسان نيست        

   خـانواده    از خصوصيات   يكي. )۷۰، ص   ۱۳۷۴تقوي،(اين دو جنس تبعيض وجود دارد       
  زن.   اســت  خــانواده  در درون  زن  بــراي  مــستقل موجوديــتعــدم پــذيرش ر، االپدرســ

در   مـرد  ، رو  از ايـن  . شـود    مـي   قلمداد شوهر    متعلق به  و     فاقد استقالل  ، وابسته  موجودي
   زن  بـراي  را     زيـادي   هـاي   محدوديت   مسئله  اين. داند   مي  خود  را مايملك    شوهر زن   مقام
 .آورد به وجود مي   از خانه خارجچه در  و   در محيط خانهچه

   بـه    گويـه    از سـه     در خانواده    زن   استقالل   در خصوص    نظر پاسخگويان    بررسي  براي
   سـه    بـا تركيـب      كـه    در خانواده    زن   استقالل  شاخص .  است   شده   استفاده ۷جدول    شرح
تر از حـد       پايين  پاسخگويان  از   نيمي  كه دهد   مي   نشان   است  گرديده   مذكور محاسبه   گويه

از حـد     بـاالتر    كمـي    شـاخص   ميانگين. گيرند  قرار مي آن   باالتر از     ديگر  متوسط و نيمي  
 .است ۲/۳ يعني متوسط
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   در خانواده  زن  استقالل هاي  و آماره فراوانيدرصد    توزيع-۷ جدول
 هـا آمـاره  درصد فراواني

    و شاخص گويه ها

   زن استقالل
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بايد دركسب  شوهر   و هم زن هم

  .داشته باشند  نقش درآمد خانواده
۵۴۵ ۵/۳ ۵/۹ ۲/۳۱ ۷/۲۹ ۱/۲۶ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۵ ۷/۳ ۱/۱ 

راهي  بهترين   شغل شتن يكدا

.دهد مي استقالل  زنه كه ب است
۵۴۳ ۳/۲۰ ۵/۲۶ ۸/۲۷ ۱/۱۷ ۳/۸ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۴ ۷/۲ ۲/۱ 

در خانواده درآمد بيشتر زن 

   .بودخواهد ساز  مشكل
۵۴۵ ۲/۱۵ ۹/۱۸ ۷/۲۱ ۴/۲۲ ۸/۲۱ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۴ ۲/۳ ۴/۱ 

 ۸/۰ ۲/۳ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۳ ۰/۷ ۸/۲۴ ۹/۵۴ ۸/۱۲ ۶/۰ ۵۴۱   در خانواده  زن استقالل  شاخص

 هاي پژوهش يافته: منبع
 

 

   ارزشي  نسلي شكاف

  موجود  هاي   چالش  ترين   از اساسي    يكي   گذشته   و نسل    جوان   نسل  ميان و شكاف   فاوتت

  هاي  و تفاوت    از تمايزات    دسته   آن   به  شناسي   در جامعه  )۱۱(شكاف.  امروز است    جامعه در

  شـكاف . كنـد    بـروز مـي      اجتماعي   و  سياسي  هاي  تقابل  جريان  در   دارد كه    اشاره  پايداري

  از قبيـل  (  دو نـسل     بين   و رفتاري   ، گرايشي   ارزشي ،   دانشي  هاي فاوت ت   معني   به )۱۲(نسلي

  ، فرهنگـي   اجتماعي  ساختارهاي  متأثر از    كالن  هاي با وجود پيوستگي  )   و فرزندان   والدين

 فرهنگـي     فـضاي    در يـك    كه  با وجود اين     با والدين    در مقايسه   فرزندان.   است  و تاريخي 

شکاف  . دارند  ي متفاوت  ها و رفتارهاي   ها، گرايش  ، ارزش   اطالعاتكنند،     مي   زندگي  واحد

کـارل مانهـايم نيـروي      . شود که واحدهاي نسلي شـکل بگيـرد        نسلي هنگامي محقق مي   

گيري  ساز شکل  هاي جديد و تجربيات متفاوت باشد زمينه       جديدي را که داراي موقعيت    

 ).۵۶، ص ۱۳۸۰آزاد ارمكي، (داند واحدهاي نسلي مي
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   و تـزاحم   تفـاوت   مـسئله   از متفكـران   بـسياري ، اخير هاي  دهه  شناسي   جامعه  دبياتدر ا 

   ايـن    اصـلي   ادعـاي . انـد   تلقي كـرده   جديد    جامعه هاي  پديده  ترين   از عمده   يكيرا  ها   نسل

 بـا  جديـد     ، دو مؤلفه     و نژادي   ، قومي    طبقاتي  هاي جديد در كنار تفاوت       در جامعه    كه  است

   مرد بـودن مقابل در   بودن زن.   است   گرفته   شكل »نسلي   تفاوت« و   » جنسي  تفاوت «عناوين

   و فرهنگـي     اجتمـاعي   رونـد تحـوالت      تا حدود زيادي     و كودكي    پيري مقابل در    و جواني 

 گيرد   قرار مي   نوسازي يابد و در روند      مي   توسعه   جامعه  هر قدر كه  . كند   را توجيه مي   جامعه

،   ، كـودكي     گذشـته    رو، بـرخالف    از ايـن  . شود   مي  ها افزوده   نسل  بر تفاوت  به همان نسبت  

   بلكـه   نيستند   مطرح   جمعيتي  هاي   مؤلفه   عنوان   فقط به    و پيري   ميانسالي  و  ، جواني   نوجواني

 هـستند    بـسياري   هـاي  حركت منشأشوند كه     محسوب مي    و فرهنگي    اجتماعي  يهاي  مؤلفه

 ).۵۸ ، ص۱۳۸۰آزاد ارمكي،(

در مورد شکاف نسلي واحدهاي نسلي      .  با کشمکش نسلي تفاوت دارد     يشکاف نسل 

 در صـورتي    ،پردازند به رغم تجربيات متفاوت، در کليت فرهنگي اجتماعي به تعامل مي          

شود که بين دو موقعيت متفاوت نسلي بر سـر           که کشمکش نسلي به موقعيتي اطالق مي      

شکاف نسلي اشاره به نوعي عدم تجـانس و         . ند تعارض بروز ک   ،ها به جاي تعامل    ارزش

 .ها دارد ها و مطالبات نسل ناسازگاري در منافع و سوگيري

براي سنجش شكاف نسلي از نظر ارزشي از پاسخگويان خواسته شد در مورد مسائلي              

شـان را      آمده است ميزان شـباهت طـرز تفكـر خـود و والـدين              ۸كه شرح آنها در جدول      

  هـاي  ، ويژگـي  )۴/۴(  عقايـد مـذهبي      ترتيب   به  كه دهد   مي   نشان ۸ جدول. مشخص نمايند 

   پاسـخگويان    هـستند كـه      مـسائلي   تـرين   مهـم ) ۱/۴( مناسب  و شغل ) ۳/۴( همسر مناسب 

يـا  سـكونت در روسـتا      و  ) ۹/۲(   سياسـي   مـسائل  .تشابه دارنـد    شان  والدين درمورد آنها با  

دربارة آنها بـا    كنند    مي    احساس  پاسخگويان   كه هستند  از موضوعاتي ) ۰/۳(آن   از    مهاجرت

   سؤال   شش ،  ارزشي   نسلي   شكاف   شاخص   محاسبه  براي . دارد  تري   كم   شباهت  شان والدين

   افـزايش  ، رو  از ايـن  . نـد ا  ه گرديـد   تركيـب     با هـم     سپس   شده   مذكور ابتدا معكوس    جدول
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  شـكاف ،    شـاخص    ايـن    اسـاس  بـر .   است   نسلي   شكاف   افزايش   معناي   مذكور به   شاخص

.   اسـت    ديگـر بيـشتر از آن        و نيمـي    تـر از حـد كـم         كم   از پاسخگويان    نيمي   ارزشي  نسلي

 . است۷/۰ معيار  نحرافو داراي ا) ۳/۲(  بيشتر از حد كم ارزشي   نسلي  شكاف ميانگين
 

 

  ارزشي  نسلي  شكاف  شاخص هاي  و آماره  فراواني درصد  توزيع-۸  جدول
 هـا مـارهآ  درصد فراواني

  شاخصسؤاالت و 

  ارزشي  نسلي شكاف
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يا سكونت در روستا 

 آن از  مهاجرت
۵۴۳ ۹/۱۲ ۶/۱۶ ۴/۳۹ ۰/۱۸ ۱/۱۳ ۰/۲ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۳ ۲/۱ 

 ۹/۰ ۱/۴ ۰/۵ ۰/۴ ۰/۴ ۷/۴۰ ۴/۴۰ ۵/۱۲ ۰/۴ ۴/۲ ۵۴۵   مناسب شغل

 ۱/۱ ۷/۳ ۰/۵ ۰/۴ ۰/۳ ۲/۲۹ ۱/۲۸ ۰/۲۷ ۸/۱۰ ۸/۴ ۵۴۴   تحصيالت ادامه

 ۱/۱ ۹/۲ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۲ ۷/۸ ۵/۱۸ ۰/۳۸ ۹/۲۴ ۰/۱۰ ۵۴۲  كشور  سياسي مسائل

 ۸/۰ ۴/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۴ ۷/۵۱ ۵/۳۵ ۷/۱۰ ۳/۱ ۷/۰ ۵۴۳  عقايد مذهبي

 ۹/۰ ۳/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۴ ۹/۵۰ ۷/۳۰ ۶/۱۳ ۶/۲ ۲/۲ ۵۴۴  همسرمناسب هاي ويژگي

 ۷/۰ ۳/۲ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۲ - ۴/۲ ۸/۳۴ ۸/۵۳ ۸/۸ ۵۳۷ارزشي  نسلي شكاف شاخص

 هاي پژوهش يافته:  منبع
 

 تحليل روابط ميان متغيرها
بـدين  . شود  در اين بخش، روابط ميان متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته  بررسي مي            

 استودنت، تحليل واريانس يك عـاملي و        tز كاي اسكوئر، ضريب كرامر، آزمون       منظور ا 

با توجه به تعداد زياد متغيرهاي      . آزمون توكي و تحليل مسير استفاده به عمل آمده است         

كنيم و به تـشريح       هاي آماري از آوردن جداول خودداري مي        مورد بررسي و تنوع روش    

 .نماييم برخي از روابط مهم معنادار بسنده مي
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شـرايط  . دهد كه شرايط اقليمي يكي از متغيرهاي مهم و مـوثر اسـت              نتايج نشان مي  

آن دسته از   . شود  اقليمي با تحميل شيوه زندگي باعث به وجود آمدن فرهنگ خاصي مي           

آب و هواي    جوانان روستايي كه در مناطق داراي آب و هواي خشك و بياباني يا داراي             

  تمايـل جوانان مناطق داراي آب و هواي كوهستاني تر از  كم كنند   خشك زندگي مي    نيمه

دهنـد، و تعـداد        دارند، به ازدواج در سنين باالتر گـرايش نـشان مـي              خانواده   تشكيل  به

تـر بـه      عالوه، جوانان ساكن در روسـتاهاي نزديـك         به. دانند  تري را مناسب مي     فرزند كم 

تاثير فرهنـگ شـهري   . ند زياد دارندتري به ازدواج و داشتن فرز مناطق شهري رغبت كم 

 .هاي ارزشي است گونه تفاوت ترين عامل موثر بر اين تر، مهم بر روستاهاي نزديك

 همچنـين   .  مرد است    باالتر از پاسخگويان     زن  از نظر پاسخگويان      ازدواج   مناسب  سن

   اهميـت و     خـانواده    تـشكيل    بـه    پاسخگويان  ، تمايل  و كاهش تحصيالت     سن  با افزايش 

تـر و داراي وضـعيت اقتـصادي          كـرده    جواناني كه تحصيل   .يابد   مي  افزايش  دار شدن   بچه

كننـد از زنـدگي خـود رضـايت           هاي جمعي بيشتر استفاده مـي       بهتري هستند و از رسانه    

 . دانند تر مي بيشتري دارند و ازدواج در سنين باالتر را مناسب
 

   خانوادگي هاي  ارزش  چندمتغيره تحليل

 را    خـانوادگي   هـاي   ارزش   مؤثر بر شاخص     عوامل   و غيرمستقيم    مستقيم  اثرات ۱نمودار  

   خـانواده   ، ابعاد مهم     ازدواج   مناسب   سن   متغيرهاي ،  شاخص   اين   تهيه  براي .دهد   مي  نشان

ي نظيـر عـدم    داليلـ  ند و سـاير متغيرهـا بـه      شد  ادغام  با يكديگر    ارزشي   نسلي  و شكاف 

   سازگاري  از حداقل   برخورداري   و يا عدم     مقياس   بودن  ، اسمي    آماري   جامعه  همهشمول  

 . گرديدند  با ساير متغيرها حذف دروني

،    از زنـدگي    ، رضـايت     مـورد بررسـي      مـستقل    متغيرهـاي    در بين  ، مذكور نمودار  بر اساس 

 بـر    به طور مـستقيم     مي و شرايط اقلي     جمعي  هاي   از رسانه   ، استفاده   تحصيالت   ، سطح   يتجنس

 ۰/ ۲۶   با ضريب    تحصيالت   مؤثر، سطح    عامل  ترين مهم. ندگذار مي   تأثير    خانوادگي  هاي ارزش
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   خانوادگي هاي ارزش. يابد   مي   افزايش   پاسخگويان   خانوادگي  هاي  ارزش  آن  با افزايش است كه   

  هـاي   ارزش   ضريب  همچنين.  تاس ۱۳/۰   اثر متغير جنسيت    ضريب .  است   بيشتر از مردان    زنان

 .است ۱۴/۰  يعني و دو  يك  مناطق پاسخگويان  بيشتر از  سه  منطقه  پاسخگويان خانوادگي

    بـا ضـريب      پاسـخگويان    خـانوادگي   هـاي   ارزش   بـر ميـزان      از زنـدگي     رضايت  با افزايش 

 از   ، اسـتفاده   دارد  وادگي خـان   هاي  بر ارزش    اثر مستقيم  كه ي متغير  آخرين .شود   مي   افزوده ۰۹/۰

 .رود  نيز باال مي  خانوادگي هاي  ارزش است كه با افزايش آن ۰۹/۰   با ضريب  جمعي هاي رسانه

 بر    نيز  غيرمستقيم  طور  به ،  مستقيم   بر اثرات   عالوه   و شرايط اقليمي     جنسيت  متغيرهاي

ـ   اثرگـذاري  با    جنسيت. گذارند  تأثير مي   خانوادگي  هاي ارزش  از    رضـايت   ر متغيرهـاي   ب

  بـا    و شـرايط اقليمـي      تحصيالت  و سطح    ، ارتباط با مراكز شهري       تأهل  ، وضعيت   زندگي

 اثر    خانوادگي  هاي ارزش  بر  ، اقتصادي   و وضعيت    تحصيالت   سطح   تأثير قرار دادن    تحت

 ۱۹/۰  آن   اثـرات    و مجموع  ۰۶/۰   جنسيت  مستقيم  اثر غير   مجموع. گذارند   مي  غيرمستقيم

 . است ۱۸/۰   آن  اثرات  و مجموع۰۴/۰   شرايط اقليمي  اثر غيرمستقيم و مجموع

،   ، ارتباط بـا مراكـز شـهري          تحصيالت  ، سطح    از زندگي    رضايت   واسطه ه ب  متغير سن 

ـ    خـانوادگي   هـاي  بر ارزش  ۱۰/۰   با ضريب    تأهل  وضعيت  و   اقتصادي  وضعيت طـور  ه   ب

  هـاي   بـر ارزش     تأهل   وضعيت  غيرمستقيم  اثر   ضريب  مجموع. اردگذ  تأثير مي   غيرمستقيم

   تحصيالت  ، سطح   زندگي  از   رضايت   متغيرهاي   متغير از طريق    اين. است ۰۳/۰ خانوادگي

  شـهري  متغير ارتباط با مراكز   . دگذار  مي  اثر   خانوادگي  هاي  بر ارزش    اقتصادي  و وضعيت 

ـ   يگـذار با تأثير   بـر   ۰۷/۰   بـا ضـريب      جمعـي   ايهـ    از رسـانه    اده و اسـتف    ر تحـصيالت  ب

 . دارد تأثير غيرمستقيم  يگ خانواد ايه ارزش

 از    بـر اسـتفاده      بـا اثرگـذاري      كـه  اسـت  ي مؤثر   روستا از ديگر متغيرهاي      دسترسي  قابليت

  را تحت    خانوادگي  هاي  ارزش ،  اقتصادي   و وضعيت   ارتباط با مراكز شهري    ،   جمعي  هاي  رسانه

.   اسـت  ۰۴/۰   خانوادگي  هاي متغير بر ارزش     اين   غيرمستقيم ات تأثير  مجموع. دده ميقرار  ير  تأث
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  هـاي  بـر ارزش   ۰۰۹/۰   بـا ضـريب      ارتبـاط بـا مراكـز شـهري          نيز از طريق     اقتصادي  وضعيت

 . دارد  تأثير غيرمستقيم خانوادگي
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  گيري نتيجه
ايي ديگر همچون گذشـته يـك جامعـه         دهد كه جامعه روست     نتايج اين پژوهش نشان مي    

سنتي و بسته نيست بلكه در اثر عـواملي ماننـد افـزايش سـطح تحـصيالت، اسـتفاده از               

هاي جمعي و ارتباط با مراكز شهري در معرض تغييرات فرهنگي قرار دارد و يك                 رسانه

اند  راديو، تلويزيون، مطبوعات و غيره باعث شده. شود جامعه در حال گذار محسوب مي    

ها و الگوهاي رفتاري جديد قرار گيرند و          كه جوانان روستايي در جريان افكار و انديشه       

هـاي   نمونـه ايـن تغييـرات ارزشـي را در حـوزه ارزش     . هاي جديدي را بپذيرنـد    ارزش

 . توان مشاهده نمود خانوادگي مي

دهد كه سن ازدواج با نوسانات اقتـصادي و اجتمـاعي در ارتبـاط            تحقيقات نشان مي  

ت؛ يعني هنگامي كه سطح زندگي اقتـصادي و اجتمـاعي پـايين بيايـد، سـن ازدواج                  اس

همچنـين طـوالني بـودن دوره تحـصيالت امـر ازدواج را بـه تـأخير                 . يابـد   افزايش مـي  

تـر باشـد بـه        وضعيت شغلي نيز موثر است چرا كه هر چه پايگاه شغلي پايين           . اندازد  مي

 .)۱۴۴ تا   ۱۴۲، ص   ۱۳۵۴ميشل،(شويم    ميهمان نسبت با زودرسي ازدواج بيشتر مواجه        

بـا ايـن    . هاي فرهنگي جامعه ايراني محسوب مي شـود         زودرسي ازدواج يکي از ويژگي    

حال، گسترش شهرنشيني و تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعاقـب آن باعـث              

هـاي فرهنگـي در       با وجود نفوذ بيشتر سـنت     . گرديده است كه سن ازدواج افزايش يابد      

 روستايي، اين جامعه نيز تحت تاثير اين تحـوالت قـرار گرفتـه اسـت كـه از آن                    جامعه

در . توان به تغيير نگرش روستاييان نسبت به سن مناسـب ازدواج اشـاره كـرد                جمله مي 

 سـال   ۱۶ تا   ۱۵ از نظر روستاييان سن مناسب ازدواج براي دختران          ۵۹حالي که در سال     

 اكنون جوانان روستايي طبق اين پـژوهش سـن           سال بوده است، هم    ۲۰و براي پسران تا     

در اينجـا  . داننـد   سال را براي پسران مناسب مي۲۴ سال را براي ازدواج دختران و    ۳/۱۹

تـر از سـاير منـاطق         نخست آنكه در مناطق کوهستاني که کـم       . دو نکته قابل توجه است    

،  انـد   ي مانـده  تـر بـاق     روستايي در معرض تغييرات فرهنگي قرار دارند و در نتيجه سـنتي           
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دوم اينکه ميانگين سـن مناسـب ازدواج از         . زودرسي ازدواج بيشتر از ساير مناطق است      

 ۱۳۸۲بـر اسـاس پيمـايش       . تر اسـت    نظر جوانان روستايي از ميانگين جامعه شهري کم       

وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي، ميانگين سن مناسب ازدواج از نظر جامعه شهري براي              

 . سال است۴/۲۵راي پسران  سال و ب۹/۲۰دختران 

هاي فرهنگي در جوامع سـنتي        عالقه به داشتن تعداد فرزند زياد يكي ديگر از ارزش         

، نيـروي كـار    است، زيرا در اين نوع جوامع كه بيشتر داراي اقتـصاد كـشاورزي هـستند             

 روستاييان استان يزد    ۱۳۵۹از اين رو با آنكه در سال        . فرزندان به شدت مورد نياز است     

دانـستند، بعـد از گذشـت دو دهـه بـا كـاهش                 بچه را تعداد مطلوب فرزند مـي       ۶لي   ا ۵

وابستگي اقتصاد روستايي به نيروي كار انـساني، نگـرش روسـتاييان نـسبت بـه تعـداد                  

اي دگرگون شده است كه ميانگين آن بـراي جوانـان روسـتايي و           مطلوب فرزند به گونه   

 .است فرزند ۱/۲شهري تقريبًا يكسان و برابر با 

ترين معيار گزينش همسر چه در جامعه شـهري و چـه     با وجود اينكه شرط ايمان مهم     

 درصـد   ۶۶. در جامعه روستايي عنوان شده است اما روستاييان تاكيد بيشتري بر آن دارنـد             

انـد، در     ترين ويژگي يـك همـسر خـوب دانـسته           جوانان روستايي دارا بودن ايمان را مهم      

 وزارت فرهنگ و    ۱۳۸۲د پاسخگويان جامعه شهري در پيمايش       حالي كه اين ميزان درمور    

هـاي مـذهبي در جامعـه         نفوذ بيـشتر ارزش   . يابد   درصد كاهش مي   ۷/۲۲ارشاد اسالمي به    

به همين دليـل،    . هاي خانوادگي از جمله معيارهاي گزينش همسر است         روستايي بر ارزش  

 . اند ك ازدواج موفق دانستهترين عامل ي  درصد جوانان روستايي ايمان مذهبي را مهم۷۵

 )۱۴( و دونالـد ولـف     )۱۳(ها، ربـر بلـود      گيري  در مورد مشاركت زن و شوهر در تصميم       

از نظر اين دو محقق، قدرت و مشاركت مرد و زن           . كنند  نظريه قدرت مالي را مطرح مي     

 .)۱۷۸، ص   ۱۳۵۴ميشل،(ها با درآمد و سطح تحصيالت آنها رابطه دارد            گيري  در تصميم 

كند كه به نظريه قدرت مـالي بلـود و            باره مطرح مي       نظريه مبادله را در اين     )۱۵(د هير ديوي

از نظـر وي، موازنـه قـدرت بـين زن و شـوهر بـه مقايـسه               . ولف بسيار نزديـك اسـت     
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گيرد با درآمدهايي كه هر يـك         درآمدهايي كه در زندگي زناشويي مورد استفاده قرار مي        

كند   رج از زندگي زناشويي به كار برند، ارتباط پيدا مي         توانستند در خا    از زن و شوهر مي    

افزايش سطح تحصيالت و آگاهي جوانـان بـه ويـژه دختـران             . )۱۷۹، ص   ۱۳۵۴ميشل،(

باعث شده است كه آنها انگيزه بيشتري براي مشاركت در امور مختلـف از جملـه امـور            

ري در خـانواده  نگرش جوانان روستايي نسبت به نظام تـصميم گيـ      . خانوادگي پيدا كنند  

نشان دهنده گرايش آنها به افقي شدن قدرت در خـانواده اسـت؛ تـصميمات اصـلي در                  

 ۵/۳۵ درصد آنها بايد توسـط تمـامي اعـضاي خـانواده، و از نظـر                 ۶/۵۰خانواده از نظر    

 . درصد آنها بايد توسط زن و شوهر گرفته شود

 و شيوه پدرساالري و خانواده روستايي ايران به طور سنتي پدرنام و پدرمکان است

هاي وجود اين امر در خانواده،  از نشانه. مردمحوري تا حدود زيادي بر آن مسلط است

گذاري بيشتر درمورد جنس ذکور و اقتدار پدر نسبت به همسر و  احترام به مردان و ارزش

با وجود اينكه تبعيض بين مرد و زن در محيط )  ۵۷، ص ۱۳۷۴تقوي،(فرزندان است 

هش يافته است اما اعتقاد به ضرورت استقالل زن در خانواده نزد جوانان روستا كا

 درصد از جوانان روستايي معتقدند که ۴/۲۵. تر از جوانان شهري است روستايي کم

تواند به استقالل برسد، حال آنكه اين ميزان از  مي  زنبهترين راهي است كه   شغلشتن دا

 و ۱۳۷۴هاي پيمايش محسني در سال  سه يافتهمقاي.  درصد است۸/۵۶نظر جوانان شهري 

دهد كه ميزان   نشان مي۱۳۸۲ و ۱۳۷۹هاي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال

ها به  گرايش به استقالل زن در خانواده به تدريج افزايش يافته و در مورد تمامي گويه

يد در كسب با شوهر   و هم  زن همبه جز اين گويه که .  درصد رسيده است۵۰بيش از 

، )اند  درصد جوانان روستايي موافق آن بوده۸/۵۵(داشته باشند   نقش خانوادهبراي درآمد 

در مورد دو گويه ديگر نسبت مخالفت يا موافقت نشان دهنده نگرش مثبت به حفظ 

نکته قابل توجه اينکه گرايش .  درصد است۴۰تر از  استقالل زن در خانواده کم

استقالل زن يکسان بوده است و تفاوت آماري معناداري در اين پاسخگويان زن و مرد به 
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باره موثر است به اين مفهوم  سطح توسعه يافتگي روستا نيز در اين. شود زمينه ديده نمي

 .يابد يافته افزايش مي كه نگرش مثبت به استقالل زن در روستاهاي توسعه

ل جـوان روسـتايي از      با وجود تمامي تاثيراتي که جامعـه روسـتايي و بـه ويـژه نـس               

هاي خارج از محيط زندگي خود پذيرفته است، تفاوت ارزشي قابل اعتنـايي، بـه                 ارزش

شـود    صورتي که براي خود اين نسل ملموس باشد، بين آنها و نسل گذشته ديـده نمـي                

  .بلكه از اين لحاظ نوعي پيوستگي ميان آنها وجود دارد
 

  ها يادداشت
1. public culture 

2. field theory 

3. Schramm 

4. casual research 

5. survey 

6. pretest 

7. Cochran 

بندي مناطق روستايي از نظر شرايط اقليمي بر اساس گزارش سازمان برنامه وبودجه   طبقه-۸
استان اصفهان تحت عنوان مطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان، 

 . صورت گرفته است۴۸جغرافياي طبيعي، ص : گزارش يکم
9. Harris 

10. patriarchal 

11. cleavage 

12. generation gap 

13. R. Blood 

14. D. Wolfe 

15. D. Heer 
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