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 چكيده
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 مقدمه

، توليد صنعتي انبوه،   رشد اقتصاديدر نتيجة  جهاني دوم از جنگ  پس هاي در سال

 در  شرايطي،  فراغتاوقات   گسترشارتقاي سطح رفاه اجتماعي و  ،دستمزدها  افزايش

  كالن. شد  محو اي  تا اندازه  سنتي تمايزاتهاي شاخص   كهآمد  پديد   صنعتي كشورهاي

  هاي  شاخص  افراد بر مبناي دند و شناختش هاهر در شافراد   گمناميعاملشهرها 

مجموع اين شرايط عوامل اصلي بروز سبک زندگي مدرن را . مقدور نبود   گذشته منزلتي

 .شکل دادند

-اجتماعي سنتي عمل نمي   خود در نظام  جايگاهمبنايد ديگر بر اافرتحت اين شرايط، 
 خود را   كارآمدي اي  بودند تا اندازه كنش  راهنماي ه ك  سنتي ها و هنجارهاي ارزش. کنند

.  شد  وابسته  فردي هاي انتخاب   به  ديگري  از هر زمان  افراد بيش عملند و اه داد از دست

  .اين مسئله باعث شدتا شرايط، بيش از پيش آمادة تغييرات فردي و اجتماعي شود

 .دکرفسير  تي فرد حودر سطهايي سي با برر فقط توان را نمي) ۱(اجتماعي  تغييرات

تغيير در . شود  ميانجام  و كالن  خرد عوامل از  اي  شبكه دروِن ، تغييرات  كامل توضيح

  يـ اجتماع ور عقالنيتـظهو ،  يـ ميان فردي و ارتباطات جمعروابط آموزش، ، ازدواج

 مدرنيته .دنوـش  مي يـدگ زن راد بهـاف  ر ديدگاهـ تغيي  منجر به  كهاز جمله عواملي هستند

  بنابراين  وه است شد  منجرشان  زندگي هاي مربوط به ر افراد در انتخابـ بيشت دياز آبه

 دـي دارنـودشان نقش مستقلـي خـدگـن زنـاختـدر سراد ـد افـديـ ج رايطـدر ش

 (Andersson and Jansson, 2004: 2).(فرايندهايتوان گفت اگر چه ميرو   از اين  

راد تحت تأثير ـه است اما عمل اف و تشديد شد  يافته سرعت ) ۲( وتمايز  شدن ديفر

 .هاي خرد و کالن متعددي قرار گرفته استمتغير

 و   و مشترك  جمعي اجتماعات  بر ، كه  سنتي مدرنيته سبب شد تا سبك زندگي

 به سستي  نه فردگرايا  فرايندهاي ، طيمبتني بود    فردي هاي هويت در  كمتر پايداري

  هاي  گروه در و فرددار بود  ريشه شدت   بهفردی  هاي  سنتي هويت ةدر جامع. گرايد
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كرد اما اين وضعيت در شرايط مدرن و پست مدرن تغيير  زندگي مي با ثبات  اجتماعي

 .کرد

   زندگي  روش  كردن  و دنبال  است  شده  برداشته  سنتي  قيد و بندهاي جديد  ةدر دور

 و   جايگزين ، مردم  سنتي اگر در جوامع .  ممكن  و نه  است  ضروري  ديگر نه انگذشتگ

   مردم جديد، داشتند، درعصر   خودزندگيها و سبک شيوه   انتخاب  براي  اندكي بديل

  شرايط در   زندگي هاي سبك . بزنند  انتخاب  به  دست ، متفاوت هایروش  قادرند بين

 از  متفاوتي  هاي  حوزه  بين    امروزه مردم.ترند  ناهمگون  سنتي جوامع با   در مقايسه ،مدرن

های های مختلف به روشدر حوزه   است  و ممكناند در حركت  روزمره زندگي

گيبنيز ( و اين سياليت سبک زندگی به امری طبيعی بدل شده است گوناگون عمل کنند

 ).۱۰۲و۱۰۱: ۱۳۸۱و ريمر، 

  دائمیتغيير «، و » گستر تأثير جهان«، »پويايي«،   مدرنيته يژگي و)۳(گيدنزبه اعتقاد 

  كه هايي  بيشتر از قيد انتخاب  افراد هر چه شود كه  مي  سبب مدرنيته.   است»سنتي  رسوم

  مقابل طيفدر   فرد ترتيب  بدين. داد رها شوند اختيار آنها قرار مي  در سنت معموًال 

 ).۶۵: ۱۳۸۲،فاضلي( گيرد مي  قرار كن مم هاي  از انتخاب   عيتنوم

 را   زندگي مختلف  هاي  روش  بين  گزينش  فرصت مردم نيز  سنتي در جوامعاگر چه 

   هم  چنداني  و تفاوت نيستند ها چندان متنوعروش   اين از مردم   بسياري براي اما دارند

در ي بنيادين  ييراتتغها اين روش به عبارتی. وجود نداردهای مختلف روش  در ميان

  پرورش   در آن  كه  در محيطي بيشتر مردم. ندکنمي ايجاد نين پيش هاي  نسل  زندگيسبک

ها و سبک زندگی چندان از روش  جوانان دختر  ان وپسرو مانند   مي اند باقي يافته

  و در  تغيير كرده  به  فرايند شروع  اين  در مدرنيته.گيرندوالدين خود فاصله نمی

  پا  كه  بعيد است  اكثر مردم  براي امروزه.   است  گرفته ابت ش  آن  سرعت مدرنيته پست

 ).۱۰۵: ۱۳۸۱گيبنيز و ريمر، ( بگذارند  پدرانشانپای   جاي
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   امروزين  اجتماعي زندگي

 از   خود با فرايندهايي  نهادين  بر بازتابندگي ، عالوه  امروزين  اجتماعي زندگي«

   با گسترش  همراه  كه  فرايندهايي؛شود  مي و فضا مشخص  مجدد زمان  سازماندهي

 را از   اجتماعي  روابط  كه  است هايي روش منظور. كنند  مي  عمل برداري  تكه هاي روش

  هاي  با زمينه  دور دست فضايي  ـ  زماني رهانند و آنها را در فواصل مي   محلي شرايطقيد 

-  بر ساخت عالوه  و فضا،  مجدد زمان سازماندهي. كنند ي م  تركيب  ديگري اجتماعي
 كند و محتوا و تر مي دارتر و عام  تجدد را ريشه  نهادين  مختصات، برداري  تكه كارهاي

   را نهادينه  بنيادين  شك  اصل»تجدد«. دهد  مي  را تغيير شكل) ۴( روزمره  زندگي ماهيت

.   است فرضيه   در حقيقت  دانشي  هرگونه كهورزد   تأكيد مي  نكته سازد و بر اين مي

  باز و پذيراي همواره،   در اصل  باشند ولي  داشته  حقيقت  است  ممكن  كه هايي فرضيه

گيدنز، ( »رها كنيم نفی و  آنها را  كهاست   از موارد الزم تجديدنظر هستند و در بعضي 

۱۳۷۸ :۱۷.( 

ندگي متفاوت امكان بيشتري براي بروز هاي زها و سبكدر اين شرايط، اتخاذ رويه

هاي فردي به وجود به عبارت ديگر شرايط مساعدي براي ظهور تفاوت. کندپيدا مي 

شكل » انتخاب كردن«ها و نيز آزادي بيشتري براي ها، جايگزينزيرا فرصت. آيدمي

 .گرفته است

 ) ۵( و خطرهاي نس از شا  آكنده  در محيطي  زيستن ، متجدد كنوني  در دنياي زيستن«

 و   بر طبيعت  تسلط  بهنظامي معطوفناپذير  اجتنابالزامات نيز از   اينها  كه  است احتمالي

  نقشي  ) ۷(جبرگراييو  ) ۶(، سرنوشت  نظامي  در چنين.است   تاريخ  و پرداختن ساختن

  توان  مي هگيرد ك  مي  صورت  و رسمي  راه اساس  بر امور نظام   ندارند و گردش برعهده

: ۱۳۷۸گيدنز ، (» ناميد   آدميانةوسيل   به  و اجتماعي طبيعي محيط  آشكار   را كنترل آن

۱۵۷.( 

آموزند که با اتکای بر اراده و آزادي عمل، بيرون از جبرهاي محيطي و افراد مي
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وجود تفاوت به امري بديهي و طبيعي در . اجتماعي، سازندة سرنوشت خويش باشند 

هاي ثابت رفتاري از پيش بر خالف زندگي سنتي که قالب. شوديد تبديل ميزندگي جد

تعيين شده براي فرد وجود داشت در زندگي امروزين، آزادي و در برخي موارد آزادي 

 .شودكيفيت زندگي مينسبي فرد، سبب بروز تغييراتي در

 و   سنتي  و رسوم ات بر عاد  و تأثيرگذاري  پويايي  از لحاظ چه )۸(  امروزين نهادهاي«

  و اين  اجتماعي فرق دارند  نظم  پيشين شكالاَ  ة، با هم  و جهاني  عام تأثيرات  از نظر چه

  تغييراتي، تجدد.   نيست  صوري هاي امتداد تغيير و تبديل   معناي  به ها فقط تفاوت

ما    تجربيات ه وجو ترين خصوصي آورد و بر  پديد مي  روزمره  زندگي  در كيفيت دار ريشه

   وصف با اين.  كرد  درك  نهاد اجتماعي  نوعي  عنوان تجدد را بايد به. نهد تأثير مي

  با   و بنابراين  فردي  با زندگي طور مستقيم   به  امروزين نهادهاي  از  حاصل تغييرات

 .)۱۵: ۱۳۷۸گيدنز ، ( »آميزند  مي  در هم ما  ) ۹(»ِدخو«

شکل وار   و روستايي  محلي در ساختارهاي »ودـخ« ، يـسنت يا  ي فئودال جوامع در

  ، روستا و مذهب ، طبقه خانوادهشامل  و عمدتًا  اندك ، پذيري  جامعه منابع. گيردمي

  ابزارهاييا ضعف   نبود  دليل  به و  است  بازتوليد اندك هاي  فرصت  همچنين.شود مي

 نيز »واقعيت« و »خود« از   جايگزين هاي  روايت، توليد)ها رسانه(   بيرون با دنيای ارتباط

  ).۸۰: ۱۳۸۱گيبنيز و ريمر ،  ( است حداقل

   تاريخ  ساختن  و دوباره  ساختن  براي  و ايجاد فرصت  آگاهي  با افزايش  نوين زندگي

   سوي  را به ، انسان  يا عادت  سنت  كه  در حالييابدمي نمود   و اجتماعي فردي  زندگي

 .(Rosengren, 1996:271) كند  مي هدايت   خاصيياهمسير

 شخصی خويش است و  زندگي  براي  ريزي برنامهدر شرايط جديد هر کس قادر به 

در واقع اين  .مختلف زندگي شکل گرفته است هاي و سبك الگوها از اين طريق

  .پيامد رهايي افراد از قيد و بندهای سنتي است خاصيت،
 رها   فرهنگي  لحاظ  بهشناس آلماني، جامعه ) ۱۰(  تسيه  توماستعبير   به  امروزه مردم
 از   رها شدگي اين .شوند  رها مي  زندگي  سنتي  از قيد و بندها والگوهاي مردم«. هستند
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  انجام.  است  العاده  فوق  آزادي  معناي  به  مثبت ةاز جنبو   دولبه اي  پديده  فرهنگي لحاظ
  ةاما از جنب.   نيست يردادند ديگر ضرو  مي  فرد انجامدِر پدر و ما  كه  كاري  همان دادن
  گيري  تصميم  فرد فرصت  به  كه  معناست  اين  تنها به  نه  فرهنگي رها شدگي ، منفي

 . بگيرد  تصميم  فرد بايد خودش  كه  معناست  اين  به همچنين  شود بلكه  مي  داده شخصي
   فرهنگي رهايي ... دهد  كجا سوق مي را بهاو   انتخابشکه داند   نميفرد   وضعيت در اين

: ۱۳۸۱گيبنيز و ريمر،(» شود  مي  مربوط  در مسئوليت  تغييربه   سنتي از قيد و بندهاي
 اما .است   در زندگيفردی  هاي  انتخاب  فرصت  افزايش  معناي  به  رهايي اين). ۱۰۷-۱۰۵

هاي انتخاب ، براي همة افراد و جوامع يكسان صتبه هر حال اين رهايي و افزايش فر
 .اي به جامعة ديگر يا از فرهنگي به فرهنگ ديگر متغير استنبوده و از جامعه

 در جريان  با اين همه، تغييرات فردي و اجتماعي در همة جوامع با شدت و ضعف
سن، جنس، . پذيرد است و به عنوان متغيري وابسته، از عوامل متعدد و متنوعي تأثير مي

جمعي و بسياری  هاي ارتباط  تحصيالت، آموزش، ارتباطات اجتماعي ، استفاده از رسانه
 .عوامل ديگر از جمله متغيرهاي مستقل و مؤثِر بر فرآيند تغيير است از

وقتي تغييرات در سطوح سني مورد مطالعه قرار گيرند اغلب از آنها به عنوان 
گسست يا  به دنبال شناخِت تفاوت، مطالعات عمدتًااين . شود هاي نسلي ياد مي تفاوت

های متفاوت، بررسي و مطالعه شکاف بين نسلي بوده و زوايای مختلف آن  از ديدگاه
 .شودمي
 

 نسل

 شناسي نسل را به چهار مقوله تقسيم  مفاهيم و تعابير مطرح شده در حوزة جامعهركرتز
 :کرده است

 ب خويشاوندي به معناي اصل و اساس نس) ۱۱(ـ نسل۱
 دوره ـ نسل به معناي افراد هم۲
 ـ نسل به معناي مرحلة زندگي۳
 )Kertzer, 1993 : 125-199(ـ نسل به معناي دورة تاريخي ۴
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اي که در  دوره در اين مقاله منظور از نسل، مورد سوم و دوم است يعني افراد هم
در » دوره بودن هم «رسد اين به نظر مي. مرحلة سني خاصي از زندگي خود قرار دارند

در واقع به اقتضاي سرعت تغيير و ميزان . شهر و روستا كامًال متفاوت از هم است
براي مثال در شهرهاي . زمان آن متفاوت است دورگي و مدت پيچيدگي جوامع، اين هم

اي پنج ساله يا  تواند دورهدورگي مي بزرگ كه با سرعت بيشتري در حال گذارند، هم
تري مانند اجتماعات روستايي در مقابل، در اجتماعات كوچك. ف شودحتي كمتر تعري

پانزده و بيست ساله را در بر  های ده،تري شامل دوره دورگي احتماًال دامنة گسترده هم
چرا كه اين . دورگي تأثيرگذار است نيز در اين هم» گروه سني«از سوي ديگر . گيردمي

ها و سبك زندگي  ها و نگرش پذيري در ارزش فمتغير با شدت بيشتري با تغيير و انعطا
تر يعني جوانان از تغييرپذيري بيشتري  هاي سني پايين براي مثال گروه. همبستگي دارد

 ) ۱۲(ها و كهنساالن برخوردارند و اين مسئله گاه به برخورد و کشمکش نسبت به ميانسال
ترها را دورگي براي جوان توان دامنة هم بنابراين مي. انجامدهاي متفاوت ميبين نسل

به مثابه افراد هم » نسل«در نگاهي كلي، . محدودتر از ميانساالن و كهنساالن فرض نمود
ُ بعد جامعه هاي نسلي،تفاوت. شودپدران و فرزندان مي  ها،دوره شامل پدربزرگ   -
اي ديگر بخشي از اين مبحث محسوب ردي و از زاويهـهاي فشناختي بحث تفاوت

بنابراين قبل از ورود به موضوع . هاي فردي از مباحث تخصصي است تفاوت.شودمي
 .رسدهاي فردي الزم به نظر مياي كوتاه به بحث تفاوتهاي نسلي، اشارهتفاوت

 
 هاي فرديتفاوت

شناسي جديد است که همانند هاي تخصصي روان از شاخهيكيهاي فردي تفاوت«
هاي  تفاوتِيشناسروان. ف و روش خاصي دارد، موضوع، هد اين رشتههايساير شاخه

 .پردازدها ميهاي افراد و گروه تفاوتةفردي به مطالع
 :شوند دسته تقسيم ميسهها به تفاوتاين 

 اي بين فرديهتفاوتـ ۱
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 هاي درون فرديتفاوتـ ۲
 هاي درون گروهي و بين گروهيتفاوتـ ۳

 و...) چشم وِگرن ،وزن د، قمانند ( هاي جسمانيها از لحاظ ويژگيانسان

با  که ندهايي با يکديگر دار تفاوت...)و شخصيت ،هوش از قبيل( خصوصيات رواني

قابل هاي مختلف  در زمينههااين تفاوت .شوندشناخته ميهاي بين فردي  تفاوتنام

 ة و به همين علت، در زمينداردها  بر کار و عملکرد انسانزيادی و تأثير استمشاهده 

اي مختلف، هه تفاوت عملکرد افراد در گرو.اندمهم هاي تحصيلي و شغلي نيزفقيتمو

  وتران و پسرانخميان د تفاوت توان ازميبراي مثال . تفاوت بين گروهي نام دارد

 گروه نيز ممکن است که افراد يکالبته  .نام برد کودکان شهري و روستايي  بينتفاوت

براي مثال، . شودميده ميگروهي نا که تفاوت درونشندداشته باهايي  تفاوتبا همديگر

شناسي، تفاوت دختران با هم يا تفاوت نوجوانان  روانةتفاوت دانشجويان سال اول رشت

 .با يکديگر

- هاي فردي، بينتفاوت، مطالعة شناسيتوان گفت که موضوع روانبه طور کلي مي
 .گروهي استگروهي و بينفردي ، درونفردي، درون

افراد حتي در شرايط که  نشان دهد تاهاي فردي در صدد است  تفاوتِيشناسروان

 نشان تاشناسي تجربي در پي آن است در صورتي که روان. اندبا هم متفاوتيکسان نيز 

شود مي تغيير رفتار به منجر و تغيير شرايط اردگذ تأثير ميفرد شرايط بر رفتارهد که د

 ).۱-۳: ۲۰۰۶دی، های فرشناسي تفاوتروان(

 

 هاي نسليتفاوت

اي و تجويز هاي رسانههاِی كهن به مدد آموزش و روشروايتساختارزدايي از كالن«
آور، كه پرشتاب گرفته هاي نوين فناوری اطالعاتي، سرعتي اگر نه سرسامدستورالعمل

ها و تغييرات ركت پرشتاب با نفوذ در بطن زندگي اجتماعي، چرخشـاين ح. است
ها و اين چرخش. اي در مناسبات اجتماعي اعضاي جامعه به وجود آورده استازهت



 ۲۷ های نسلی در روستاهای ايرانتفاوت
 

هايي در تغييرات گاه به آساني در بطن جامعه نفوذ پيدا كرده و گاه منجر به بروز چالش
 ).۱۳۸۳همشهري،  (»است مسير حركتي آن جامعه شده

ي جديد در هاي سن كه گروهدكن   واقعيت اشاره مي اينتفاوت نسلي بهمفهوم 
هاي هاي گذشته يا به عبارتي گروهبا نسل و سبك زندگي سالئق، ارتباطات و نمادها

نيز فرض » ) ۱۳(شکاف نسلي« اين مفهوم گاه مترادف . تفاوت دارندتر از خود،سني قبل
اي متفاوتي دارند و اين ههاي سني مختلف به اقتضاي سنشان منظر   گروه.شودمي

 .تضاي سن افراد استشكاف فقط به دليل اق
-هايي است كه در مناسبات بينها، گسست يا شکاف بين نسلي واژهتفاوت نسل

تفاوت . شودنسلي جامعة ما بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و بر روي آن تأكيد مي
اين . ها تا حدود بسيار زيادي طبيعي و پذيرفته شده استنسلي يا گسست بين نسل

گردد كه پيدا و نهان نهيم به فهم ما از دنيايي باز مي رآنچه نامشتفاوت يا گسست يا ه
 ).۱۳۸۲غالمرضا کاشي، (را فرا گرفته است 

در  .كردو درك  را تفسير اين مسائلتوان كنند تا ب  مي كمك شكاف نسليهاینظريه
 :توان از چهار نظريه نام برداين زمينه مي

 نظرية چرخة زندگيـ ۱
 تحوالت طوليـ ۲
 زماني  عرضي يا هم  هاي هم  فاوتتـ ۳
  نسليةهاي ويژ  تجربهـ ۴

 جوانان، ميانساالن و كهنساالن با يكديگر متفاوت در نظر » زندگيةچرخ«در نظرية 
اي   اي جوان، عده ها هيچ معنايي ندارند جز اينكه عدهاين تفاوت. شوند  گرفته مي

 مانند جوانان امروز رفتار  وان بودند جو، زمانيميانساالن. اي پير هستند  ميانسال و عده
ها اهميت  اين تفاوت اماها وجود داردهايي بين نسل تفاوت به هر حال.كردند  مي

 .اجتماعي و فرهنگي زيادي ندارند
 پانزده و دههر . كنند  هاي اجتماعي تحول پيدا مي نظام»حوالت طولينظرية ت«بنا بر 

  ديد به ميدان آمده و تحول را در جامعه پيشهايي جسال يك بار نسل جديدي با افق
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شود   ها در همان متغيرهايي خالصه مياين نظريه معتقد است تفاوت بين نسل. برندمي 
اين تحوالت آرام، . دهد  كه تحوالت اجتماعي را در بستر تحوالت تاريخي توضيح مي

 .كنند  تدريجي و خطي عمل مي
 در هر نظام اجتماعي اساسًا »زماني  ي يا همعرض  هاي هم  تفاوتنظرية « بر اساس
نسل جوان . افتد   نسل سالمند، بزرگسال و جوان اتفاق مي   استيالجويانه بينةنوعي رابط

زيستي دارد، خودش را به عنوان نسلي كه استيالي جمعي و همِش آنجا كه امكان كن
هاي   ها را بايد تفاوتن نسلبنابراين تفاوت بي. دهد  تابد، نشان مي  بزرگساالن را بر نمي

 .زمان فهميدهم
هاي  پژوهشة بخش عمد.گردد   باز مي» نسليةهاي ويژ  تجربه«به رم چها نظرية

 .انجام شده استنسل پس از جنگ بارة  و در در آلمان و ژاپن،مربوط به شكاف نسلي
و هاي شگرف، بزرگ و گرم اجتماعي   همواره تجربه« است كه معتقد نظريهاين 

كند و راز تفاوت   هاي بعدي را متأثر مي   كه نسلاستاي   هاي ويژه   نسلموجدانقالبي،
 »هاي بزرگ فهميد   تجربه اين الگوهاي رفتاري را بايد براساس وها، باورها  بين گرايش

 ).۱۳۸۲كاشي، غالمرضا(
اين به , گرداندها را به تفاوت سنی آنها باز میتفاوت نسل» چرخة زندگی«تحليل 

 ةدورهای ها و رفتارهای جوانان با توجه به خصوصيات و ضرورتمعنا که گرايش
نگاه به تغييرات » تحوالت خطي يا طولي«تحليل .  زندگي است درجواني يا پيري

 شهرنشيني، سواد و ارتباطات را باعث ةاي در جامعه دارد و تحوالت در حوز دوره
تحليل . اند حامل اين تحوالت، جوانان بودهعامل و "الداند، چون معمو شكاف نسلي مي

كه برخاسته از تنازع و رويارويي نسل جوان با » زماني تحوالت عرضي يا هم«
 نسبت به استيالي ، مقاومتيِي جمعِشبزرگساالن در جامعه است، جوانان را در كن

 ةژتجربيات وي «ةو در چهارمين سبك تحليل هم، نگاه اصلي متوج. بيند  ترها ميبزرگ
 ).۱۳۸۲غالمرضاکاشي، (است، مثل انقالب و جنگ» نسلي
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 تفاوت سني

اي اجتماعي است كه تابع تأثيراِت سن افراد بر كنش يا  شكاف يا تفاوت نسلي، سازه
بديهي است تغييرات اين سازه در فضاها و . باشد هاي آنان مي ها و نگرش ديدگاه
شكاف نسلي به  «.ا سنتي خواهد بودهاي بسته ي هاي اجتماعي بازتر بيش از محيط محيط

هاي  هاي دانشي، گرايشي و رفتاري مابين دو نسل با وجود پيوستگي معني وجود تفاوت
شناسي شكاف در جامعه. كالن متأثر از ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي است

 هاي هاي پايداري اشاره دارد كه در جريان تقابل به آن دسته از تمايزات و تفاوت
ترين صورت آن شكاف زندگي مدرن و سنتي  اصلي. كنند سياسي اجتماعي بروز مي

 ).۵۶: ۱۳۸۰آزاد ارمكي،  (»است
تر از مفهوم  رسد تعابير و مفاهيمي همچون گسست و شكاف، عميق به نظر مي

اما در بسياري موارد مشاهده شده كه از اين مفاهيم در كنار هم يا به . باشد» تفاوت«
در هر صورت در اين مقاله ترجيح بر . ين يكديگر استفاده شده استعنوان جايگز

 .هاست نسل» تفاوت«استفاده از مفهوم 
تفاوت . ها ناگزير و غيرقابل انكار است در فرآيند اجتماعي، مسئلة تفاوت نسل«

اي نيست بلكه از گذشته، زماني كه جوانان با جدا شدن از بدنة  ها پديدة تازه مابين نسل
كردند و شيوة زيست خود را تغيير  ة گسترده، از روستاها به شهرها مهاجرت ميخانواد

ها سرعت بيشتري گرفته  رسد تفاوت بين نسل به نظر مي... دادند، وجود داشته است مي
... اي يافته است ها افزايش قابل مالحظه و نرخ رشد اين تفاوت و گسست بين نسل

مشي، پوشش،  خط در نظام ارزشي، نوِع انديشه،ها معموًال منجر به تفاوت  تفاوت نسل
ها  شود، اما اين تفاوت سليقه، شيوة انتخاِب دوست و نوع نگرش به مسائل ديني مي

 ).۲۹ - ۲۸: ۱۳۸۳جواهري،  (»شود الزامًا به بزهكاري منجر نمي
قبح  افتد كه عدول از رسم پيشين، تفاوت يا شكاف نسلي در شرايطي اتفاق مي

شته و ميدان اجتماعي براي عمل خودمختارانه يا دور از شرايط حاكم گذشته را ندا
ها هزينة چنداني  اجتماعي ـ فرهنگي نسبتًا باز و مساعد بوده يا عمل بيرون از سنت

 .براي افراد ندارد
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ه ـچ وارد جامعه خود آبستن چنين تغييراتي است و معموًال اگرـدر بسياري م
روند اما  هاي نوين زندگي مي اغ الگوها و روشترها پيشروتر از ديگران سرجوان
اي براي رفتار جديد  هاي سرسختانه ترها نيز الزامًا برخوردهاي جدي و مقابلهبزرگ
 .دهند ترها از خود بروز نميجوان

هاي طبقاتي و نسلي  در جوامع جديد و حتي در جوامع در حال گذار، انواع تفاوت
ه ويژگي اجتماعات سنتي پيروي از آداب و در حالي ك. بيش از جوامع سنتي است

يافته،  هاي ديرين پدران است، در جوامِع در حال گذار يا توسعه ها و رويه رسوم و سنت
ها و رفتارها  شكلي و همگني در گرايش ها جاي هم شده و تفاوت قواعد سنتي تضعيف

 در فرآيند شايد بتوان عوامل مهمي چون گسترش آموزش و ارتباطات را. گيرند را مي
ها مؤثرتر از ديگر عوامل دانست زيرا با گسترِش آموزش و  گيري تفاوت شكل

به خصوص اينكه جوانان، بيشتر . يابد هاي نسلي نيز افزايش مي ارتباطات، رونِد تفاوت
هاي  عالوه بر تحليل. هاي سني در معرض آموزش و ارتباطات قرار دارند از ديگر گروه

اند كه  اي از رشد تلقي كرده وم جواني، عمومًا اين دوره را مرحلهنظري ارائه شده از مفه
بايست كسب و به كار گرفته شود تا گذار  ها و روابط جديدي مي ها، توانايي در آن نقش

 ).۳: ۱۳۸۱ذكايي، (از كودكي به بزرگسالي محقق شود 
توان   را مي)ها روابط اجتماعي و استفاده از رسانه(به طور كلي، آموزش و ارتباطات 

تفاوت نسلي در همة جوامع . از عوامل مهِم تأثيرگذار در موضوع تفاوت نسلي دانست
شدت و ضعف آن نيز به متغيرهاي . كوچك و بزرگ كم و بيش قابل مشاهده است

 .گردد دروني و بيروني متفاوتي بازمي
اقد شرايط ای سنتي ،از نظر برخي فجامعة روستايي ايران نيز اگرچه به عنوان جامعه

مساعد براي تحرك و تغيير است اما ورود ظواهر و ابزار مدرن به آن سبب خروج اين 
شده و سرعت تغييرات در آنها افزايش يافته  ها و سكون جوامع از دايرة بستة سنت

 .است
با افزايش و گسترش سه عنصِر نسل جوان، آموزش و ارتباطات در جوامع 

 .ييرات فراهم شده استروستايي، ظرفيت مساعدي براي تغ
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 شناسي تحقيق روش

آوري اطالعات آن از  تحقيِق حاضر از نوع تحقيقات پيمايشي بوده و براي جمع
اين پرسشنامه براي تحليل رفتار و تمايالت افراد در سبك . پرسشنامه استفاده شده است

 .زندگي تهيه و طراحي شده است
 

 گيري جامعة آماري و شيوة نمونه

گيري ابتدا  نمونه. اي استاي چند مرحلهاين تحقيق مبتني بر روش خوشهگيري  نمونه
انتخاب .  در سطح روستاها انجام شدها و نهايتًاها، سپس شهرستاندر سطح استان

 .مند صورت گرفتخانوار و فرد روستايي برمبنای روش تصادفي نظام
هاي آذربايجان تان روستا در اس۶۴ نفر در ۵۲۶هاي تحقيق حاصِل مصاحبه با داده

 ). روستا در هر استان۱۶(غربي، اصفهان، خوزستان و گلستان است 
هاي سني به سه  حاضر برای بررسي و تحليِل موضوِع تفاوت نسلي، گروه در تحقيِق

دوره  طبقة جوان، ميانسال و بزرگسال تقسيم شدند كه در واقع شامل سه گروه هم
 :باشند يها به شرح  زير م اين گروه. شوند مي
  ساله ساكن در روستا۲۹ تا ۱۵گروه جوان شامل افراد ـ ۱
  ساله ساكن در روستا۴۹ تا ۳۰گروه ميانسال شامل افراد ـ ۲
  سالة  ساکن در روستا۶۴ تا ۵۰گروه بزرگسال شامل افراد ـ ۳
 

 های تحقيقيافته

ها  به بررسي و تحليل موضوِع تفاوت بين نسلهاي تحقيق  در اين بخش با تکيه بر يافته
در روستاها از منظِر رضايت از زندگي روستايي، تمايل به مصرف وسايل مادي جديد، 
نگرش به زندگي شهري، نگرش به زندگي روستايي  و تمايل به مهاجرت، نحوة گذران 

و ميزان رفت و  )تلويزيون، ويدئو، راديو، مطبوعات( ها اوقات فراغت، استفاده از رسانه
 .شودآمد به شهر پرداخته مي
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 هاي نسلي در ميزان رضايت از زندگي روستايي تفاوتـ ۱

آزمون آماري . دهد هاي سني را نشان مي  ميزان رضايت از زندگي در گروه۱جدول 
هاي سني مختلف از نظر ميزان  كاي اسكوئر بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين گروه

اگرچه تعداد كساني كه در گروه سني جوان به ميزان زيادي از . سترضايت از زندگي ا
زندگي رضايت دارند تقريبًا بيش از ديگر سنين است اما اين تفاوت از جنبة آماري 

 .هاي سني از اين نظر تقريبًا نزديك به هم هستند معنادار نيست و گروه

 هاي سني مختلف  رضايت از زندگي در گروه-۱جدول 

 هاي سني گروه
 ندگيرضايت از ز

 بزرگسال ميانسال جوان
 جمع

 ۸۹ ۲۲ ۲۹ ۳۸ تعداد
 كم %۱۰۰ %۷/۲۴ %۶/۳۲ %۷/۴۲ درصد سطري
 %۹/۱۶ %۱۸ %۱/۱۶ %۱۷ درصد ستوني

 ۲۰۰ ۴۹ ۷۹ ۷۲ تعداد
 متوسط %۱۰۰ %۵/۲۴ %۵/۳۹ %۳۶ درصد سطري
 %۳۸ %۲/۴۰ %۹/۴۳ %۱/۳۲ درصد ستوني

 ۲۳۷ ۵۱ ۷۲ ۱۱۴ تعداد
 زياد %۱۰۰ %۵/۲۱ %۴/۳۰ %۱/۴۸ درصد سطري
 %۱/۴۵ %۸/۴۱ %۴۰ %۹/۵۰ درصد ستوني

 ۵۲۶ ۱۲۲ %۱۸۰ ۲۲۴ تعداد
 جمع %۱۰۰ %۲/۲۳ %۲/۳۴ %۶/۴۲ درصد سطري
 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني

 كاي اسكوئر = ۹۷۴/۶درجة آزادي             = ۴سطح معنادار               = ۱۳۷/۰
 های پژوهشيافته:منبع

 
 هاي نسلي در تمايل به مصرف مادي تفاوتـ ۲

در بين جوانان . هاي نسلي در تمايل به مصرف مادي است  نشان دهندة تفاوت۲جدول 
تمايل متوسطي به مصرف كاالهاي بادوام شهري )  درصد۴۵(روستايي اكثر افراد 

اين تمايل در  .اندکردهابراز ) گيري، پلوپز برقي يخچال فريزر، ماشين لباسشويي، آبميوه(



 ۳۳ های نسلی در روستاهای ايرانتفاوت
 

)  درصد۴۸" (در گروه سني بزرگسال، غالبا. حد متوسط بود بيشتر افراد ميانسال در
 درصد جوانان، ۳۱شود  همچنين مشاهده مي. تمايل اندكي به مصرف اين وسايل داشتند

 درصد بزرگساالن تمايل زيادي به مصرف كاالهاي بادوام از ۱۵ درصد ميانساالن و ۲۷
اند كه اين بدان معناست كه با افزايش سن از تعداد كساني كه عالقة  ن دادهخود نشا

 .شوند زيادي به مصرف مادي دارند كاسته مي
هاي مختلف ساكن  آزمون آماري كاي اسكوئر بيانگر وجود تفاوت معنادار ميان نسل

  درصد۹۹در روستا از نظر تمايل به مصرف مادي است و اين تفاوت در سطح اطمينان 
همچنين ضريب محاسبه شدة گاما بيانگر همبستگي پايين متغيرهاي . باشد معنادار مي
 .جدول است

 هاي سني مختلف  تمايل به مصرف مادي در گروه- ۲جدول

 هاي سني گروه
 مصرف مادي

 بزرگسال ميانسال جوان
 جمع

 ۱۴۷ ۵۳ ۴۳ ۵۱ تعداد
 كم %۱۰۰ %۱/۳۶ %۳/۲۹ %۷/۳۴ درصد سطري
 %۳/۳۰ %۲/۴۸ %۹/۲۵ %۴/۲۴ درصد ستوني

 ۲۱۲ ۴۰ ۷۸ ۹۴ تعداد
 متوسط %۱۰۰ %۹/۱۸ %۸/۳۶ %۳/۴۴ درصد سطري
 %۷/۴۳ %۴/۳۶ %۴۷ %۴۵ درصد ستوني

 ۱۲۶ ۱۷ ۴۵ ۶۴ تعداد
 زياد %۱۰۰ %۵/۱۳ %۷/۳۵ %۸/۵۰ درصد سطري
 %۲۶ %۵/۱۵ %۱/۲۷ %۶/۳۰ درصد ستوني

 ۴۸۵ ۱۱۰ ۱۶۶ ۲۰۹ تعداد
 جمع %۱۰۰ %۷/۲۲ %۲/۳۴ %۱/۴۳ درصد سطري
 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني

 كاي اسكوئر = ۴۱۱/۲۳       درجة آزادي  = ۴                 سطح معنادار    = ۰۰۰/۰
 -۲۴۶/۰= ضريب گاما 

 های پژوهشيافته:منبع



 فصلنامة روستا و توسعه ۳۴
 

 هاي نسلي در نگرش به زندگي شهري تفاوتـ ۳

. ف به زندگي شهري چگونه استهاي سني مختل دهد نگرش گروه  نشان مي۳جدول 

نسبت به زندگي شهري )  درصد۵۱(بيشتر افراد )  سال۳۰كمتر از (در بين جوانان 

سالمت جسماني، وضع روحي، دين و ايمان، روابط مردم، وضع مالي، تغذيه، مسكن، (

و )  درصد۶۲(غالب افرادگروه سني ميانسال . نگرش مثبتي داشتند) كار و وضع رفاهي

 .نيز دارای نگرش مثبت به زندگي شهري بودند)  درصد۵۸(بزرگسال 

هاي سني مختلف از حيث نگرش  دهد بين گروه آزمون آماري كاي اسكوئر نشان مي

 .به زندگي شهري تفاوت معنادار وجود ندارد

 

 هاي سني مختلف  نگرش به زندگي شهري در گروه-۳جدول 

 هاي سني گروه
 نگرش به زندگي شهري

 بزرگسال نسالميا جوان
 جمع

 ۷۲ ۱۸ ۲۰ ۳۴ تعداد
 %۱۰۰ %۲۵ %۸/۲۷ %۲/۴۷ درصد سطري

 منفي

 %۵/۱۶ %۸/۱۹ %۵/۱۳ %۲/۱۷ درصد ستوني
 ۱۱۹ ۲۰ ۳۶ ۶۳ تعداد

 %۱۰۰ %۸/۱۶ %۳/۳۰ %۹/۵۲ درصد سطري
 ميانه

 %۲/۲۷ %۲۲ %۳/۲۴ %۸/۳۱ درصد ستوني
 ۲۴۶ ۵۳ ۹۲ ۱۰۱ تعداد

 %۱۰۰ %۵/۲۱ %۴/۳۷ %۱/۴۱ درصد سطري
 مثبت

 %۳/۵۶ %۲/۵۸ %۲/۶۲ %۵۱ درصد ستوني
 ۴۳۷ ۹۱ ۱۴۸ ۱۹۸ تعداد

 %۱۰۰ %۸/۲۰ %۹/۳۳ %۳/۴۵ درصد سطري
 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني

 كاي اسكوئر = ۳۱/۶درجة آزادي             = ۴سطح معنادار               = ۱۷۷/۰

 های پژوهشيافته: منبع

 



 ۳۵ های نسلی در روستاهای ايرانتفاوت
 

  در نگرش به زندگي روستاييهاي نسلي تفاوتـ ۴

رغم  علي. دهد هاي سني مختلف به زندگي روستايي را نشان مي  نگرش گروه۴جدول 

،  هاي سني مختلف به زندگي شهری، اكثر افراد اين گروه نگرش مثبت بيشتر افراد گروه

 .اي به زندگي روستايي دارند نگرش ميانه

 درصد بزرگساالن  به زندگي ۶۴ درصد ميانساالن و ۶۸ درصد جوانان، ۶۶نگرِش

 .روستايي در حد ميانه و متوسط است

هاي نسلي در نگرش به زندگي  آزمون آماري كاي اسكوئر بيانگر آن است كه تفاوت

هاي اين زندگي را در حد متوسط ارزيابي  روستايي معنادار نبود و اكثرًا شاخص

 .كنند مي

 

  سني مختلفهاي  نگرش به زندگي روستايي در گروه- ۴جدول 

 نگرش به زندگي روستايي هاي سني گروه
 بزرگسال ميانسال جوان

 جمع

 ۱۲۶ ۲۸ ۳۹ ۵۹ تعداد
 %۱۰۰ %۲/۲۲ %۳۱ %۸/۴۶ درصد سطري

 منفي

 %۸/۲۴ %۱/۲۴ %۲/۲۲ %۳/۲۷ درصد ستوني
 ۳۳۵ ۷۴ ۱۱۹ ۱۴۲ تعداد

 %۱۰۰ %۱/۲۲ %۵/۳۵ %۴/۴۲ درصد سطري
 ميانه

 %۹/۶۵ %۸/۶۳ %۶/۶۷ %۷/۶۵ درصد ستوني
 ۴۷ ۱۴ ۱۸ ۱۵ تعداد

 %۱۰۰ %۸/۲۹ %۳/۳۸ %۹/۳۱ درصد سطري
 مثبت

 %۳/۹ %۱/۱۲ %۲/۱۰ %۹/۶ درصد ستوني
 ۵۰۸ ۱۱۶ ۱۷۶ ۲۱۶ تعداد

 %۱۰۰ %۸/۲۲ %۶/۳۴ %۵/۴۲ درصد سطري
 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني

 كاي اسكوئر = ۶۴۲/۳      درجة آزادي       = ۴سطح معنادار               = ۴۵۷/۰

 های پژوهشيافته: منبع



 فصلنامة روستا و توسعه ۳۶
 

 هاي نسلي در تمايل به مهاجرت تفاوتـ ۵

 درصد ۲۰. هاي سني مختلف به مهاجرت است  نشان دهندة تمايل افراد گروه۵جدول 

از .  درصد بزرگساالن تمايِل كمي به مهاجرت داشتند۴۴درصد ميانساالن  و ۳۱جوانان، 

 درصد بزرگساالن تمايل ۲۳ درصد ميانساالن و ۳۶ن،  درصد جوانا۳۹سوي ديگر 

مندان رسد با افزايش سن از تعداد عالقه بنابراين به نظر مي. زيادي به مهاجرت داشتند

 .شود به مهاجرت كاسته مي

دهد تفاوت نسلي در تمايل به مهاجرت در  آزمون آماري كاي اسكوئر نشان مي

دهد نين، ضريب محاسبه شدة گاما نشان ميهمچ.  درصد معنادار است۹۹سطح اطمينان 

 .ها همبستگي کمي وجود داردبين اين متغير

 هاي سني مختلف  تمايل به مهاجرت در گروه- ۵جدول 

 تمايل به مهاجرت هاي سني گروه
 بزرگسال ميانسال جوان

 جمع

 ۱۵۳ ۵۳ ۵۶ ۴۴ تعداد
 %۱۰۰ %۶/۳۴ %۶/۳۶ %۸/۲۸ درصد سطري

 كم

 %۵/۲۹ %۵/۴۴ %۳/۳۱ %۲۰ درصد ستوني
 ۱۸۹ ۳۹ ۵۹ ۹۱ تعداد

 %۱۰۰ %۶/۲۰ %۲/۳۱ %۱/۴۸ درصد سطري
 متوسط

 %۵/۳۶ %۸/۳۲ %۳۳ %۴/۴۱ درصد ستوني
 ۱۷۶ ۲۷ ۶۴ ۸۵ تعداد

 %۱۰۰ %۳/۱۵ %۴/۳۶ %۳/۴۸ درصد سطري
 زياد

 %۳۴ %۷/۲۲ %۸/۳۵ %۶/۳۸ درصد ستوني
 ۵۱۸ ۱۱۹ ۱۷۹ ۲۲۰ تعداد

 %۱۰۰ %۲۳ %۶/۳۴ %۵/۴۲ درصد سطري
 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني

 كاي اسكوئر = ۵۵۴/۲۴درجة آزادي             = ۴سطح معنادار               = ۰۰۰/۰

 -۲۵۱/۰= ضريب گاما 

 های پژوهشيافته:منبع



 ۳۷ های نسلی در روستاهای ايرانتفاوت
 

  رفت و آمد به شهرـ۶

جوانان . دهد هاي سني را نشان مي ، ميانگين رفت و آمد به شهر در بين گروه۶جدول 
كنند،يعني در هر هفته   بار به شهر رفت و آمد مي۱۲در هر ماه به طور متوسط حدود 

 مرتبه به شهر ۱۹افراد گروه سني ميانسال در هر ماه . روند تقريبًا سه بار به شهر مي
.  بار به شهر رفت و آمد دارند۵افراد اين گروه به طور متوسط در هر هفته . روند مي

 بار به شهر ۱۱ل نيز با آماری نزديک به گروه جوان در هر ماه حدودًا گروه سني بزرگسا
بنابراين در مجموع، افراد گروه سني ميانسال که عمومًا مسئوليت . رفت و آمد دارند

هاي سني به شهر رفت و  بر عهده دارند بيش از ديگر گروه سرپرستي خانوارها را نيز
 .کنندآمد مي

 (ANOVA)هاي مختلف سني  به شهر در گروه ميانگين رفت و آمد-۶جدول 

 درصد كل معيار انحراف تعداد ميانگين هاي سني گروه

 ۲/۴۲ ۹۵۹/۲۴ ۲۱۸ ۷۷/۱۱ جوان

 ۳/۳۴ ۳۱۰/۴۶ ۱۷۷ ۰۸/۱۹ ميانسال

 ۴/۲۳ ۷۰۴/۱۶ ۱۲۱ ۱۳/۱۱ بزرگسال

 ۱۰۰ ۷۶۲/۳۲ ۵۱۶ ۱۳/۱۴ جمع

۱۲۲/۳                F =  ۰۴۵/۰= سطح معنا دار 
 های پژوهشتهياف:منبع

 
 هاي سنتي گذران اوقات فراغت هاي نسلي در شيوه  تفاوت-۷

منظور . هاي سنتي گذران اوقات فراغت است هاي نسلي در شيوه  بيانگرتفاوت۷جدول 
اي گذران اوقات فراغت رفتن به خانة اقوام و دوستان،  هاي سنتي و غيررسانه از شيوه

دن و صحبت كردن با دوستان است كه رفتن به شهر، رفتن به مسجد و نيز جمع ش
 .هاي ارتباطي چهره به چهره  و مستقيم هستند عمدتًا مبتني بر شيوه

هاي سنتي گذران اوقات فراغت  از شيوه)  درصد۴۵(اكثر جوانان در حد متوسطي 



 فصلنامة روستا و توسعه ۳۸
 

هاي سنتي  افراد ميانسال و بزرگسال نيز عمدتًا به همين ميزان از شيوه. كنند استفاده مي
آزمون آماري كاي اسكوئر نشان . كنند  براي گذران اوقات فراغت استفاده ميارتباطات

هاي سنتي  هاي سني مختلف از نظر گذران اوقات فراغت به شيوه دهد بين گروه مي
 .تفاوت معنادار وجود ندارد

 
 هاي سني مختلف هاي سنتي گذران اوقات فراغت در گروه  شيوه-۷جدول 

هاي  ميزان استفاده از شيوه هاي سني گروه
 بزرگسال ميانسال جوان سنتي گذران اوقات فراغت

 جمع

 ۱۱۳ ۲۳ ۳۸ ۵۲ تعداد
 %۱۰۰ %۴/۲۰ %۶/۳۳ %۴۶ درصد سطري

 كم

 %۷/۲۱ %۱۹ %۳/۲۱ %۵/۲۳ درصد ستوني
 ۲۴۰ ۵۶ ۸۴ ۱۰۰ تعداد

 %۱۰۰ %۳/۲۳ %۳۵ %۷/۴۱ درصد سطري
 متوسط

 %۲/۴۶ %۳/۴۶ %۲/۴۷ %۲/۴۵ درصد ستوني
 ۱۶۷ ۴۲ ۵۶ ۶۹ تعداد

 %۱۰۰ %۱/۲۵ %۵/۳۳ %۳/۴۱ درصد سطري
 دزيا

 %۱/۳۲ %۷/۳۴ %۵/۳۱ %۲/۳۱ درصد ستوني
 ۵۲۰ ۱۲۱ ۱۷۸ ۲۲۱ تعداد

 %۱۰۰ %۳/۲۳ %۲/۳۴ %۵/۴۲ درصد سطري
 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني
 ي اسكوئركا = ۱۶۷/۱درجة آزادي             = ۴سطح معنادار               = ۸/۰

 های پژوهشيافته:منبع

 

 اي گذران اوقات فراغت هاي رسانه هاي نسلي در شيوه  تفاوت-۸

. هاست هاي نسلي در گذران اوقات فراغت از طريق رسانه  بيانگر تفاوت۸جدول 
تماشاي تلويزيون و ويدئو، گوش دادن به راديو، مطالعة كتاب و مطبوعات و استفاده از 

اي گذران اوقات فراغت  هاي رسانه ها از جمله شيوه  به ترانهكامپيوتر و گوش دادن
 درصد بزرگساالن براي گذران ۱۱ درصد ميانساالن و ۳۲ درصد جوانان ،۵۷. هستند



 ۳۹ های نسلی در روستاهای ايرانتفاوت
 

 درصد جوانان، ۲۱.كنند اي استفاده مي هاي رسانه اوقات فراغت به ميزان زيادي از شيوه
ن اوقات فراغت به ميزان كمي  درصد بزرگساالن براي گذرا۷۰ درصد ميانساالن و ۴۶

بنابراين مشخص است كه با كاهِش سن، ميزان . كنند اي استفاده مي هاي رسانه از شيوه
بيشتر . يابد اي براي گذران اوقات فراغت افزايش مي هاي رسانه استفاده از شيوه

و . كنند ها استفاده مي بزرگساالن براي گذران اوقات فراغت به ميزان كمي از رسانه
ها براي گذران اوقات فراغت  تعداد زيادي از ميانساالن نيز به ميزان زيادي از رسانه

ها کمتر استفاده كنند، هر چند غالب آنها براي گذران اوقات فراغت از رسانه استفاده مي
هاي  توان وجود تفاوت در مجموع با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده مي. کنند مي

 درصد ۹۹اي گذران اوقات فراغت را در سطح اطمينان  ههاي رسان نسلي در شيوه
ها همبستگي دهد بين اين متغيرهمچنين، ضريب محاسبه شدة گاما نشان مي. پذيرفت

 .متوسطي وجود دارد

 هاي سني مختلف ها در گروه  گذران اوقات فراغت از طريق رسانه- ۸جدول 

 ها برایميزان استفاده از رسانه هاي سني گروه
 بزرگسال ميانسال جوان گذران اوقات فراغت 

 جمع

 ۲۱۶ ۸۵ ۸۳ ۴۸ تعداد
 %۱۰۰ %۴/۳۹ %۴/۳۸ %۲/۲۲ درصد سطري

 كم

 %۳/۴۱ %۷/۶۹ %۱/۴۶ %۷/۲۱ درصد ستوني
 ۱۱۰ ۲۴ ۳۹ ۴۷ تعداد

 %۱۰۰ %۸/۲۱ %۵/۳۵ %۷/۴۲ درصد سطري
 متوسط

 %۲۱ %۷/۱۹ %۷/۲۱ %۳/۲۱ درصد ستوني
 ۱۹۷ ۱۳ ۵۸ ۱۲۶ تعداد

 %۱۰۰ %۶/۶ %۴/۲۹ %۶۴ درصد سطري
 زياد

 %۷/۳۷ %۷/۱۰ %۲/۳۲ %۵۷ درصد ستوني
 ۵۲۳ ۱۲۲ ۱۸۰ ۲۲۱ تعداد

 %۱۰۰ %۳/۲۳ %۴/۳۴ %۳/۴۲ درصد سطري
 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصد ستوني
 كاي اسكوئر = ۴۵۹/۹۲درجة آزادي             = ۴سطح معنادار               = ۰۰۰/۰
 ريب گاماض = -/ .۵۵۵
 های پژوهشيافته:منبع
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 هاهاي نسلي در استفاده از رسانه تفاوتـ۹

 تماشاي تلويزيون •
هاي تلويزيون، ويدئو، راديو و مطبوعات در بين   ميانگين استفاده از رسانه۹جدول 
 .دهد هاي سني مختلف را نشان مي گروه

ادل سه و نيم مع(  دقيقه۲۱۱ميانگين تماشاي روزانة تلويزيون در بين جوانان 
 ۳معادل (  دقيقه۱۸۰در حالي كه اين ميانگين در گروِه ميانسال حدود . باشد مي) ساعت
بنابراين با کاهِش سن . است)  ساعت۲حدودًا (  دقيقه ۱۲۹و درگروِه بزرگسال ) ساعت

و سطح ) ۱۰جدول  (fآزمون . يابد افراد، ميزان تماشاي تلويزيون در آنها افزايش مي
هاي سني از نظر تماشاي روزانة  دهندة تفاوت معنادار بين گروه ن نشان معناداري آ

 . درصد است۹۹تلويزيون در سطح اطمينان 
 تماشاي ويدئو •

دهد که افراد گروه سني   در مورِد تماشاي هفتگِي ويدئو نشان مي۹هاي جدول  داده
 ساعت ۵(ند كن  دقيقه ويدئو تماشا مي۳۰۰جوان در هر هفته به طور متوسط نزديك به 

ودر )  ساعت۲حدود ( دقيقه در هفته ۱۱۴اين ميانگين در افراِد ميانسال  ).در هفته
ها ميزان  بنابراين طبق داده. است) كمي بيشتر از يك ساعت(دقيقه  ۶۹ افراِدبزرگسال،

هاي سني است به طوري که جوانان پنج استفادة جوانان از ويدئو بيش از ديگر گروه
 .كنند ، ويدئو تماشا ميبرابر بزرگساالن

هاي سني ،بيانگر وجود تفاوت معنادار بين گروه) ۱۰جدول ( محاسبه شده fضريب 
 . درصد است۹۹در سطح اطمينان 

 استفاده از راديو •
جوانان از  ميانگين استفادة روزانة.  مربوط به استفاده از راديوست۹هاي جدول  داده

ميانساالن نيز تقريبًا همين ميزان  ن استفادةو ميانگي) يك ساعت( دقيقه ۶۰راديو حدود 
ميزاِن استفادة روزانه از راديو در بين بزرگساالن نسبت به دو گروه ديگر با كمي . است

بنابراين طبق . رسد كه البته كاهش قابل توجهي نيست  دقيقه در روز مي۴۳كاهش به 
هاي سني مختلف  های چنداني بين گروه،تفاوت)۱۰جدول  (fآزمون معناداري ضريب 
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 دقيقه تا ۴۵از نظر استفادة روزانه از راديو وجود ندارد و اكثر افراد به طور متوسط بين 
 .كنند يك ساعت در روز راديو گوش مي

 مطالعة مطبوعات •

 نشان دهندة ميانگين مدت زماِن هفتگي اختصاص يافته به مطالعة ۹هاي جدول  داده

ميانگين مطالعة مطبوعات در . ي گوناگون استهاي سن مطبوعات مختلف در مياِن گروه

 اين ميانگين در  .است)  ساعت در هفته۲بيش از (  دقيقه ۱۴۱بين جوانان روستايي 

 

 (ANOVA)هاي مختلف سني ها در گروه  ميانگين استفاده از رسانه-۹جدول 

 مطبوعات راديو ويدئو تلويزيون هاي سني گروه
 ۰۹/۱۴۱ ۴۶/۵۹ ۰۶/۲۹۸ ۴۱/۲۱۱ ميانگين
 ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲۴ تعداد

 ۴۷۰/۲۵۳ ۲۷۰/۹۴ ۸۱۷/۵۳۳ ۶۹۸/۱۵۳ معيار انحراف

 جوانان

 %۶/۴۲ %۶/۴۲ %۶/۴۲ %۶/۴۲ درصدكل
 ۱۷/۸۷ ۸۸/۵۹ ۸۴/۱۱۳ ۶۱/۱۷۹ ميانگين
 ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ تعداد

 ۸۰۵/۱۶۶ ۱۷۲/۱۱۱ ۷۶۶/۱۸۵ ۴۴۶/۱۲۸ معيار انحراف

 ميانساالن

 %۲/۳۴ %۲/۳۴ %۲/۳۴ %۲/۳۴ درصدكل
 ۰۲/۳۱ ۱۷/۴۳ ۹۳/۶۸ ۱۰/۱۲۹ ميانگين
 ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ تعداد

 ۹۲۶/۱۶۵ ۵۹۸/۶۱ ۸۱۹/۱۸۸ ۳۳۵/۱۲۷ معيار انحراف

 بزرگساالن

 %۲/۲۳ %۲/۲۳ %۲/۲۳ %۲/۲۳ درصدكل
 ۱۱/۹۷ ۸۳/۵۵ ۸۸/۱۸۱ ۴۴/۱۸۱ ميانگين
 ۵۲۶ ۵۲۶ ۵۲۶ ۵۲۶ تعداد

 ۱۲۲/۲۱۲ ۴۰۲/۹۴ ۰۱۶/۳۸۹ ۸۸۹/۱۴۲ معيار انحراف

 جمع

 %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درصدكل

 های پژوهش يافته: منبع
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 که مشخص است با طور همان.  دقيقه است۳۱ دقيقه ودر بزرگساالن، ۸۷ميانساالن، 

يابد  ميزاِن مطالعة مطبوعات در بين روستاييان به ميزان زيادي كاهش مي افزايِش سن،

آزمون ). باالتر در اين مسئله مؤثراستهاي سني  سوادي روستاييان در گروه افزايش بي(

هاي سني مختلف از نظر مطالعة  دهد بين گروه، نشان مي)۱۰جدول (  Fآماري 

 . درصد تفاوت معنادار وجود دارد۹۹مطبوعات در سطح اطمينان 

 

 ها و سطح معنادار استفاده از رسانهF  مقادير آزمون-۱۰جدول 

 سطح معنادار Fضريب  
 ۰۰۰/۰ ۷۶۶/۱۳ زيون و سناستفاده از تلوي

 ۰۰۰/۰ ۱۱۸/۱۹ استفاده از ويدئو و سن
 ۲۴/۰ ۴۳۱/۱ استفاده از راديو و سن

 ۰۰۰/۰ ۳۶۶/۱۱ استفاده از مطبوعات و سن

 های پژوهشيافته:منبع

 

 ها در روستا استفاده از رسانه •

سني هاي  ها در گروه طور كه نتايج اين بخش نشان داد ميزان استفاده از رسانههمان

هاي سني مختلف کم  به جز در استفادة روزانه از راديو كه گروه. مختلف متفاوت است

و بيش شبيه هم بوده و از ميانگين پاييني برخوردارند، نگاهي به ميانگين ساعات 

ها به تماشاي  دهد بيشترين ميانگين استفاده از رسانه ها نشان مي استفاده از ديگر رسانه

ترين  ترين و رايج توان تلويزيون را عموميبر اين اساس مي .ودشتلويزيون مربوط مي

ها مورد  هاي سني بيش از ديگر رسانه اين رسانه در همة گروه. رسانة روستا دانست

جوانان با اختصاص ميانگين سه و نيم ساعت وقت در هر روز . گيرد استفاده قرار مي

 . قائل هستندبراي تماشاي تلويزيون اهميت زيادي براي اين رسانه
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 خالصة نتايج 

استفاده از وسايل (نتايج تحقيق نشان داد جوانان روستا در تمايل به مصرف مادي 

اي گذران اوقات فراغت، استفاده هاي رسانه، تمايل به مهاجرت، شيوه)جديد در زندگي

 .هاي سني روستا تفاوت دارندويدئو و مطبوعات با ديگر گروه از تلويزيون،

هاي سني مختلف روستا از نظِر رضايت از زندگي، يگر تفاوتي بين گروهاز سوي د

هاي سنتي گذران اوقات فراغت و گوش نگرش به زندگي شهري و روستايي، شيوه

 .دادن به راديو مشاهده نشد

 

 گيرينتيجه

تفاوت نسلي درجامعة روستايي ايران وجود دارد و اين جامعه را به سمت تغييرات ـ ۱

در تغيير و تحوالت اجتماعي روستا، جوانان پيشروتر از . دهدق مياجتماعي سو

-ارتباط هايهاي سني از رسانهآنها بيش از ديگر گروه. اندهاي روستاييديگر گروه
افراد اين گروه معموًال از سطوح آموزشي باالتري نيز ( کنند جمعي استفاده مي

 ).برخوردارند

را شايد نتوان با ) هاي سنيانان با ديگر گروهتفاوت جو(تفاوت نسلي در روستا ـ ۲

. تري دارد، يکسان فرض نمود ابعاد بزرگ»تفاوت نسلي«شکاف نسلي که نسبت به 

تفاوت در اين سطح، بيشتر نشان دهندة وجودظرفيِت تغيير در جامعة روستايي 

ار اي منفي تلقي شود يا پيامدهاي منفي به بآنکه پديده است، که اين خود بيش از

تواند با حرکتي که مي. آورد بيانگر پويايي جامعة روستايي و خروج از سکون است

 .ريزي مناسب، در خدمت اهداف توسعه قرار گيردبرنامه
تفاوت نسلي در روستا در ابعاِد تمايل بيشتر جوانان به مصرف مادي، تمايل به ـ ۳

ز تلويزيون، ويدئو و اي گذران اوقات فراغت، استفادة اهاي رسانهمهاجرت، شيوه

در حالي که از منظر نگرش به زندگي شهري و . مطبوعات خود را نشان داد
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دادن به  هاي سنتي گذران اوقات فراغت و گوشروستايي، رضايت از زندگي، شيوه

 .راديو تفاوتي مشاهده نشد
ه ها در نگرش به زندگي روستايي، استفادعدم تفاوت جوانان روستايي با ديگر نسلـ ۴

دهد که هاي سنتي گذران اوقات فراغت و رضايت از زندگي نشان مياز شيوه

مندند و از ديگر هاي روستا به زندگي روستايي،  عالقهچون ديگر نسلجوانان هم

هاي هاي سني، در تمايل به مصرف مادي، شيوهسوي، تفاوت جوانان با ديگر گروه

دهد هاي ارتباط جمعي، نشان ميسانهاي گذران اوقات فراغت و استفاده از ررسانه

. هاي سنتي سبک زندگي روستايي را خواهان هستندکه جوانان، تغييراتي در شيوه

-رسد اين تغييرات در چارچوب زندگي سنتي روستايي صورت مياما به نظر مي
هم نگرش مثبتي به زندگي روستايي داشتند و هم مانند ديگر  گيرد زيرا جوانان،

 .کردنداين زندگي ابراز رضايت ميها، از نسل
 

 پيشنهادها

ان به  آننگرش جوانان به زندگي روستايي و رضايت آنها از زندگي، نشان دهندة گرايش
هاي جديد زندگي و زمان با عالقة آنان به سبکاين مسئله، هم. زندگي روستايي است

 روستايي از نظر مسائل تواند به اين معنا باشد که جوانانمي" تمايل به مهاجرت احتماال
 .اندبا مشکالتي مواجه... ديگري مانند اشتغال، گذران اوقات فراغت و

سازان فرهنگ و اقتصاد به عنوان آينده(بنابراين توجه به مشکالت جوانان روستايي 
هاي توسعة روستايي از هاي تحقيقاتي يا برنامهدر قالب اجراي طرح) جوامع روستايي

 .دار استاهميت خاصي برخور
مندي ها و عالقهاز سوي ديگر، با توجه به اينکه جوانان روستا، در استفاده از رسانه

، پيشروتر )هاي جديد زندگيو احتماًال پذيرش سبک(به مصرف وسايل جديد زندگي، 
هاي سني هستند، احتماًال ظرفيت الزم براي پذيرش تغييرات در سبک از ديگر گروه
 . هاست، در اين گروه سني بيش از ديگر گروه)روستايي(زندگي سنتي 
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ها هاي سني از رسانههمچنين با توجه به اينکه جوانان روستا بيش از ديگر گروه

ها از اهميت ها ومحتواي رسانهکنند، توجه به جوانان روستا در برنامهاستفاده مي

ارت جهاد اي وزسازان رسانهتهيه کنندگان صدا وسيما و برنامه. برخوردار است

هاي مرتبط بهتر است به مسائل و نيازهاي اين گروه سني توجه کشاورزي و سازمان

 .بيشتري نمايند
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