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  در مناطق روستایی ایران اجتماعی -بررسی تغییرات فرهنگی

 mohsen.mostafaye@gmail.comمرکز تهران  -ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور محسن مصطفایی،دانشجوي کارشناس

  Fardin.mostafaye@gmail.com دانشگاه پیام نور ارشد ارتباطات اجتماعیفردین مصطفایی، دانشجوي کارشناسی 

 09189736639: تلفن

  چکیده

یکی از عمده ترین مباحث سیاسی و . اجتماعی مناطق روستایی در ایران می پردازد -این پژوهش به بررسی تغییرات فرهنگی

 یافته هاي بدست آمده نشان می دهد ؛اجتماعی است  - اجتماعی ایران از دیدگاه جامعه شناسی بررسی روند تغییرات فرهنگی

میل به ارزش ها و امکانات جدید و مدرن  در مناطق اجتماعی و  - فرهنگیمختلف در مناسبات تغییرات در چند دهه اخیر 

تحول در نظام تغییرات جمعیتی، اصالحات ارضی و شیوه تولید، تغییر الگوي مصرف، روستایی براثر توسعه منابع انسانی، 

روستاها و افزایش سطح آگاهی عمومی به  اي در توسعه اقدامات اي،گسترش ارتباطات اجتماعی و رسانه تصمیم گیري،

فرهنگی روستاها و تدوین  - در نتیجه بررسی این تغییرات جهت شناخت ساختارها و مناسبات اجتماعی. وقوع پیوسته است

  ..می باشداهمیت اساسی و استراتژیک  حائزراهبردها و فرایندهاي برنامه ریزي توسعه روستایی 

  .جمع آوري شده است کتابخانه اي و آرشیويداده هاي مورد نیاز با استفاده از منابع  نجام این پژوهش توصیفی و روش ا

  توسعه روستایی، توسعه انسانی تغییر اجتماعی، تغییر فرهنگی،فرهنگ،  :کلید واژه
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  مقدمه و طرح مسئله

یت اساسی برخوردار است زیرا در نتیجه بررسی این ماه بررسی تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف  از

جوامع مشخص می گردد و متناسب با آن راهبرد،  جدید نوع مناسبات فرهنگی و اجتماعیو  تغییرات، جهت و روند تغییرات

   .اندیشیده و به اجرا گذارده می شودتصمیمات و فرایندهاي برنامه ریزي توسعه 

در جامعه باید بررسی ). 36: 1375گیدنز، ( ارها و کاالهاي تولیدي جامعه تعریف کرده اندفرهنگ را که به ارزش ها، هنج

در موضوعات علوم اجتماعی آنگاه که سخن از جهان اجتماعی و تغییرات . کرد که به علل و عوامل مختلف تغییر می یابد

دوپاره، دوگانه و متضاد با تعابیر متعددي می رود، متفکرانی چون کنت، اسپنسر، مارکس، دورکیم و وبر به جهان حداقل 

و غیره اشاره می  "جهان سوسیالیسم "، "جهان سرمایه داري "صنعتی "و  "عصر کشاورزي"، "مدرن "، "جهان سنتی "چون 

عی این مطلب به منزله ي اولین سکوي پرش بسیاري از جامعه شناسان در ارائه نظریه درباره روند تغییر و تحوالت اجتما. کنند

( این صاحبنظران اندیشه بحث خود را درباره ي جامعه انسانی بر شناخت تفاوت هاي بین دو جهان. و فرهنگی بوده است

به نظر ریترز و همکاران، تغییر اجتماعی داللت بر تغییر در روابط میان ). 1389غفاري و لویه،(شروع کرده اند) حداقل دوگانه

هرچند تفکیک تغییر اجتماعی و فرهنگی به دلیل ). 20: همان(و جوامع در طول زمان داردافراد، گروه ها، سازمان ها، فرهنگ 

پیوستگی آنها مشکل است  با این وجود تغییر اجتماعی بیشتر ناظر به تغییر در ساختارها و تغییر فرهنگی ناظر بر تغییر در نظام 

  ).33: همان(هاي معرفتی است

تحوالت فرهنگی در بستر اقتصادي و . ري اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی استاینگهارت  معتقد است که واقعیت، ام

  ).34: 1373اینگهارت،( انسانی محقق می شود که نتیجه آن تحوالت سیاسی است
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و تحوالت عمیقی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تجربه  جامعه ایران در دهه هاي اخیر و خصوصا دهه اخیر تغییر 

اي از تغییرات بنیادي، الگوهاي رفتاري، فرهنگ سیاسی، ارتباطات اجتماعی و  طیف گسترده هااین دگرگونی ،استنموده 

حال این سوال مطرح است روند . و مناطق روستایی نیز از این تغییر و تحوالت بی نصیب نبوده است گیرد  نظایر آن در بر می

 اجتماعی -حی می باشد؟ در چه بخش هایی شاهد تحوالت فرهنگیدر روستاها در چه سط و اجتماعی تغییرات فرهنگی

  عمده اي هستیم، ارتباطبین این تغییرات و توسعه روستایی چگونه است؟

  .این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سواالت براساس داده ها و منابع موجود می باشد

  ):تعریف عملیاتی مفاهیم( مبانی نظري

  فرهنگ

در زبان عربی، الثافه . ادبیات فارسی با مفاهیم مختلف مثل دانش، حرفه، علم و معرفت به کار رفته استاصطالح فرهنگ  در 

در اصل به معناي پیروزي، تیزهوشی و مهارت بوده، سپس به معناي استعداد فراگیري علوم و صنایع و ادبیات به کار رفته 

  ).12: 1389صالحی و محمدي،( است

، کاري در جهت تولید، حاصلخیز )زمین(گرفته شده است که به معناي بارور کردن» کالتورا«مه التیندر فرانسه کولتور از کل

در زبان آلمانی پرورش موجودات، کاشتن و رسیدگی کردن زمین و سرانجام در زبان روسی این . کردن و عمل کاشتن است

( و نیروهاي عامل این دستاوردها به کار رفته استعبارت به مفهوم تعیین تاثیر انسان بر طبیعت، مشخص کردن دستاوردها 

  ).20: 1379جعفري، 

فرهنگ عبارتست از کیفیت یا شیوه « : مفهوم فرهنگ از دیرباز در معرض تفسیرهاي گوناگون و متنوع قرار گرفته است

قل سلیم و احساسات تصعید تند به طرز تعمسبایسته و شایسته براي آن دسته از فعالیت هاي حیات مادي و معنوي انسان ها که 

  ).10: همان(»شده آنان در حیات معقول تکاملی باشد
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مجموعه اي که شامل معارف، : ادوارد برنت تایلور، انسان شناس انگلیسی قرن نوزدهم، در تعریف فرهنگ می نویسد

ضوابطی است که انسان به عنوان  معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیک ها، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتارها و

  ).18: 1384بابایی، (عضو جامعه آن را از متن جامعه خود فرا می گیرد و در قبال آن جامعه، تعهداتی به عهده دارد

  

  تغییر و تحوالت فرهنگی

ستگی به نوع فرهنگ نیز مانند امور دیگر، از عناصر مختلفی تشکیل شده است، پس تبعا ثبات و تغییر در این مقوله مرکب ب

عناصر فرهنگ به دو بخش ثابت یا متغیر هاي کند یا عولمل تداوم و عناصر متغییر یا . تحوالت وارد بر عناصر فرهنگ دارد

  .متغییرهاي تند تقسیم می شود

در بخش عناصر ثابت می توان به سنت ها، باورها، نظامهاي ارزشی و هنجارهاي اجتماعی، خانوادگی، قانونی، اخالقی، 

  . معنوي، شیوه هاي زندگی و از این قبیل اشاره کرد که تغییر در انها آهسته و خیلی کند صورت می گیرد

اشاره کرد که تغییر در .... و تکنولوژي، خالقیت و نواوري و  در بخش عناصر متغییر می توان به نیازها و امیال مردم، دانش

  ). 44: 1389صالحی و محمدي، (این عناصر سریع صورت می گیرد

باید توجه داشت فرهنگ نیز داراي سازمانی نظام مند است، یعنی از اجزایی تشکیل شده است که بین این اجزا و ساختار 

، ترکیب )کوچکترین موضوع قابل تعریف و تشخیص(معموال از عنصر فرهنگیساخت فرهنگی . روابط متقابل وجود دارد

مجموعه ترکیب هاي فرهنگی در یک منطقه داراي شکل و ( و حوزه فرهنگی) چند عنصر هماهنگ و متناسب( فرهنگی

  ). 25: 1368روح االمینی، (تشکیل می شود ) محدوده متمایز
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رفتار افراد تغییر ایجاد می کند، نگاهی به چگونگی تغییر در افراد در درك از آنجا که تحول در فرهنگ به مرور زمان در 

تغییر در دانش، تغییر در نگرش، تغییر در رفتار فردي و : چها سطح تغییر در فرد عبارتند از. این موضوع به ما کمک می کند

  ).303: 1383رضایی، ( نهایتا تغییر در رفتار گروهی

. سه ناحیه تحوالت سیاسی و اقتصادي، شرایط و مناسبات اجتماعی و نیازمندیها وارد می شوند ز عوامل اثر گذار بر فرهنگ ا

با ورود هر یک از آنها در عناصر فرهنگی تفییر ماهوي ایجاد شده، ایجاد هر نوع تغیر در عناصر باعث تغییر در هنجارها و 

الکوهاي تغییر فرهنگی را می توان به سه شیوه . یاد می کنند ارزشها و شیوه هاي رفتار می شود که از آن به تغییرات فرهنگ 

تحول و تغییرات فرهنگی و اجتماعی،  منابع انسانی ، عامل اصلی تکاملی، اشاعه اي و فرهنگ سازي دسته بندي کرد: کلی 

  ).46: 1389صالحی و محمدي، (هستند

    غییرات اجتماعیت

تغییرات اجتماعی عبارت است از تبدیالت و دگرگونیهاي که در طول تاریخ در اصول زندگی جامعه و یک ملت رخ   
این تغییرات از هزاران عامل داخلی و خارجی و نیروهایی که زاینده شرایط داخلی یا خارجی گروه است، پدید . دهد می
وهاي رفتاري و فرهنگ که شامل هنجارها و ارزش ها می شود تعریف ، تغییر اجتماعی را تغییر در الگ"ویلبرت مور" .آید می

  ).19:  1389غفاري و ابراهیمی،(می کند

گیرد؛ مانند تغییر در  تغییر جزئی در بخشی از نظام صورت می. شوند تغییرات اجتماعی به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می  
شود شار کم درآمد؛ اما، تغییر کلی به دگرگونیهائی اطالق میمالکیت خصوصی و یا اصالحات در خدمات اجتماعی براي اق

  ).21: 1376: گی روشه(گیرد؛ مانند انقالب که در کل نظام اجتماعی صورت می

   

  ویژگیهاي تغییر اجتماعی

  :شود که داراي خصوصیات زیر باشد یک پدیده در صورتی تغییر اجتماعی محسوب می  

  گیرد؛  تغییر اجتماعی؛ پدیده اي جمعی است و لزوماً جامعه یا بخش مهمی از آن را در بر می  -  
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  تغییر اجتماعی؛ باید ساختی باشد یعنی در کل سازمان اجتماعی یا برخی قسمتهاي تشکیل دهنده آن ایجاد شود؛  -
  شود؛ یعنی باید بتوان بین دو یا چند مقطع زمانی، مجموعه تغییرات آنها را مشخص نمود؛  تغییر در طول زمان مشخص می -
بنابر آنچه گفته شد، تغییر اجتماعی در یک جریان . تغییر اجتماعی؛ باید مداوم و استوار باشد و سطحی و زودگذر نباشد  -

  )29: همان( گذارد تاریخی در جامعه اثر می

  : ضرورت تحول فرهنگی

بر اثر توسعه ارتباطات . جهان امروز با سرعت تغییر و تحول در ساختارهاي مختلف اجتماعی را پشت سر می گذارد

واضح است که اگر ساختارهاي فرهنگی یک جامعه . اجتماعی، تکنولوژیهاي واسط فرهنگ جوامع نیز دچار تغییر شده اند

ند به انسجام اجتماعی توسعه منجر می شود و اگر ساختارهاي متناسب با تحوالت اجتماعی و اقتصادي تحول و پویاي یاب

حبیبی، ( دچار نوعی تضاد و تاخیر فرهنگی و عقب ماندگی می شود فرهنگی یک جامعه با تحوالت آن هماهنگ نشوند، 

1379 :49.(  

  توسعه روستایی

تعداد و انبوهی جمعیتش پایینتر و  روستا یا ده سکونتگاهی براي انسان است که فعالیت اصلی ساکنان آن کشاورزي است،

اقتصاد دهقانی، : ویژگی هاي اجتماع روستایی عبارت اند از). 21: 1387تقوي، ( تسهیالت زندگیش کمتر از شهر  است

اقتصاد معیشتی و خودکفا، توسعه نیافتگی بخش هاي صنعت و خدمات، مالکیت زراعی، تقسیم کار  ابتدایی، خانواده 

گی، همیاري و تعاون، نظارت اجتماعی، همسانی هویت اجتماعی، تجانس و وحدت فرهنگی، فرهنگ گسترده، سادگی زند

البته با توجه به تغییر در سطح توسعه و مناسبات فرهنگی و اجتماعی در دههاي اخیر این تعاریف و ). 11: همان...(سنتی و

مثل حرکت بسوي خانواده هسته اي، گسترش ارتباطات  دچار تغییر شده  و در ابعاديویژگی هاي جوامع روستایی نیز بالطبع 

  .این تغییرات در مناطق روستایی ایران دیده می شود... اجتماعی، توسعه منابع انسانی، افزایش سطح امکانات و خدمات و 
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ت توسعه روستایی روندي است که هدف آن تشویق و ترویج مطالعات و بررسی هاي روستایی است تا براي رشد و پیشرف

این جوامع به منظور بهبود محیط انسانی و ارتقاي شرایط اجتماعی و مناسب ساختن آن براي زیستن و بهزیستی انسان ها  

تقسیم می شوند، ) برنامه ریزي( و کاربردي) پژوهش(برنامه ي توسعه روستایی، که به دو بخش نظري. برنامه ریزي شود

  ).173: همان( نامه ها به منظور پیشرفت امور برنامه ریزي مشارکت کنندروستائیان را تشویق می کنند تا در انجام بر

توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاري از کشورهاي جهان و بویژه کشورهاي در حال 

رها دارند،مورد تاکید و توسعه که بخش زیادي از جمعیت آنها در روستاها زندگی می کنند و نقش مهمی در اقتصاد کشو

برنامه هاي توسعه روستایی باید به منظور افزایش تولید، بهبود بهره وري، گسترش فرصت هاي اشتغال، .  توجه خاص است

توسعه فناوري و تکنولوژي، توسعه آموزش و منابع انسانی، تقویت سازمان هاي حمایتی و اجتماعی، تقویت مشارکت 

  ).223 -222: 1381رضوانی، ( طراحی و اجرا شوند...  و یاجتماعی، ارتقاي سطح فرهنگ

  توسعه انسانی

بهره مند مفهوم توسعه انسانی خود گویاي آن است که هدف اصلی توسعه . توسعه انسانی یعنی؛ گسترش فرایند انتخاب افراد

انسانی، انسان را در مرکز الگوهاي توسعه . ساختن راستین انسان است، یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد انسانی

برخورداري انسان از زندگی مناسب و خالق در  ). 32: 1385عباسی نژاد و رفیعی، .( وسعه قرار می دهد نه در حاشیه آنت

  .محیط زیستی غنی و در جامعه مدنی مردم ساالر هدف نهایی توسعه است

توسعه انسانی را ظرفیت هاي اولیه مردم براي مشارکت و ایفاي مبناي انتخاب ابعاد اساسی و نشان گري هاي متشکله شاخص 

امید به زندگی، توان معرفت اندوزي و کسب علم، : این ظرفیت ها و توانمندي ها عبارتند از. نقش در جامعه تشکیل می دهد

اهمیتی که ). 34: همان( و توان دسترسی به منابع و امکانات الزم براي برخورداري از یک سطح مناسب فرهنگی و زندگی

شاخص توسعه انسانی در رشد و توسعه به طور کلی دارد، با بررسی زیر شاخص هاي آن کامال مشهود است، مانند تاثیر 
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آموزش و ارتقاي سطح فرهنگی بر امید به زندگی، ارتباط بین توانمندي افراد و بهره وري آموزش بر رفاه اجتماعی، تاثیر 

 ).15لطفی، بی تا، ...( و

غییرات در مناسبات فرهنگی و اجتماعی در ایران در پنج دهه پیش و خصوصا دهه هشتاد، تاثیرات شگرفی در رویکرد، ت

برجاي گذاشته است و این مسئله کم و بیش ... انتخاب، روابط افراد، ساختارهاي اجتماعی، ارزش ها، سطح اگاهی و سواد و

اجتماعی  - ب تغغر و تحوالتی در ابعاد مختلف خصوصا ابعاد فرهنگیو موج در مناطق روستایی کشور نیز قابل لمس است

  .سعی بر این است برخی از این الگوها و تغییرات را تحلیل و بررسی نمائیم. گشته است

  

 شاخص توسعه انسانی -1

سال ، میانگین شاخص توسعه انسانی براي مناطق روستایی کشور در HDRتحت عنوان UNPDبراساس گزارش هاي ساالنه 

با توجه . رسیده است 1375در سال  469/0درصد به  8/2بوده، که در طول یک دهه با رشد متوسط ساالنه  375/0برابر 1365

تمام مناطق روستایی کشور داراي توسعه انسانی پایین : چنین استنباط می شود 1365به ارزش شاخص توسعه انسانی در سال 

: استان کشور که عبارتند از 24استان از  7خص توسعه انسانی فقط مناطق روستایی با توجه به رشد شا 1375در سال . هستند

تهران، گیالن، فارس، اصفهان، بوشهر، یزد و مازندران، داراي توسعه انسانی متوسط و بقیه مناطق روستایی هنوز داراي توسعه 

تان، آذربایجان غربی ،  کرمانشاه، ایالم، خراسان ی پایین هستند و مناطق روستایی استان هاي سیستان و بلوچستان، کردسانسان

ختالف بین مرکز و حاشیه از جنبه شاخص . پایین ترین  ارزش شاخص توسعه منابع انسانی در کشور دارا می باشند او زنجان

ترین مناطق  از آنجایی که مناطق روستایی در استان هاي مرزي، نزدیک. هاي توسعه در مناطق روستایی ایران بسیار زیاد است

مسکونی به کشورهاي همسایه هستند، عدم توجه به این مسئله می تواند عاملی در  جهت تاثیرپذیري زیاد از جنبه هاي  

فرهنگی و اقتصادي به کشورهاي همسایه باشد و به لحاظ داخلی در افزایش مهاجرت و تحرکات جغرافیایی غیر معمول به 
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هرچند در یک دهه گذشته شاخص توسعه انسانی  ).39: 1385نژاد و رفیعی امام، عباسی ( شهرهاي بزرگ تاثیرگذار است

  .براي همگن تر شدن رشد یافته است اما نیازمند توجه بیشتري براي نیل به توسعه مناسب منابع انسانی وجو دارد

 :جمعیتی تغییرات -2

 6نفر بوده است که از این تعداد کمی بیش از  704هزار و  954میلیون و  18جمعیت کشور  1335ر طبق سرشماري سال ب
 68درصد جمعیت کشور شهري و  32طبق این آمار . میلیون نفر روستا نشین بوده اند 12میلیون نفر شهر نشین و کمی بیش از 

 .درصد جمعیت کشور نیز روستایی بوده اند

درصد در  64درصد شهرنشین و  38هزار نفر بوده است ،  700میلیون و  25از کــل جمعیت کـشور که بیش از  1345سال 
 .کردند مناطق روستایی و یا به صورت غیر ساکن و عشایري زندگی می

 درصد 47درصد تقلیل یافت و در عوض سهم جمعیت شهري کشور به  53سهم جمعیت روستایی کشور به  1355در سال 
 .هزار نفر بود 709میلیون و  33جمعیت کشور در این سال حدود . افزایش یافت 

یعنی چند سال پس از اتخاذ سیاست افزایش اوالد در کشور با هدف افزایش جمعیت ، جمعیت کشور به بیش از  1365سال 
 16به یکباره به افزایش حدود  میلیون نفري هر دهه 8الی 7بر این اساس رشد معمول . هزار نفر می رسد 445میلیون و  49

جالب اینجاست که در این میان افزایش جمعیت با اتخاذ سیاست جدید در شهر ها دو . میلیون نفر طی ده سال منجر می شود
  . برابر روستاها بوده است

درصد  46روستانشینی در کشور براي نخستین دهه کمتر از شهر نشینی می شود بدین ترتیب که حدود  65در آمار سال 
این روند موجب اجراي سیاست معکوس ترویج . درصد جمعیت در شهر ها زندگی می کنند54جمعیت در روستاها و حدود 
 .کاهش اوالد در کشور شد

درصد آن را شهر نشینان 61میلیون نفر رسید که  60میلیون نفر افزایش به 11جمعیت کشور با ، ده سال بعدیعنی  1375در سال 
 .روستا نشینان تشکیل می دادنددرصد را  39و 

درصد آن را  68نفر اعالم شد که  846هزار و  472میلیون و  70، جمعیت کشور 1385در نهایت در سرشماري ملی سال 
  .)برگرفته از سایت مرکز آمار ایران( داد درصد از آن را جامعه رستایی تشکیل می 32جمعیت شهري و 

سال گذشته سه برابر  30سال اخیر نسبت به متوسط  5براین اساس می توان گفت نرخ کاهش جمعیت روستایی کشور در 
  .تشده اس
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به بعد  1345دهد که متوسط سن ازدواج از سال  نشان میها آمار  نمونه دیگر تغییرات سنی و جمعیتی مسئله ازداج است،

متوسط سن ازدواج دختران، خصوصاً روستائیان در طول زمان، همواره سیر روندي افزایشی داشته است؛ به طوري که 

رسیده است و متوسط سن ازدواج  1375سال در سرشماري  4/22به  1345سال در سرشماري  4/18صعودي داشته و از 

الوصف در  عبه بعد روندي افزایشی داشته است، م 1365پسران، پس از کاهش محسوس در اوایل انقالب اسالمی، از سال 

همچنین متوسط سن ازدواج دختران و پسران در نقاط  .مجموع افزایش سن ازدواج در دختران بیش از پسران بوده است

شاهد افزایش قابل مالحظه متوسط سن ازدواج خصوصاً  1375روستایی همواره کمتر از نقاط شهري بوده است، اما در سال 

 6/6به شدت کاهش یافته و از  45-55اختالف میانگین سن در اولین ازدواج در فاصلۀ دهه . در بین دختران روستایی هستیم

اي بطئی و کند به سیر نزولی خود ادامه داده و به تدریج به  رسیده و پس از آن به گونه 1355سال در  4/4به  1345در سال 

اما در مجموع، شدت آن در مناطق روستایی . سترسیده ا 1375در سال  3و به رقم  1370در سال  7/3و  1365در سال  8/3

. هستیمبنابراین حتی در میان روستائیان نیز شاهد افزایش سن ازدواج خصوصاً در بین دختران روستایی . باشد بیشتر می

 ) 22: 1381رضوي و دیگران، (

سال بوده  23ل و براي دختران تقریباً سا 26میانگین سن ازدواج در ایران براي پسران تقریباً 1375مطابق آمار سرشماري سال 

رسی ازدواج یعنی ازدواج زیر  سال فاصله است و پیش 10در واقع بین بلوغ و سن ازدواج در دختران و پسران حداقل . است

دهنده سیر پیشرونده  تغییرات فوق، نشان. درصد رسیده است 18درصد به  41سال گذشته براي دختران از  40سال طی  20

  )12: 1382گلدوست عارفی، . (ر ازدواج و افزایش فاصله بلوغ و ازدواج استتأخیر د

سالۀ اخیر حاکی از آن است که این میزان همواره تابع  20تر یعنی طی  بررسی متوسط نرخ رشد ازدواج در برش زمانی وسیع

نسبت به دهه قبل آن،  65-75هاي  متوسط نرخ رشد ازدواج در فاصله سال .شکل است V آهنگی ثابت نبوده و نمودار آن

درصد بوده  5/3با نرخ  65-75درصد و در دهه  33/7نرخ رشد ازدواج  55-65روند نزولی داشته است، به طوري که در دهه 

که احتماالً به (درصد بوده است  31/3درصد و در مناطق شهري 47/5در مناطق روستایی کاهش نرخ رشد ازدواج . است
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درصد در  52/2افزایش (نرخ رشد ازدواج روند صعودي  1380پس از آن تا سال ) باشد ایی میدلیل مهاجرت مردان روست

  )25- 28  :همان. (به خصوص در مناطق روستایی داشته است) کل کشور

 :قشربندي و تحرك اجتماعی در روستاها -3

  . داشته باشندقشر اجتماعی مجموعه افرادي است که موقعیت هاي یکسان و مشابهی در یک رده ي اجتماعی 

درآمد و ثروت، احترام و حیثیت اجتماعی، علم و آگاهی، تحصیالت : براي قشربندي روستائیان مالك هاي مختلفی مانند 

در گذشته شیوه معیشت خانواده و موقعیت شغلی و اجتماعی رئیس خانواده در روستا مهمترین مالك .ذکر شده است... و

در میان زمین داران، طبقات مالک یا . اول به دو قشر زمیندار و بی زمین تقسیم می شوند قشربندي روستاییان بود که در درجه

و در گروه بی زمین ها به اقشار خوش نشینان،  ارباب، سرمایه دار اراضی و خرده مالکین روستایی را می توان مشاهده کرد

ر این اساس و پیش از اصالحات ارضی در ایران، ب). 56: 1387تقوي،(می توان اشاره کرد.. سوداگران، کارکنان خدماتی و

خان ها و مالکین عمده ، خان زاده ها، مباشر و کدخدا جزو اقشار باال، ریش سفیدان، خرده مالکین روستایی ، نسقداران و 

روستایی ، کارگران و خوش نشین ها جزو اقشار پایین جامعه اجاره کاران توانگر جزو اقشار متوسط و  رعیاي کشاورز

  ).50: همان.(محسوب می شدند

در سال هاي اخیر مالك هایی نظیر مالکیت دام و مرتع، مالکیت ابزار و وسایل تولید، حجم سرمایه تجاري و مالی، نفوذ و 

براین اساس و پس از . به مالك قشربندي روستائیان تبدیل شده اند.. ارتباطات اجتماعی، تخصص فنی و سواد تحصیلی و

روستانشینان . ارضی می توان شوراي روستا، ریش سفیدان و منتفذین محلی را اقشار باالي روستاها محسوب کرد اصالحات

، کارکنان و صاحبان مشاغل فنی و خدماتی، زمین داران، تحصیلکرده گان جزو اقشار صاحبان سرمایه: مرفه و توانمند همچون

الکان تهیدست و خوش نشینان دیگر را می توان اقشار پایین جامعه کارگران، خرده م: متوسط و روستانشینان فقیر همچون
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البته و از دهه هفتاد به بعد تحرك اجتماعی و شغلی و سطح سواد و تخصص سرعت ). 54: همان(روستایی محسوب کرد

  .بیشتري پیدا کرده و  تحوالت در جهت تقویت بدنه متوسط جامعه حرکت می کند

 الگوي مصرف -4

هر نوع تغییر در . یت و تغییرات فرهنگی یکی از مواردي که به ما کمک می کند، الگوي مصرف استدر شناسایی موقع

و همچنین الگوي مصرف می تواند الگوهاي  اندیشه و فکر و نظام اجتماعی، در الگوي مصرف خود را نشان خواهد داد

در واقع بحث این ). 240: 1380ارمکی و عسکري، (فکري و نظام هاي اجتماعی افراد را در زمان و مکان تحت تاثیر قرار دهد

هستند این کاال چگونه و با چه طرز تفکري مصرف ...) مثال نوع پوشش، اخبار و( است که اگر افراد، مصرف کننده کاالیی

  می شود؟ مصرف کنندگان چگونه اند؟

از این رو . ي فرهنگی جدید می کندفرهنگی افراد را ملزم به رعایت مصرف کاال بر حسب نمودها -نوعی اجبار اجتماعی

نظام فرهنگی مربوط به مصرف کاال از اینجا شکل می گیرد که بدانیم چه چیزي مصرف می شود، کجا و کی و چگونه و چه 

  ).241: همان( .میزان؟ این مساله خود باعث ظهور احکام ارزشی و نظام هنجاري مربوط به مصرف می شود

صرف کاال در کشورها و از جمله روستاها که از معیارهاي سنتی و یکسان خصوصا در بحث با توجه به نظام  و ساختار م

پوشش و استفاده از مدل هاي متنوع و مد روز و جهانی، مصرف انواع موسیقی مختلف در کنار موسیقی سنتی، استفاده از 

، موید شکل گیري تغییر و تحول ...ي فیلم وشبکه هاي ماهواره اي در کنار رادیو و تلویزیون محلی براي کسب اخبار و تماشا

این روند کمتر بمعناي تعارض در نظام فرهنگی است، بلکه . فرهنگی در روستاها از مرحله سنتی به مرحله اي جدید می باشد

  .است....) زیستی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ( حاکی از وقوع امري جدید

 چند گرایی فرهنگی -5
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از عمده ترین آثار شرایط جدید، امکان سرعت و تنوع تغییر، در مناسبات فرهنگی است که آثار متفاوتی بر نظام فرهنگی و 

زیرا ارتباط جوامع و فرهنگ ها با گسترش وسایل و مجاري ارتباطی این امکان را بوجود آورده است . داشته است اجتماعی 

ارتباط گوناگون جامعه هاي مدرن و متمدن با یکدیگر سبب شده اند که . که موضوع دخل و تصرف فرهنگ ها مطرح شود

در عصر جدید فرهنگ هاي متنوعی با یکدیگر بیامیزند و جامعه ها را از یک گرایی فرهنگی به چندگرایی فرهنگی کشانده 

بین فرهنگ ها چندگرایی استقالل کامل فرهنگ ها در  عصر جدید به مخاطره افتاده و از طریق پیوستگی و تعامل . شوند

  ).63 -62: 1375آگ برن و نیم کوف، ( فرهنگی شکل گرفته است

اگر چه در مناطق روستایی ارزش هاي خانوادگی، دینی و همیاري همچنان موقعیت خود را حفظ نموده اما در اشکال و نوع 

نواده هسته اي به جاي خانواده گسترده، نجمله می تواند به شکل گیري خاآبرخورد با این مسائل تحوالتی بوجود آمده از 

ارتباطات اجتماعی و اقتصادي با شهرها، حضور بیشتر جوانان روستایی و خصوصا دختران در مقاطع باالي تحصیلی و 

 .اشاره نمود....دانشگاهها نسبت به یک دهه گذشته، استقالل فرزندان در تصمیم گیري هاي زندگی و

  

 اوري اطالعاتگسترش ارتباطات اجتماعی و فن -6

در سال هاي اخیر گسترش وسایل ارتباط جمعی جهانی و سهولت  دریافت پیام از این رسانه ها در تمام مناطق از جمله مناطق 

توجه زیادي معطوف به در عصر تکنولوژي . روستایی اثرات فراوانی بر کیفیت و شیوه زندگی در روستاها گذاشته است

با ورود فناوري اطالعات به مناطق روستایی، روش هاي سنتی تولید، . دانایی محوري شده استتوسعه پایدار مبتنی بر  و 

. جاي خود را به شیوه هاي مدرن داده و در افزایش درآمد، آگاهی و مهارت روستائیان موثر بوده است... ارتباطات و 

عارف و سنتی دسترسی به امکانات و اطالعات را همچنین گسترش ارتباطات رادیویی و تلفنی، اینترنت و ماهواره، مرزهاي مت

  ).54: 1382عابدي و اخوت،(از میان برمی دارد و مناطق روستایی را مستقیم و آسان به جهان متصل می کند
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 عمومی تحول در نظام تصمیم گیري و مشارکت -7

همچنین نظام خانواده مسئول  در گذشته نظام تصمیم گیري در روستاها بیشتر مبتنی بر ریش سفیدي و کدخدا منشی بود و

آموزش، تربیت، مهارت آموزي، سالمت و کاریابی فرزندان بود، اما به تدریج با تاسیس و گسترش نهادهایی مثل مدارس و 

ها به نهادهاي حمایتی واگذار شد، بخش از کارها و اقتصاد خانواده ها در قالب تشکیل تعاونی هاي  بهداشت این مسئولیت

  .جابه جا گردید تولید و توزیع

، موجب تغییر و تحوالتی در نظام تصمیم گیري و توسعه روستاها از شیوه سنتی 1378تاسیس شوراهاي شهر و روستا در سال 

یعنی شوراهاي به ساختار جدید انتخابی شد که رتق و فتق امور و نظارت بر امورات روستا از ریش سفیدان به نمایندگان مردم 

توسعه روستایی متناسب با پتانسیل هاي  پیشبرد بخشی از تصمیم گیري در خصوص برنامه ریزي وسپرده شد و روستایی 

  .محیطی و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی به آنان سپرده شد

  :نتیجه گیري

اجتماعی و میل به ارزش ها و  - یافته هاي بدست آمده نشان می دهد در چند دهه اخیر تغییرات مختلف در مناسبات فرهنگی

تغییرات جمعیتی، تغییر الگوي مصرف، تحرکات قشري امکانات جدید و مدرن  در مناطق روستایی براثر توسعه منابع انسانی، 

انه اي، اقدامات توسعه اي در روستاها و افزایش سطح آگاهی عمومی به وقوع گسترش ارتباطات اجتماعی و رسو اجتماعی، 

  .پیوسته است

توسعه منابع انسانی و سطح سواد و آگاهی افراد، تغییر در الگوي مصرف، چندگرایی فرهنگی، گسترش ارتباطات اجتماعی و 

، تحول در ارزش هاي خانوادگی و رکت جمعیتحول در نظام تصمیم گیري و مشاتغییر در نظام قشربندي،فناوري اطالعات، 

  .صورت گرفته در سال هاي اخیر در مناطق روستایی می باشداجتماعی  –از جمله تغییر و تحوالت فرهنگی ...  فرهنگی و

  :راهکارها
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 توسعه اقدامات فرهنگی و آموزشی در روستاها از جمله باالبردن سطح سواد و توانمندي روستائیان  -

ره هاي فرهنگی، هنري و ورزشی در روستاها متناسب با ارزش هاي فرهنگی و بومی براي باالبردن برگزاري جشنوا -

 سطح آگاهی و فرهنگی روستائیان

تشکیل گروهها و انجمن هاي فرهنگی و عمرانی براي انسجام بخشی و جلب مشارکت عمومی در توسعه فرهنگی و  -

 عمرانی روستاها

 و اینترنت در مناطق روستایی هاي داخلی  گسترش فناوري هاي نو، پوشش رسانه -

 تاسیس شبکه تلویزیونی ویژه مسائل روستاها براي باالبردن سطح آگاهی، انسجام و توانمندي روستائیان -

براي اصالح و بهبود شیوه  ، ایجاد بازار کار و سایر اقدامات مشابه در روستاهاخوشه ايانجام سرمایه گذاري هاي  -

 هاي تولید و الگوي مصرف

اقتصادي روستائیان با اصالح شرایط کار و استانداردهاي زندگی، گسترش اشتغال پایدار و  - توانمندسازي اجتماعی -

 درآمد سرانه روستائیان

گرفته و تولید ایده و  توسعه اقدامات پژوهشی و مطالعاتی پیرامون مسائل روستاها، ارزیابی نیازها و تغییرات صورت -

 برنامه براي کمک به برنامه ریزي جامع و مناسب توسعه روستایی

  :منابع

، وضعیت پیوستاري تغییرا ت فرهنگی در ایران، نامه علوم اجتماعی، )1380(آزاد ارمکی و عسکري، تقی و اصغر -

 18شماره 

شرکت سهامی کتاب هاي : اریانپور، تهران،  زمینه جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس )1357(اگ برن و نیم کوف -

 جیبی

  نشر کویر، چاپ اول: ،، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران)1373(اینگهارت، رونالد -
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 انتشارات سپاه پاسداران: ، استراتژي فرهنگی، تهران)1384(بابایی، محمد باقر -

 انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم: روستایی، تهران، جامعه شناسی )1387(تقوي، نعمت اله -

 موسسه تدوین و نشر آثار عالمه: ، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران)1377(جعفري، محمد تقی -

 انتشارات تبیان: ، خصایص مدیران فرهنگی، تهران)1379(حبیبی، محمد -

 ملیکا: نگی، تهران، سرمشقی براي سیاستگذاري و برنامه ریزي فره)1380(رضایی، محسن -

، مجله دانشکده علوم انسانی )مفاهیم، راهبردها و فرایندها(،برنامه ریزي توسعه روستایی)1381(رضوانی، محمد رضا -

 دانشگاه تهران

 نشر سازمان ملی جوانا:تهرانبررسی وضعیت ازدواج جوانان، گزارش ملی جوانان،  ،)1381(رضوي، نجما و دیگران -

 جم تنهایی، زنگ خطر تباهی، روزنامه جام ،)22/7/82( گلدوست عارفی، عباس -

 انتشارات عطار: ، زمینه فرهنگ شناسی، تهران)1368(روح االمینی، محمود -

 انتشارات ققنوس: ، ارتباطات فرهنگی، تهران)1389(صالحی امیري و محمدي، سید رضا و سعید -

توسعه جامعه روستایی، مجموعه مقاالت  ، نقش فناوري اطالعات در)1382(عابدي و اخوت، قدرت اهللا و محمرضا -

 دانشگاه علم و صنعت ایران: همایش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در روستا، تهران

، ارزیابی شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران، مجله )1385(عباسی نژاد و رفیعی امام، حسین و علینقی -

 72تحقیقات اقتصادي، شماره 

 نشر آگرا: ، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، تهران)1389(، غالمرضا و عادلغفاري و لویه -

 نشر نی: ، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، تهران)1373(گیدنز، آنتونی -

 نی ، چاپ هفتم نشر: ، تهران)ترجمه(منصور وثوقی: ترجمهتغییرات اجتماعی،  ،)1376(گی روشه -

 شناسی توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، جامعه )1388(لهسایی زاده، عبدالعلی -

  http://www.amar.org.ir پایگاه اینترنتی اطالعات مرکز آمار ایران -
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