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  q41   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  یزد شهر هاي خانواده اقتصاد بر شدن جهانی تأثیر بررسی
  1عقدایی حسینی علیرضا سید

موسوم به جهانی شدن بوده   در همین دوره» خانواده«شاید بتوان گفت که مهمترین و بیشترین تأثیر تغییر تحوالت اجتماعی بر 
نظران، جهانی شدن توانسته است ساختار خانواده را زیر و رو کند و الگوي جدیدي را از خانواده  اي از صاحب است، و به تعبیر عده

کوشد در حد توان به توصیف،  این مقاله می .هاي گذشته است کند که به کلی متفاوت از خانواده در دوران می) یا تحمیل و(معرفی 
مشکالت، تالش برآن بود به  توجه به محدودیت و با .بر خانواده بپردازد» جهانی شدن«ي  بررسی و تحلیل آثار و پیامدهاي پدیده
که چطور خانواده ها درانتخاب و خرید  اسی اقتصاد و تاثیر جهانی شدن پرداخته شودفاکتورهاي اقتصاد و سپس جامعه شن

 .محصوالت عمل می کنند
  :اهداف تحقیق عبارتند از

  بررسی نتایج جهانی شدن بر اقتصاد خانواده ها -1
  بررسی آثار ارتباط جهانی شدن و خانواده ها -2
  ب جهانی شدن براقتصاد خانواده ها ارائه پیشنهادات مناسب جهت کاهش آثار نامناس -3
  .بررسی تاثیر ورود کاالهاي خارجی بر اقتصاد خانواده ها -4

روش  مشاهده همراه با مشارکت و پرسشنامه، مصاحبه، از چند روش تحقیق همچون مشاهده، در این تحقیق سعی شد اوال،
افراد تحقیق یکسان باشند و دیگر اینکه با یک پیش دوم اینکه در حصول نتیجه سعی شد تا حد امکان . اسنادي استفاده شود

  .دوآزمون به رفع نواقص پرداخته ش
ها باید به این مساله اذعان کرد که جهانی شدن تاثیر عمده اي  با توجه به تمامی سواالت و پاسخها و جمع بندي، در تحلیل جواب

 و ورود کاالها .ساخت مبادرت به خرید می کنند کتورهاي قیمت وفا درآمدو توجه به تورم، خانواده ها با و اقتصاد گذاشته است بر
اما، عامل تورم ودرامد . نها گذاشته استآسطح خرید  مالك و رقابت تاثیر عمدهاي بر اقتصاد خانواده ها و باالبردن سطح انتخاب و

  .آنان در محدود کردن سطح خریدکامال موثر بوده است
  .جهانی شدن، جهانی سازي، تجارتاقتصاد، خانواده،  :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )alireza.1761@yahoo.com(تهران  مرکز رنو پیام شناسی دانشگاه کارشناسی ارشد جامعه.  1
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