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چکیده
جامعه عشایری ایران ،دورهای گذار از سبک زندگی سنتی به سبک زندگی جدید را تجربه می کند که این گذار از منظرر تیییررا
رخداده در سبک زندگی دو نسل قبل و بعد از انقال ب در عشایر طایفه بایاری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل توجه میباشرد در
این تحقیق ،وضعیت سبک زندگی  ۸۵۲نفر در دو نسرل متتلرا از ایرن طایفره برا برهکرارگیری تننیرکهرای مصراحبه ،مشراهده و
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است و دادههای تحقیق از طریق به کارگیری آزمونهرای آمراری مناسرو و برا کمرک نرر افراار
 SPSSتجایهوتحلیل گردیده است نتایج حاصل بیانگر تفاو معنادار بین دو نسل جامعه عشایری از منظر مؤلفهها و عادتوارههرای
سبک زندگی میباشد که تا حدی به شناف نسلی منجر شده است بیشرترین تیییررا در دو مؤلفرهی سرح مشرارکت و بهداشرت
بوده است و در ارتباط با به کارگیری لهجه ،تفاو معناداری در بین افراد دو نسل مشاهده نشده اسرت برا توجره بره نقر

بریبردیل

عشایر در اقتصاد کشور و بر اساس نتایج تحقیق ،ضرور تدوین و اجرای برنامههای متناسو در جهت کنترل تیییرا نسلی جامعره
عشایری اجتنا بناپذیر خواهد بود

واژگان کلیدی :سبک زندگی ،تغییرات نسلی ،جامعه عشایری ،طایفه بایاری.

( -0نویسنده مسئول) Asghari2750@yahoo.com
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مقدمه
جوامع مختلف همیشه به صورت آرام و تدریجی با تغییراتیی در عناصیر سیاتتی ،فرهنگیی ،الگوهیا و ارزش هیا ییا
ایدئولوژیها روبرو بودهاند ( )Bustani & Chari Sadegh, 2013: 8اما هیچگاه درگذشته به نسبت چند دههی اتییر،
با چنین سرعتی در تمام زمینههای تجربیات انسانی ،با این تغییرات پرشتاب درگیر نبیودهانید ( Kamarbeigi, 2010:

 .)187از جمله تغییرات جوامع که پیوندی تنگاتنگ با مجموعه ای از مفاهیم مانند «فرهنگ ،جامعیه ،رفتیار ،اتیق،،
ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت ،تولید ،مصرف ،طبقه اجتماعی ،سلیقه و نیازها» دارد ،تقشی گسترده برای تثبیت سبک
تاصی از زندگی میباشد ( .)Featherstone, 1991: 10در واقع ،نسلهای جدید تمیامی رفتارهیای نسیل پیشیین را
به طور کامل تکرار نمی کنند .بلکه این تکرار با انتقاد یا رد برتی از جنبه های سنتی و یا تغییر و نوآوری همراه اسیت
( .)Battamour, 1991: 342این امر نتیجه حرکت تکوینی و رو به رشد انسان میباشد ،چیزی کیه در مسییر زنیدگی
یک فرد هم اتفا ،میافتد ،چه رسد به نسلهایی که از پی هم میآیند .میل فزآینیده بیه نوجیویی ،تجیدد و امیروزی
شدن انکار شدنی نیست ( .)Shahabi & Zokaei, 2012: 8لذا تغییر دائمی ،اجتنابناپیذیر اسیت و امیری میذموم و
ناپسند شمرده نمیشود ( .)Abbasiasfjir et al, 2013: 182چرا که اگر تغییر و تحولی میان نسلها اتفا ،نمییافتیاد،
هیچ پیشرفتی برای بشر به دست نمی آمد .این تحوالت و شکلگیری نگرشهای نو در فرزنیدان اسیت کیه جیادهی
پیشرفت و ترقی را هموار مینماید.
با توجه به تنوع و تکثر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ،با پایان یافتن جنگ تحمیلی ،کمکم شاهد تأثیرپذیری بیشتر
مردم از جریانهای بینالمللی بودهایم ( ،)Bayangani et al, 2013: 59مسائلی همچیون فرآینید نوسیازی ،گسیترش
فناوری های ارتباطی و اطقعاتی نوین ،رشد وسایل ارتباطات جمعی ملی و جهانی ،نحوه ی تربیت و اجتماعی شیدن
فرزندان ( ،)Bustani & Chari Sadegh, 2013: 9نسلهای بعد از انققب را بیشتر در معرض رسانهها و جهانیشدن
قرار داده است ( )Saraei & Oujaghlo, 2013: 40و بهتدریج بر سبک زندگی میردم تیأثیر گذاشیته و سیب

ظهیور

تغییرات فرهنگی گسترده در جامعه گردیده است ( .)Ashoori, 2014: 82تحوّلی که عقوه بر نسلهای جامعه ،حتیی
در درون تانواده نیز پدیدار گشته و بر میزان موفقیت تحصیلی ،مییزان وقیوع جیرم و انحرافیات اجتمیاعی ،روحییه
تعاون ،الگوی مصرف ،رشد و توسیعه میثثر بیوده اسیت ( Rafiee Jirdehi & Habibzadeh Khotbehsera, 2013:

.)129
از این حیث ،جامعه عشایری هم به عنوان جامعه در حال گذار ،دستخوش این تحوالت و دگرگیونی هیا بیوده اسیت
( .)Azkia & Hoseini Roodbaraki, 2010: 242این تغییرات در سبک زندگی جامعیه عشیایری نسیبت بیه جامعیه
شهری از چنان شتابی برتوردار بوده است که در بیشتر جهات از شکل سنتی تود دور گردیده است .به نحیوی کیه
میتوان از آن بهعنوان پدیده «شهری شدن روستا یا عشیایر» نیام بیرد ( Arjmand Siahpush & Heidari Zargush,

.)2012: 91-92
در این راستا ،در طی دهه های گذشته ،کانون عشایری طایفه باییاری سیاکن در روسیتاهای شهرسیتان چیرام اسیتان
کهگیلویه و بویراحمد نیز از ظواهر مدرنیته و فناوری هایی چون بر ،،آب ،زیرسیاتت هیا و وسیایل ارتبیاطی ماننید
اتومبیل ،تلویزیون و  ...بهرهمند شدهاند .این بهرهمندیها درواقع زمینهساز تغییرات نسبی در جلوههای سبک زنیدگی
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کنونی جامعه عشایری میباشد که نوید سبک زندگی نیوینی را مییدهید ( Salahi Esfahani & Khojasteh, 2014:

 )163و در ساتتارهایی چون آدابورسوم ،عقاید ،ارزشها و ایدهآلها ،هنجارپذیری و هنجارسازی و بیهطیور کلیی
سبک زندگی بهشدت تغییر ایجاد میکند ( .)Azkia & Hoseini Roodbaraki, 2010: 243در این راسیتا ،بیا تحلییل
سبک زندگی این جوامع ،میتوان از نگرشها ،هنجارها و ارزشهای پنهان کیه در ذهین ،بیاور و کارکردهیای افیراد
وجود دارد ،اطقع یافت و از جهت گیری ها و الگوهای موجود یا در حال شکل گیری ،تفسیر و تصویر واقع بینانه تری
ارائه داد ( .)Bayangani et al, 2013: 59بر این اساس ،ازآنجاییکه روابط بین نسلی هم میتواند به تعامیل و تفیاهم
بین افراد یک جامعه و هم با شکاف و تعارض بین نسلی به بروز تضاد و افزایش نابسامانی های اجتماعی منتهی شود
( ،)Bustani & Chari Sadegh, 2013: 10تداوم چنین مطالعهای در بعد زمیان مییتوانید رونید تغیییرات سیرمایهی
اجتماعی را آشکار سازد و به برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی در انتخاب سیاست های مناس

کمک شیایانی نمایید.

لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه سبک زندگی نسل قبل از انققب و نسل کنونی جامعه عشیایری باییاری
استان کهگیلویه و بویراحمد ،در پی پاسخ به این سثاالت اساسی میباشد که سبک زندگی در جامعه عشایری طایفیه
بایاری ساکن در روستاهای شهرستان چرام ،از نسل قبل از انققب تا نسل کنونی چه تغییراتی داشته اسیت و شیدت
تغییرات در مثلفههای مختلف سبک زندگی چگونه است؟
پژوهش حاضر از نوع ،کاربردی و از نظر ماهیتی در زمره تحقیقات توصیفی -پیمایشی مییباشید .روش جمیعآوری
اطقعات ،ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی است .بدین ترتی

که پس از مطالعه مبانی نظری و آثیار میرتبط بیا

موضوع تحقیق ،به منظور عملیاتی کردن متغیرها ،فهرستی جامع از نشانگرهای منطبق با موضوع و جامعه ی عشیایری
مورد نظر تدوین و در  00مثلفه گروهبندی گردید .سپس در جهت تحقق اهداف میورد نظیر ،شیات

هیا در قالی

طیف لیکرت  ۵سطحی (تیلیکم تا تیلیزیاد) و در چارچوب مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه ،مصیاحبه بیا
تبرگان و مشاهدات میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل عشایر طایفه بایاری ساکن در روستاهای شهرستان چرام می باشند که حدود 1۸6
نفر را شامل می گردد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران در سطح اطمینان  3۵درصد و احتمیال تطیای  ۵درصید
معادل  0۵۸نفر تعیین شده است که بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردییدهانید .سیپس جهیت بررسیی
تغییرات نسلی سبک زندگی ،از کل جامعه نمونه ،تعداد  003نفر معرف نسل پیش از انققب و تعداد  003نفر معرف
نسل پس از انققب مورد پرسشگری قرار گرفتهاند .بیرای آزمیون رواییی پرسشینامه از رواییی صیوری و محتیوایی
استفاده شده است .پایایی نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید ،این ضری

از عمومیترین ضیرایبی اسیت کیه

توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Anabestani et al, 2011: 75در این راستا ،مقدار ضری

آلفای کرونباخ متغیرها ،در تمیامی مثلفیههیای تحقییق

بیش از  1/۸01بوده است که بر این اساس ،پایایی پرسشنامه تأیید شده است .نهایتاً تجزیهوتحلیل دادهها با دو روش
آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرمافزار  SPSSانجام گردید.
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معرفی محدوده موردمطالعه
شهرستان چرام در بخش مرکزی استان کهگیلویه و بیوییراحیمد و در امتداد رشته کوههای زاگرس قرار دارد کیه بیر
این اساس ،منطقهای کوهسییتانی محسیوب میگردد .این شهرستان با مساحت  003۵کیییلومتر مربیع در مختصیات
' ۵1° 96تا ' ۵0° 01طیول شرقی و ' 91° 90تا ' 90° 0عرض شمالی و در میانگین ارتفاعی  ۸۵1متری از سطح دریا
واقعشده است .شهرستان چرام ،از شمال و شر ،به شهرستان یاسوج (بیوییراحمد) ،از غرب به شهرستان دهییدشت
(کهگیلویه) و از جنوب به شهرستانهای باشت و گچساران مرتبط میباشد (شکل  .)0این شهرستان دارای دو بخش،
چهار دهستان و  061آبادی میباشد .اسم رسمی و کنونی شهرستان چرام بر اساس فرهنگ لغیت دهخیدا بیه معنیی
چراگاه میباشد که به دلیل وجود دشتها و چراگاههای وسیع آن بوده است .زیرا چراگاههیا و مراتیع ۸۸ ،درصید از
مساحت این شهرستان را به تود اتتصاص میدهند .این شهرستان دارای بارش ساالنه کیم و شیرایط آب و هیوایی
معتدل می باشد که در آن میزان نوسان دمای زمستان و تابستان حدود  91°است .ساکنان شهرستان چرام به زبان لری
بویراحمدی تکلم میکنند و به دلیل وجود اراضی مرغوب کشاورزی و مراتع فراوان ،اشتغال غال

آنها ،کشاورزی و

دامداری میباشد .جامعه عشایری بایاری شهرستان چرام نیز بین ایلهاى بویراحمد سفلى ،بویراحمد گرمسیر ،باشت
و باوى و بویراحمد علیا واقع شدهاند (.)The gubernatorial of Cheram County, 2016

شکل  -0موقعیت محدوده مورد مطالعه Source: Authors

مبانی نظری
تغییر در نظام ارزشی مسئلهی مشترک جهان معاصر از جمله کشور ما میباشید .کیاهش روزافیزون اقتیدار جامعیهی
بزرگسال بر نسل های جوان تر در اثر افزایش آگاهی ،مهارت و توانایی نسل جدیید در مواجهیه بیا جهیان جدیید در
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مقابل ناتوانی و ضعف نسل های سالمند ،ناکارآمدی نهادهای سنتی نظیر تانواده ،نظام آموزشی و نهادهیای فرهنگیی
دیگر در انطبا ،تود با تحوّالت پرشتاب و پیچیده ی عصر جدید از وجوه مهم تغییر موقعیت نسل های جوان معاصر
به شمار میروند ( .)Tavakol & Ghazinejad, 2006: 96-97بر این اساس ،وقتی دنیای اجتماعی متحیوّل مییشیود،
به مفاهیمی نو برای درک آن نیازمندیم و سبک زندگی از جمله مفاهیمی است کیه قابلییت بیشیتری بیرای شیناتت
دقیقتر از رفتارها و پیشبینی آنها دارا میباشد (.)Fazeli, 2003: 169
سبک زندگی برگرفته از نخستین و ابتدایی ترین آموزش های ماست که منجر به شکل گییری جامعیه فیردا میی شیود.
مشکلی که در جامعه ایران با آن روبهرو هستیم ،شکلگیری نگرشهای نو در سبکهای مختلف از زندگی است کیه
نمیتوان قانون و قاعدهای برای جلوگیری از پدید آمدن و رواج آنهیا بیه کیار بیرد ( .)Emami, 2011: 43زییرا در
جامعه مدرن که تنوع و تکثر کاال و آزادی فردی در مصیرف از ویژگییهیای آن اسیت ( ،)Majdi, 2010: 34سیبک
زندگی ،دیگر الگوی تحمیلی و انتسابی نیست که فرد آن را پذیرفته و در چارچوب آن رفتار کند ،بلکه با اسیتفاده از
کنشگری تویش در پی برگزیدن سبک های جدید زندگی به منظور ایجاد تمایز بین تود و دیگران و ساتتن حییات
و هویتی جدید میباشد ( .)Bayangani et al, 2013: 68در این راستا ،تمام رفتارها و فعالیتهیا در جرییان زنیدگی
روزمره (که هم نیازهای جاری او را برآورده می کند و هم روایت تاصی را که وی برای هویت فردی تود برگزییده
است و در برابر دیگران مجسم میسازد) ،در قال

سبک زندگی مورد توجه قرار میگییرد (.)Giddens, 2003: 143

البته شایان ذکر است که امروزه اصطقح سبک زندگی کاربرد عامیانه فراوان و گسترده ای یافته اسیت و اغلی

بیرای

توصیف نوع تانه و اسباب و اثاثیه نیز به کار می رود؛ اما مفهوم سبک زندگی کلیت بیشتری دارد و دامنیه ی وسییعی
از امور عینی و ذهنی را شامل میگردد ( .)Evans & Jackson, 2007: 57با این تعاریف مشخ

میشود کیه سیبک

زندگی با بسیاری از مثلفه های رفتاری و فکری انسان مربوط است و حتی انتخیاب هیای افیراد را در نیوع پوشیش،
سرگرمی ،رسانه مورد استفاده ،وسایل زندگی و  ...مشخ

میسازد (.)Akhundi, 2012: 18

از سوی دیگر ،نسل نیز از مفاهیمی است که نظریهپردازان در مورد آن اتفا،نظر ندارنید ( & Saboori Khosroshahi

 ،)Tavakolnia, 2012: 111اما در معنای عام یا از نقطهنظر زیستی و شجرهشناتتی به معنای «یک رسیتهی هیمدوره
که در یکزمان از یک دنیای مشترک بهره میگیرند» اطق ،میشود ( )Jajarmi, 1998: 36و شکاف نسیلی هنگیامی
محقق می شود که مابین دو نسل همزمان در یک جامعه با وجود پیوستگی های کقن متأثر از سیاتتارهای اجتمیاعی،
فرهنگی و تاریخی ،تفاوت های دانشی ،گرایشی و رفتاری پدید آید .مثقً فرزندان در مقایسه با افراد پیر و میانسال بیا
وجود اینکه در یک فضای فرهنگی زندگی میکنند ،اما اطقعات ،گرایشها و رفتارهای متفاوتی داشته باشند ( Azad

 .)Ermaki, 2001: 80همچنین اگر فرآیند جامعهپذیر کردن بنا به علل داتلی یا تیارجی دچیار مشیکل شیود و ییا
به طور ناق

انجام پذیرد که فرهنگ جامعه در حد مطلوبی به نسل بعدی منتقیل نشیود ،تیداوم فرهنگیی و ارزشیی

دچار مشکل میشود ،میان نسل قدیم و جدید فاصله میافتد و گسست نسلی ایجاد میشیود ()Klamki, 2008: 174
و منجر به دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری و ارزشی میشیود
( .)Azad Ermaki & Ghaffari, 2004: 123البته باید توجه داشت که گسست نسلی امری طبیعی است که در طیول
تاریخ همواره وجود داشته است ( )Shadfar & Jamali Zavareh, 2013: 540که در آن ،عدم انطبا ،کامیل جوانی
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رفتاری ،اتققی ،روانی و اجتماعی نسل جدید در مقابل نسل قبلی رخ مییدهید ( Saroukhani & Sadaghatifard,

.)2009: 13
اینگلهارت 0ارزش ها را در دو بعد کلی ،تحت عنوان ارزش های بقا در برابیر تیود اظهیاری و ارزشهیای سینتی در
مقابل ارزش های سکوالر عققنی طبقهبندی می کند و تفاوت ارزشهای مربوط به هر نسل را مورد توجیه قیرار داده
است ( .)Chang, 2010: 150- 153این ارزشها نهتنها بر آرزوها و باورهای افراد نفوذ میکند ،بلکیه تیطمشییهیا،
هنجارها و اعمال جوامع را شکل میدهد ( .)Vauclair, 2011: 187در این راستا ،طبق دیدگاه کارل مانهیایم ،0بیرای
بازشناسی نسل ها باید افرادی را که در یک دوره اجتماعی -فرهنگی یکسان بوده اند ،تودآگاهی و تجربیات مشترکی
در این فضای تاریخی و فرهنگی کس

کرده اند را به عنوان یک نسل در نظر گرفت .لذا بنابر برتی تحقیقات داتلی،

انققب اسقمی به عنوان مبنای تفکیک نسل ها در ایران مدنظر گرفته شده اسیت .وقیوع انقیقب اسیقمی و تغیییرات
ارزشی جامعه بعد از آن ،سب

آشنایی بیشتر افراد تصوصاً جوانان با ارزش هیا و هنجارهیای جوامیع دیگیر گردیید

( )Poriani & Islami tarazjani, 2013: 73و بهعنوان سرآغاز حرکتی نسبتاً گسترده از سبک زندگی سنتی پیشین بیه
سمت سبک زندگی نوین شد ( .)Arjmand Siahpush & Heidari Zargush, 2012: 91در این حالت تضاد ارزشیی
ایجاد شده بین دو نسل ،قدرت تصمیم گیری و شناتت واقعیت را هر لحظه بیشتر دچار تعارضات ارزشی ،افسردگی
و اضطراب میسازد ،بهطوری که وجدان جمعی پیشین رنگ میبازد (.)Emami, 2011: 43
با مرور بر متون علمی و تحقیقات تجربی انجام گرفته در این حوزه ،میتوان دریافت که مطالعات پیشیین عمیدتاً در
قال

مونوگرافی انجامشده و به توصیف عناصر و پدیدههای گوناگون ابعاد زندگی عشایری پرداتتهاند .از جمله این

پژوهشها ،مطالعیات پیشیدادفر ( )09۸1مییباشید کیه مسیائلی از جملیه تقسییمکیار اجتمیاعی ،مهیاجرت ،اعییاد،
سوگواری ها ،اوقات فراغت ،جشن عروسی و اشعار مورد استفاده آن ها را مورد وصف قرار داده است .با این وجود،
تحقیقات دیگری نیز در ارتباط با پژوهش حاضر انجام گردیده است که در ادامه بحث ،بیه میوارد مختلفیی از آنهیا
اشاره میگردند.
ازکیا و حسینی ( )09۸1به بررسی تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی سه نسل از سیاکنان روسیتای آهنگیر محلیه
پرداتته اند .نتایج نشان داد که نسل سوم ،سبک زندگی متفاوتی را نسبت بیه نسیل اول و دوم انتخیاب کیرده اسیت.
به گونه ای که گویه پوشاک و آرایش ،الگوهای گذران اوقات فراغت ،شیوه گفتار ،الگوی تغذیه و شییوه بهداشیت در
میان نسل سوم متفاوت از دو نسل دیگر است و مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای ترید کاالهای مصیرفی
است .صفا ( )09۸۸نیز در مطالعهای میان سبک زندگی نسلهای مختلف روستای تلیلآباد به این نتیجه رسیده است
که نسل های مختلف به دلیل تفاوت زمینه و جایگاه اجتماعی تاصشان در جامعه ،ساتتمان های ذهنی متفاوتی دارند
که بر نوع ذائقه و عملکرد آنها تأثیر میگذارد و در جلوههای گوناگون سبک زندگی آنها نمایان میگردد .همچنیین
ارجمندسیاهپوش و حیدریزرگوش ( )0930بر اساس تحقیق تویش دریافتهاند که بین متغیرهیای مییزان اسیتفاده از
وسایل ارتباط جمعی ،سن و میزان استفاده از کاالهای فرهنگی رابطه مثبت و مسیتقیم وجیود دارد و مییانگین سیبک
Inglehart
Mannheim

1.
2.
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زندگی برحس

طبقهی اجتماعی و جنسیت متفاوت مییباشید .در ایین راسیتا ،بیشیترین تیأثیر را متغیرهیای مییزان

تحصیقت و شیوهی مصرف کاالهای فرهنگی نشان میدهند .صقحیاصفهانی و تجستهنسی

( )0939در تحقیقیی

پیرامون تغییرات نسلی سبک زندگی در قشق ،قرهباغ شهرستان ساوه دریافتند کیه مثلفیههیای سیبک زنیدگی ،بیین
نسل های مختلف در جامعه ی مورد مطالعه تفاوت معناداری دارند که این امیر بیه شیکاف و گسسیت نسیلی منجیر
گردیده است .فرهادیان و همکاران ( )093۵در پژوهش تود از جامعه عشایری بابادی بیان داشتند که نسیل ییک ،از
جامعه مورد مطالعه برای توردن غذا از قاشق استفاده نمیکنند و تنهیا بیرای ماسیت و تورشیت از قاشیق اسیتفاده
میشود .فدرستون )0330( 0در کتاب تود پیرامون سبک زندگی به تبیین جایگاه سبک زنیدگی در زنیدگی روزمیره
میپردازد و بر ایماژها و نشانههایی تأکید میورزد که با شیوع سریع تود و با هدف زیبیاییشیناتتی کیردن زنیدگی
روزمره ،اجزای متشکله جامعه امروزی را در تود غر ،میکنند .از دیگر پیشینههای نافذ در این زمینه ،کتاب تحیول
فرهنگی در جامعه پیشرفته اینگلهارت ( )0112میباشد که به دگرگونی ارزشها و عوامل مثثر بیر آن پرداتتیه و بیه
نگرشها و ارزشهای جوامع متفاوت اشاره نموده است .در این کتاب ،ماهیت دگرگیونیهیا ،پیامیدهای آن ،تحلییل
گروههای سنی و وجود تفاوتهای محسوس در اولویتهای اجتماعی نسلهای جوانتر و بیزر تیر میورد بررسیی
قرارگرفته است .همچنین شارما 0و همکاران ( )011۵در پژوهش تود در هند ،تفیاوتهیای بیین نسیلی در زمینیهی
ازدواج را در دو نسل دتتران و مادران مورد بررسی قرار دادهاند.

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش
Source: Research Findings

به هر حال ،با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ،مدل مفهومی تاصی را برای انجام تحقیق حاضر مییتیوان ارائیه
نمود .بر همین اساس ،برای بررسی تغییرات نسلی سبک زندگی جامعه عشایری طایفه بایاری ،توجه به تغیییرات در
سطح تکنولوژی در دسترس ،نگرش زنان ،نوع پوشش ،سطح مصرفگرایی ،میزان گسترش رسانههای جمعی ،سطح
آگاهی و ارتباطات از جمله مثلفههایی بوده است که در قال

یک مدل مفهومی مورد توجه قرار گرفته است (شیکل

.)0

.Featherstone
. Sharma

1
2
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یافتههای پژوهش
در ایران زندگی به شکل عشایری دارای سابقهای طوالنی میباشد ،اما سبک زنیدگی عشیایری در اییران ،در مرحلیه
گذار از حالت سنتی به سمت شیوه ی زندگی جدید قرار دارد که این تغییرات را می تیوان در سیبک زنیدگی عشیایر
طایفه بایاری نیز مشاهده نمود .بر اساس پرسشنامههای تکمیلی ،بررسی چگونگی توزیع پاسخگویان پرسشنامههیا از
نظر سطح تحصیقت در نسل قبل از انققب و نسل کنونی بیانگر آن است که در شرایط قبل از انققب ،افراد عمومیاً
یا بیسواد بودهاند یا تحصیقت آنها به سطوح ابتدایی (تواندن و نوشتن) محدود میگردید (نمودار  .)0عدم وجود
امکانات و شرایط الزم برای ادامه تحصیل عشایر ،از مهمترین دالیل کمسوادی یا بیسوادی آنها بوده است ،اما پس
از انققب اسقمی ،توجهی ویژه به سوادآموزی اقشار محروم جامعه از جملیه عشیایر صیورت گرفتیه اسیت و طیی
سالهای اتیر شرایط و انگیزه برای سوادآموزی و ادامه تحصیل در میان نسل جدید عشایر بیش از پییش مهییا شیده
است.

نمودار  -1وضعیت تحصیالت در دو نسل قبل از انقالب و نسل فعلی در جامعه عشایری مورد مطالعه
Source: Research Findings

نتایج آزمون آماری تحقیق در بررسی تفاوت پوشاک بین دو نسل قبل از انققب و نسل حاضیر مثیید آن اسیت کیه
مقدار  Sig.کوچک تر از  1/10است (جدول  .)0در نتیجه تفاوت معناداری با سطح اطمینان  33درصد بیین دو نسیل
 ،میتوان گفت که وضعیت پوشاک در دو نسل قبیل از انقیقب و

وجود دارد .با توجه به میانگین رتبهای هر شات

نسل حاضر یکسان نیست .نکته قابل توجه دیگر اینکه ،نسل کنونی  -به نسبت نسل قبل -هزینهی بیشتری را صرف
تهیه لباس میکند ،از لباسهای متنوع در رنگها و مدلهای مختلف ،از لوازم زینتی و آرایشی بیشتر استفاده میکننید
و پیرو مد است .همچنین تمایل به پوشیدن لباسهای سنتی و محلی در نسل جدید روزبهروز کمرنگتر میشود.
جدول  -1نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی پوشاک بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شاخصها
صرف هزینه برای پوشاک
استفاده از لباسهای متنوع (در رنگ و مدل)
تمایل به پوشیدن لباس سنتی و محلی
استفاده از لوازم زینتی و آرایشی
پیروی از مد

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

12/۸۵

36۵۵/۵

بعد از انققب

003

0۸2/0۵

091۵۵/۵

قبل از انققب

003

12/16

3۵۵2

بعد از انققب

003

0۸2/32

09۸۵1

قبل از انققب

003

0۸0/16

09221/۵

بعد از انققب

003

11/02

3369/۵

قبل از انققب

003

16/19

3۸3۸

بعد از انققب

003

0۸0/01

09۵09

قبل از انققب

003

13/۵0

010۵1

بعد از انققب

003

013/23

090۵2

Source: Research Findings

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig.

0011/۵

36۵۵/۵

-00/0

1/111

0063

3۵۵2

-00/90

1/111

0۵1۸/۵

3369/۵

-00/۵3

1/111

0۵09

3۸3۸

-00/1۵

1/111

0۸10

010۵1

-00/0۵

1/111
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بر اساس یافتههای تحقیق ،در فاصله این دو مقطع زمانی ،تغییراتی اساسی در عرصه پوشیاک بیهعنیوان نمیود عینیی
تغییرات اجتماعی و فرهنگی در بین عشایر طایفه بایاری رخداده است که طی آن شیوهها و الگوهیای پوشیاک نسیل
کنونی با نسل قبل از انققب متمایز گردیده است .در اثر تغییرات رخداده ،علیرغم محبوبیت تاص لباسهای سینتی
در میان نسل قدیم ،بهتدریج لباسهای سینتی و قیدیمی کنیار گذاشیتهشیده و لبیاسهیای شیهری جیایگزین آنهیا
گردیدهاند .حتی امروزه الگوی پوشاک نیز ماهیتی التقاطی یافته و بهطور همزمان عناصری از الگوهای سنتی و جدید
شهری در آنها دیده میشود ،اما اصلیترین قاعدهی حاکم بر الگوی پوشاک نسل جدید ،پیروی از مد مییباشید .در
ارتباط با تفاوت نسلی در زمینه پوشاک ،با ورود لباسهای مد روز که اغل

گسترش تبلیغیات و ارتباطیات

به سب

جوامع عشایری با جوامع روستایی و شهری است ،فرزندان ایل که سادهپوش هستند به سمت مد عققه نشان داده و
سبک اولیا تود را کمتر میپسندند .به نحویکه شاهد استفاده از مدلهای جدید مانند انواع لباسهیای جیین ،کتیان،
اسپرت و انواع لباسهای زنانه همچون مانتو ،تیشرت و پیراهنهای کوتاه و تنگ ،کراوات و کتوشلوار در جشنها
هستیم .در این راستا ،در سالهای اتیر پوشاک محلی مردان جای تود را به لباسهای بازاری داده است که علت آن
عدم کارایی لباسهای محلی برای زندگی امروزی میباشد .لباسهای شهری ارزانتر از لباسهیای محلیی هسیتند و
بهراحتی در دسترس قرار دارند .اما این تغییرات به معنای کنار گذاشتن کامل لباسهای سینتی نیسیت و همچنیان از
لباسهای سنتی استفاده میشود ،بهویژه در میان زنان به کارگیری از عناصری از لباسهای سنتی هنوز رواج دارد.
همچنین در میان نسل قدیم ،عمل ترید بهصورت گسترده جایگاهی نداشته است .زیرا افیراد نسیل قبیل از انقیقب
جامعه عشایری مورد مطالعه ،عمده مواد مورد نیاز تویش را تود تولید میینمیود .بیهعنیوانمثیال ،نیان را در تانیه
میپختند ،گوشت و لبنیات مورد نیاز تویش را تود تأمین میکردند و بیشتر از غذاهای سنتی و مواد غذایی طبیعیی
استفاده مینمودند .مواد اولیه آنها یا گوشت بوده (که توسط تود آنها ذبح میگردید) و یا پرنیدگان کیوهی ،انیواع
سبزیها و گیاهانی که توسط تود آنها کشت میشد و یا همچون قارچ ،کنگر و میوههایی مثل بلوط ،بنیه ،زالزالیک
که در دل طبیعت وجود داشت و توسط آنها جمعآوری میگردید .ولی امروزه استفاده از آنها بسیار کمرنگ شیده و
توراکهای صنعتی و کارتانهای موجود در بازار جای آنها را گرفته است.
نتیجه آزمون آماری در بررسی تفاوت شات

های وضعیت تغذیه بین دو گروه نمونه قبل از انققب و نسیل کنیونی

نشان میدهد که مقدار  Sig.کوچکتر از  1/10است (جدول  .)0در نتیجه با سطح اطمینان  33درصد میتیوان بییان
نمود که در تمام شات

ها ،تفاوت معناداری در بین دو نسل وجود دارد.

جدول  -2نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی تغذیه بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

استفاده از غذاهای آماده و جدید
ترید از شهرها و روستاهای اطراف
استفاده از تنققت
استفاده از مواد غذایی محلی

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

۸0/3۵

01111

بعد از انققب

003

016/1۵

00100

قبل از انققب

003

16/10

3۸16/۵

بعد از انققب

003

0۸0/3۸

09612/۵

قبل از انققب

003

۸1/32

00922

بعد از انققب

003

010/16

00161

قبل از انققب

003

0۸1/30

09991

بعد از انققب

003

1۸/13

01112

Source: Research Findings

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig.

090۵

01111

-01/9۸9

1/111

0200

3۸16

-00/۸10

1/111

03۵3

00922

-3/0۸0

1/111

06۸3

01112

-00/299

1/111
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در این راستا ،نتایج تحقیق نشان میدهد که وعدههای غذایی نسیل قبیل از انقیقب جامعیه عشیایری باییاری اکثیراً
پنجگانه بوده است ،یعنی عقوه بر سه وعده اصلی ،دو وعدهی دیگر (یکی بین صبحانه و نهار و دیگری بین نهیار و
شام) صرف میکردهاند .امروزه ،همچنان گوشت و انواع سبزیها و گیاهان ،مواد اصلی غذایی را تشیکیل مییدهنید.
تولید لبنیات همچنان بهصورت تانگی انجام میگیرد ،اما تنوع در پختوپیز بیشیتر شیده ،نیان هیم در منیزل پختیه
میشود و هم از نانوایی تریداری میگردد .ترید عمدتاً عملی مردانه است و عیقوه بیر بیازار محلیی بیرای تیأمین
مایحتاج تود به شهر نیز میروند .در میان نسل فعلی ،مصرف غذای آماده بهتیدریج رواج یافتیه و تماییل بیه آن در
حال زیاد شدن است .استفاده از غذاهای محلی مانند انواع آشها و غذاهای گیاهی بهعنوان غیذای اصیلی کمتیر بیه
چشم میتورد و از آنها بیشتر بهعنوان دسر استفاده میشود .همچنین استفاده از قاشیق و چنگیال و انیواع ظیروف
چینی ،استیل ،مقمین و  ...نیز برتقف گذشته ،رواج یافته است .در مجموع ،میتوان گفت کیه بیا حرکیت از نسیل
قدیم به نسل امروزی ،رژیم غذایی متحول شده و مواد غذایی تنوع یافته است .شاید بتوان گفت که اصلیترین عامل
در ایجاد این تغییرات ،دگرگونیهای اقتصادی و معیشتی بوده است .بهعنوانمثیال ،در نسیل قبلیی گوشیت مصیرفی
بهصورت تانگی تولید میشد ،اما امروزه گوشت مصرفی مربوط بیه تولییدات واحیدهای مرغیداری و گیاوداری و
مجتمعهای صنعتی میباشد.
عامل دیگر تحوالت رخداده را میتوان افزایش نسبی رفاه و استانداردهای زندگی دانست .بر،کشیی و آبرسیانی بیه
روستاها موج

رواج استفاده از انواع وسایل پختوپز و شکلگیری آشپزتانه به سبک جدید شده است که تود به

تغییراتی در شیوه طبخ و مصرف غذا منجر گردیده است .در زمینه توراک نیز ذائقه نسل امیروزی متفیاوت از نسیل
قبل است .نسل امروزی بیشتر به مصرف غذاهای آماده تمایل داشته و از غذاهای سنتی بهصورت تفننی و یا بهعنوان
مکمل غذاهای دیگر استفاده میکنند.
تفاوت نسلی در عادات تغذیهای بیانگر آن است که عادت تغذیهی عشایر به سمت استفاده از الگوهای تغذیه شهری
پیش میرود .یکی از جلوههای مشهود این امر استفاده از وسایلی همچون قاشق و چنگال بهجای اسیتفاده از دسیت
در غذا توردن است (جدول  .)9درحالیکه در گذشته تمام اعضای تانواده غذا را بیشیتر بیا دسیت مییتوردنید و
استفاده از قاشق جز در مواردی مانند برداشتن تورشت یا ماست رایج نبود.
جدول  -3وضعیت استفاده از قاشق و چنگال در دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی جامعه عشایری طایفه بایاری
نسل
قبل از انقالب

فراوانی

درصد فراوانی

نوع مواد
با دست

01۵

۸0/2

با قاشق و چنگال

02

0۸/6

نسل
بعد از انققب

فراوانی

درصد فراوانی

نوع مواد
با دست

20

90/6

با قاشق و چنگال

۸1

61/2

Source: Research Findings

با توجه به نتایج تحقیق ،در نسل قبل از انققب ،دسترسی به تانه بهداشت وجود نداشت و افراد بیشیتر بیهصیورت
سنتی از گیاهان دارویی و امکانات در دسترس تیود بیرای درمیان امیراض بهیره مییگرفتنید .ولیی امیروزه افیراد،
بهتصوص تانمها ،بیشتر به روستاها و شهرهای مجاور برای ویزیت دکتر متخص

رجوع میکنند .همچنین هر چه

از نسل قدیم به نسل حاضر نزدیکتر میشویم رعایت الگوهای فردی و عمومی بهداشتی بیشیتر میورد توجیه قیرار
میگیرد .در گذشته افراد عشایر بیشتر از ریشه گیاهان برای شستوشو و از آب چاه ،چشمه و رودتانههیایی کیه در

واکاوی تغییرات نسلي در سبک زندگي921 ...

مسیر و دسترس آنها بود برای استحمام و آشامیدن استفاده میکردند .ولی امروزه با افزایش سیطح آگیاهی و ارتقیا
سطح بهداشت ،کمتر کسی در عشایر این مسائل را نادیده میگیرد .در این راستا ،بر طبق نتایج آزمون آماری ،بین دو
نسل قبل از انققب و نسل فعلی ،در سطح اطمینان  33درصد ،تفاوت معناداری در تمام شات
دارد (جدول  )2که با مقحظه سطح معناداری و میانگین رتبهای شات

های بهداشتی وجود

ها میتوان وضعیت دو نسل را بیا یکیدیگر

مقایسه نمود.
جدول  -4نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی بهداشت بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

رعایت بهداشت فردی
استفاده از وسایل بهداشتی
مراجعه به تانه بهداشت
استفاده از وسایل شخصی در اصقح سروصورت

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

10/0۸

30۸0

بعد از انققب

003

0۸1/۸0

02003

قبل از انققب

003

61/96

۸631

بعد از انققب

003

030/62

02100

قبل از انققب

003

16/26

361۵

بعد از انققب

003

0۸2/۵2

09۸16

قبل از انققب

003

66/21

۸۵6۵

بعد از انققب

003

030/61

02۸26

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

131

30۸0

-09/126

1/111

91۵

۸631

-09/۸3۸

1/111

0001

361۵

-00/960

1/111

0۸1

۸۵6۵

-02/011

1/111

Source: Research Findings

با توجه به اهمیت مقوله سقمتی افراد و ارتقا سقمت و بهداشت عشایر ،کنترل راههای انتقال بیماریهیای مشیترک
انسان و حیوان امری قابل توجه است که میتوان با ارائه تعلیمیات الزم در زمینیه برتیی مسیائل بهداشیتی ،جهیت
جلوگیری از شیوع آنها اقدام نمود .بحث شستوشو و حمام با توجه بیه شیرایط زیسیتی عشیایر کیه دائیم بیا دام
سروکار دارند و در تحرک هستند میتواند بسیار حساس تلقی گردد ،چرا که حتی پیش از انققب ،مکیانی بیهعنیوان
حمام وجود نداشته و افراد در چشمهها ،رودها یا در کنجی از تانه استحمام میکردند و در زمیان حاضیر هیم تنهیا
قشر اندکی از عشایر هستند که مکانی را بهعنوان حمام اتتصاص دادهاند (جدول .)۵
جدول  -5بررسی وضعیت استحمام بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی جامعه عشایری طایفه بایاری
نمونه

بین  ۵تا  1روز

9۵

01/0

بین  1تا  01روز

2۵

92/3

باالی  01روز

0۸

00/1

-

003

011

 1تا  01روز

مجموع

زیر  ۵روز

00

06/9
نسل کنونی

مجموع

زیر  ۵روز

22

92/0

بین  ۵تا  1روز

93

91/0

بین  ۵تا  01روز

90

02/۸

باالی  01روز

02

01/3

-

003

011

زیر  ۵روز

قبل از انقالب

گروه

فراوانی

درصد فراوانی

مد

نمونه

گروه

فراوانی

درصد فراوانی

مد

Source: Research Findings

لهجه یکی از عناصر فرهنگی هر قومی است که شدیداً برای حفظ و تال

ماندن آن تقش میشیود .ولیی درگیذر

زمان دستخوش تغییراتی همچون ورود واژگان دیگر در آن یا مهجور ماندن برتی از واژههیا و اصیطقحات محلیی
می گردد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون آماری مانویتنی در بررسی تفاوت لهجه بین دو گروه نمونه قبل از انققب
و نسل کنونی ،مقدار  Sig.بزر تر از  1/1۵می باشد (جدول  .)6در نتیجه تفاوت معناداری در شات

هیای «تماییل

در به کارگیری از لهجه محلی» و «میزان به کارگیری گویش محلی» در دو نسل مورد مطالعه وجود ندارد .اما با توجه
به تفاوت ناچیز میانگین رتبهای میتوان دریافت که تمایل نسل پیش از انققب در بهکارگیری لهجه بیشتر بوده است.
در واقع ،در نسل فعلی به دلیل رونق سواد و تسلط رسانهها ،میزان بهکارگیری از زبیان فارسیی ،بیا وجیود تغیییرات
ناچیز ،رو به فزونی بوده است.
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جدول  -6نتایج آزمون مانویتنی در بررسی وضعیت شاخصهای مؤلفهی لهجه بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

تمایل در به کارگیری از لهجه محلی
میزان بهکارگیری گویش محلی

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

092/6۵

01963/۵

بعد از انققب

003

002/9۵

06120/۵

قبل از انققب

003

020/۸6

0۸911

بعد از انققب

003

001/02

0۵000

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

16۵6/۵

06120/۵

-0/090

1/0۵۸

6006

0۵000

-0/1۵0

1/16

Source: Research Findings

از سوی دیگر ،توجه به تغییرات فراغت از ویژگیهای دیگر مورد توجه بوده است .در گذشته مییان کیار و فراغیت
تمایز روشنی دیده نمیشد .مردان در اوقاتی که از امور دامپروری یا کشاورزی فارغ بودند به دامگذاری و شکار (بیز
کوهی و کبک) ،ماهیگیری ،حجاری و تعمیر وسایل محل زندگی تود ،ش نشینی پای صحبت ریشسفیدان ،گیوش
دادن به رادیو میپرداتتند .برتی از این فعالیتها بهجز جنبه فراغتی ،کارکردهای دیگری هم داشتهاند که مهیمتیرین
آنها تأمین بخشی از مایحتاج تانوار (مثقً تأمین گوشت) بوده است .اما امروزه میردان ،اوقیات فراغیت تیود را بیا
گردهماییها و گپ زدنهای روزانه با تویشان و همسایگان ،گوش دادن به موسیقی و تماشای تلویزیون ،شرکت در
جشنها و مراسمات پر میکنند .زنان نسل قدیم نیز عمدتاً با پختن غیذا ،آمیادهسیازی تشیریفات مراسیمات و گیپ
زدنهای روزانه با همسایگان ،اوقات فراغت تود را میگذراندند .همچنین بخشی دیگر از فعالیتهای آنها به تولید
صنایعدستی اتتصاص داشت که این صنایعدستی هرچند در زمان فراغت انجام میگشت ،اما با فروش آن ،بخشی از
مایحتاج تانواده تأمین میشد .در نسل قبل از انققب ،فعالیتهای اوقات فراغیت در زمیان کیودکی و نوجیوانی بیا
هدف تحرک بدنی و تقویت قوای جسمانی و شجاعت صورت میگرفت .امیا در مییان نسیل حاضیر ،اصیلیتیرین
مشخصهی اوقات فراغت استفادهی گسترده از تکنولوژیهای جدید و رسانهای مییباشید کیه در آنهیا ،جنبیههیای
آموزشی و تفریحی بیشتر مدنظر میباشد .در واقع ،تماشای تلویزیون ،استفاده از موباییل ،گیوش دادن بیه موسییقی،
گشتوگذار و مسافرت به روستاها و شهرهای اطراف با وسایل نقلیه بخش عمدهای از اوقات فراغت نسل امیروزی
را پر میکند که این امر در تصوص هر دو جنس مصدا ،دارد .بر این اساس ،تفاوت نسلی در شیوهی گذران اوقات
فراغت از الگوی جمع گرایانه به سمت الگوهای فردگرایانه تغییر کرده است.
در این راستا ،طبق نتایج آزمون آماری برای بررسی شات
انققب و نسل کنونی ،مقدار  Sig.در شات

های وضعیت اوقات فراغت بین دو گروه نمونیه قبیل از

های مثلفه اوقات فراغت کوچکتر از  1/10است (جدول .)1

جدول  -7نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی اوقات فراغت بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

گفتگو و معاشرت با دیگران
تواندن کتاب ،روزنامه و غیره

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

011/06

00369

بعد از انققب

003

۸۸/12

0022۸

قبل از انققب

003

۸0/36

01۵10/۵

بعد از انققب

003

011/12

00۸9۸/۵

قبل از انققب

003

6۸/13

۸۸12

بعد از انققب

003

031/00

02۵91

قبل از انققب

003

026/3۵

0۸3۵6

بعد از انققب

003

000/1۵

022۵۵

قبل از انققب

003

66/06

۸۵21

بعد از انققب

003

030/12

02۸62

استفاده از وسایل ارتباطیات جمعیی )

قبل از انققب

003

1۵/16

3119

رادیو ،تلویزیون و(...

بعد از انققب

003

0۸9/02

0969۸

رفتوآمد به شهر
میزان گشتوگذار
استفاده از موبایل

Source: Research Findings

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

9169

0022۸

-3/021

1/111

00۸1/۵

01۵10/۵

-01/۸90

1/111

2۸3

۸۸12

-09/223

1/111

6111

022۵۵

-2/9۵1

1/111

060

۸۵21

-02/262

1/111

09۸۸

3119

-00/133

1/111
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در نتیجه با سطح اطمینان  33درصد میتوان بیان نمود که در تمام شات

ها ،تفاوت معنیاداری در دو نسیل وجیود

دارد.
همچنین نتایج پژوهش مثید آن است که عشایر طایفه بایاری سبک زندگیشان به سمت افزایش تقاضا بیرای تریید
کاالهای مصرفی میباشد .در حقیقت ،در حال حاضر وسایلی در این جامعه جای گرفتهاند که گاه بیش از ضیرورت
کارکردی ،ضرورت تزئینی دارد و کمکم رو بهسوی استفاده از مظاهر شهری شدن دارد .البته بهنیوعی نشیاندهنیدهی
پویایی جامعه عشایری است که میتوان از این پتانسیل در جهت برنامهریزیهای توسعهای استفاده کرد.
در قدیم عشایر وسایل سرمایشی مناس

نداشتند و عموماً با شروع گرما به ییق ،میرفتند و در موقیع سیرما نییز از

هیزم و در موارد محدودی از نفت استفاده می کردند .همچنین بیشتر از وسایل تزیینی سنتی و محلی همچیون قیالی،
گلیم ،جاجیم ،تورجین ،نمد ،0سیاهچادر ،بهون ،0لتف 9و تربه 2استفاده میکردند .درصورتیکه امروزه با پیشرفتهای
تکنولوژی و ارتقا آگاهی افراد ،استفاده از وسایل رفاهی و تزئینی نوین در جهیت آراییش فضیا و بهبیود وضیعیت
زندگی بیشتر به کار گرفته میشود .این موارد بهآرامی منجر به از بین رفتن کوچ و زندگی عشایری تواهد شد.
نتیجه آزمون آماری در بررسی تفاوت شات

های وضعیت آرایش فضای زندگی بین دو گروه نمونه قبل از انقیقب

و نسل کنونی نشان میدهد که مقدار Sig.کوچکتر از  1/10است (جدول  .)۸درنتیجه با سیطح اطمینیان  33درصید
میتوان بیان نمود که در تمام شات

ها ،تفاوت معناداری در بین دو نسل وجود دارد و استفاده از کاالهیا و وسیایل

رفاهی و شهری در نسل کنونی بیشتر است .اما نسل گذشته همچنان بیشترین تمایل را در اسیتفاده از وسیایل زینتیی
محلی دارند.
جدول  -8نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی آرایش فضای زندگی بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

میاااانگین

مجماااااوع

رتبهای

رتبهها
00110/۵

نسل

تعداد

قبل از انققب

003

01۵/33

محلی

بعد از انققب

003

۸9/10

0111۸/۵

مییزان اسیتفاده از وسیایل

قبل از انققب

003

11/۸6

3020

اسیتفاده از وسیایل زینتیی

سرمایشی و گرمایشی

بعد از انققب

003

0۸۸/02

02011

اسیتفاده از وسیایل تزیینیی

قبل از انققب

003

61/2۵

۸100/۵

شهری

بعد از انققب

003

030/26

0263۸/۵

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

0909/۵

0111۸/۵

-01/216

1/111

1۵6
901/۵

3020
۸100/۵

-09/110
-09/۸11

1/111
1/111

Source: Research Findings

درگذشته ،دالیلی چون عیدم وجیود راه هیای ارتبیاطی و پراکنیدگی جامعیه روسیتایی و عشیایری ،فقیدان وسیایل
ارتباط جمعی و بی سوادی یا کم سوادی اکثریت عمده عشایر ،از مهم ترین عواملی بود که موج

کندی روند تغییرات

در جامعه عشایری و آگاهی از جوامع دیگر میشد .اما پس از انققب ،بهبود زیرساتتهای ارتباطی ،نفوذ رسانههیا،
ارتقا آگاهی افراد از جاذبههای شهری ،ارزشها و باورهای سایر افراد موج

گردید که از تعلق عشایر کاسته شیود

و به سمت زندگیای غیر از شیوهی پدران تود گرویده شوند .این امر هیم در زمینیهی مییزان انگییزه مانیدگاری در
 .1نوعی زیرانداز که از پشم گوسفند ،در ابعاد مختلف درست میشود.

 .2نوعی سیاهچادر که از موی بز درست میگردد ،ولی ابعاد آن از سیاهچادر کوچکتر است.
 .3نوعی سیاهچادر که از موی بز درست میگردد و بیشتر در اطراف و دور کپر میزنند.

 .4نوعی کولهپشتی برای نگهداری وسایل مورد نیاز که در هنگام چرای دام از آن استفاده میشود.
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مکان و هم در زمینهی پایبندی به آداب و رسومات قابلمشاهده است .در این راستا ،با توجه به نتیجه آزمون آمیاری،
در تمام شات

ها ،تفاوت معناداری در بین دو نسل وجود دارد (جدول  )3که با مقحظه سطح معناداری و میانگین

رتبهای شات

مکانی نسبت به زندگی عشایری ،پایبنیدی بیه آداب و رسیوم زنیدگی

ها میتوان دریافت که تعص

عشایری و انگیزهی ماندگاری به شیوه زندگی عشایری در نسل قبل از انققب بسیار بیشتر از نسل کنونی بوده است.
جدول  -9نتایج آزمون مانویتنی در بررسی وضعیت شاخصهای مؤلفهی تعلق بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

تعص

مکانی نسبت به زندگی عشایری

پایبندی به آدابورسوم زندگی عشایری
انگیزهی ماندگاری به زندگی عشایری

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

0۸9/23

09611

بعد از انققب

003

1۵/۵0

3120

قبل از انققب

003

0۸9/1۵

09119/۵

بعد از انققب

003

1۵/0۵

3111/۵

قبل از انققب

003

01۸/00

003۸3/۵

بعد از انققب

003

۸1/13

01200/۵

ویلکاکسون

یومانویتنی

آماره Z

Sig

09۵6

3120

-00/106

1/111

0900/۵

3111/۵

-00/091

1/111

0196/۵

01200/۵

-01/۸2۸

1/111

Source: Research Findings

از طرف دیگر ،در شرایط قبل از انققب ،ارزش ازدواج بیشتر تحت تأثیر دینداری بوده است .اما نسیلهیای بعید از
انققب در معرض جهانیشدن و رسانهها بودهاند که این امر بر ارزش ازدواج این نسلها تأثیر گذاشته و در زمینیهی
شیوه ی انتخاب همسر ،در نسل امروزی بیشتر بر پایه کس

شناتت کافی تود زوجین نسبت به یکدیگر مییباشید.

این امر از یکسو مبین اهمیتی است که مردم برای ازدواج و زنیدگی زناشیویی تیوب بیر مبنیای شیناتت کیافی و
انتخاب همسر صحیح قائلاند و در عینحال ،مبین تمایل جوانیان بیه آزادی بیشیتر و اسیتققل در تصیمیمگییری در
زمینهی انتخاب همسر میباشد .اما همچنان نظر و شرایطی که تانوادهها در انتخیاب همسیر مطیرح مییکننید حیائز
اهمیت است و انتخاب و سلیقه والدین نسبت به انتخاب فرد از اولویت و اعتبار بیشتری برتوردار میباشد .همچنین
تفاوتهای بین نسلی محسوسی در زمینهی ایدهآلها و ترجیحیات انتخیاب همسیر در درون ییا بییرون از شیبکهی
تویشاوندی وجود دارد ،ازدواجهای فامیلی و تویشاوندی در بین نسل جدید کاهش داشته و دتتران بهمرات

کمتر

موافق با ازدواج تویشاوندی اند .بر اساس نتایج تحلیل آماری نیز با سطح اطمینان  33درصد میتوان بیان نمیود کیه
های مرتبط با ازدواج ،تفاوت معناداری در بین دو نسیل وجیود دارد (جیدول  .)01همچنیین سیطح

در تمام شات

توقعات و هزینههای ازدواج در نسل فعلی رو به فزونی نهاده است که با افزایش سن ازدواج جوانان همراه میباشید.
از طرف دیگر توجه به رسومات و نظر والدین در نوع انتخاب همسر تغییر کرده است.
جدول  -11نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی ازدواج بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

سطح توقعات در ازدواج
هزینههای ازدواج
تأثیر والدین در همسرگزینی
اهمیت و تأثیر سن در ازدواج
کمرنگی آدابورسوم محلی در ازدواج

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

13/31

01906/۵

بعد از انققب

003

013/19

09132/۵

قبل از انققب

003

12/۸6

36۵6/۵

بعد از انققب

003

0۸2/02

091۵2/۵

قبل از انققب

003

0۸2/61

09۸09

بعد از انققب

003

12/99

3۵۸۸

قبل از انققب

003

10/03

3036

بعد از انققب

003

0۸1/10

0200۵

قبل از انققب

003

61/۸1

۸126/۵

بعد از انققب

003

030/01

02662/۵

Source: Research Findings

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

0390/۵

01906/۵

-01/369

1/111

0010/۵

36۵6/۵

-00/130

1/111

0019

3۵۸۸

-00/900

1/111

۸00

3036

-00/3۸3

1/111

960/۵

۸126/۵

-09/۸00

1/111

واکاوی تغییرات نسلي در سبک زندگي997 ...

از سوی دیگر ،در شرایط قبل از انققب ،درآمد افراد بیشتری از دامداری و کشاورزی تأمین میشد ،چون شغلی غیر
از این نبود و افراد از معیشت تود راضی بودند .ولی در حال حاضر ،مسیر تغییرات سبک زندگی عشیایر بیه سیمتی
است که تقاضا را برای ترید کاالهای مصرفی افزایش میدهد .همچنین هزینههای زندگی باال رفته و درآمد افراد بیه
نسبت ثابت مانده است .بر اساس نتایج آزمون آماری تحقیق در بررسی تفاوت شات
نمونه نسل قبل از انققب و نسل کنونی نیز میتوان بیان نمود که در تمام شات

های وضعیت معیشت بین دو

هیا ،تفیاوت معنیاداری در بیین دو

نسل وجود دارد (جدول .)00
جدول  -11نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی معیشت بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

رضایتمندی از درآمد

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

0۸1/۸۸

09992

بعد از انققب

003

1۸/00

01111

تماییل بیه شیغلی غییر از

قبل از انققب

003

61/39

۸169

دامداری

بعد از انققب

003

030/11

0262۸

قبل از انققب

003

6۸/11

۸1۸0

بعد از انققب

003

031/39

02691

میزان سختی معاش

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

936

۸1۸0

-09/6۵۸

1/111

91۸

۸169

-09/3۵۵

1/111

0630

-00/93۸

01111

1/111

Source: Research Findings

همچنین در نسل قدیم ،عشایر از رغبت باالیی برای مشارکت برتوردار بودهاند و زندگی عشایری بر مبنای مشارکت
و همیاری جمعی آنها استوار بود که به طر ،گوناگون انجام مییگرفیت .مشیارکت در کارهیای دامیداری و تولیید
فرآوردههای دامی ،مشارکت در کارهای تانه همچون پختن نان ،مشارکت در کارهای کشیاورزی کیه افیراد بیا هیم
زمینهای یکدیگر را درو و برداشت می کردند و در موقع کوچ همه افراد با هماهنگی یکدیگر طیی چنید روز کیوچ
مینمودند ،از مهمترین نمودهای مشارکت بوده است .ولی در حال حاضر ،هرکس در روزی متفاوت کوچ میکنید و
نظم و هماهنگی در کوچ وجود ندارد و باعث چرای زودرس در دو ناحیه سردسیری و گرمسیری میشود .در حیال
حاضر ،هرکس در فکر درآمد بیشتر است و مشارکت و همکاری در حال کمرنگ شدن است .نتیجیه آزمیون آمیاری
تحقیق در بررسی تفاوت شات

های وضعیت مشارکت نیز نشان می دهد که در تمام شات

ها ،تفیاوت معنیاداری

در بین دو نسل وجود دارد (جدول .)00
جدول  -12نتایج آزمون مانویتنی در بررسی شاخصهای مؤلفهی مشارکت بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

مشارکت و همکاری در کارهای گروهی
مشایعت همفکری عشایر در زمان کوچ
تمایل به شرکت در مراسمات مختلف
میزان حمایت افراد در حل مشکقت یکدیگر
حمایت و همکاری همسایگان

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

0۸6/12

09333

بعد از انققب

003

10/36

3200

قبل از انققب

003

0۸1/66

0201۸

بعد از انققب

003

10/92

3019

قبل از انققب

003

0۸2/1

09۸06/۵

بعد از انققب

003

12/9

3۵۸2/۵

قبل از انققب

003

0۸6/16

02130/۵

بعد از انققب

003

10/02

3903/۵

قبل از انققب

003

0۸3/9۵

02206

بعد از انققب

003

63/6۵

۸3۸۵

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

0101

3200

-00/633

1/111

۸0۸

3019

-00/3۸0

1/111

0033/۵

3۵۸2/۵

-00/0۵0

1/111

392/۵

3903/۵

-00/669

1/111

611

۸3۸۵

-09/032

1/111

Source: Research Findings

با تفسیر و تحلیل سطح معناداری و میانگین رتبهای شات

ها میتوان دریافت که امر مشارکت و همکاری نسل قبل

از انققب در مسائل مختلفی همچون کوچ ،مراسمات مختلف ،حل مشکقت همدیگر بسیار باال بوده است و اتحیاد
درون قبیله ای محکمی در میان عشایر طایفه بایاری حاکم بوده است که در نسیل کنیونی بیا فاصیلهگییری تیدریجی
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جوانان از این نوع زندگی و گرایش به زندگی در فضاهای بزر

شهری ،مفهوم و مییزان مشیارکت و همکیاری بیه

نسبت قبل کامقً تغییر یافته است.
قشر عشایر از گذشته تاکنون ،به عنوان بخش مهم و اثرگذار جامعه ،مورد هدف برتی آسی های اجتمیاعی ازجملیه
اعتیاد بود است .البته پس از انققب ،بنا بر حساسیتهای نظام نسبت به این مسائل ،تقشهیای بیشیتری در راسیتای
پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر ،آگاهی بخشی و اطقع رسانی الزم به این قشر مولد و صیانت آنان در مقابل
گسترش مواد مخدر و روانگردانها انجام شده است .از جمله در حوزه فرهنگی و ایجاد بسیتر و آمیوزشهیای الزم
برای تانوادههای تحت پوشش کمیته امداد با همکاری ستاد پیشگیری از اعتیاد فعالیتهایی صورت پذیرفته است که
افراد به سمت اعتیاد گرایش پیدا نکنند .نتیجه آزمون آماری در بررسی تفاوت شات
نسل قبل از انققب و نسل کنونی نشان می دهد که در تمام شات

های وضیعیت اعتییاد بیین دو

ها ،تفاوت معناداری در بین دو نسل وجیود دارد

(جدول .)09
جدول  -13نتایج آزمون مانویتنی در بررسی وضعیت شاخصهای مؤلفهی اعتیاد بین دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی
شات

ها

میزان دسترسی به مواد مخدر
تمایل به استفاده از مواد مخدر

نسل

تعداد

میانگین رتبهای

مجموع رتبهها

قبل از انققب

003

0۵0/10

03613

بعد از انققب

003

016/33

09۸10

قبل از انققب

003

06۵/16

00030/۵

بعد از انققب

003

39/32

0000۸/۵

یومانویتنی

ویلکاکسون

آماره Z

Sig

۵201

09۸10

-۵/193

1/111

9199/۵

0000۸/۵

-۸/1۸3

1/111

Source: Research Findings

با توجه به نتایج پژوهش ،در نسل قبل از انققب ،سیگار بیشتر از سایر مواد مورد استعمال قیرار مییگرفیت .امیا در
نسل فعلی جامعه عشایری مورد مطالعه ،از مصرف سیگار کاسته شده و به سایر مواد مخدر (مثل مواد مخدر صنعتی)
اضافه گردیده است (نمودار .)0

نمودار  -2وضعیت دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی جامعه عشایری طایفه بایاری در نوع مواد مخدر مصرفی
Source: Research Findings

بررسی شدت تغییرات مثلفههای مختلف سبک زندگی ،در دو نسل قبل از انققب و نسیل کنیونی جامعیه عشیایری
طایفه بایاری بیانگر وجود اتتقف در نوع و سطح تغییرات این مثلفههاسیت (نمیودار  .)9در ایین راسیتا ،بیشیترین
تغییرات در دو مثلفه ی سطح مشارکت و بهداشت بوده است .در واقع ،در نسل بعد از انققب با کاهش تعلق تیاطر
جوانان به زندگی عشایری و با تروج آنان از جامعه عشایری و افزایش مشغله و گرفتاریهای زندگی امروزی ،افراد
کمتر موفق به مشارکت و کمک به سایرین هستند و نتیجتاً میزان مشارکت در نسل حاضر بسیار افت نموده است .بیا
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این وجود ،جامعه عشایری بعد از انققب در مثلفههایی همچون سطح بهداشت ،بسیار بهبود یافتیه و در نتیجیه نیوع
این تغییرات مثبت شده است.

نمودار  -3شدت تغییرات مؤلفههای مختلف سبک زندگی در دو نسل قبل از انقالب و نسل کنونی جامعه عشایری طایفه بایاری
Source: Research Findings

نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی
تغییرپذیری ،اصلی ترین مشخصه زندگی اجتماعی در دنییای امیروز اسیت .امیا وجیه تمیایز آن نسیبت بیه گذشیته،
شتاب گیری و گسترش تغییرات در حوزه های بیشتری از زندگی میباشد .سبک زندگی از حوزههیایی اسیت کیه بیا
پیشرفت های تکنولوژیکی و گسترش ارتباطات ،در معرض تغییرات اساسی و شتابان قرارگرفته است .در این راسیتا،
عشایر ایران نیز از این تغییرات مصون نبودهاند .در واقع ،جامعه عشایری ،در مرحله گذار از سبک زندگی سینتی بیه
سبک زندگی نوین قرار دارد و با برتورداری از دستاوردهای فناورانه دنیای مدرن ،زندگی جدیدی را تجربه میکند.
بر این اساس ،تحقیق حاضر با به کارگیری روششناسی توصیفی -پیمایشی ،به بررسی این گیذار از منظیر تغیییرات
نسلی در جامعه عشایری بایاری استان کهگیلویه و بویراحمد پرداتته است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،جامعه عشایری بایاری در طی دهههای اتیر ،دستخوش تحوالت گستردهای شده است
و فروپاشی و اضمحقل بدون برگشت سبک زندگی این جامعه عشایری ،زمینه بریدن از گذشیته و روی آوردن آنهیا
به آیندهای دیگر را چنان سرعت بخشیده است که اگر برنامهای برای آن ریخته نشود ،در نهایت به اضمحقل سیبک
زندگی آنها منجر تواهد شد .در این راستا ،نتایج پژوهش نشان میدهد که بین نسل قبل از انقیقب و نسیل کنیونی
جامعه عشایری مورد مطالعه ،تفاوت معناداری از نظر مثلفههای سبک زندگی وجود دارد و تفاوتها به قدری شدید
است که به شکاف و گسست نسلی منجر شده است .در این راستا ،با وقوع تغییرات گوناگون تکنولوژیکی ،افیزایش
سطح تحصیقت ،گسترش ارتباطات جمعی (رسانههای عمومی ،تلویزیون ،شبکههای ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی،
فضای مجازی) و افزایش تحرک جغرافیایی ،شاهد تحوالتی هستیم که موج

تغییر در جهتگیری ارزشیی نسیلهیا

شده ،تفاوت ارزشی مشهودی را بین نسل پیش از انققب و نسل فعلی نمایان سیاتته اسیت و بیا ورود گیزارههیای
ارزشی ،مبانی نظام ارزشی نسل جدید متحول گشته است .در واقع ،در جامعه عشایری مورد مطالعه ،فاصلهی نسلها
و تبعات ناشی از آن در شئون زندگی فردی و اجتماعی افراد طایفه بهوضوح عیان گردیده است .به نحیوی کیه نسیل
جدید در زندگی اجتماعی تود با تغییرات دائمی مواجه میگردند که موج

تقابل و سیردرگمی آنهیا مییشیود .بیه
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عبارت دیگر ،نبود سیستمی برای جذب تغییرات و بومی کردن آن ،نابرابری دسترسیی بیه اطقعیات ،انجمیاد فکیری
درباره لزوم پذیرش تحول و بدبینی در تصوص مظاهر دنیای جدید ،تغییرات گسیترده و عمیقیی را در نسیل کنیونی
مشهود ساتته است که ادامه این روند ،بستری را برای ایجاد پیامدهای متنوع به وجود آورده است .در این راسیتا ،بیا
تقسیم شدن دام بیشتر تانوارهای عشایری در بین ورّاث آنها ،از بازده و سود حاصیل کاسیته شیده و دامیداری در
بسیاری از آنها ،صرفهی اقتصادی تود را از دست داده است .این در حالی است که تمایل نسلهیای جدیید نییز بیه
شیوههای قدیمی تولید دامپروری نیز کاهشیافته و امیدی به آینده آن ندارند که این امر سب
فصلی و موقتی جوانان عشایر به روستاها و شهرهای اطراف جهت کس

افزایش مهیاجرتهیای

درآمد و ترید کاالهای مصرفی مییشیود.

شرایط فو ،،عقوه بر اینکه امکان بروز آسی های اجتماعی را افزایش می دهد ،در درازمیدت موجی

تیالی شیدن

جامعه عشایری از نیروی کار فعال شده و از طرفی بر میزان سرانه تولیدات گوشتی کشور هم تأثیرگذار تواهد بود.
بر اساس نتایج پژوهش ،تغییر در عملکردها و عادت واره های نسل جدید موج

بروز تمیایزات ،پییدایش قواعید و

هنجارهای جدیدی شده است که نتایج حاصل ،همسو با نتایج مطالعات رونالد اینگلهارت ( )0112میباشد .از طرف
دیگر ،والدین اگرچه تا حدودی زندگی سنتی را در پیش گرفتهاند ،اما به نوعی فرزندان را در انتخاب سیبک زنیدگی
جدید همراهی می کنند .همچنین مسیر تغییرات سبک زندگی به سمتی میی باشید کیه تقاضیا بیرای تریید کاالهیای
مصرفی افزایشیافته است .این تمایقت موج

گردیده تا عشایر ،درصیدی از درآمید تیود را بیه تریید کاالهیایی

اتتصاص دهند که بعضاً بیش از آنکه ضرورت کارکردی داشته باشد ،ضرورت تزئینی و تجملی دارد .این نتایج نییز
منطبق با یافتههای تحقیق ازکیا و حسیینی ( )09۸1مییباشید .همچنیین تنیوع در نیوع فعالییتهیای فراغتیی نییز از
تفاوتهای دیگری است که در بین دو نسل دیده میشود .نسل قبلی ،فعالیتهای فراغتی تود را بیشیتر بیهصیورت
سنتی سپری می کرد؛ اما درگذران اوقات فراغت نسل امروزی ،تکنولوژیهای جدید از جایگاه تاصیی برتوردارنید.
در نسل گذشته ،تمایز دقیقی میان کار و فراغت دیده نمیشد و بسیاری از فعالیتهای فراغتیی جنبیههیای اقتصیادی
داشتهاند .اما در میان نسل جدید ،تمایز میان فراغت و آموزش از بین رفته است .همچنین در زمینه ی شیوه ی انتخاب
همسر ،تمایل جوانان به آزادی بیشتر ،استققل تصمیمگیری در زمینهی انتخاب همسر و ترجیح این انتخاب در بیرون
از شبکه تویشاوندی وجود دارد .هرچند هنوز هم نظر و شرایطی که تانوادهها در انتخاب همسیر مطیرح مییکننید
حائز اهمیت است .نتایج حاصل در این زمینه نیز با یافتههای شارما و همکیاران ( )011۵هیمتیوانی دارد .از طیرف
دیگر ،بر اساس پژوهشهای پیشین همچون صقحیاصفهانی و تجستهنس

( ،)0939یکی از مشکقت بین نسلها،

عدم درک متقابل نسبت به نیازها ،آرزوها ،شرایط و محدودیتهای یکدیگر میباشد که این امر در جامعیه عشیایری
بایاری نیز قابل مقحظه می باشد .لذا تقویت مهارت های تربیتی والدین و فرزنیدان از طیر ،مختلیف بیه وییژه ارائیه
آموزش های تانواده می تواند در کاهش شکاف نسلی بسیار مثمر بهثمر باشد .بیرای تحقیق ایین مهیم بایسیتی زبیان
تعص

و تحکم نسل والدین به زبان منطق و همدلی تبدیل شود و از بسیترهای فرهنگیی و آمیوزش موجیود بیرای

انتقال صحیح و درست ارزش ها استفاده شود .در این صورت است که نسیل جدیید را پیذیرا و مشیتا ،ارزش هیا و
هنجارهای نسل والدین تواهیم یافت.
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با توجه به نتایج حاصل ،ضرورت تدوین و اجرای برنامیههیای متناسی

در جهیت کنتیرل تغیییرات نسیلی جامعیه

عشایری اجتنابناپذیر تواهد بود .در این راستا ،توجه به نقش وسایل ارتبیاطجمعیی و مراکیز آموزشیی در تیرویج
صحیح ارزشها و باورها الزامی است .به عبارت دیگر ،با شناتت جایگاه رسانهها در جامعهپذیری ،بایستی در جهت
ارائه و انتقال محتواهای فرهنگی برای تقویت فرهنگ و پاالیش عناصر فرهنگیی جامعیه عشیایری و انتقیال مییراث
فرهنگی به نسل آینده تقش نمود تا شکاف نسلی که حاصل متغیرهای بسیاری از جمله رتنه رسانه ها در فرهنگ و
جامعه است ،کاهش پیدا کند .همچنین برگزاری مستمر و منظم کقسهای آموزشی برای تانوادههیای عشیایر بیرای
تبیین هر چه بیشتر تطرها و زیان های جبران ناپذیر مصرف مواد مخیدر و تسیهیل در امیور درمیان بیمیاران اعتییاد،
آموزش مهارتهای زندگی ،ارائه تدمات آموزشی ،توجه به سازمانهای غیردولتی ،مردمی و محله محیور ( NGOو
CBOها) به این طوایف و معرفی بیش از پیش جامعه عشایری به آحاد جامعه مورد تأکید میباشد.
به هر حال ،نقش عشایر در اقتصاد کشور ،نقشی بیبدیل است .زیرا جامعه عشایری جامعهی موّلدی است که در هر
شرایطی به تولیدات تود ادامه میدهد .در تحریمها بسیاری از کارتانهها بسته شدند .اما در آن شرایط ،فرایند تولیید
در جامعه عشایری بدون تأثیرپذیری از تحریمها تداوم داشته است .ولیکن مشیکل اصیلی ایین اسیت کیه هییچگیاه
دستگاههای اجرایی ،برنامهی جامعی برای عشایر ندارند و سب

ذوب شدن عشایر در روسیتا شیدهانید .درحیالیکیه

عشایر نسخه تاص تود را میتواهد .نسخه روستا و شهر در عشایر جا نمیشود .در این راستا ،با توجیه بیه اینکیه
تغییر سبک زندگی جوانان عشایری در قال

عدم تمایل به ادامه شیوه عشایری ،بازتابهای تاص تود را در جامعه

تواهد داشت ،برنامه ریزان توسعه می بایست متناس

با تغییرات در حال وقیوع و پیامیدهای آتیی ایین تغیییرات در

جامعه برنامهریزی کنند.
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