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Abstract 
The present study aimed to investigate the impact of factors related to the institution of 
the family on students’ attitudes toward the important social transitions of marriage, 
continuing education, and entering the labor market. Methods: This study uses a 
quantitative methodology . The statistical population includes secondary school students 
of Yasouj City in the academic year of 2014-2016 (8529 individuals). 374 students were 
selected as a sample based on Cochran's formula. The data collection tool was a researcher-
made questionnaire. Findings: The fndings showed that girls and boys did not have a 
significant preference difference in choosing the three transitions of education, career, and 
marriage, and the first preferred transition of both sexes was continuing education. The 
influence of variables of independence in individual decision-making and the type of 
socialization in the family on the social transitions of employment, marriage, and continuing 
education were significant. Also, the explanatory coefficient of transitions of marriage, 
education, and entering the labor market has been 0.55, 0.10, and 0.13 respectively. 
Conclusion: The priority of the preferred transition of teenagers is to continue their 
education and there is a kind of gender identity of the preferred transition among the 
teenagers of the studied society. Keywords: 

Family factors, Attitude, 
Social transitions, Students 
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Extended Abstract 
Introduction  
Prominence, level of adherence, transparency, 
and mandatory or optionality of social 
transitions, especially in adolescence and 
youth, are among the most important 
indicators of stability or change and social 
transformations. What doubles the importance 
of the research is that despite the frequency 
and influence of the tensions caused by the 
difference in the preferences of parents and 
children's selective transitions or different age 
groups, gender, economic, etc., this issue is 
less empirically investigated from a 
sociological point of view. Therefore, the aim 
of this article is to describe the selective social 
transitions of Yasouj teenagers with a 
sociological approach and explain the type of 
their selective transition based on family 
factors. In this regard, the most important 
research questions are the following: Which 
social transitions, respectively, are the most 
important priorities of secondary school 
students in Yasouj City? And in particular, what 
effect does independence in individual 
decision-making, the type of socialization in 
the family, gender, and occupation of parents 
have on the attitude towards the chosen social 
transitions of students? Sociologists and 
anthropologists have come to the conclusion 
that nowadays the life cycle process is 
associated with stress or confusion for most of 
the young people. In general, three dimensions 
of time can be considered regarding social 
transitions: life time (biological age), social 
time, and historical time. In addition to the life 
cycle factor, social thinkers have pointed out 
other social causes that can influence the type 
of choice and prioritization of people in the 
path of life. Social thinkers, depending on their 
theoretical views, emphasize the factors of 
gender, sociability, common norms, social 
class, parents' capital, etc. According to the 
proposed theoretical literature, the basic 
hypotheses of the current research are: 

First hypothesis: It seems that the attitude 
towards selective social transitions has a 
significant difference according to the gender 
of the people. 

Second hypothesis: It seems that there is a 
significant relationship between independence 
in individual decision-making and attitude 
towards selective social transitions. 

The third hypothesis: It seems that the 
attitude towards selective social transitions 
has a significant difference according to the 
type of socialization of people in the family. 

Fourth hypothesis: It seems that there is a 
significant difference in the attitude towards 
selective social transitions according to 
parents' occupation  

Methods 
 Quantitative methodology and descriptive 
survey methods were used in this research. 
The statistical population of the research was 
the secondary school students of Yasouj City in 
the academic year of 2020-2021, whose 
number was 8529 based on the information 
obtained from the General Department of 
Education of Kohgiluyeh and Boyar Ahmad 
Province. 6367 students were in public schools 
and 2162 students were in private schools. The 
sample size was determined to be 368 based on 
Cochran's formula which was increased to 374 
people for more certainty. The sampling 
method was a clustering method proportional 
to the volume. 

Results 
 According to the obtained information, the 
first priority of more than 80% of the boys and 
girls after school is to continue their 
education. Also, the first choice of more than 
90% of fathers and mothers for their children 
is to continue their education after finishing 
school. The second priority of more than 60% 
of boys and girls is to enter the labor market, 
and the second priority of more than 60% of 
fathers and mothers for their children is to 
enter the labor market. And finally, the last 
priority for all three groups of respondents is 
marriage after finishing. Regarding the effect 
of independent variables on dependent 
variables, it can be said that the variables of 
socialization of marriage, socialization of 
education, and independence in individual 
decision-making were correlated with the 
transition of marriage.  Regarding academic 
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transition, the statistics show that the 
variables of independence in individual 
decision-making, socialization of marriage, 
and socialization of education were correlated 
with academic transition. Regarding the 
transition of entering the labor market, it 
should be said that the variables of 
socialization of marriage, socialization of work, 
socialization of education, and independence 
in decision-making were correlated with the 
transition of work. Also, the attitude of both 
sexes towards the three social transitions 
(entering the labor market, marriage, 
continuing education) is similar, and girls and 
boys have the same attitude towards the 
preference of their chosen type of transition 
after finishing school. Finally, parents' 
occupation has no significant effect on any of 
the three social transitions of employment, 
entering the labor market and continuing 
education. Based on the results of the 
regression equation, the variables of 
socialization of marriage, socialization of 
education, and independence in decision-
making and occupation of parents had a 
significant effect on the preference of social 
transition to continue education. Also, the 
variables of educational socialization and 
marriage socialization, and independence in 
individual decision-making had a significant 
effect on the preference of social transition to 
marriage. Finally, the variables of socialization 
of marriage and socialization of work had a 
significant effect on the preference of the 
social transition to the labor market. 

Conclusion 
In summary, based on the research results, 
various variables affect the type of choice of 
social transitions. Students have different 
choices and have different attitudes towards 
how to choose social transitions. In the past, 
due to the traditional nature of societies and 
cultural similarities, most of the choices were 
similar and predictable while today the choices 
and types of transitions are different and 
wider. Also, the results showed that the 
institution of the family is still effective as an 
important component in the selection of 
children. According to Durkheim's theory, 
after the societies moved from mechanical 

solidarity to organic solidarity, the division of 
jobs is the basic component to connect the 
members of the society. Hence, the division of 
jobs requires specialization and acquisition of 
jobs require modern education. One of the 
functions of the institution of education is to 
prepare people for bureaucratic jobs. 
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چکیده
 مرتبط  فاکتورهای  بررسی   حاضر  پژوهش  هدف  حوزه،  این  در  تحقیق  محدودیت  به  توجه  با:  اهداف

ی  گذارهای  ترجیح  به  نسبت  آموزاندانش  نگرش  بر  خانواده  نهاد  با  تحصیل  ادامه  ازدواج،  مهم  اجتماع
 توصیفی  شیوۀ  و  کمی  شناسیروش   از  تحقیق  این  در:  مطالعه  روش .  استبوده  کار  بازار  به  ورود  و

سال  در یاسوج شهر دوم متوسطه مقطع آموزاندانش آماری جامعه. شد استفاده پیمایشی نوع از
ساس  بر  آنان  از  نفر  374  که  بوده نفر  8529  تعداد  با  1400-1399  تحصیلی عنوان به کوکران  فرمول  ا

تخاب  نمونه لیکرت  طیف  با  هاییگویه   حاوی  ساخته  محقق  پرسشنامه  هاداده  گردآوری  ابزار.  شدند  ان
 انتخاب   در  داریمعنی  ترجیحی  تفاوت  پسران  و  دختران  تحقیق،  نتایج  اساس   بر:  هایافته.  بود

ند  ازدواج  و  شغلی  تحصیلی،  گانۀسه  گذارهای  تحصیل  ادامه  جنس  هردو  ترجیحی  گذار  اولین  و  نداشت
خانواده   در  پذیری-جامعه  نوع   و  فردی  گیریتصمیم  در  استقالل  متغیرهای  تأثیر.  استبوده

 دار معنی  تحصیل  ادامه  و  ازدواج  شغلی،  اجتماعی  گذارهای  بر(  کار  و  ازدواج  تحصیلی،  پذیریجامعه)
تبیین  ضریب  همچنین.  نبود  دارمعنی   اجتماعی  گذارهای  از   یکهیچ  بر  والدین  شغل  متغیر  تأثیر.  بود

رینتیجه.  استبوده /.(  13)  کار  بازار  با  ورود  گذار  و/.(  10)  تحصیل  گذار  ،/.(55)  ازدواج  گذار : گی
ایت، تایج  اساس  بر  درنه ی  تحقیق  ن ،   نهاد  اهمیت  و  مدرنیزاسیون  تأثیر  تحت  گفت،  توانم آموزش

در  ترجیحی  گذار  جنسی    همانندی    نوعی  و  است  تحصیل  ادامه  نوجوانان   ترجیحی  گذار  اول  اولویت
مؤثر   فرزندان  انتخاب  نحوه  بر  خانواده  نهاد  همچنین  و  دارد  وجود  موردمطالعه  جامعۀ  جوانان  بین

. دارد وجود اندکی اختالفات خانواده تصمیمات و فردی تصمیمات بین  موارد بعضی در اما است

 کلیدواژه ها: 
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آموزان دانش اجتماعی، گذارهای
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 مقدمه و بیان مسأله 1
یا   الزامی  و  شفافیت  پایبندی،  میزان  برجستگی، 

گذار  بودن   اجتماعی،  ها  1اختیاری  سنین    ژه یوبهی  در 
از   جوانی،  و  یا  شاخصه   نیترمهم نوجوانی  ثبات  های 

دگرگونی  و  می تغییر  شمار  به  اجتماعی  رود.  های 
که  درواقع و    همچنان  اجباری  قواعد  نوع  دورکیم 

با   جامعه  نوع  دو  برجستۀ  شاخص  را  ترمیمی 
همبستگی مکانیکی و ارگانیک جوامع سنتی و مدرن  

می  می تلقی  گفت  نمود،  مرجح   توان  گذارهای  نوع 
را   آنان  به  افراد  پایبندی  و  تعهد  میزان  و  اجتماعی 

اولویت می نوع  بیانگر  جهت توان  و  های  گیریها 
تداوم   میزان  و  اجتماعی  ساختار  هر  در  افراد  انتخابی 

ارزشی   دگرگونی  کرد.    - یا  تلقی  جامعه  آن  ساختاری 
گذشته   آیین  نیترمهمدر  گذارهای  مناسبات،  و  ها 

کودکی، نوجوانی،  )   یسنجتماعی حول گذارهای مهم   ا
شغلی،   بزرگسالی(،  و  و    ازدواج()  ییزناشوجوانی 

مرگ(  )  یی جدا یا  فشار    افتهیسازمانطالق  و  بودند 
برای   جمعی  مناسک  و  آداب  و  هنجاری  و  اجتماعی 
فرد   هویت  دگرگونی   شناساندن   و  جمعی  ابراز 

برجست گذارها  این  از  یک  هر  از  بود.  فراگذرنده    اما ه 
می  نظر  به  ساختار  امروزه  شدن  دگرگون  با  رسد 

شکاف راستای  در  جامعه  انفکاک  و  های  جامعه 
اجتماعی و  طبقاتی  فرهنگی،  تحصیلی،  کم    متعدد  و 

تصمیم  در  خانواده  نهاد  نقش   تعداد شدن   گیری 
متنوع  اجتماعی  و  گذارهای  "آزادی  افراد  و  شده  تر 

"انتخا  برای  بیشتری  اجتماعی  اختیار"  گذار  نوع  ب" 
تواند در  مرَجح خویش دارند. اختیار و انتخابی که می 

نوعی   نوجوانان  و  جوانان  برای  آزادی،  احساس  کنار 
"دغدغه" و تنش را به همراه داشته باشد. چون خود   

می  فروم،  اریک  تعبیر  به  "انتخاب"،  تواند  امکان  
همراه   سردرگمی  نوعی  و  فشار  استرس،  با  همراه 

 د.باش

 
1. Transition 
2. Learning 
3. Matching 
4. Socialization 

ها و  رسد افراد با ویژگی گذشته از این به نظر می 
امکانات   دارایی  نه  گوناگون  فردی  و  خانوادگی  های 

گذارهای   خودشان  اینکه  نه  دارند،  یکسانی  گذاری  
می انتخاب  را  "همانندی"  مثال، اجتماعی  برای  کنند. 

پایین   سنین  در  سنتی  شهرهای  روستایی  دختران 
در    اجباربه تحصیل  اتمام  از  بعد  اختیار،  روی  از  یا 

می  "ازدواج"  ابتدایی،  حتی  و  راهنمایی  کنند.  مقاطع 
همتاهای   که  صورتی  بزرگ،    هاآن در  شهرهای  در 

های تحصیلی  حداقل در عالم تصور، بعد از اتمام دوره
تحصیالت    دبیرستان  مقاطع  شاید  و  دانشگاه  یا 

می  "ازدواج"  هم  تکمیلی  شاید  ا کنند.  به    اصال تمایلی 
می  ترجیح  را  قطعی"  "تجرد  و  نداشته  دهند.  ازدواج 

با   مقایسه  در  پسران  برای  گذارهایی  چنین  روند 
دختران و در بین پسران و دختران  متعلق به طبقات  

خانواده  و حجم" سرمایو  "نوع  با  های متفاوت  ه هایی 
می  هم  فرهنگی،  و  اجتماعی  متنوع  اقتصادی،  تواند 

رسد امروزه در جامعۀ ایران، سه تا  باشد. به نظر می 
گذارهای اجتماعی که نوجوانان و جوانان    نیترمهم از  

می  بین  ایرانی  در  واحد،  هاآن توانند  زمان  یک  در   ،
گذارهای    طوربه کنند  "انتخاب"  را  یکی  بالقوه، 

مقاطع  تحصی به  ورود  )لی   به  باالتر  دبیرستان  از 
ورود به بازار کار بعد از سن  شغل )دانشگاه(، انتخاب  

زندگی مشترک  سالگی(   18 به  گذار  باشد.   و  )ازدواج( 
وضعیت،    عنوانبه گذار   یا  حالت  یک  از  تغیر  فرایند 

شده  تعریف  دیگر  وضعیت  یا  حالت  و  به  است 
د  عنوانبه اساسی  و  محوری  مفهوم  ر  یک 

در  جامعه دارد.  قرار  توجه  مورد  تغییرات،  شناسی 
گذار   تحصیل،  آن  دوره   عنوانبهزمینۀ  در  که  ای 

یادگیری دانش  فرایند  تحت  تطابق2آموزان   ،3 ،
شدن  فرهنگ   4اجتماعی  اجتماع   5در  مدرسه  6و   7و 

می  می قرار  تعریف  الگوهای  گیرند،  شناخت  شود. 
شر  مفاهیم،  این  بین  ارتباط  فراهم  پیچیده  را  ایطی 

که  می متقابل    موجب به سازد  روابط  تفسیر  آن 
تصمیم و  محیط  را  شخص،  آینده  به  نسبت  گیری 

5. Culture 
6. Community 
7. School 
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می شخص  میسر  اجتماعی،  گذار  مرحلۀ  در  سازد. 
تغییر  جدید  اجتماعی  شرایط  در  را  خود  تعریف  باید 

نماید.   سازش  جدید  شرایط  با  و  کلی    طور بهدهد 
فرایندی   را  گذار  زیادی  پیچیده،  مطالعات  سخت، 

اند زا توصیف کرده بینی و تنشپیشمداوم و غیرقابل 
 (. 60 :1393سجادی هزاوه و سید فاطمی، )

چرخه گذشته،  تا  در  جوانی  نوجوانی،  از  زندگی  ی 
اجتماعی   مشخص  مراحل  از  و  فرهنگی    – بزرگسالی 

اتمام  می همچون  شده  نهادی  منازلی  با  که  گذشت 
ورود به بازار کار، رفتن به  ای،  دوران تحصیلی مدرسه

  ... و  دانشگاه  به  رفتن  خانواده،  تشکیل  سربازی، 
می مراحل  شناخته  این  از  گذار   سازسرنوشت شود 

شدن   پذیرفته  مهیای  را  فردی    مثابهبهنوجوان 
می جامعه  کامل  عضو  و  امروزه،  مستقل  نمود. 

آن   پی  در  و  تجدد  عصر  پرشتاب  و  عمیق  تغییرات 
ساختارشک نوجوان    1نانه تحوالت  تعریف  پسامدرن، 

اجتماعی   مثابهبه برساخته  نگاه    2یک  جایگزین  را 
براساس  مرحله را  نوجوانی  که  نگاهی  نمود،  ای 

همچون    شدهف یتعرمراحلی   مهمی  تصمیمات  با 
می  تعریف  ازدواج،  اشتغال،  این  تحصیل،  کرد. 

تحوالت بستر اجتماعی گذار نوجوانی را چنان متحول  
از که  و    سوک ی  ساخت  پیچیده  پرابهام،  شرایطی 

و   تهدیدات  از  روی  هافرصت مملو  پیش  را  جدید  ی 
نهاد مشخصه  جوانان  جوابگوی  که  گذار  قدیمی  های 

و از سوی دیگر در بعد نظری، قدرت تبیینی    آن نبود
روبرو    شدهف یتعرالگوهای   چالش  با  را  زندگی  دوره 

)همان:   چرخۀ3ساخت  شده    نهینهاد   یزندگ  (. 
گذرگاهعبه چند  ی نوان  شامل  که  و    ن یاست  نقش 
وضع  رییتغ م  ت یدر  تغی تصور  و  نقش  هر   رییشود. 

به    تیوضع ورود    ی زندگ  د یجد  ۀ حوز  کی نشانگر 
بنابرا  هستند    یکسان   نیاست،  گذار  معرض  در  که 

استراتژ  ازین وضع  ی سازگار  یبرا  یمناسب  یبه    ت یبا 
انتق  دیجد بزرگسال  ال دارند.  طر  شتریب  ی به    ق یاز 

 
1. Deconstructive 
2. Socially constructed 
3. Marlis, Buchmann and Kriesi 
4. Hall 
5. Ericsson 

توص گذار  اتفاقات  جمله  شده  فی سلسله  از  است، 
ورود به بازار کار، ترك خانه  ،  ییابتدا  التیاتمام تحص

ورود به مقام  ،  یطور كلخانواده و به   لیتشکن،  یوالد
 ( 482: 2011، 3ی س ی)بوخمن و کر  ینیوالد

مجموع،     ۀ دور  ک یعنوان  به   ی نوجوان   یدشوار در 
موجب انتقال و    ی  علوم    جدی  های مجادلهبحث  در 

زا استرس   ایدوره  ،دوره  ن یا   زیرا است.  شده  یرفتار
  ی ها( سال 1904)  4. هال شود تلقی می   ی در طول زندگ

 5کسونیارزا،  و استرس  ی طوفان   یهارا سال   ی نوجوان
نوجوان 1968،  1959) هو  ی(  بحران  زمان  و    تی را 

بلوس   یروانکاوان  آن1971،  1962)  6مانند  و  فرو(    7د یا 
بلوغ1958)   ی پی اد  اتیح  د یتجد   ۀجرق   ۀمثاببه را    ( 

می  شفر  کنندتوصیف  و  الک81979)بارگلو   9ندی(. 
فشارها  یشناخت  یها فرایند  نیز(،  1984،  1967)   ی و 

آستانۀ زودهنگام   رابزرگسال  در  افزایش    ی  موجب 
می  نوجوانان  )مشکالت  داراس داند  و  ، 10پاپانتیمو 

منظر  55:  2019 از  وجود،  این  با  ی،  شناختجامعه( 
فرهنگی   برجستگی  و    –اولویت،  کمیت  اجتماعی، 

کیفیت انتخاب و عبور از گذارها عالوه بر متأثر شدن 
فرهنگی   شرایط  نتیجۀ  در  فردی  فاکتورهای    - از 

شرایط   و  تعامالت  کیفیت  و  مختلف  اجتماعی 
می  تنوع  خانواده  مانند  مهم  استان  پذیردنهادهای   .

جامعۀ   عنوانبه کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج،  
فرهنگی   و  اجتماعی  لحاظ  از  پژوهش،  این  آماری 

سنتی   ا  نسبتا بافتی  شرایط    استمدرن    -دارای  که 
شکل نظر  از  دارد.  را  خود  شهر  ویژۀ  تاریخی،  گیری 

سال   در  که  به  1345یاسوج  بنا  دولت  سوی  از   ،
  931سیس شد تعداد  مقتضیات سیاسی و امنیتی، تأ

نیم   از  کمتر  جمعیت،  این  که  داشت  جمعیت  نفر 
سال   در  حدود    1395قرن،   دیرسنفر    150000به 

مدیریت  ) برنامه سازمان  و  زیرو  کهگیلویه  استان  ی 
جمعیت  1400بویراحمد،   عمدۀ  نیز  بافتی،  نظر  از   .)

خاستگاه  با  مهاجرینی  از  متشکل  های  شهر 

6. blues 
7. Anna Freud 
8. Barglow and Schaefer 
9. Alkind 
10. Papanthymou& Darras 
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روستایی   و   – جغرافیایی  کوچک    عشایری  شهرهای 
دیگر   شهرهای  و  استان  درون    ها استاناطراف 

امکانات   یا  شغلی  مقتضیات  دالیل  به  که  هستند 
کرده  مهاجرت  شهر  این  به  رشد  خدماتی  چنین  اند. 

آوری پیامدهای متعدد و متنوعی دارد  سریع و سرسام 
از   یکی  با ماهیت این مقاله،    ن یترمهمولی متناسب 

این  ویژگی  کنونی  تنش   های  با  توأم  همزیستی   شهر، 
.  استاجتماعی سنتی و مدرن  –های فرهنگی ویژگی 

ساختارهای   تداوم  و  برجستگی  خانواده،  قلمروی  در 
می  موجب  سنتی،  باورهای  و  شود  خویشاوندی 

بعضی تصمیمات مهم مانند ازدواج، بیشتر با نظارت  
جمع راستای  در  والدین،  اعضای  شدید  اتحاد  و  گرایی 

خویشاوندان    خانواده از    سروسامانو  شود.  داده 
دیگر،   در  اندیشه   گسترشطرف  مدرن  باورهای  و  ها 

گیری گفتمان  نسل جوان، به شکل   ژهیوبه بین افراد،  
"حق  انتخاب فردی" و ازدواج مبتنی بر عالقه و ادامه  

گردیده است. بنابراین ظهور و نهادینه   ...تحصیل و 
ساختاری  متعدد  مدرن و  های  شدن  باورها و شاخصه 

گسترش   فردی،  حقوق  رعایت  مانند  تجددمأبانه 
مقاطع  رسانه در  مدارس  و  مدرن  آموزش  فرایند  و  ها 

زیادی،   حد  تا   ... و  شهرنشینی  تحصیلی،  مختلف 
ساختار   اعتبار   و  سنتی     ریناپذانعطافنفوذ 

در  جمع  افراد  "بازاندیشی"  زمینۀ  و  تعدیل  را  گرایانه 
پ میزان  به  خصوص  نموده    ها آن ایبندی  فراهم  را 

مقابل   در  جوانان  مواقعی  در  که  جایی  تا  است. 
تصمیمات بزرگساالن مقاومت نموده و این انتظارات  
و   اهمیت  خصوص  در  فرزندان  و  والدین  متفاوت 

گذارهای   تحصیل )   یاجتماع اولویت   ادامه  مثال  برای 
یا ازدواج(، منجر به ناراحتی و تنش شدید بین والدین  

است. حتی در مواردی شدت و حدت   و فرزندان شده 
تنش بهچنین  مانند    هایی،  پرخطری  رفتارهای  بروز 

خودکشی یا دیگرکشی انجامیده است. طوری که در  
اخیر  سال  ا یتقر   متأسفانههای  گوشۀ    هرماه  با هر  از 

در   جوانان  خودکشی  وقوع  به  راجع  خبرهایی  استان 
انتخاب  به  آنان  نمودن   وادار  ازدواج  پی   مانند  هایی 

 رسد. اجباری به گوش می 

مسائل   ن یترمهم توان گفت یکی از می  رو  ن یااز  
جوانان   تعامل  نوع  با  چنین    – مرتبط  در  والدین 

انتخابی  متفاوت    نوع گذارهای  به  اجتماعی،  فضاهای 
با   مرتبط  عوامل  و  فرزندان  و  مربوط    هاآن والدین 

اس این  مقاله  اساسی  مفروض  بررسی  است.  که  ت 
تواند  می   هاآن نوع گذارهای انتخابی و عوامل مرتبط با  

دگرگونی  یا  بازنمایانندۀ  همگونی  ارزشی،  های 
نگرش  نوع  ناهمگونی  خصوص  در  نسلی  بین  های 

و   ترجیحی  باشد.    ن یترمهم گذارهای  مربوطه  عوامل 
را   تحقیق  اهمیت  است  می   دوچندانآنچه  این  سازد 

فراوانی وجود   با  تنش   که  تأثیرگذاری   از  و  ناشی  های 
و   والدین  انتخابی   گذارهای  ترجیحات   در  تفاوت 

یا   و  جنسی،  هاگروه فرزندان  سنی،  مختلف   ی 
کمتر   مسأله  این   ... و  با    صورتبه اقتصادی  و  تجربی 

جامعه  قرار  نگاه  تفحص  و  تحقیق  مورد  شناختی 
رو، هدف مقالۀ حاضر این است  گرفته است. از این  

جامعهکه   رویکردی  اجتماعی   با  گذارهای  شناختی، 
نوع گذار   و  را توصیف  یاسوج  انتخابی نوجوانان شهر 
انتخابی آنان را بر اساس فاکتورهای خانوادگی تبیین  

راستا،   این  در  موارد    نی ترمهم نماید.  تحقیق  سؤاالت 
ترتیب،   به  اجتماعی،  گذارهای  کدام  هستند:  زیر 

اولویت مهم دانش ترین  متوسطه های  مقطع  آموزان 
هستند؟   یاسوج  اخص اینکه استقالل    طوربهو شهر 

پذیری در خانواده،  جامعهنوع  گیری فردی،  در تصمیم
نگرش نسبت    ی برریتأثجنسیت و شغل والدین چه  

 آموزان دارد؟ ماعی انتخابی دانش به گذارهای اجت

 

 پیشینه پژوهش 2

 پیشینه پژوهشی داخلی  2.1
( با بررسی »گذار به بزرگسالی و جوانی  1381ذکایی )  

می تغییر«  به  شکل  رو  به  بزرگسالی  به  گذار  گوید 
بر   خاصی  زمانی  توالی  و  ترتیب  که  ناپیوسته  وقایع 

سازی از  گیرد، بلکه مفهوم آن حاکم باشد صورت نمی 
می   آن تفکر  را  در  توانایی  معلول  بیشتر  بایست 

مسؤولیت  آمادگی مستقل،  و  ذهنی  پذیری  های 
سبک  طراحی  و  شخصی  انتخاب  برای  های  جوانان 
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همان  به  دانست.  خویش  مطلوب  سان  زندگی 
فرهنگی  یافته بستر  در  تغییر  بیانگر  دیگر  های 

قوه   از  شدن  کاسته  جهت  در  بزرگسالی  به  رسیدن 
اجتماعی شدن    جاذبه  فردی  و  جوانان  انتخاب  در 

 هاست. آن  انتظاراتفزاینده 

( به بررسی »فرهنگ گذار و الزامات  1388ذکایی ) 
این   است.  پرداخته  نسلی«  بین  روابط  برای  آن 

داده به  اتکا  براساس  به تحقیق  از  های  آمده  دست 
در  پیمایش  تحول  الزامات  است،  ملی  اخیر  های 

قدرت   روابط  بر  را  گذار  خانواده تجربه  با  های  جوانان 
میل   استقالل،   هاآن  افتهیش یافزا خویش،  کسب  به 

اجتماعی   و  خانوادگی  مناسبات  شدن  دموکراتیزه 
می  بررسی  طرفه،  دو  نتیجه  شدن  این  به  و  کند 

در   جوانان  نسلی  تعامالت  تجربه  که  است  رسیده 
تر از آنکه بیانگر  تر، بیش خانواده و نیز اجتماع بزرگ 

و   بیانگر    اصطالح ه بگسست  باشد،  نسلی  انقطاع 
جهت  نیروهای  که  است  پیوستگی  آن  تداوم  دهنده 

شرایط    طوربهاگرچه   از  فرهنگی    افتهیتحول فزاینده 
جامعه   ارزشی  به  می   ریتأثو  وابسته  همچنان  پذیرند 

مکان   و  جنسیت  طبقه،  چون  ساختی  نیروهایی 
 زندگی است. 

همکاران  و  با  1393)   رفیعی  »تحلیل  (  بررسی 
مفهوم گذار از دوره دانشجویی به زندگی کاری: مدل 

این تحقیق در سه مرحله )نظری،   هیبرید« پرداختند.
درنتیجه   شد.  انجام  نهایی(  تحلیل  و  عرصه  کردار 

که  است  زندگي    آمده  بـه  دانشـجويي  دوره  از  گـذار 
غ فرآيندي  تنش ینیبش یپرقابل یكاري،  پرآشوب،  زا، ، 

همـ و  بـي مبهم  تـرس،  ترديـد،  بـا  و  راه  ثبـاتي 
نقش آسيب كسب  به  منجر  كه  است  هاي  پذيري 

 . شودجديد، صالحيت و توانمندي مي

 ( خانی  و  مزینانی  »1396تاج  به    ن یب  سهیمقا( 
خانوادگ  ی شغل   یگذارها  ی نسل  عوامل    ی و  و  جوانان 

متولد  هاآنبر    مؤثر مطالعه    1363و    1333  نی)مورد 
دهگالن یافته  («شهرستان  داد   هاپرداختند.    نشان 

گذشته  نسل  همانند  را  گذارها  جوانان،  امروزه  نسل 
به  وقاو  و    عی صورت  محدودشده  استاندارد، 

صورت  قابل متنوعدهندنمی انتظار  گذارها،  بلکه  تر، ، 

غی طوالن  و  همچناندشده  ی نیبش یپرقابل یتر  ن،  ی. 
  ی گذار شغل  راتییدرصد تغ  7/55نشان داد که    ج ینتا

س  ریبا پنج متغ  63  نیمتولد خانواده،    تی حما ت،  یجن
تحصهارسانه و  مذهب  از    8/58و    التی،  درصد 

ا  راتییتغ ازدواج  به  متغ  نی گذار  پنج  با   رینسل 
پاهارسانهالت،  یتحصت،  یجنس و  سن    گاه ی، 

اشوندمی   نییتب،  یاقتصاد  -ی اجتماع حال  نی .    ی در 
که   تغ  16است  از  ش  راتییدرصد    ن یمتولد   یغل گذار 

حما  33 عامل  تنها  و    تی با  از    1/48خانواده  درصد 
ت،  یبا چهار عامل جنس  هاآن گذار به ازدواج    راتییتغ

 شوند. می  ینیبش یمذهب، آداب ورسوم و سن، پ

( در پژوهشی به »مفهوم  1396کیانی و حجازی ) 
بزرگساالن   پیش  میان  در  بزرگسالی  دوره  به  گذار 

فرهنگی و اجتماعی« پرداختند. در   اندازچشم ایرانی: 
های بزرگسالی در فرهنگ ایرانی،  مورد اهمیت نشانه

شرکت یافته که  داد  نشان    طور به کنندگان  ها 
های مقیاس  معناداری بیشترین اهمیت را برای نشان 

تشکیل  طلباستقالل  توانایی  متقابل،  وابستگی  ی، 
که  حالی  در  بودند.  قائل  هنجارها  قبول  و    خانواده 

مقیاسنشانه  به  مربوط  گذار  های  های 
قانونی  زیست  گذار  و  معناداری    طوربه شناختی 

شدن   بزرگسال  برای  متوسط  از  کمتری  اهمیت 
در   که  بودند  معتقد  دانشجویان  درنهایت،  داشتند. 

آن  حاضر  نشانه حال  تنها  به  ها  مربوط  های 
و  مقیاس متقابل  وابستگی  هنجارها،  قبول  های 

راطلباستقالل  دستیابی    ی  نظر  از  دانشجویان  دارند. 
نشانه  این  از    صورتبهها  به  باالتر  را  خود  معناداری 

سطح متوسط ارزیابی کردند. این در حالی است که  
های مربوط به گذار نقش را در  ها مطابقت نشانه آن

متوسط    صورتبه خود   سطح  از  کمتر  معناداری 
 دانستند.می

  ی »گذارها  ( در پژوهشی به بررسی1397)حسنی   
جوان  :شدة  زیفر تغ  ی دورة  الگو  رییو  به    یدر  گذار 

ا  یبزرگسال  یافته رانی در  پرداخت.    ق یتحق  های« 
تغ  ی حاک وقوع  گذارها  یاساس  راتییاز  جوانان    یدر 

بزرگسال نشان   بود   ریاخ   هایدههدر    ی به  که    داد  و 
ا در  تحص  ران یگذارها  )اتمام  حوزه  چهار  هر  الت،  یدر 
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مسکن داشتن  تعل  اشتغال،  و  وقفه  با  ازدواج(    قیو 
گذارهااندشدهمواجه   گذشته  ی .  به  نسبت   جوانان 

ترت نظر  زمان   ب یاز  بینی پیش   و   ت یقطع،  یبندو 
 اند. یافته یشتریکمتر و کثرت و تنوع ب  ی ریپذ

 پیشینه پژوهشی خارجی  2.2
»جوانان  2003)  1آرنت  روی  بر  خود  مطالعات  در   )18  

برای    28تا   که  رسید  نتیجه  این  به  آمریکایی«  ساله 
مرحله   بزرگسالی  دوره  به  نوجوانی  دوره  از  عبور 

یا مرحله    2گذار به بزرگسالی »تحولی دیگر را با عنوان  
می  بزرگسالی«  دوره  پیش  طول  گرفت.  نظر  در  توان 

ان آن ممکن است  پیش بزرگسالی و زمان شروع و پای
 از فرهنگی به فرهنگ دیگر متمایز باشد. 

)  3باگر  همکاران  روی  2006و  بر  پژوهش  یک  در   )
که  »پیش  دریافتند  چین«  فرهنگ  در  بزرگساالن 

های  ها، مالککنندگان در مقایسه با آمریکایی شرکت 
را مالک دیگران  در قبال  با تعهد  تری های مهم مرتبط 

نشانه  بزرگسابرای  می های  قلمداد  این  لی  در  کردند. 
پیش چینی،  مطالعه  هنجارها«،  »بزرگساالن  قبول 

و  » خانواده«  تشکیل  را  »پتانسیل  ارتباطی«  بلوغ 
آمریکایی  از  بزرگسالی  نشانه   عنوانبه ها  بیشتر  های 

 انتخاب کردند. 

پژوهشی تحت  2015)  4و وولو   مری، مورتاسونیال  )
« بزرگسالعنوان  به  د یانتقال  ساختار  زندگ :  و    ی وره 

دادند. ادراکات ذهن  انجام    داد نشان  یتجرب   ج ینتای« 
به  خود  درک  قابل که  دوره    یتوجه طور  ساختار  با 

نقشه  یزندگ که  است  زمان   ی بردارمرتبط  و    یبنداز 
تنظ  ینیع  هاینقش   ی توال طر   ماتیو  از  را    ق ینقش 

بزرگسال  به  نتادهدمی   وندیپ  یگذار    ن یهمچن  جی . 
صورت  بزرگساالن به   تی هو  یریگنشان داد که شکل 

مس  ی تجرب  نقش    شدهمیتنظ  ی زندگ  ی رهایبا  در 
ترک آن  در  که  است  ا   هاینقش   بیمرتبط    کامال

ب  ل بزرگسا دهه  اواسط  دارد.    ییباال   وعیش  ستی تا 
شکل   داد نشان    نیا بزرگسال    ت یهو   کی   یر یگکه 

 
1. Arnett 
2. Emerging adulthood 

برا است  به   ی افراد  ی ممکن  مسکه  در    ی رهایشدت 
 . دشوار باشد اندگرفتهقرار  ب یفاقد آن ترک یزندگ

در    یو بزرگسال  یبزرگسال( »2017مطالعات آرنت )
ظهور امروزی  حال  جوان  مردهای  که  داد  نشان   »

می  پا  بزرگسالی  سن  به  هنگامی  که  معتقدند  گذارند 
استقالل هات یمسؤول بپذیرند،  را  خودشان  اعمال  ی 

باشند و بتوانند مستقل تصمیم بگیرند.  مالی داشته  
شمار   در  را  خودشان  زمانی  نیز  زنان  دیگر،  سوی  از 

که  می   حساببه بزرگساالن   ی  هات ی مسؤولآورند 
بتوانند   بگیرند،  عهده  به  را  خودشان  فردی  اعمال 

مرحله گیرندهتصمیم به  و  باشند  مستقلی  ای های 
دیدگاه  بتوانند  که  نظبرسند  در  را  دیگران  ر  های 

 بگیرند. 

تحقیقات   با  تحقیق  این  تمایز  وجه  درخصوص 
می  گفت  پیشین  مذکور    کی چ یهتوان  مطالعات  از 

و در  زمانهمآموزان را انواع گذارهای اجتماعی دانش 
نداده  قرار  بررسی  مورد  یکدیگر  با  اند. مقایسه 

با اتکای بر فرض رایج و بازبینی   هاآن عبارتی دیگر به
دیدن  گذارهای اجتماعی مهم  نشدۀ "طولی و خطی"  

احتمال    ... ازدواج،  کار،  مدرسه،  و  زمانهم   مانند  ی 
نادیده   را  مهم  اجتماعی  گذارهای  بودن   "افقی" 

توان گفت همۀ  اند. فرضی که بر اساس آن می گرفته
توانند به یکسان مورد توجه و اولویت  این گذارها می 

بی و توجه  افراد باشند. وجه تمایز اساسی دیگر، ارزیا
مهم     زمانهم اجتماعی  گذار  نوع  سه  به  تحقیق  این 

است.   کار  بازار  به  ورود  و  تحصیل  ادامه  ازدواج، 
آماری   جامعۀ  بین  در  تحقیق  این  همچنین 

بیشترین  دانش  به  که  گرفته  انجام  متوسطه  آموزان 
به   و  هستند  انتخابی  گذارهای  این  معرض  در  وجه 

اجتماعی هویت  هنوز  اریکسون  تثبیت    هاآن   تعبیر 
 است.نشده 

 چارچوب نظری پژوهش 3
انسان   انشناسجامعه ا ان  شناسو    جه ینت  ن یبه 

اکثر    ی برای زندگی،  فرایند چرخه  امروزه اند که  دهیرس

3. Badger 
4. Eliason& Mortimer and Vuolo 
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با استرس  ی  چرخه   . ستاهمراه    یآشفتگ   ایجوانان، 
پدیدهمثاببه زندگی،   است  ۀ  این  بیانگر  اجتماعی،  ای 

هایی مهم  گذرگاه  شاملشده    نهینهاد   ی دوره زندگ که  
هر نقش  است.    مربوطه  اتر ییو تغ  ها نقش   به همراه  

تغ به    تیوضع  رییو  ورود  جد   کینشانگر    د یحوزه 
آستون س،  یدن) است  یزندگ و    (. 119:  1986،  1هوگان 

آستانه و مرز«   واقع( به مفهوم »افراد 2001)  2اپتر در 
می  که اشاره  حالی  در  مورگان   کند،  و    3هولدزوورث 

(2005( ترز  از  پیروی  با  مفهوم  1967(  از   )
»بینابینی انسان  شرایط  توصیف  4شناختی  برای   »

و   جوانی  میان  آستانه  در  که  جوانان  موقعیت 
کرده  استفاده  دارند  قرار  یبزرگسالی  عنی  اند، 

سردرگمی میان جهان اجتماعی خانواده خود و جهان  
نیافته انسجام  آن  با  جوانان  هنوز  که  اند  بیرونی 

اجزا    (.103:  1393جونز،  ) و خانوادگی  فردی  گذارهای 
شوند که در رابطه با تغییرات  و عناصری محسوب می 

می  ظهور  زندگ  کنند.تاریخی  راستایچرخه  در    ی، 
زمان توال   ک  ی ولوژی ب  یجدول  بر  در    راتییتغ  یحاکم 

پ و  بزرگ  مجموعه بهو    شدن  ریروند  از    یاعنوان 
کودک   راتییتغ دوران  از  نوجوان  ی منظم،  دوران  ،  یتا 

پ و  جامعهریبلوغ  نحوه  و  نظر  ی  در  مربوطه  پذیری 
می همگرفته  و  )نوگارتن  .  (56:  2013،  5کاران شود 

هستندکه    ی کسان  گذار  معرض  استراتژ  از ین  در  ی  به 
دارند.    مناسبی جدید  وضعیت  با  سازگاری  برای 

سلسله اتفاقات    قیاز طر  شتریب  ی انتقال به بزرگسال 
توص "طولی"    شده   فیگذار  خطی  امتداد  در  که 

ساختارهای   و  انتظارات  هنجارها،  سوی   از  و  متوالی 
مورد    – اجتماعی   و  حمایت  شده  نهادینه  فرهنگی 

می  قرار  انتظارات  برا  گیرند.تأکید  اساس  بر  مثال،  ی 
ا والدین و در جوامع  تر افراد بعد از اتمام  سنتی نسبتا

شغل   اکتساب  از  بعد  و  شده  کار  بازار  وارد  تحصیل، 
می  فرزندآوری  و  ازدواج  به  اقدام  درآمد    ند ینماو 

. در حدود دهه  (124:  1986هوگان و آستون،  س،  ی)دن

 
1. Dennis,Hogan and Astone 
2 .Apter 
3 .Holdsworth and Morgan 

.4 liminality ون ژیپ این مفهوم را در بحث مناسک گذار :
قعیتی انتقالی است که در  مطرح کرده  است و منظور از آن مو

کار،    1990 به  مدرسه  گذارهای  در  ی  خوب هب»بحران« 
دنیا   سراسر  از  برگرفته  شواهد  شد.  داده  تشخیص 

می  بازارهای  نشان  در  عظیم  ساختاری  تغییرات  دهد 
و   تجدید  هافرصت کار  وقوع  موجب  شغلی،  ی 

ای در چگونگی گذار جوانان از مدرسه ساختاری عمده 
شده  کار،  مدرنیته  به  در  جهانی  نیروهای  است. 

شیوه متأخر و  اشتغال  از  جدیدی  اشکال  تعلیم  ،  های 
آورده  وجود  ملل  به  میان  در  که  عمده  روند  سه  اند. 

در حال توسعه وجود دارد عبارتند از:    افتهیتوسعه و 
رو روند  جوانان،  کار  بازار  رکود  گسترش    تداوم  به 

از    وپرورش آموزش ی  هافرصت   تنهانهسال:    16باالتر 
از بعد  که  جوانانی  شمار  بلکه  مدرسه    تحصیلی 

می  ادامه  را  خود  یافته تحصیل  افزایش  است، دهند، 
ای  و وضعیت تعلیم و کارآموزی، مسیر انتخاب عمده 

کرده  ترک  را  مدرسه  که  است  جوانانی  این  برای  اند. 
ص کشورهای غربی نیست. پیامد تغییرات فقط مخت

به   تغییرات  زده  سؤاالت این  دامن  خصوص  این  در  ی 
برای   است  ممکن  جوانان  گذارهای  کدام  که  است 

مدرنیته  گروه در  متفاوت  اجتماعی    متأخر های 
غربی   کشورهای  بیشتر  در  مثال  برای  باشد.  معنادار 

می  دانشگاه  وارد  فراوان  احتمال  به  جوانان  شوند  که 
»تود دارد.  یک  وجود  دانشگاهی«  بر    ریتأثه  امر  این 

جوانان   ا گذارهای  این    نسبتا وجود  با  است،  مبهم 
می  نشان  اولیه  جدیدی  شواهد  مسیرهای  که  دهد 

فرانس،  )  استخارج از محیط خانوادگی گشوده شده 
1395 :131 –  132 .) 

  ی هاخانواده مدل نهاد  محققان  ،  18تا اواخر قرن   
زندگ را  یچرخه  و   خانواده  تغییرات  ترسیم  برای 

رونتری،  کردند )ی م  رصدها  در فرهنگ   گذارهای نسلی
امروزه،  (1902  6 اما  کم ،  که    یاختالف  دارد  وجود 

گذارها  بر    یاعمده  ریتأث  یزندگ  ریمس  کردیرو روند 
بیانگر که  وبندزمان  ی ناهمگن  داشته    . استی  توال  ی 

  ی هاوهیش،  یزندگ  ریمس  یهاروش   یزمانهم عالوه،  به

ست و چیزی که در آینده خواهد بود  ال بوده نی ان فرد انچه قب
نابین است. هم هنوز نشده   است، بلکه چیزی بی

5. Neugarten et all 
6. Rountree 
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برا  اتریپو   ی اکتشاف علل    یرا  و  الگوها  خط  ثبت 
با  یزمان  سیرهای زندگی حوزه  مرتبط  توسعه   1های 

کرکرداده  و  رند  )او  منظر 252:1990-251  2،  اند  از   .)
و   فراگیر  مفهوم  دو  زندگی،  وجود    بلندمدتچرخۀ 

معبری   یا  و  مراحل  به  مسیر  گذارها.  و  مسیرها  دارد: 
می  داطالق  که  می شود  بروز  فردی  حیات  طی  کند. ر 

و   یکتا  فرد  فردمنحصربه مسیر  زیرا  ندارد،  وجود  ی 
فضاهای   به  بسته  را  مسیرها  از  طیفی  است  ممکن 
شغلی،   مسیر  تحصیلی،  مسیر  کند:  تجربه  نهادی 
و   سالمت  مسیر  مهاجرتی،  مسیر  تولیدی،  مسیر 

 زمانهم که مسیرهای فوق ممکن است    هرچندغیره.  
و باشند،  مسألهموجود  چنین  جوامعی  لی  در  ای 

پیدا   بروز  مختلف  مسیرهای  این  که  است  محتمل 
قالب    موردنظری  دادهایرو  کنند.می در  است  ممکن 

اجتماعی(، یا تاریخی  )  یخانوادگسن تقویمی(،  )  یفرد
)دنرخ   آستون،  س،  یدهند  و  .  (125:  1986هوگان 

توان سه بعد زمان را راجع به گذارهای  کلی می   طور به
زمان   گرفت:  نظر  در  سن  )  ی زندگاجتماعی 

 بیولوژیکی(، زمان اجتماعی و زمان تاریخی. 

بیولوژیکی(:  )  یزندگزمان   براسن    ی اگرچه 
انبوه رشد،  مفهوم  ی روانشناس  مسائل  و    یاز 

از سن    یشناختروش استفاده  زمان    ا ی  بیولوژیکیدر 
شاخص  به   یزندگ )بائر  رییتغعنوان  دارد    3،  وجود 

بالت1970 گل   کی،  اما1971،  4ی و    ت یواقع  کی  نیا  (، 
حالت   ن یدر بهتر  بیولوژیکی( ) ی م یاست که سن تقو

  ک یفرد در هر    کی  تیاز موقع   یب یتقر  یتنها شاخص
ف ابعاد  ز   ی روان  ای   ی ک یزیاز  است،  همان    را یمتعدد  از 

کودک می دوران  بزرگ  خانواده  در  فرد  که  ،  شودی 
م  یفرد  یهاتفاوت ظاهر  رشد  همچنی در    ن یشود. 

از    ی اریبس  ی برا  یمعنادار  ۀکنندینیبش ی پ،  سن
اجتماع رفتار  روان  ی اشکال  مگر  ست،  ین  یشناختو 

مالزمی   نکهیا آن   همراه   شناخت  خاص    با  جامعه  از 
باشد.به داشته  وجود  مرجع  چارچوب  مثال    عنوان 

ا  تیواقع  نیا   آن  بارز در  که  یمتحدهاالت ی است    ک ، 

 
1. life domains 
2. O' Rand and Krecker 
3. Baer 

ا    14دختر   معموال شناخته ادخترمدرسه  ک یساله  ی 
  یی در روستا  ساله  14یک دختر    که   ی در حال،  شودیم

نزد شرق  باشد.    کی در  فرزند  دو  مادر  است  ممکن 
از    ی وقتن،  یمع  تقویمی   سن   ک ی  ت یاهمبنابراین،  

شود،    ی بررس  یشناختانسان  ای   یشناختمنظر جامعه
تعر  میمستق  یتابع سن    یاجتماع  فیاز  زمان    ایاز 

 است.  ی اجتماع

اجتماعی:   پ  کی در  زمان  سواد  شیجامعه   5از 
آ نشان  ییهان ییداشتن  از  که  گذار    ک یدهنده 

مانند    گری د  یسنوضعیت    به  یسن  تیوضع است، 
.  مشخص است  ی ریپذبه بلوغ و ازدواج   یگذر از جوان 

شباهت اجتماع  نیب  یب یتقر  ی فقط  زمان    ی زمان  و 
ز   یزندگ در جوامع ساده ممکن    را یوجود دارد،  اگرچه 

قابل ازدواج  ،  به بلوغ  دنیدختر پس از رس  ک یاست  
( شود  گرفته  نظر  ازدواج(در  به  جامعه  گذار  در  اما   ،

مدت تا  او  از  مدرن،  پس  تلقبلوغ  ها  ازدواج    ی قابل 
به ی نم زمانشود.  خالصه،  با    ی اجتماع   یبندطور 

نهم   ی کی ولوژیب  یبندزمان ان  همچنستیزم   ن ی. 
سن  یمتفاوت   یهامجموعه  انتظارات  و    یاز 

پس  در جوامع مختلف وجود دارد،    یسن  ی هاتیوضع
م  یبنددرجه برا ی سن  چرخه    یتواند  به  دادن  شکل 

هم  یزندگ و  )نوگارتن  کند  (  57:  2013،  کاران عمل 
 شاخص کامل و جامعی نیست.  هرچند

تار  تاریخی    ی:خ یزمان  اجتماع زمان  را    ینظام 
م اجتماع  دهد ی شکل  نظام  خود  به   زین  ی و  نوبه 

هنجارها  یامجموعه  و نظام    رییدر حال تغ یسن  ی از 
  ی فرد  یکه چرخه زندگ   کندی م  جاد یرا ا   یریمتغ  یسن

  ی زندگ   یاجتماع   خ ی ( تار1962)   س ی. آر دهدی را شکل م
غرب   ی خانوادگ جامعه  در  و    ی ابیرد  یرا  است  کرده 

کند که تا قرن هفدهم و هجدهم، با رشد  ی م  شنهادیپ
شکل  یصنعت ظهور    یریگشدن،  و  متوسط  طبقه 

آموزش پد  نی ا،  یرسم  ی مؤسسات  نشد.    دار یمفهوم 
رو  یاوعه مجم  نیهمچن  تاریخ  ،  یاقتصاد  یدادها یاز 

ا یاست که مستق  یو اجتماع   یاسیس   ی بر روند زندگ  ما

4. Baltes & Goulet 
5. preliterate society 
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گذارد. ی م  ریکنند تأثیرا تجربه م  دادهایرو   هک  یافراد
زندگن،  ی بنابرا فرایند  ک ی  یچرخه  توسط    ی هافرد 

م  ریی تغ  مدتی طوالن   ی خ یتار که    ردیگی شکل 
تغ  ی اجتماع   ینهادها   ج یتدربه اما  یم  رییرا  دهد، 

زندگ تأث   زین  یچرخه    ی خ ی تار  ی دادهایرو  ریتحت 
م  قرار  وارن   .(60همان،  )  ردیگی گسسته  و    1جاهودا 

در    معتقدند که  سنتی  جوامع  زیستی    ها آن در  بلوغ 
اجتماعی   بلوغ  می   زمانهم  صورتبه و  دهد،  رخ 

محققان،   این  نظر  به  ندارند.  مشکلی  هیچ  جوانان 
هایی که  با تعداد سال  جامعه»بین سطح تمدن یک 

دهد، رابطه آن جامعه به دوران جوانی اختصاص می 
دارد:   وجود  باطلی  دور  معتقدند  آنان  دارد«.  وجود 
خود   که  جوانی  دوره  افزایش  با  است  برابر  تمدن 

با   است  این    دارمسألهمساوی  و  جوانی  دوره  شدن 
ا موضوع یعنی تهدیدی برای تمدن.   مشکلی که    اساسا

در جوانا می   ن  تجربه  صنعتی  محصول  جوامع  کنند، 
جامعه است و نه محصول ذاتی و طبیعی خود دوره  

)جونز،   زندگی  18:  1393جوانی  جریان  رو  این  از   .)
در    سرگذشت نوعی   که  است  فرد  اجتماعی 

عوامل  شکل هم  و  بیولوژیکی  سن  هم  آن،  گیری 
زندگی    مؤثر اجتماعی   تاریخ  ترتیب  بدین  است. 

به   در  اجتماعی،  اجتماعی  مقوالت  موزون  حرکات 
می  تبدیل  تاریخی،  زمان  موسیقی  لذا  مقابل  شود. 

فضای   در  اجتماعی  مقوالت  سیر  خط  ما،  دغدغه 
می  به  اجتماعی  قادر  مقوالت  این  خود  گویی  شود، 

توزیع   که  عینی  کنشگران  وجود  به  و  هستند  کنش 
مادی    هاآن زمان  فضا  ا در  و    الزاما سرعت  شرط 

حرکت  نیازی    استمرار  نیست،  اجتماعی  مقوالت 
 (. 106همان،  )  ناست

تاریخی زمان  لحاظ  از  ایران  فعلی  یک    جامعه 
جامعه در حال گذار است که از جامعه سنتی فاصله  

و   ا گرفته  نشده   کامال مدرنیته  این  وارد  در  است. 
زمان   لحاظ  از  گذار،  حال  در  تاریخی  حال  از  جامعه 

ن  اجتماعی  که  دارد  وجود  مبهم  از  وضعیتی  اشی 
چرخه زمانهم برجستگی   و  وجود    ی سنتهای  ی 

 
1. Jahoda and Warren 
2. individualization 

و  ) رواج  هاارزش هنجارها  و  ظهور  و  سنتی(  جامعه  ی 
است.    3گرایی و فردیت   2ی فردی شدن هاارزش نسبی   

وضعیتی   ساختاری    تنهانه چنین  سطح  نهادی    – در 
یی را مطرح نموده است بلکه در  هاابهام و    هاتعارض

نیز   فردی  سردرگمی انتخاب سطح  با  را  فردی  ها  های 
آشفتگی  به تعبیر گیدنز،  و  هایی همراه نموده است. 

مسیر   انتخاب  برای  راهنماهایی  تابلو  گذشته  در  اگر 
راهنمای   عالئم  هیچ  امروزه  داشت،  وجود  زندگی 

 مشخصی برای طی مسیر زندگی وجود ندارد. 

اندیشمندان    زندگی،  چرخۀ  فاکتور  کنار  در 
کرده اجتماعی   اشاره  اجتماعی  علل  دیگر  که  به  اند 

گذاری افراد در مسیر  توانند نوع انتخاب و اولویت می
اندیشمندان   دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  زندگی 

به   بسته  نظریهادگاهیداجتماعی  بر  ی  شان، 
جنسیت،   رایج،  ریپذجامعهفاکتورهای  هنجارهای  ی، 

تأکید دارند.  های والدین و... طبقۀ اجتماعی، سرمایه 
های  افراد یک طبقه معین در شیوه  4طبق نظر بوردیو 

ارزشطبقه رفتار  بندی،  و  ادراک  داوری،  گذاری، 
مشترک هستند. بوردیو فرایند میانجی میان طبقه و  

گزینشدریافت  عادت ها،  را  فردی  رفتار  و  واره ها 
می مفهوم  عادت پردازی  بوردیو  ناخودآگاه کند.  را    واره 

می  کسانی  جایگاه جمعی  در  که  یکسانی  داند  های 
عادت  چراکه  دارند،  و  قرار  شناختی  راهنمای  واره 

کند که افراد را قادر به بازنمایی  احساسی را فراهم می 
روش  به  طبقهجهان  و  مشترک  گزینش،  های  بندی، 

می  شیوه  یک  در  کنش  و  عادت ارزیابی  واره کند. 
گفتانشانه  سلیقه،  سایر  های  و  رویه  لباس،  ر، 

کند. کسانی که در یک جایگاه  ها را پدیدار می واکنش 
های مشابهی  طبقاتی مشترک سهیم هستند، سلیقه

انتخابی بین افراد   نوع گذار  نمونه ترجیح  برای  دارند. 
شغل، ازدواج و  کنند )چه گذاری را انتخاب می  کهن یا

سلیقه که  کسانی  بین  در  تحصیل(  ادامه  های  یا 
مشترک   طبقاتی  جایگاه  یک  در  و  دارند  مشابهی 

هم هستند،  داشت. سهیم  خواهد  بوردیو    خوانی 
و   کلی  دریافتی  را،  ی،  شناختانسان سلیقه 

3. individualism 
4. Bourdieu 
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ارزشارزش هنر،  نظر  گذاری  در  انتخاب  نوع  گذاری 
بی   هرچندگیرد.  می یک پدیده  طرف، طبیعی سلیقه 

می  نظر  به  شخصی  طبقو  جایگاه  با  ولی  ات  رسد، 
می تغییر  سلیقه  عینی  با  باال  طبقه  سلیقه  کند: 

متفاوت   کارگر  )طبقه    (. 724:  1394ترنر،  است 
می  بوردیو  دیدگاه  که  براساس  گرفت  نتیجه  توان 

تواند  نحوۀ انتخاب گذارهای اجتماعی در بین افراد می 
گرفته قرار  آن  در  والدین  که  پایگاهی  به    اند بسته 

 باشد.متفاوت 

 

دی عده این  ای  بر  اجتماعی  اندیشمندان  از  گر 
جهت عقیده مبنای  بر  افراد  انتخاب  که  گیری اند 

معتقد   1گیرد. پارسونز ارزشی نهاد خانواده صورت می 
جامعه فراگرد  در  کنشگران  که  پذیری،  است 

عمل کردن    تنهانه گیرندگانی منفعل هستند، کودکان  
عه را نیز  ها و اخالقیات جامبلکه باید هنجارها، ارزش 

فراگرد   را  شدن  اجتماعی  پارسونز  فراگیرند. 
می کارانهمحافظه تمایالت  ای  آن  طی  که    ی ازینداند 

بیشتر  ) قالب   ها آن که  جامعه  می را  کند(،  ریزی 
می  پیوند  اجتماعی  نظام  به  را  نظام  کودکان  و  دهد 

اجتماعی نیز وسایل برآورده شدن این تمایالت نیازی  
(. تمایالت نیازی  134:  1389ریتزر،  سازد )می   را فراهم

  ۀ عنصر مهم و جهت دهندۀ شخصیت فرد مثاببه که  
پذیری افراد  تا حد زیادی بیانگر روند و ماهیت جامعه

اجتماعی    است. از  ناشی  همرنگی  وجود  با  البته 
ای در داخل نظام به چشم  شدن، تنوع فردی گسترده 

اساس نظریه    (. بر135-   138:  1389همان،  خورد )می
خانواده   نهاد  در  که  شرایطی  تحت  افراد  پارسونز، 

  ها آن هایی که ملکۀ ذهن  اند و ارزش پذیر شدهجامعه
می شده انتخاب  به  دست  بزرگسالی  در  زنند.  است 

 ریتأثپذیری شخصیت افراد را تحت به عبارتی، جامعه
می  شخصیت قرار  و  ، افتهیپرورش های  دهد 

مختانتخاب  زبان  های  به  دارند.   شدهساده لفی 
انتخاب  می نحوه  پارسونز،  نظر  از  گفت،  توان 

 
1. Parsons 
2. Ulrich Beck 
3. Natural biography 

شخصیتی   نظام  از  متأثر  افراد  در    هاآن گذارهای  و 
جامعهمرتبه نوع  تأثیر  تحت  دیگر  آنان  ای  پذیری 

 است.

ی  دگیپاشازهم در دوران مدرنیتۀ متأخر و متأثر از   
دولت    دوران مدرن اولیه، مانند  دهندۀنهادهای جهت 

–    ... و  طبقاتی  هنجارهای  خانواده،  ملت، 
مانند   بک اندیشمندانی  نظریۀ    2اولریش  طرح  با 

معیار    شدن  ی فرد و  الگو  هیچ  معتقدند 
برای  اشدهنه ینهاد انتخاب دهجهت ی  افراد  ی  های 

انتخاب  بلکه  ندارد  بازار  وجود  موقعیت  و  فردی  های 
انتخاب   نیترمهم دهندۀ  جهت  افراد  عامل  های 

جهت   هستند. بر  مبتنی  افراد  انتخاب  گیری نوع 
شخصی ساز  یفرد .  استشخصی   یا  به  را    سازیی 

داند،  می   ی قبل  ی اشکال اجتماع  دن یاز هم پاش  یمعنا
خواسته مدرن  کنترل جوامع  محدودها،  و    ی هات ی ها 

  کنندهنییتع  یژگ یو .  شودی م   لیبه افراد تحم  یدیجد
از    شتری ب  یل یاست که خ  نیمدرن ا   یهادستورالعمل

کنند    هیخود ته  یها را براآن   یتا حد  د ی، افراد بالیاوا
از طرو آن  را  زندگ  ق یها  وارد  نامه خود  یاقدامات خود 

ز  ن یا  کنند. ا  ی ادی ارتباط  که    تیواقع  نیبا  دارد 
محدود  یسنت  یهادستورالعمل شامل    یهات ی اغلب 

ممنوع  ت یممنوع  ی حت  ا ی  دیشد )مانند    ت یاقدام 
پ جوامع  در  صنعت  شی ازدواج،  مانع    یاز  که  شدن 

اعضا م  ر یغ  یهاگروه   یازدواج    ی برا(  شودی مالک 
انجام دهد،    ی کار  د یمدرن، شخص با   یاجتماع   ی ایمزا

تالش ی دهد.  یا  انجام    ی وگرافی "ب  نی بنابرا  فعال 
"ب3یعیطب به  "ب4ی انتخاب  یوگراف ی"    ی وگرافی "، 

"زندگ5ی انعکاس انجام    یانامهی "،  خودتان  که 
تبددیدهیم خودتان  یزندگ  شود. ی م  ل ی"  انجام  نامه 

  (. 2007بک،  " است ) 6ز یآممخاطره   یوگرافی "ب  شهیهم
زندگ سبک  مورد  ساختار    یدر  آنچه  نهاد  و  خانواده 

  ی ک یدر    یعاد  یاز زندگ  یعنوان بخش هاست به مدت
طب موارد  کلی م   یتلق   ی عیاز  کلمه    ی دیشود، 

با یسازی "شخص تعبه  دی"  روند    کی   کنندهنییعنوان 

4. Selected biography 
5. Reflective biography 
6. Risky biography 
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مارت  یتلق م1991)  بتگ  نیشود.  "چسدی نوی (    ی زی: 
سخت به  دارد  اشاره  فردا  به  نمای م  ی که    ۀ ندیتواند 

  ک ی  ن یا  - عناصر هر دو را دارد    ییفردگرا  .امروز باشد"
آ   ی زدنمثال   ص یتشخ موج  و  حال    . است  ندهیاز 

شود،  ی م  ل یامکانات تبد  نیدر ب  یانهیبه گز  ...انسان
جنسیزندگ مرگ،  جسمانتی،  هو تی،  مذهب،  تی،   ،

همه با توجه به    -   ی ، روابط اجتماعدرازدواج، پدر و ما 
تصم  مقیاس قابل  از    یریگمی کوچک  بعد  هستند. 

گز  نکهیا با  میتقس  ییهانهیبه  همه    دیشد،  مورد  در 
)  یریگمیتصم  زیچ گرنشیم،  شود  بک  و  :  2002  1بک 
می (.  5-2 نظری  ادبیات  راستای  فاکتورهای  در  توان 

را   انتخابی  گذارهای  اولویت  و  انتخاب  با  مرتبط 
پیش  دامنه از  انتخاب  از  نامحدود  ۀ شدنییتعای 

جامعه جنس،  بر  مبتنی  تا  زیستی  طبقه  پذیری، 
بر   مبتنی  نیافتۀ  جهت  اجتماعی  نظر  از  انتخاب 

فردی شدن بک( تصور نمود. اما ارزیابی  بازار )  رقابت
که   است  برجستۀ  کنندمشخص تجربی  آهنگ  ۀ 

زمینۀ  یک  در  افراد  اجتماعی  گذارهای  انتخاب 
است.  -اجتماعی  خاص  تاریخی  دورۀ  و  با    فرهنگی 

فرضیه  شده،  طرح  نظری  ادبیات  به  های  توجه 
 اساسی پژوهش حاضر عبارتند از:

اول: می   فرضیه  نظر  به  د  رسبه  نسبت  نگرش 
انتخابی   اجتماعی  افراد  گذارهای  جنسیت  حسب  بر 

 تفاوت معناداری دارد. 

دوم:  می   فرضیه  نظر  بین  به  در  رسد  استقالل 
گذارهای  تصمیم به  نسبت  نگرش  و  فردی  گیری 

 رابطه معناداری وجود دارد. اجتماعی انتخابی 

می   فرضیه سوم: نظر  به  رسد  به  نسبت  نگرش 
انتخابی   اجتماعی  نوع  گذارهای  حسب  بر 

 پذیری افراد در خانواده تفاوت معناداری دارد. جامعه

می   فرضیه چهارم:  نظر  به  رسد  به  نسبت  نگرش 
انتخابی   اجتماعی  والدین  گذارهای  شغل  حسب  بر 

 تفاوت معناداری دارد. 

 

 
1. Beck and Beck-Gernsheim 

 ی تحقیقشناسروش 4
از    تحقیق  این  شیوشناسروش در  و  کمی  ۀ  ی 

جامعه آماری    ی استفاده شد.شی مایاز نوع پ  ی فیتوص
دانش  در  تحقیق  یاسوج  شهر  دوم  متوسطه  آموزان 

بر  تعداد آنان    که  اندبوده   1400  -  1399سال تحصیلی  
  وپرورش آموزش از اداره کل    اخذشدهاطالعات    اساس

بویراحمد،   و  کهگیلویه  بوده  8529استان  است. نفر 
نفر    2162دارس دولتی و  نفر در م  6367از این تعداد  

اساس   بر  نمونه  حجم  هستند.  غیردولتی  مدارس  در 
درصد و اطمینان    5فرمول کوکران و با ضریب خطای  

گردید   368درصد،    95 تعیین  اطمینان    نفر  برای  که 
گیری، نفر افزایش یافت. روش نمونه   374بیشتر به  

خوشه  حجمروش  با  متناسب  بدین  بوده   ای  است. 
مدار  که  مناطق  ردولتیغس  ترتیب  در  دولتی  و  ی 

شهر   اینکه  خوشه  عنوانبه مختلف  به  توجه  با  ها، 
دارد، معیار    وپرورش آموزش یاسوج فقط یک منطقه 

منطقه مالک  خوشهو  برای  تقسیمبندی  را  بندی  ها 
شد  داده  قرار  تقسیم    شهرداری  ناحیه  دو  به  که 

واستشده گرفتن    ،  نحوه قرار    ها رستانیدببراساس 
ها توزیع شد، مناطقی  در مناطق یک و دو پرسشنامه

در  هارستان یدبکه   بیشتری  بود،    هاآن ی  گرفته  قرار 
شد.  پرسشنامه   توزیع  پسران  بیشتری  و  دختران 

مورد توجه قرار    تعدادشانآموز نیز متناسب با  دانش 
مجموع در  در    گرفتند.  دختران  نفر    186  نمونه تعداد 

پسران    و شدند.    188تعداد  تعیین  تحلیل  نفر  واحد 
نفر شهر  دانش   یک  دوم  متوسطه  مقطع  آموزان 

تحصیلی   سال  در  است.  بوده   1400-1399یاسوج 
ها با استفاده از ابزار پرسشنامه حاوی  آوری داده جمع 
طیف  گویه  قالب  در  ساخته  محقق  پرسشنامه  های 

نمرات   با  شرایط  ستا  5تا    1لیکرت  به  توجه  با   .
بیماری   خاطر  به  حاکم  تعطیلی    19  دیکو خاص  و 

ا مدارس   پرسشنامه   عمال حضوری  توزیع  در  امکان  ها 
آموزان وجود نداشت. لذا با توجه به اینکه  بین دانش 

کالس  نظر  تمام  زیر  شاد،  شبکۀ  در  ها 
شبکه   وپرورش آموزش در  و  )واتساپ(  اجتماعی  های 
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ا ی تقرینکه و ا   حال برگزاری بود آموزان به  اکثر دانش  با
ها دسترسی داشتند تصمیم بر این شد که  این شبکه 

گروه  بین  در  و  ساخته  اینترنتی  های  پرسشنامۀ 
آموزان در شبکه شاد و واتساپ فرستاده شود.  دانش 

کل   اداره  حراست  از  رسمی  مجوز  با  ابتدا 
بویراحمد،    وپرورش آموزش و  کهگیلویه  استان 

با  پرسشنامه و  شد  فرستاده  مدارس  مدیران  برای  ها 
پرسشنامه  دییتأ لینک  مدارس  در  مدیران  ها 

دانش گروه کالسی  و  های  شاد  شبکه  در  آموزان 
 واتساپ ارسال شد.

تعاریف متغیرها و نحوۀ سنجش   4.1
 ها آن

 گذار اجتماعی  4.1.1
یا معبری اطالق می  شود  گذارهای اجتماعی مراحل و 

فردی   حیات  طی  در  می که  و  بروز  یکتا  گذار  کند. 
است  فردمنحصربه  ممکن  فرد  زیرا  ندارد،  وجود  ی 

تجربه   نهادی  فضاهای  به  بسته  را  گذارها  از  طیفی 
گذار   تولیدی،  گذار  شغلی،  گذار  تحصیلی،  گذار  کند: 

غیره.   و  سالمت  گذار  گذارهای    هرچندمهاجرتی،  که 
است   ممکن  چنین    زمانهم فوق  ولی  باشند،  موجود 

گذارهای  مسأله این  که  است  محتمل  جوامعی  در  ای 
گذار مورد    (. 14:  1397کنند )حسنی،  مختلف بروز می 

و   جسمانی  گذار  نه  تحقیق  این  در  استفاده 
است.شناختروان اجتماعی  گذار  بلکه  از    ی،  منظور 

که   است  این  تحقیق  این  در  اجتماعی  گذار 
مقطع  دانش  در  تحصیالت  اتمام  از  پس  آموزان 

آیا  )م تصمیم دارند وارد چه کاری بشوند؟متوسطه دو
می  کار  بازار  میوارد  تحصیل  ادامه  یا  شوند؟  دهند؟ 

 کنند؟(. ازدواج می 

 ازدواج اجتماعیگذار 
در   ازدواج  و    موردمطالعهجامعه  سن  پایین  ا  نسبتا

های اجتماعی مانند خودکشی  ها و آسیب اغلب تنش 
مخالفت  اساس  بر  با   دختران،  های  ازدواج دختران 

می  اتفاق  شده"  "تسریع  و  همچنین  تحمیلی  افتد. 
مهم  از  زیادی  آیینبخش  در  ترین  گذار  مناسک  و  ها 

شود.  به "ازدواج" مربوط می   موردمطالعهبین جامعۀ  

مهم  از  یکی  گزینهبنابراین  انتخابی   ترین  های 
دانش پیش  بهروی  متوسطه،  دختران،  آموزان  ویژه 

شاید   و  ازدواج  انتخاب  است.  همسرگزینی  به  اجبار 
  ۀ عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پای

می  موجب  جنسی،  پایای  )ساروخانی،    شودروابط 
به  25  -26:  1390 اجتماعی  گذار  تحقیق،  این  در   .)

اساس   بر  شد    4ازدواج  ارزیابی  ساخته  محقق  گویه 
موافقت   میزان  اساس  بر  را  خود  نگرش  پاسخگو  که 

ای  نمره   5ای ها در دامنهالفت خود با این گویه یا مخ
 کرد. از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم ابراز می 

 گذار اجتماعی ادامه تحصیل
با   بحث    شدن  یصنعتامروزه  گسترش  و  جوامع 

و  "شایسته  عالی  آموزش  به  دسترسی  ساالری" 
مهم  از  یکی  تحصیلی  مدرک  راهداشتن  های  ترین 

پایگاه و  هویت  به    کسب  دسترسی  اجتماعی، 
های شغلی، اقتصادی و توسعه انسانی تلقی  فرصت 

گذار  می نوع  این  سنجش  تحقیق،  این  در  شود. 
طریق   از  طیف    3اجتماعی  با  ساخته  محقق  گویه 

خود   انتخابی  ترجیح  محقق  که  گرفت  صورت  لیکرت 
در   و  لیکرت  طیف  اساس  بر  را  تحصیل  ادامه  به 

نمره دامنه پنج  از  ای  تا  1ای  مخالفم(  ا  ا  5)کامال )کامال
 .نمودموافقم( ابراز می 

 بازار کار گذار اجتماعی ورود به 
بازار کار  برا   یبازار  تقاضا  و  عرضه  آن  در  که    ی است 

مع فعالن،  یکار  انجام  م  نیمع  تیجهت    ابد یی نمود 
که سن افراد امکان ورود آنان به مشاغل    البته ازآنجا

نمی  فراهم  را  بوده آورد،  رسمی  این  که  منظور  است 
اتمام  دانش  از  بعد  دارند  تمایل  اندازه  چه  تا  آموزان 

منظور کسب درآمد، وارد بازار  شان، به دورۀ تحصیلی 
نیز   اجتماعی،  گذار  نوع  این  سنجش  برای  شوند.  کار 

گردید    3 مطرح  لیکرت  طیف  با  ساخته  محقق  گویه 
  توانست نگرش خود را با انتخاب یکی که پاسخگو می 

گزینه ابراز  از  موافقم(  خیلی  تا  مخالفم  )خیلی  های 
 .کند

انتخابی   اولویت  به  بردن   پی  برای  همچنین، 
دانش  از  والدینشان،  و  خواسته پاسخگویان  آموزان 

مدنظر   انتخاب  یا  خود  انتخابی  اولویت  تا  شد 
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،  کار  بازارشان را در بین سه گذار مهم  ورود به  والدین 
ازدواج، و  تحصیل  از    ادامه  اهمیت  ترتیب    3تا    1به 

ازاولویت  نمایند.  در    آنجایی   بندی  والدین  ا  معموال که 
زندگی   مختلف  مسیرهای  و  آینده  به  راجع  خانواده 

می  صحبت  دانش فرزندانشان  لذا  از  کنند  آموزان 
اولویت  در  را  گذارها  کدام  والدین    3تا    1های  اینکه 

 دهند مطلع هستند.قرار می 

 ری خانوادگیپذینوع جامعه 4.1.2
  دارد که   دیتأکپذیری بر این  در این تحقیق نوع جامعه

پذیری و  اعضای خانواده فرد پاسخگو در حین جامعه
به سمت کدام  وگوهاگفت در   بیشتر  را  روزانه فرد  ی 

یا   تحصیل  ادامه  ازدواج،  انتخابی   گذارهای  از  یک 
می  ترغیب  و  تشویق  سنجش  اشتغال  برای  کنند. 

جاممتغیر   خانواده    ی رپذیعهنوع  محقق    10در  گویه 
گردید  مطرح  جامعه  ساخته  تحصیلی،  که  پذیری 

پذیری کار سه شاخص  ی ازدواج و جامعهریپذجامعه
بودند که این متغیر  و    فیطهمگی در قالب   ،  لیکرت 

گزینه  از  یکی  خیلی  پاسخگو  تا  مخالفم  )خیلی  های 
  تا  1ای موافقم( را انتخاب و در سطح سنجش فاصله 

 گیری شد. اندازه  5

 گیری فردیاستقالل در تصمیم 4.1.3
در این مقاله منظور از استقالل فردی این است که   

و   بگیرد  تصمیم  خودش  برای  بتواند  خودش  شخص 
ی زندگی خود را با اختیار و اراده تام انتخاب  هات ی اولو

متغیر   سنجش  برای  تصمکند.  در    ی رگیم یاستقالل 
که    12ی  فرد گردید  مطرح  ساخته  محقق  گویه 

گزینه  از  یکی  خیلی  پاسخگو  تا  مخالفم  )خیلی  های 
طیف   طریق  از  متغیر  این  کرد.  انتخاب  را  موافقم( 

فاصله  سنجش  سطح  در  و  از  لیکرت    5تا    1ای 
 ی شد.ریگاندازه

 شغل والدین  4.1.4
  گونه ن یا شغل را    زین  یقانون استخدام کشور  7  ماده  

و    ف یعبارت از مجموع وظا  شغل  تعریف کرده است:
است که    یمرتبط و مستمر و مشخص   یهات یمسؤول

ادار  امور  سازمان  طرف  استخدام  یاز  کشور    ی و 
شناختهبه واحد  کار  )عنوان  باشد  قانون  شده 

شغل    رای سنجش متغیر(. ب1345استخدام کشوری،  
قالب    2  والدین  در  ساخته  محقق  باز    سؤال گویه 

شغل  که  شد  خواسته  پاسخگو  از  که  گردید  مطرح 
سطح   در  متغیر  این  بنویسد،  را  خود  مادر  و  پدر 

مشاغل   بندیگیری شد. دستهای اندازه سنجش رتبه
بوده  صورت  این  مبنای  به  بر  را  مشاغل  که  است 

و   درآمد  باال،    یاجتماع  ژیپرستمیزان  دسته  سه  به 
 است.متوسط و پایین طبقه بندی شده

 جنس  4.1.5
درواقع،   ویژگی جنس  به  تمایزات  اشاره  و  ها 

ویژگی  و  داردبیولوژیکی  مرد  و  زن  بین  فیزیکی  .  های 
محقب گویه  یک  از  جنس  متغیر  سنجش  ق  رای 

که   از پاسخگو خواسته شد  که  ساخته مطرح گردید 
سطح   در  متغیر  این  کند،  مشخص  را  خود  جنسیت 

 گیری شد.سنجش اسمی اندازه

 اعتبار و پایایی پژوهش  4.2
به   در  حاضر،  تعپژوهش  اعتبار    زان یم  نییمنظور 

  ی ها همچون انجام مقدماتوه ی ش یپرسشنامه از برخ 
برا ا  نییتع  ی پژوهش  مشکالت  و  در    یحتمال مسائل 

د  از  استفاده  و  پژوهش  نظران  صاحب   دگاهیسؤاالت 
برا متخصصان  صور  افتن ی  ی و  سؤاالت    ی اعتبار 

استفاده   ا   .شدپرسشنامه  شده   اوال که  سعی  است 
میگویه  را  تحقیق  متغیرهای  که  از  هایی  سنجند 
اساتید  گویه  نظر  زیر  که  پیشین  تحقیقات  های 

شده  اجرا  و  برای  اند  استفاده  یا  و  شوند  انتخاب 
گویه  بهترین  از  انتخاب  جدید  متغیرهای  برای  ها 

نظرات محققین و اساتید استفاده گردد. سپس یک  
تدوین  پرسشنامه  دیگر  و  بار  اساتید  رؤیت  به  شده 

نظرات   از  و  رسید  تصحیح    هاآنمتخصصان  برای 
پرسشنامه کمک گرفته شد، همچنین از روش تحلیل  

تعیین   برای  شده عاملی  استفاده  اعتبار  است،  میزان 
اعتبار   نوعی  از  تحقیق  این  پرسشنامه  ترتیب  بدین 

سازه  اعتبار  و  است.  محتوایی  برخوردار  منظور به ای 
م ن  ییایپا   زانیحصول  روش    زیپرسشنامه  از 

  ی ها که با استفاده از روش آلفاه یگو   ی درون  ی هماهنگ 
صورت   شدگرفته،  کرونباخ  پایایی    .استفاده 

کرونباخ  پرسشن آلفای  با  درصد  85امه    دست به/. 
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جمع   آمده از  بعد  داده است.  کامل  بین  آوری  در  ها 
آماری    374 نمونه  کل  از  کرونباخ  آلفای  نمونه  نفر 

گرفته شد که نتیجه آن در جدول زیر آمده است. در  

گویه  کل  آلفای  آلفای  از  و  نبودند  معتبر  که  هایی 
از آن از کل فرایند    پایینی برخوردار بودند حذف و بعد 

 تحقیق حذف شدند. 

 
 ضریب پایایی مربوطه   ها و متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به همراه تعداد گویه   1جدول  

 تعداد گویه  پایایی متغیرها  

قل 
ست

ی م
ها

یر
تغ

م
 

 پذیری خانوادگی نوع جامعه
 3 /. 77 ازدواج 

 3 /. 59 تحصیل 
 4 /. 60 بازار کار

 12 /. 80 گیری فردی استقالل در تصمیم
 1 - جنسیت 

 2 - شغل والدین 

یر  
تغ

م
ته 

س
واب

 

تخابی  جتماعی ان  گذارهای ا
 3 /.706 شغل 

 3 /. 765 ادامه تحصیل 
 4 /. 838 ازدواج 

 - 2/76 کل پرسشنامه  آلفای کل
 

گویه  درونی  همبستگی  بررسی  گذارهای  برای  های 
استفاده   عاملی  تحلیل  روش  از  انتخابی،  اجتماعی 

 است:  آمده گردید که نتایج آن در جداول زیر 

قبل از تحلیل عامل ابتدا باید اطمینان حاصل کرد  
داده  تعداد  آیا  عاملی  که  تحلیل  برای  موجود  های 

از   منظور  این  برای  خیر؟  یا  هستند  مناسب 
بارتلت    KMOهای  شاخص آزمون  استفاده  و 

براساس نتیجه    (2طبق اطالعات جدول )است. شده

با    K-M-Oآزمون   برابر  آن  مقدار  .  است/.  744که 
تحقیق  داده  عامل   ل یتقلقابل های  تعدادی  های  به 

بارتلت    است زیربنایی   آزمون  نتیجه  همچنین  و 
کوچک 1567/ 515) خطای  سطح  در  که   )( از  (  01/0تر 

ماتریس همبستگی    دهد کهدار است نشان می معنی
گویه  واحدی  بین  ماتریس  یک  ستینها،  از  یعنی   ،

های داخل هر عامل همبستگی باالیی  طرف بین گویه
با    های یک عاملوجود دارد و از طرف دیگر بین گویه 

 شود. عامل دیگر همبستگی مشاهده نمی 
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 آزمون کفایت نمونه گیری   2جدول  

K-M-O 744 / 

 آزمون بارتلت 
Chi-Square 515 /156 7 

 45 درجه آزادی 

 / 000 سطح معناداری 

 

عامل فقط    10دهد که از مجموع  ( نشان می 3جدول )
ویژه   مقدار  عامل  هستند  هاآن سه  یک  از  که    باالتر 

مقدار   با  اول  بیش 3/ 71)   ژه یو عامل  سهم  (  ترین 
(16/37  ( ویژه  مقدار  با  سوم  عامل  و    1/ 96درصد(، 

( سهم  واریانس    11/ 889کمترین  تبیین  در  را  درصد( 

داشته  10 مربوطه  تبیین  گویه  واریانس  مقدار  اند. 
نیز   دوم  عامل  برای  بوده   614/19شده  است. درصد 

عامل   سه  هر  مجموع    671/68اند  توانسته  باهمدر 
گویه واریانس  از  گذارهای  درصد  به  مربوط  های 

 کنند.اجتماعی انتخابی را تبیین  

 
 ها عامل مقدار ویژه و درصد ویژه و درصد تجمعیِ واریانس مربوط به    3جدول  

واریانس مقدار ویژه  عامل   ها انسیوارجمع  درصد 

1 717/3 168/37 168/37 

2 961 /1 614/1 9 782 /56 

3 189/1 889/1 1 671/68 

 

و تلخیص گویه  های گذارهای اجتماعی  بارهای عاملی 
( خروجی ماتریس چرخیده  4انتخابی: جدول شماره )

نشان می  را  یک    دهد که شاملشده اجزا  هر  بارهای 
در چهار عامل   از چرخش    ماندهی باق از متغیرها  پس 

مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر    هرچقدر.  است
تغییرات   کل  در  بیشتری  نقش  مربوطه  عامل  باشد، 

ها را  دارد. این جدول گویه  موردنظر)واریانس( متغیر  
عامل اول که تحت    در سه عامل تلخیص کرده است.

ازدواج   دوم،    است عنوان  عامل  گویه،  چهار  شامل 
عامل  و  گویه  سه  دارای  که  دارد  نام  تحصیل    ادامه 

 سوم، شغل است که سه گویه را داراست. 
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 های گذارهای اجتماعی انتخابی تحلیل عاملی گویه   4جدول  

 گویه ها  ها عامل

عامل  
 اول 

وم   عامل د
عامل  

 سوم

 ازدواج 
ادامه  

 تحصیل 
 شغل 

اج 
دو

از
 

اج دهمیم  ترجیح من  / 828 کنم  ازدو

 

 

ا مناسبی آدم و بیاید پیش شرایطش اگر میم ترجیح شود پید  یجابه ده
 .کنم  ازدواج وی با تحصیل ادامه

813 / 

د امروزه ر زیاد مجرد دختران تعدا سبی پسر است، اگ د پیدا منا  ترجیح شو
واج اول دهممی  .دهم تحصیل ادامه اینکه تا کنم ازد

796 / 

اج که کسانی کنممی فکر ی ازدو  / 743 دارند  تریفقمو زندگی کنندم

ه  
دام

ا
یل 

ص
تح

 

ی ترجیح من  / 889  دهم  تحصیل ادامه دمم

 / 852  بخوانم  درس دهمیم  ترجیح من
صیل ادامه که کسانی کنممی فکر ریموفق زندگی دهندمی تح  / 702  دارند  ت

کار
ار 

باز
ه 

د ب
رو

و
 

ی ترجیح م کار بازار وارد دهمم  شو

 

891 / 

ی شوندمی کار بازار وارد که کسانی کنممی فکر ق زندگ رند تریموف ا  / 890 د
م اگر پس است سخت شغل دنکر  پیدا امروزه  یک حاضر حال در بتوان

م پیدا شغلی ی شغل آن وارد کن  شوم م
432 / 

 

 های پژوهشیافته 5
 های توصیفی پژوهش یافته  5.1

اطالعات   اساس  درصد    7/49،  آمدهدست به بر 
  19/ 5درصد پسر هستند.  3/50پاسخگویان دختر و  

ساله،    16درصد    6/35ساله،    15درصد از پاسخگویان  
و    18درصد    16/ 0ساله،    17درصد    9/25   2/ 9ساله 

بودند.    19درصد   در    2/72ساله  پاسخگویان  درصد 
و   دولتی  غیردولتی    8/27مدارس  مدارس  در  درصد 

می  اطالعات  خوانند.  درس  ، آمدهدست به براساس 
اول   و    درصد   2/89انتخاب    درصد   89/ 4دختران 

دانش  تحصیل  پسران  ادامه  مدرسه،  از  بعد  آموز 
اول   انتخاب  همچنین  و    درصد  1/94است.  پدران 

فرزندان  درصد  4/91 برای  اتمام  مادران  از  بعد  شان، 
دوم   اولویت  است.  تحصیل  ادامه    6/69مدرسه، 

پسران ورود به بازار کار    درصد  6/68و    دختران  درصد
  درصد   5/66پدران و    درصد  4/65دوم  است و اولویت  

به شدن  وارد  فرزندانشان  برای  بود  مادران  کار  ،  بازار 
ا ینها   و   ان یپاسخگواولویت آخر برای هر سه گروه از    تا

و    درصد   0/64) و    درصد   8/63دختران  پسران 
و    درصد  7/61  همچنین  ان(  مادر   درصد  4/64پدران 

 1بعد از اتمام مدرسه ازدواج بود.

که فراوانی و درصد فراوانی    (5جدول )با توجه به  
دهد، در ترجیح  گذار  آموزان را نشان مینگرش دانش 

کم،    4/14شغلی،     42/ 5متوسط،    درصد   43/ 0درصد 
تحصیل،   ادامه  گذار  در  زیاد،  کم،    2/ 7درصد  درصد 

و    0/19 متوسط  و    3/78درصد  زیاد،  گذار  درصد  در 
و    7/29کم،    درصد  8/62ازدواج،   متوسط    2/7درصد 

کرده  انتخاب  را  زیاد  نمرۀ  درصد  میانگین  اند. 
نمره   از  به    2/ 87پاسخگویان  گذارها،  از  یک  هر  برای 

شغلی   گذار  برای  ادامه  28/2ترتیب،  انتخابی  گذار   ،
ازدواج    75/2تحصیل   انتخابی  گذار    44/1و 

 است. بوده 

 
ی . برای فهمیدن  1 دیدگاه والدین در خصوص نوع گذار انتخاب

آموز خواسته شد از آنها سؤال پرسیده نشد، لذا از خود دانش
ا والدینشان دوست دارند طبق اولویت بندی،  که به نظر آنه

 کدام یک از گذارها را انتخاب کنند. 
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 متغیر گذارهای اجتماعی   آموزان نسبت به ، فراوانی و درصد فراوانی نگرش دانش ن ی انگ ی م   5جدول  

 نوع گذار 
ی  شغلی   ازدواج  تحصیل

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
 8/62 235 7/2 10 4/14 54 کم

 7/29 111 0/19 71 0/43 161 متوسط 
 2/7 27 3/78 293 5/42 159 زیاد

 48/6 13/ 79 8/ 90 میانگین 
 

جدول   در  مندرج  اطالعات  به  توجه  )با  که    ( 6شماره 
آموزان با والدین  های ترجیحی دانش مقایسه انتخاب 

می  نشان  اول  را  اولویت  که  است  این  از  حاکی  دهد 
دانش  و  دوم،  والدین  اولویت  تحصیلی،  گذار  آموزان 

ورود به بازار کار و اولویت سوم ازدواج است. درواقع  
ترجیحی بین والدین و   توان گفت نوعی همانندی می

 آموزان وجود دارد.دانش 

 
 آموزان با والدین رجیحی دانش ی ت ها انتخاب مقایسه    6جدول  

 اولویت  
 گذار ازدواج  گذار تحصیلی  گذار شغلی 

 ن ی انگیم درصد  فراوانی  ن ی انگیم درصد  فراوانی  میانگین  درصد  فراوانی 

 پدر
 9/2 11 اول 

28/2 
347 8/92 

11 /1 
25 7/6 

8/6 246 دوم  56/2 5 12 2/3 113 2/30 

 1/63 236 0/4 15 3/31 117 سوم

 مادر 
 2/3 12 اول 

28/2 
339 6/90 

13/1 
31 3/8 

5/6 245 دوم  55/2 5 20 3/5 104 3/27 

 9/63 239 0/4 15 3/31 117 سوم

 خود فرد 
 3/4 16 اول 

22/2 
334 3/89 

18/1 
33 8 /8 

 3/27 102 2/3 12 3/69 259 دوم  55/2

 9/63 239 7/ 5 28 5/26 99 سوم

 

 تحلیل تبیینی پژوهش  5.2
برای پی بردن  به اینکه آیا اطالعات به دست آمده از  

از    میتعمقابل نمونه،   خیر؟  یا  است  آماری  جامعه  به 
این  هاآزمون شد.  استفاده  استنباطی    ها آزمون ی 

متناسب با سطح سنجش متغیرها و منطق سؤاالت  
 . اندشدهی تحقیق برگزیده هاه یفرضو 

گیری فردی، نوع  استقالل در تصمیم  5.2.1
پذیری در خانواده و نگرش  جامعه

  نسبت به گذارهای اجتماعی انتخابی
 ازدواج 

همبستگی   مستقل    رهیدومتغآزمون  متغیرهای 
نسبی با متغیر وابسته گذارهای اجتماعی    – ای  فاصله

سنجش   سطح  با  متغیرهای  رابطه  برای  انتخابی، 
همبستگی    – ای  فاصله آزمون  از  تحقیق  نسبی 

ادوس شد.  استفاده  پیرسون  در  ویه  ستقالل 
جامعهفرد  یریگمیتصم نوع  و  تحصیلی،  )  یریپذی 

 و ازدواج( وارد آزمون همبستگی شدند.  بازار کار
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می  ازدواج  گذار  خصوص  متغیر در  که  گفت  توان 
بیشترین  ریپذجامعه ازدواج  و  50)  یهمبستگ ی   )./
کمترین  جامعه تحصیلی  با  13)   یهمبستگ پذیری   )./

در   استقالل  داشتند.  ازدواج  گذار  با  را  مثبت  جهت 
جهت  تصمیم با  همبستگی  فردی  (  ./36)   یمنفگیری 

استقالل   پاسخگو  چه  هر  یعنی  دارد.  ازدواج  گذار  با 
تصمیم  در  احتمال  گیریبیشتری  باشد  داشته  اش 

. به عبارتی،  یابدانتخاب گذار به ازدواج وی کاهش می 
ی مستقل گزینۀ گذار ازدواج را کمتر  ریگجهت افراد با  

 کند.اولویت اول خود انتخاب می  عنوانبه

آماره تحصیلی،  گذار  خصوص  این  در  بیانگر  ها 
تصمیم در  استقالل  متغیر  که  با  است  فردی  گیری 

)جهت   جامعه25مثبت  متغیر  و  با  /.(  ازدواج  پذیری 
بیشت25)  ی منفجهت   متغیر /.(  و  همبستگی  رین 

همبستگی را با    نی( کمتر/.14)  یل یتحصپذیری  جامعه
در   فرد  اگر  داشتند  تحصیلی  گذار  با  مثبت  جهت 

/.( اولویت  25احتمال )بهگیری مستقل باشد  تصمیم
می  انتخاب  تحصیل  ادامه  را  منفی  اول  جهت  کند. 

پذیری کار و ازدواج حاکی از این است  اولویت جامعه 

جامعه  اولویت  انتخاب  با  به  که  ازدواج    زانیمپذیری 
را    (-/.25) تحصیلی  گذار  اول    عنوان بهفرد  اولویت 

 کند. انتخاب نمی 

که   گفت  باید  کار  بازار  به  ورود  گذار  مورد  در 
جامعه ) پذیری  متغیر  جامعه33ازدواج  و  پذیری  /.( 

( بیشتری33کار  متغیر /.(  و  همبستگی  ن 
را  09)  یل یتحصپذیری  جامعه همبستگی  کمترین   )./

تصمیم  در  استقالل  داشتند.  کار  گذار  به با  گیری 
( بازار  -/.24مقدار  به  ورود  گذار  با  منفی  جهت  با  و   )

نشان   رابطه  منفی  جهت  دارد.  همبستگی  کار 
تصمیم می در  فرد  استقالل  چه  هر  که  گیری  دهد 

احتم باشد  کار  بیشتر  بازار  به  ورود  گذار  انتخاب  ال 
می  جهت  کاهش  و  نوع  در    های همبستگ یابد. 

جامعه اولویت  متغیر  خانواده  خصوص  در  پذیری 
در   خانواده  نهاد  نقش  که  دارد  این  از  نشان 

همچنان  تصمیم فرزندان  در    مؤثر گیری  گرچه  است 
جامعه نوع  بین  تضادهایی  موارد  پذیری  بعضی 

فردی وجود دارد اما همچنان نهاد    استقالل   خانواده و
 است.  مؤثرخانواده بر نوع انتخاب و تصمیمات فرد 

 
نسبی و متغیرهای وابسته    – ی  ا فاصله نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با سطح سنجش    7جدول  

 تحقیق 

 

گذارازدواج 
صیلی  

گذارتح
 

گذار 
 

کار
خانواده ریپذجامعهاولویت( نوع )  ر   ی د

ستقالل
ا

  
در  

صمیم
ت

گیری فردی 
 

 ازدواج  تحصیل  کار

 **/36.- **/50. **/13. **/ 34. **./51 **31.- 1 گذار ازدواج 

 ی لیگذار تحص

 

1 -.11/* -.17/** .14/** -.25/** .25/** 
 گذار کار

 

1 .33 /** .09 / .33 /** -.24/** 
 کار

 

1 .16 /** .58 /** -.42/** 

 تحصیل 

 

1 .03 / -.19 /** 
 ازدواج 

 
1 -.39/** 

 1  ی فردی ریگمیتصمدر   استقالل

خطای کمتر از ) ** ی در سطح  ستگ ریب همب 0ض امنه  -(0/ 1  دو د
0) خطای کمتر از  سطحضریب همبستگی در   * نه  –( 5/0  دو دام
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جنس و نگرش نسبت به گذارهای   5.2.2
 اجتماعی انتخابی 

و   دختران  انتخابی  گذارهای  تفاوت   بررسی  برای 
دانش  )پسران  تی  آزمون  از  نمونه    (tآموز  دو  با 

مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون به نظر  

بین  می گذارهای  رسد  به  نسبت  نگرش  و  جنس 
وجود    اجتماعی  معناداری  رابطه  نوع    و   دارد نانتخابی 

ه سه گذار اجتماعی )ورود  نگاه هر دو جنس نسبت ب
مشابه   تحصیل(  ادامه  ازدواج،  کار،  بازار  و    است به 

نوع   به ترجیح  یکسانی  نگرش  پسران  و    گذار دختران 
 بعد از اتمام مدرسه دارند. انتخابی خود 

 ی مربوطه ها آماره ارزیابی تفاوت دختران و پسران در خصوص نوع گذار اجتماعی ترجیحی و    8جدول  

 
 پسران دختران 

 داری سطح معنی مقدار تی
 میانگین نمره فراوانی  میانگین نمره فراوانی 

ار 
گذ

ع 
نو

بی 
خا

انت
 

 /. 74 . 32 9.63 188 9.74 186 بازار کار 
 /. 08 - 10.74 8.93 188 8.20 186 ازدواج 

 /. 43 /. 78 12.67 188 12.82 186 تحصیلی
 

شغل والدین و نگرش نسبت به  5.2.3
 گذارهای اجتماعی انتخابی 

گذارهای   و  والدین  شغل  بین  رابطه  سنجش  برای 
به    یاجتماع ورود  و  تحصیالت  از  کار  بازار )ازدواج،   )

شد. استفاده  آنووا  آزمون    آزمون  نتایج  به  توجه  با 

والدین    توانی م(  9  شمارهجدول  )  آنووا شغل  گفت، 
معنی بر  تأثیر  اجتماعی    ک یچ یهداری  گذارهای  از 

تحصیل  گانسه ادامه  و  کار  بازار  به  ورود  شغلی،  ۀ 
 ندارد.

 
 شغل والدین و نگرش نسبت به گذارهای اجتماعی   9جدول  

 سطح معناداری  F انحراف معیار  میانگین  فراوانی  

اج 
دو

از
 

 / 63 1/ 54 109 پایین
 

151 / 
 

86 / 
 / 70 1/ 56 251 متوسط 

 / 63 64/1 14 باال

ت 
یال

ص
تح

 

 / 41 86/2 109 پایین
 

53 / 
 

58/0 
 / 38 77/2 251 متوسط 

 / 57 78/2 14 باال

ار  
باز

ه 
د ب

رو
و

 کار

 / 67 19/2 109 پایین
 

20/1 
 

30 / 
 / 72 07/2 251 متوسط 

 / 42 21/2 14 باال

 رگرسیون چندگانه  5.2.4
میزان    کردن  برآورد  و    ریتأثبرای    ریتأثکلی 

)و    استانداردشده از  خالص  یک  هر  بتا(  ضریب 
اجتماعی   گذارهای  بر  ادامه  )  یانتخاب متغیرها  ازدواج، 

به   ورود  کار( تحصیل،  از    صورتبه   بازار  جداگانه 
 است.استفاده شده زمانهم رگرسیون 

تصمیم  درمجموع  در  استقالل  متغیر  گیری چهار 
(،  کار  بازارو    ازدواجتحصیل،  )  ی ریپذفردی، نوع جامعه

شده(  )   جنس والدین دامی  شغل  معادله    و  وارد 
 رگرسیونی شدند. 

متغیرهای  رگرسیون،  معادلۀ  نتایج  اساس  بر 
جامعهجامعه ازدواج،  و  پذیری  تحصیلی  پذیری 
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تصمیم  در  تأثیر  استقالل  والدین  شغل  و  گیری 
ی بر ترجیح  گذار اجتماعی به ادامه تحصیل  داریمعن

متغیرها،   به  مربوط  بتای  ضریب  اساس  بر  داشتند. 
گفت  می تصمیم  ریتأثتوان  در  استقالل  گیری متغیر 

پذیری  /.( بیشتر از متغیرهای جامعه16)   یبتافردی با  
  ازدواج پذیری  /.( و جامعه11با ضریب بتای  )  یلیتحص

) -./16  یبتابا  ) والدین  شغل  و  است.  بوده   (-/ 10( 
مربوطه،   متغیرهای  تأثیر  نوع  اساس  بر  همچنین، 

ی و ریگم یتصمگفت افزایش در استقالل در    توانیم

گذار   جامعه احتمال  افزایش  موجب  تحصیلی  پذیری 
با   افرادی  مقابل،  در  تحصیل،  ی  ریپذجامعهادامه 

مشاغل   با  والدینی  که  افرادی  و  ازدواج  بر  مبتنی 
دارند  پایین  گذار    احتمال   سطح  که  است  کمتری 

کنند.   انتخاب  را  تحصیلی  این    درمجموعاجتماعی 
متغیر   واریانس    از   درصد   10  اندتوانسته  باهمچهار 

دانش  اجتماعی  گذار  را  نوع  تحصیل  ادامه  به  آموزان 
 تبیین کنند.

 
 زمان هم نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره گذار اجتماعی تحصیلی با روش    10جدول  

گذارهای اجتماعی
 

انتخابی 
 

 
 مقدار ثابت 

ب رگرسیون
ضری

ستاندارد  
ب تأثیر ا

ضری
 

  
مقدار 

 تی

سطح معناداری
 

مقدار  
ف )

ا
f )

 
 

ستگی چندگانه
ب همب

ضری
 

ب تبیین
ضری

 

ستاندارد 
ب تبیین ا

ضری
 

لی
صی

تح
ذار

گ
 

 00/0 27/10 - 52/2 مقدار ثابت 

 
 
 

21/5 
 

 
 
 

32 ./ 

 
 
 

10 ./ 

 
 
 

08 / 

 00/0 96/2 /16 / 009 گیری استقالل در تصمیم
 04/0 - 01/2 -/10 - /060 شغل والدین 

 /. 86 /. 17 /. 009 /. 007 جنسیت

در  یریپذ( جامعهتینوع )اولو
 خانواده

 /95 /. 05 / 003 / 000 کار

 /. 02 2/ 28 /. 117 / 031 تحصیل

 / 00 - 66/2 -/167 - /023 ازدواج 

 

همچنین بر اساس نتایج معادله رگرسیون متغیرهای  
جامعهجامعه و  تحصیلی  ازدواج،  پذیری  پذیری 

تصمیم در  فردی  استقالل  بر  معنی  ریتأثگیری  داری 
به   اجتماعی  گذار  براساس  ترجیح   داشتند.  ازدواج 

می  مربوطه  بتای  گفت  ضریب  نوع   ریتأثتوان  متغیر 
پذیری مبتنی بر ازدواج توسط خانواده با بتای  جامعه

پذیری تحصیلی )با  بیشتر از متغیرهای جامعه  /.(36)
بتای   و12ضریب  تصمیم   /.(  در  فردی  استقالل  گیری 

بتای   بوده -/ 14)با  تأثیر  (  نوع  اساس  بر  است. 
مربوطه،  م در    توانی متغیرهای  افزایش  گفت 

موجب کاهش احتمال گذار     یریگمیتصماستقالل در  
با جامعه افرادی  مقابل  در  و  بر ازدواج،  مبتنی    پذیری 

ازدواج احتمال بیشتری دارد که گذار اجتماعی ازدواج  
در مجموع    ریمتغکلی این سه    طوربه را انتخاب کنند.  

ا    باهم تقریبا گذار  55توانستند  تغییرات  از  درصد   ./
 اجتماعی به ازدواج را تبیین کنند. 
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 زمان هم گذار اجتماعی ازدواج با روش    چند متغیره   نتایج آزمون رگرسیون   11جدول  
گذارهای اجتماعی 

 
انتخابی 

 

 
ر ثابت   مقدا

ب رگرسیون
ضری

 

ب تأثیر 
ضری

ستاندارد 
ا

 
  

ر   مقدا
 تی 

سطح معناداری 
 

مقدار  
ف )

ا
f)

 
 

ستگی  
ب همب

ضری
چندگانه 

ب تبیین  
ضری

 

ستاندارد 
ب تبیین ا

ضری
 

اج 
دو

 از
ذار

گ
 

ر ثابت   00/0 03/30 - 17/1 مقدا

 
 
 

31/1 3 
 

 
 
 
 

47 ./ 

 
 
 
 

55 ./ 

 
 
 
 

20 / 

 00/0 - 73/2 - /14 - /013 گیری فردی استقالل در تصمیم
 0/ 54 - /61 - /029 - /029 والدین شغل 

 /. 68 - /402 - /019 - /026 جنسیت 

( تینوع )اولو
ر خانواده  یریپذجامعه  د

 / 77 - /284 - /017 - /003 کار
 /. 01 54/2 /. 121 / 055 تحصیل 

 / 00 23/6 / 365 / 083 ازدواج 
 

ا ینها جامعه  تا جامعهمتغیرهای  ازدواج،  پذیری  پذیری 
به بازار  معنی  ریتأثکار   اجتماعی  ترجیح  گذار  بر  داری 

داشتند امعه  ریتأث  که  کار  ج بتای  متغیر  با  کار  پذیری 
بر  از متغیر جامعه  ترمهم /.(  18)   ازدواج پذیری مبتنی 
بوده 11) متغیرهای   است./.(  نوع  اساس  بر  همچنین 

پذیری ازدواج  توان گفت افرادی با جامعهمربوطه می 
و کار احتمال بیشتری دارند که گذار ترجیحی  به بازار  

کنند. انتخاب  را  دو متغیر    کار    13توانستند   باهماین 
به   ورود  اجتماعی  گذار  تغییرات  از  را    کار  بازاردرصد 

 تبیین کنند.

 
 زمان هم سیون چندمتغیره گذار اجتماعی ورود به بازار کار با روش  نتایج آزمون رگر   12جدول  

گذارهای اجتماعی 
 

انتخابی 
 

ر ثابت   مقدا

ب رگرسیون
ضری

ستاندارد  
ب تأثیر ا

ضری
 

  
ر   مقدا

 تی 

سطح معناداری 
 

مقدار 
ف )

ا
f)

 
 

ستگی  
ب همب

ضری
چندگانه 

ب تبیین  
ضری

 

ستاندارد 
ب تبیین ا

ضری
 

کار
ار 

گذ
 

ر ثابت   00/0 23/4 - 1/ 79 مقدا

96/6 36 ./ 13 ./ 11 / 

 27/0 09/1 - /061 - /006 گیری استقالل در تصمیم
 46/0 / 736 / 036 / 038 شغل والدین 

 /. 85 / 183 / 009 / 013 جنسیت 

ر   یریپذ( جامعهتینوع )اولو د
 خانواده 

 / 00 92/2 / 185 / 038 کار
 / 95 / 058 / 003 / 001 تحصیل 

 / 05 1/ 84 / 114 / 050 ازدواج 
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 یریگجهینت 6
خانوادگی   عوامل  بررسی  به  پژوهش  بر    مؤثراین 

دانش  انتخابی  اجتماعی  و  گذارهای  پرداخته  آموزان 
تحصیل  دانش   مدنظراولویت   اتمام  از  بعد  آموزان 
را   اینکه  موردبررسآنان  یعنی  است.  داده  قرار  ی 

اتمام مدرسه بیشتر تمایل دارند    آموزان بعد از دانش 
اشتغال،   کیکدام  بازار  به  ورود  اجتماعی  گذارهای  از 

ازدواج  و  انتخاب    همسرگزینی  را  تحصیل  ادامه  یا 
 کنند.

اطالعات   اول  آمدهدست بهبراساس  انتخاب   ،
دانش  پسران  و  همچنین والدین  دختران  و    ها آن آموز 

دوم   اولویت  است.  تحصیل  ادامه  مدرسه  از  بعد 
به بازار کار  دانش  ورود  و  نیز پیدا کردن شغل  آموزان 

ا ینهااست.   هر  تا برای  ازدواج،  مدرسه،  اتمام  از  بعد   ،
آموزان دختر و پسر، پدران و مادران،  سه گروه دانش 

بوده  آخر  باال  اولویت  مطالب  به  توجه  با  است. 
ی گذارهای اجتماعی  بندت ی لواوتوان گفت از نظر  می

دانش  بین  معناداری  تفاوت  و  ترجیحی  دختر  آموزان 
والدین   و  واضح،    هاآن پسر  عبارتی  به  ندارد.  وجود 

ادامه   ترتیب،  به  گروه،  سه  هر  انتخابی  اولویت 
 است.و ازدواج بوده  تحصیل، ورود به بازار کار

از نظر میزان تأثیر فاکتورهای مفروض در انتخاب  
یافتهگذاره ترجیحی،  داد  ای  نشان  تحقیق  های 

اجتماعی   گذار  نوع  در  تفاوتی  پسران  و  دختران 
ادامه   گروه،  دو  هر  اولویت  و  ندارند  خود  انتخابی 

بوده  یافته تحصیل  تحقیق است.  نتیجه  با  که    ای 
( همخوانی ندارد و شاید ناشی از بافت  1381ذکایی )

ت یا  یاسوج  و  تهران  آماری  جامعۀ  دو  غییرات  متفاوت 
زمانی    بازۀ  از  ناشی  اجتماعی  و  ا یتقر فرهنگی    20  با

باشد.  فعلی  تحقیق  و  ذکایی  تحقیق  بین  در    ساله 
در   جنسیت  مقوله  نمرات  میانگین  حاضر  تحقیق 
و   نداد  نشان  محسوسی  تفاوت  اجتماعی  گذارهای 

میانگین  ا  با تقریبا بود.  برابر  باهم  و    ها  زمان  گذشت 

 
س تحقیق لمعه در سال 1 ر اسا  10از مردان   1349. برای مثال ب

درصد و از زنان   6/57ساله و باالتر استان کهگیلویه و بویراحمد
همچنین  دارای همسر بود ه اند. درصد 8/65ساله و باالتر  10

یاسوج و حرکت به    تغییر بافت سنتی اجتماعی شهر
سمت فردیت گرایی انتظارات از دختر و پسر نسبت  

شده  متفاوت  گذشته  جوامع  به  در  درگذشته  است. 
انتظار دختر  از  ک  رفتمی   سنتی  ازدواج  و    نندزود 

اما پسرها    1دادند اجازه ادامه تحصیل به دختر را نمی 
می راحت بدهندتر  تحصیل  ادامه  اما    . توانستند 

أثر از بوروکراتیزه شدن زندگی و برجستگی  ، متامروزه
نهادهای مدرن، همچنین ورود نهادهای آموزشی همۀ  
تفاوت   والدین  کشور،  و  استان  در  تحصیلی  مقاطع 
تحصیل   ادامه  در  پسران  و  دختران  بین  چندانی 

گذار اجتماعی بعد از اتمام    نیترمهم   واولین    عنوانبه
 تحصیل در دبیرستان قائل نیستند.

که    دیگری  گرفت  موردبررسمتغیر  قرار  ی 
تصمیم  در  گذار  استقالل  بر  که  بود  فردی  گیری 

اجتماعی ازدواج و ورد به بازار کار همبستگی منفی و  
داشت رابطه  معکوس  تحصیلی  گذار  با  و  و  مثبت  ی 

ق با نتیجه تحقیق تاج  نتایج تحقیی داشت.  داریمعن
و   و  1391)  فرزانهاسکندری  شوازی  عباسی  و   )

دارد.    ( 1389)  همکاران  که  همخوانی  جوامعی  در 
به  فردیت  بیشتر  فردی  استقالل  است  حاکم  گرایی 

مبنای  چشم می  بر  افراد  انتخاب  و  تصمیمات  و  خورد 
است شخصی  جمع   سالیق  که  جوامعی  در  گرایی  و 

افرا  تصمیمات  است  تحت حاکم  های  گروه   ریتأثد 
می  قرار  ثانویه  و  نهاد    که  گیرداولیه  تحقیق  این  در 

گیری فرد  گروه اولیه بر نحوه تصمیم  عنوانبه خانواده  
افزایش  بوده   مؤثر با  که  داد  نشان  نتایج  است. 

توسط   ازدواج  گذار  انتخاب  احتمال  فردی  استقالل 
یابد ولی وقتی خانواده فرزندان را  شخص کاهش می 

ازدواج  اولویت  و  اهمیت  راستای  در    در  آن  نقش  و 
جامعه شخص  باشند  آینده  کرده   احتمالبه پذیر 

می 50) افزایش  ازدواج  گذار  انتخاب  بافت  یابد.  /.( 
یاسوج   شهر  آن  می اجتماعی  از  بافت    عنوان بهتوان 

سنتی در حال گذار به مدرن نام برد یعنی اینکه هنوز  
نه   و  شده  کنده  سنت  از  ا نه  مدرنیته    کامال وارد 

ری کل بویراحمد و   7از کلیۀ افراد  ساله و باالتر فرماندا
د این نسبت در مردان درصد باسواد بوده ا 2/16کهگیلویه    25ن

تبوده درصد  3/6درصد و در زنان   (.13 -12)ص اس
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است، لذا تصمیمات و نحوه انتخاب افراد هم به  شده
می  نه  است  شکل  در  همین  فرد  که  گفت  توان 

ا   هات ی اولوانتخاب   نه    کامال و  است  آزاد  و  مستقل 
ا   های مهم است. گر گروهدر بند خانواده و دی  کامال

پذیری در خانواده بود.  سومین متغیر، نوع جامعه
جامعه بعد  سه  دارای  متغیر  تحصیلی،  این  پذیری 

جامعه بود.  شغل  و  گذار  ازدواج  با  تحصیلی  پذیری 
معنادار،   و  مثبت  همبستگی  تحصیل  و  ازدواج 

همبستگی  جامعه کار  و  ازدواج  گذار  با  ازدواج  پذیری 
با   و  و  مثبت  منفی  همبستگی  تحصیلی  گذار 

همبستگی  جامعه کار  و  ازدواج  گذار  با  کار  پذیری 
داشت.   مثبت  همبستگی  تحصیلی  گذار  با  و  منفی 

ذکایی    ( همخوانی دارد.1388)  ییذکانتایج با تحقیق  
به این نتیجه رسیده است که مناسبات خانوادگی و  
اجتماعی شدن دوطرفه بر فرهنگ گذار و الزامات آن  

چگونه    رگذاریتأث خانواده  در  شخص  اینکه  است. 
تواند بر نوع انتخاب گذار  پذیر شده باشد، می جامعه

خانواده   مؤثر ا  مثال بیشتر  باشد.  را  فرزندانشان  که  ای 
می  تربیت  مبنا  این  مالی  بر  مسائل  در  که  کنند 

خودش   برای  زودتر  اینکه  یا  و  کند  کمک  خانواده 
مو در  شخص  این  کند،  پیدا  گذارهای  شغل  با  اجهه 

کار   بازار  به  گذار  سمت  به  اینکه  احتمال  اجتماعی 
است  بیشتر  خانواده   برود  اینکه  بیشتر  یا  که  ای 

توقعش از فرزند ادامه تحصیل و کسب مقاطع باالتر  
ا علمی است   گذار تحصیلی را انتخاب کند. احتماال

ا ینها و   آخرین متغیر که مورد بررسی قرار گرفت    تا
ب  والدین  نتایج  شغل  آنووا    آمدهدستبه ود  آزمون  از 

از  گذار  رگذاری تأثعدم    نشان  سه  بر  والدین  شغل  ی 
(  710/1گذار ازدواج )  Fبا توجه به مقدار    اجتماعی بود.

( معناداری  سطح  مقدار  مقدار  14و  تحصیالت   ،)./F  
(812/8( معناداری  سطح  مقدار  و  به  51(  ورود   ،)./

معناداری  F  (125مقدار    کار  بازار سطح  مقدار  و   )./
ی شغل والدین بر هر  رگذاری تأث  نشان از عدم/.(،  97)

. لذا شغل والدین بر نگرش  استسه گذار اجتماعی 
انتخابی  دانش  اجتماعی  گذارهای  به  نسبت  آموزان 

 ی نداشت. ریتأث

ب اینکه  متغیرهای  خالصه  تحقیق  نتایج  اساس  ر 
دارد.    ریتأثمختلفی بر نوع انتخاب گذارهای اجتماعی  

  ر یتأثنتایج نشان داد که متغیرها بر بعضی از گذارها  
هیچ   گذارهای  از  بعضی  بر  و  ندارد.  ریتأثدارد  ی 

های  ی متفاوتی دارند و نگرش هاانتخاب آموزان  دانش 
ا گذارهای  انتخاب  نحوه  به  راجع  جتماعی  مختلف 

تصمیم  در  خانواده  نهاد  نقش  افراد،  دارند.  گیری 
شده  اندک  مواقع  گرچه  بعضی  در  و  است 

می هاتعارض وجود  به  همچنان  یی  اما    عنوان به آید 
نحوه   و  نوجوانان  انتخاب  نوع  در  مهم  فاکتور  یک 

کند. در گذشته با  ی می ن یآفرنقش   هاآنگیری  تصمیم
فرهنگی   تشابهات  و  جوامع  بودن  سنتی  به  توجه 

پیش   ها انتخاب اغلب   و  هم  به  بود  بینی شبیه  پذیر 
انتخاب  نحوه  امروز  و  که  متفاوت  گذارها  نوع  و  ها 

شدهگسترده  ارزشتر  بر  است.  جوامع  بر  حاکم  های 
ا باشد    رگذاری تأثتواند  می   ها انتخاب نوع   از    قبال ازدواج 

بود،  ا پایین  ازدواج  سن  و  بود  برخوردار  باالیی  رزش 
ها فرزندانشان را در سنین نوجوانی و یا اوایل  خانواده 

می  همسر  ارزش جوانی  امروزه  اما  و  تغییر دادند  ها 
نتایج  یافته است  رفته  باال  هم  ازدواج  سن  و  است 

اول   اولویت  چراکه  است  این  از  حاکی  هم  تحقیق 
خانواددانش  و  فرزندانشان    هاآنهای  ه آموزان  برای 

بوده  تحصیل  و  ادامه  درس  ارزش  از  نشان  که  است 
تحصیل در جامعه امروزی دارد. شاید یکی از دالیلی  

خانواده  هم  دانش که  هم  و  را  ها  تحصیل  آموزان 
اولویت اول خود انتخاب کردند این باشد که افراد به  

رسیده خودباوری  بهتاین  آینده  برای  که  به  اند  باید  ر 
اینکه   و  داد  بیشتری  اهمیت  علم  و  تحصیل  مقوله 

که  می و  اندوزعلم بینند  ارزش  از  امروز  جامعه  در  ی 
نظریه   طبق  اینکه  و  است  برخوردار  واالیی  جایگاه 
دورکیم بعد از اینکه جوامع از همبستگی مکانیکی به  
سمت همبستگی ارگانیکی حرکت کردند، تقسیم کار  

یوند دادن اعضای جامعه است  اساسی برای پ مؤلفه
این   بنابر  تخصص    میتقسکه  مستلزم  و    استکار 

دست و  آموزش    ی ابیتخصص  مستلزم  مشاغل  به 
است،   کارکردها  ی ک یمدرن  آموزش  نهاد    ی از 

  ک یبه مشاغل بوروکرات  دنیرس  یافراد برا  یسازآماده
 است.
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