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چکیده
در چند دهۀ اخیر ،نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و
جامعه ،تأثیر پذیرفته و دگرگونیهای مهمی را تجربه کرده است .از جملۀ این دگرگونیها،
تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزشهای سنتی کموبیش جاری در
جامعه و خانواده متعارض است .این تغییرات ارزشی ،خانواده را با مسائلی نوپدید همچون
بیوفایی همسران ،نگرش سهلگیرانه به طالق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه
روابط بین اعضای خانواده بهطور جدی دچار اختالل شده است؛ به گونهای که از آن به
«بحران در خانواده » نام میبریم .این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی
و ویژگیهای اجتماعی -تاریخی جامعه با الزامهای نوسازی است .در این مقاله کوشیدیم تا
تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصۀ خانواده را تبیین و تحلیل کنیم .بدین
منظور با ترکیب نظریۀ بحران ارزشها در سطح کالن و نظریههای مبادله و نیاز -انتظار و نیز
مصرف نمایشی در سطح خُرد ،گزارههای الزم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده
است .منطقۀ جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعۀ آماری آن ساکنان مناطق شهری
این استان است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  222خانواده بوده است که با
روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی انتخاب شدهاند .اطالعات ضروری نیز با استفاده از
پرسشنامه جمعآوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهند
که بین شاخصهای نوسازی و بیوفایی همسران ،نگرش سهلگیرانه به طالق و مصرف
نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد .اما بین شاخصهای نوسازی و اختالفهای خانوادگی
ارتباط معناداری دیده نشد .همچنین براساس نتایج پژوهش ،الگوی معادلۀ ساختاری ارتباط
شاخصهای نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طالق ،اختالف خانوادگی و مصرف
نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.
واژههاي کلیدي :اختالفهای خانوادگی ،بیوفایی همسران ،مصرف نمایشی ،نگرش
سهلگیرانه به طالق ،نوسازی.
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مقدمه
«فرآیندهای مدرنیزاسیون توری بر جهان گستراندهاند که هیچکس ،حتی در دورافتادهترین نقاط
جهان ،توان گریز از آن را ندارد» (برمن  )923 :24 ،و این فرآیندها ،فرصتها و چالشهای
بسیاری را در مقابل جوامع نهادهاند به گونهای که حرکت این گردونۀ بیمهار مدرنیته ،منجر به
گسستگی (گیدنز ) :21،2بسیاری از سامانهای گذشته شده است .مهمترین عنصری که از
گذشته تاکنون برقرار بوده ،خانواده است اما پیامدهای منفی نوسازی ،این نهاد کهن را نیز در
امان نگذاشته است .به اعتقاد گیدنز «شاخصهای خانوادههای امروزین ،یعنی نزدیکی و
صمیمیت و عواطف و جنسیت ،در حال دگرگونیاند» .این دگرگونیها در کشورهای غربی و
صنعتی بسیار پیشروی کردهاند و به مرور در حال جهانیشدن هستند .این جهانیشدن به نظر تا
اندازۀ زیادی مقاومتناپذیر و مثبت است اما در روی دیگر سکه ،با خود مشکالت عمیقی نیز
به همراه میآورد (گیدنز .) 21 3 :29 ،گیدنز معتقد است که خانواده در دوران مدرن دستخوش
چهار دگرگونی اصلی شده است 3اول اینکه امروزه در کشورهای غربی ،و بهطور فزایندهای در
کشورهای دیگر جهان ،خانواده ،در وهلۀ اول ،دیگر فقط یک واحد اقتصادی نیست؛ بلکه
مجموعهای از پیوندهاست که بیشتر براساس ارتباط و خصوصاً ارتباط عاطفی شکل گرفته است.
خانواده در اغلب دورههای تاریخ اینگونه نبوده است .خانواده در گذشته ،پیش از هر چیز،
واحدی اقتصادی بوده و پیوندها در زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز به دالیل اقتصادی و
گاهی دالیل استراتژیک سیاسی ( به معنای عام سیاست) شکل میگرفته است .اما چنین چیزی
هم اکنون تا اندازۀ زیادی از بین رفته است .دگرگونی بزرگ دوم این است که یک نسل پیش،
پیوند میان زن و مرد ،مخصوصاً در ازدواج سنتی ،عمدتاً براساس نقشهای ثابت بود .سومین
دگرگونی بزرگ ،به موقعیت در حال تغییر زنان و برابری قدرت آنها با مردان مربوط میشود.
جوامع ما در ارتباط با روابط میان دو جنس ،هر روز عدالتخواهتر میشوند .در کشورهای
غربی ،آمار طالق افزایش یافته است .برای نمونه در انگلستان ،نزدیک به نیمی از ازدواجها منجر
به طالق میشود .این آمار در هر یک از کشورهای غربی متفاوت است ،ولی به طورکلی در
همین حدود سیر میکند و این تحول بزرگی است .آمار باالی طالق با روند آزادی و رهایی
روزافزون زنان در ارتباط است ،ولی تنها عامل آن نیست .امروز ،قدرت زنان در زندگی
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خانوادگی بیش از هر زمان دیگری است .این دگرگونی ،ساختاری است و ابعادی جهانی دارد.
چهارم موقعیت زن در نقش یکی از داراییهای شخصی مرد است که در نگرش نسبت به امور
جنسی مشاهده میشود .به نظر گیدنز ،مسائل اصلی مربوط به تغییرات زندگی خانوادگی به
احساسات و عواطف انسانها نسبت به امور جنسی است (گیدنز.) :24 ،
خانوادۀ ایرانی نیز تاحدودی این گونه دگرگونیها را تجربه کرده که به اعتقاد گیدنز در حال
جهانیشدن و رسوخ به دیگر کشورهاست؛ درنتیجۀ آن ،نظام ارزشی خانواده دگرگون شده
است .بعضی از این دگرگونیها راه را برای پدیدآمدن روابط و روشهای زندگی جدید در
درون خانوادۀ ایرانی باز کرده است .روشهایی که با روند مأنوس و شناختهشدۀ جامعۀ ایرانی
تفاوتهای زیادی دارند .خانوادۀ ایرانی در حال گذار از دوران سنتی به مدرن است و نشانههای
بحران در این فرآیند گذار ،آشکار است .توجه به بحث مسائل خانوادۀ ایرانی به زمانی
برمیگردد که محققان در پی یافتن تقابل سنت و تجدد در خانوادۀ ایرانی بودند (آزاد ارمکی و
همکاران :14 ،؛ تنهایی و شکربیگی .) :21 ،در همین راستا شواهدی مبنیبر پدیدآمدن
آسیبهای ساختاری در خانوادۀ ایرانی در سالهای اخیر ارائه شده است (صادقی فسایی و
عرفانمنش :42 ،؛ شکربیگی و معینی  .) :22تغییر نقش و جایگاه زنان ،افزایش آمار طالق،
کاهش ازدواج ،تغییر دیدگاه نسبت به نقش همسر ،تغییر تمرکز تصمیمگیری در خانواده و
خیانت در رابطۀ زناشویی از جملۀ این آسیبهاست .به نظر میرسد شدت این آسیبها به
اندازهای است که برخی از آنها را نشانههای بحران خانواده برمیشماریم مانند طالق و بیوفایی
همسران نسبت به یکدیگر که ممکن است پیشآگاهیدهنده از بیسازمانی محتمل نهاد خانواده
در آیندهای نه چندان دور باشند .از آنجا که ساختار خانواده ،مناسبات خانوادگی ،موقعیت
نهادی خانواده و روابط آن با دیگر نهادهای جامعه سرچشمۀ بسیاری از مسائل و مشکالت
اجتماعی امروز است ،بحران خانواده ممکن است تأثیر منفی چشمگیری بر روند توسعه و
پیشرفت جامعه بگذارد .از این رو بررسی آسیبهایی که نهاد خانواده در فرآیند نوسازی تجربه
میکند بسیار مهم است .در این پژوهش کوشش شده است که ارتباط فرآیند نوسازی
(نگرشهای مدرن) و آسیبهای درونی خانواده سنجیده و به این پرسش ،پاسخ داده شود که
چقدر آسیبهای بهوجودآمده در خانواده بر اثر ایجاد نگرشهای نوین برگرفته از نوسازی
بهوجود آمدهاند؟
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پیشینۀ تحقیق
پژوهشهای فراوانی داخل و خارج از کشور در زمینۀ خانواده صورت گرفته است .برخی از
مهمترین آنها عبارتند از 3صادقی فسایی و عرفانمنش ( ) :42در تحلیل تأثیرات مدرن شدن بر
خانوادۀ ایرانی نشان دادند که نهادهای اجتماعی جامعۀ ایران در سیر دگرگونیهای ناشی از
مدرنیته کامل ،یکسان و همزمان تغییر نکردند .در این میان ،سطوح خرد و کالن در ساختار
خانواده به گونهای ناهماهنگ نسبت به تغییرات جامعه ،دگرگون شدهاند .این وضعیت
برهمکنشی ناسازگار بین برخی از اجزای مرتبط با خانوادۀ سنتی و پارهای ارزشهای برخاسته از
مدرنیته پدید آورده است .همچنین ،به دلیل ناهماهنگی برخی تحوالت خانواده با تغییرات کنونی
جامعه ،این امر به منشأیی برای بروز آسیبها و مسائل اجتماعی بدل شده است .در چنین
وضعیتی ،نه میتوان خانوادهها را به رعایت قواعد نظام هنجاری سنتی تشویق کرد و نه میتوان
پذیرش نظام هنجاری مدرن را مناسب و تناسبدهنده ارزیابی کرد .سرایی ( ) :21نیز تغییرات
خانوادۀ ایرانی را بررسی کرده است و در این خصوص به تغییر برخی عناصر خانواده مانند
شکل و ساختار خانواده ،ازدواج و طالق و رفتار فرزندآوری اشاره میکند و در تحلیل این
تغییرات بر نقش جهانیشدن و تأثیر کشورهای مؤثر بر نظام جهانی و برخی تغییرات
بهوجودآمده در جامعۀ ایران به سوی مدرن شدن اشاره میکند.
نینا تورن ( )222:در مطالعهای پیرامون گذار خانواده از شکل سنتی به مدرن ،به نیروهای
مؤثر بر تغییر یا حفظ الگوهای خانواده پرداخته است .به نظر او دو نیروی متضاد در ارتباط با
خانواده عمل میکنند 3عواملی همچون مذهب ،خانوادهگرایی و موقعیت سیاسی که در مقابل
تغییر مقاومت میکنند ،و عواملی که محرک تغییر هستند ،مانند آثار فرهنگ جهانی و نیاز به
انطباق با محیطهای در حال تغییر .مصداق و جلوۀ این تغییرات در پدیدههای ازدواج ،طالق،
باروری و صورتبندیهای جدید خانواده دیده میشود .پالما کینیر )2229( 2در کتابش
«خانوادههای جدید برای زمانهای جدید» به بحث پیرامون تغییرات خانوادۀ معاصر میپردازد و
به این نکته اشاره میکند که اوضاع جدید نمایانگر سقوط اخالقی نیست ،بلکه کوششهایی
برساختگرایانه از سوی مردم است ،بدان منظور که بتوانند خانوادههایی را پایهریزی کنند که در
دنیای پیچیدۀ پست مدرن به حیات خود ادامه دهد .وی بر وجود نگرشی تاریخی در مطالعۀ
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دگرگونیهای خانواده تأکید میکند و معتقد است که این دگرگونیها نتیجۀ تغییرات عمیقتر
جامعه هستند .نیک هیشام و همکاران ( )22 2نیز در پژوهشی دربارۀ مسائل اجتماعی و نهاد
خانواده نشان دادند که تأکید بیش از اندازۀ والدین بر مسائل مادی و کمتوجهی فرزندان به
مذهب و نبود آموزشهای مذهبی در خانواده سبب پیدایش مسائل اجتماعی جدیدی میشود.
بهطور کلی وجه مشترک پژوهشهای انجامشده پیرامون موضوع این است که خانواده در
دوران معاصر ،دگرگونیهای بیسابقهای را تجربه کرده است که همچنان نیز ادامه دارد .دریافت
مشترک در این پژوهش در نقش پیشفرض پایهای پذیرفته شده است.

مباني نظري پژوهش
درک و شناخت خانواده و مسائل آن یکی از شالودههای اساسی نظریههای جامعهشناسی است.
از آنجا که خاستگاه نظریههای نوسازی ،کشورهای غربی است؛ طبیعتاً اقتباس الگوها و شکل
بندیهایی که خانواده در جوامع صنعتی از سر گذرانده ،به عنصر جدانشدنی نظریههای نوسازی
بدل شدهاند ( لرنر :2: / 412 ،؛ اسملسر 411 ،؛ آیزنشتاد ،) 419 ،اما توجه به این نکته
ضروری است که این شکلبندیها حتی در جوامع پیشرفته منشأ بروز مسائل اجتماعی مهم و
نگرانکنندهای بودهاند .برای نمونه به گزارش رابرتسون در خانوادۀ آمریکایی ،از هر پنج تولد،
یک تولد از مادر ازدواج نکرده است که معموالً کمتر از  4سال سن دارد .از هر چهار بارداری،
یک نمونه سقط جنین میشود .از هر پنج بزرگسال ،یک نفر مجرد زندگی میکند و تقریباً نیمی
از ازدواجها در آمریکا به طالق منتهی میشود (رابرتسون .): 2 3 :19،مسائل خانواده ،از سویی
بازتاب شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی (سطح کالن) و از سوی دیگر معلول عوامل درونی
خانواده و کیفیت و چگونگی آن (سطح خرد) است.
در این مقاله که برگرفته از پژوهشی در همین زمینه در استان مازندران است ،برای تحلیل
تأثیر فرآیند نوسازی بر مسائل خانواده ،از ترکیب نظریههای ارائهشده در این زمینه ،در هر دو
سطح کالن و خُرد استفاده شده است .نظریۀ بحران ارزشها در سطح کالن و نظریههای مبادله،
نیاز -انتظار و مصرف نمایشی در سطح خُرد ،گزارههای الزم را برای تعیین ،تحلیل و تبیین
مسائل خانواده در این تحقیق فراهم کردهاند3
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Hisham
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نظريههاي کالن
اولین نظریۀ سطح کالن ،که برای تبیین مسائل خانواده در استان مازندران کاربرد دارد ،نظريۀ
بحران ارزشهاست .برمبنای این نظریه ،در جوامع انتقالی ،مشکالتی بر اثر کشاکش سنت و
مدرنیته پدید میآید .در مرحلۀ برزخی گذار ،عناصر اخالقی و ارزشهای اجتماعی ،بیش از هر
چیز دیگر تغییر وضع میدهند .بسیاری از موضوعهای بیارزش دیروز ،در محدودۀ عناصر نوین
و مقبول امروزی پای مینهند و بسیاری از عناصر مناسب اجتماعی ،از قلمرو ارزشهای
اجتماعی خارج میشوند .هرچه این تحول سریعتر باشد ،تضاد و جابهجایی ارزشها
چشمگیرتر خواهد بود .در چنین شرایطی ،نیروهای کهن حاکم بر جامعه جای خود را به
نیروهای تازه میسپارند و نظام ارزشهای جامعه دستخوش آشوب میشود .بازتاب این
وضعیت در نظام ارزشهای خانواده نیز دیده میشود .ولی از آنجا که سرعت حرکت فرهنگ،
با حرکت اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژی یکسان نیست ،نسلهایی که در معرض چنین
دگرگونیهای سریع اجتماعی قرار میگیرند ،قادر نیستند معیارهای همهپسندی برای وظیفه،
فداکاری و ارزشهای همانند آن داشته باشند .در این احوال ،کشمکشهای نامأنوس و جدیدی
درون خانواده بروز میکند و نابسامانی خانواده افزایش مییابد (مساواتی.)22 3 :19 ،
عامل دیگری که در چارچوب نظریۀ بحران ارزشها ،برای تحلیل مسائل خانواده در استان
بهکار رفته است ،کمرنگشدن پايبندي مذهبي است .اودری ( ) 41 3911که اول بار به تأثیر
کاهش پایبندی مذهبی افراد بر بروز مسائلی مانند اختالفهای خانوادگی و طالق در خانواده
اشاره کرد ،استدالل میکند که کاهش پایبندی به ارزشهای مذهبی و دینی ،در افزایش
اختالفهای خانوادگی و طالق مؤثر است .بنابراین ،براساس برهان خلف ادعا میکنیم که دین
ممکن است در نقش عاملی برای جلوگیری از اختالفهای خانوادگی و طالق ،ایفای نقش کند.
به نظر او ،افرادی که ایمان مذهبی قویتری دارند ،کمتر به اختالفهای خانوادگی و طالق رو
میآورند نسبت به کسانی که ایمان ضعیفتری دارند.
عامل کالن سوم در تبیین مسائل خانواده در استان ،شرايط اقتصادي جامعه کل است.
کانگر ،) 4223191( 2استدالل میکند که دورههای بحرانی و سخت اقتصادی در جوامع ،نتایج
زیانباری برای خانوادهها دارد مانند احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بیسامانی آن .محرومیت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Udry
2. Conger

نوسازي و دگرگونيهاي بحرانساز در خانواده (بررسي مسائل نوین خانواده در نقاط شهري استان مازندران) 868

اقتصادی ،برهمکنشهای مثبت همسران (بهویژه مردان خانواده) را کاهش داده و آنان را به سوی
مسائلی همچون اختالفهای خانوادگی ،طالق و خیانت خانوادگی سوق میدهد .مشکالت
اقتصادی بهویژه بین همسرانی که منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگی در سطح استاندارد
نیست ،زندگی زناشویی را بیثبات میکند و اغلب به فروپاشی خانواده منجر میشود.

نظريههاي خُرد
اولین نظریۀ خُرد در ارتباط با مسائل خانواده ،نظريۀ تبادل اجتماعي است .این دیدگاه که ریشه
در نظریۀ استقالل تیبوت و کِلِی ) 414( 2دارد ،اول بار از سوی لِوینگر ) 411( :برای بررسی
روابط زناشویی بهکار رفت .نظریۀ استقالل ،بر وابستگی هر یک از همسران بر رابطۀ زناشویی،
قابلیت و توانایی این رابطه در ارضای نیازهای فردی تأکید دارد .طبق نظر لِوینگر ،شکست
زندگی زناشویی براساس توازن پیچیده بین چگونگی برآوردهشدن انتظارات شریک ،جذابیتها
و موانعِ ادامه یا پایان رابطه و بدیلهای موجود برای ترکِ موقعیت زناشویی تعیین میشود .از
نظر او ،جذابیتِ ارتباط زناشویی ،با امتیازهای آن (مانند درآمد خانواده ،همنشینی و رابطۀ
جنسی) ارتباط مثبت دارد .از سوی دیگر ،بین جذابیت رابطۀ زناشویی و هزینههای زندگی
مشترک (زمان و انرژی) ارتباط منفی وجود دارد .پرهیز از موانع و هزینههای رابطه (مانند مالی و
مذهبی) نیز ممکن است افراد را به ادامۀ رابطه تشویق کند .بنابراین ،براساس معیارهای نظریۀ
تبادل اجتماعی ،روابطی که با سطح پایین جذابیت و مقدار باالی هزینهها و نبود بدیلهای
جذابتر همراه هستند ،با احتمال بیشتری به جدایی و پایان منجر میشوند (مارتین.) 441،
دومین نظریۀ خُرد ،نظريۀ نیاز  -انتظار است که برای تبیین مسائل خانواده مهم و مؤثر
است .برمبنای این نظریه ،زن و مرد هر یک با تصورات خاصی دربارۀ زندگی زناشویی تصمیم
به ازدواج میگیرند و زندگی را با انتظارات مشخصی از شریک زندگی خود ،آغاز میکنند .اگر
این انتظارات برآورده نشود ،نارضایتی و پشیمانی و درنهایت اختالف در کانون خانواده بروز
خواهد کرد (کمپ.)212 3 :14 ،

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social exchange theory
2. Thibaut and Kelley
3. Levinger
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سومین نظریۀ خُرد ،نظريۀ مصرف نمایشی است .تفسیر نتیجۀ محوری مصرف نمایشـی
براساس نظریۀ مشهور تورشتاین وبلن امکانپذیر است (وبلن .)91 3 :21 ،با استفاده از این
دیدگاه استدالل میشود که با گذر از نظم سنتی به نظم مدرن ،منبع نمایش ثروت و احترام
اجتماعی برای خانوادهها تغییر میکند و مصرف نمایشی متأثر از رقابت و تقلید ،جایگزین آن
میشود.
با توجه به خصلت چندبعدی خانواده ،با ترکیب دیدگاههای جامعهشناسی خُرد و کالن،
میتوان الگویی را ترسیم کرد که در آن چهار دسته مسائل خانواده در ارتباط با فرآیند گذار به
نوسازی مشهود و مهم است (شکل ) .در این پژوهش ،این الگوی نظری آزمایش شد و صحت
و سقم ارتباط متغیرهای مستقل و تابع سنجیده و درنهایت الگو با استفاده از نرمافزار لیزرل
آزمون شد.

شکل  .2الگوي پژوهش :تأثیرگذاري فرآيند نوسازي بر پیدايش مسائل نوين خانواده
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فرضیههاي پژوهش
با توجه به پرسش اصلی و با استفاده از چارچوب نظری پژوهش ،فرضیههای شکلگرفته
عبارتند از3
 فرآیند نوسازی بر نگرش همسران نسبت به طالق تأثیر دارد.
 فرآیند نوسازی بر نگرش همسران به بیوفایی نسبت به هم تأثیر دارد.
 فرآیند نوسازی بر افزایش اختالفهای خانوادگی تأثیر دارد.

 فرآیند نوسازی بر مصرف نمایشی اعضا در خانواده تأثیر دارد.

روششناسي پژوهش
روش پژوهش ،پیمایشی است و برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده
شده است .جامعۀ آماری پژوهش سرپرستهای خانوارهای ساکن مناطق شهری استان مازندران
است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ، :42تعداد آنها  1 4 1خانوار برآورد
شده است (مرکز آمار ایران .) :42،برای تعیین حجم نمونه ،از فرمول عمومی کوکران استفاده
شد .براساس فرمول 42 ،خانوار انتخاب شدند ،اما به دلیل افزایش سطح اطمینان نتایج و
کاهش خطای اندازهگیری ،این تعداد به  222خانوار افزایش یافت.
برای نمونهگیری و انتخاب آزمودنیها ،از روشهای نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
استفاده شد .ابتدا شهرهای استان مازندران برحسب فراوانی خانوارها به سه طبقه تقسیم شدند،
سپس سهم نمونه در هر طبقه براساس معیار درصد خانوارهای آن طبقه به کل خانوارهای استان
برآورد شد .استان به سه بخش غرب ،شرق و مرکز تقسیم شد .شهرهای منتخب در غرب استان
رامسر و عباسآباد ،در شرق نکا و بهشهر ،و در مرکز بابل ،آمل و قائمشهر هستند .سپس از هر
شهر : ،منطقۀ شمال ،جنوب و مرکز برمبنای پهنۀ جغرافیایی انتخاب شدند .بلوکهای هر منطقه
بر روی نقشۀ شهر شمارهگذاری و برحسب پهنۀ جغرافیایی  :بلوک در هر منطقه انتخاب شدند.
برای سنجش اعتبار پرسشنامه ،از روش اعتبار محتوایی (اعتبار صوری ) استفاده شد .بدین
صورت که ابتدا پرسشنامۀ اولیۀ پژوهش ،طراحی و با نظرخواهی از صاحبنظران ،اعتبار صوری
آن فراهم شد .سپس با آزمون مقدماتی ،پایایی آن سنجیده شد .برای سنجش پایایی ،از ضریب
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Face Validity
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آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج حاصل از محاسبۀ آلفای کرونباخ به تفکیک شاخصهای
پرسشنامه در جدول آمده است3
جدول  .2مشخصکنندههاي آماري قابلیت پايايي ابزار اندازهگیري
شاخص

تعداد معیار

میانگین

انحراف معیار

آلفاي کرونباخ

نگرش به طالق

:

2/22

:/21

2/19

بیوفایی به همسر

9

9/12

9/11

2/42

اختالف خانوادگی

:

2/2:

2/41

2/12

مصرف نمایشی

9

9/94

:/21

2/12

نتایج درخصوص میزان پایایی شاخصهای پرسشنامه و مقادیر آلفا نشاندهندۀ میزان باالی
همسازی درونی معیارهای مربوط به این شاخصها در راستای سنجش و بررسی آنها است.

تعاريف عملیاتي متغیرها
مسائل خانواده در  9بُعد سنجش و بررسی شدند که عبارتند از . 3نگرش سهلگیرانه به طالق؛
 .2بیوفایی نسبت به همسر؛  .:اختالفهای خانوادگی و  .9مصرف نمایشی.
 .2نگرش سهلگیرانه به طالق 32برای سنجش نگرش به طالق ،گویههایی در مقیاس ترتیبی
لیکرت تهیه شد مانند 3جدایی زن و شوهر با اختالفهای جزئی ،خالف عرف جامعه است؛
وقتی زن و شوهر همدیگر را دوست ندارند باید از هم جدا شوند؛ وقتی زن و شوهر درصورت
جر و بحث دائمی ،باید از هم جدا شوند.
 .9بيوفايي نسبت به همسر 3:کنشی جنسی یا عاطفی است که در آن فرد درگیر رابطهای
خارج از رابطۀ تعهد اولیه خود (همسرش) میشود .این کنش ،نقض اعتماد یا سرپیچی از قواعد
توافقشده بر سَر انحصاری بودن 9این رابطه تعهد شده است (چاک .)1932224 ،1بیوفایی
(خیانت) دو گونۀ جنسی 1و عاطفی 1دارد (نایت .):322 2،2برای سنجش متغیر بیوفایی نسبت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cronbach Alfa
2. Divorce
3. Family infidelity
4. Exclusivity
5. Chuick
6. Sexual Infidelity
7. Emotional Infidelity
8. Knight
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به همسر ،از پرسشنامۀ تعدیلشدۀ بی وفایی استفاده شد که ینیسری و کوددمیر )2221( 2ساخته
ساخته و گسترش دادهاند .البته پرسشهای آن با توجه به موضوع پژوهش با شرایط بومی
خانوادههای ایرانی منطبق شد .در مجموع براساس چهار معیار شاخص بیوفایی به همسر
سنجیده شد :رابطۀ عشقي با غیرهمسر؛ رابطۀ دوستي با غیرهمسر؛ بيعاطفگي نسبت به
همسر؛ و پنهان کردن رابطهها.
 .9اختالفهاي خانوادگي 3هر رفتار خشنی که موجب آسیب جسمی ،جنسی یا روانی و
رنجش فرد در خانواده شود در این گروه قرار میگیرد .چنین رفتاری ممکن است با تهدید،
اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی انجام شود و در جمع یا خفا رخ دهد (سازمان جهانی
بهداشت .):2 3 :22 ،در این پژوهش ،ترکیبی از خشونتهای روانی و کالمی برای بررسی
میزان اختالف بین خانوادهها استفاده شده است .برای سنجش اختالفهای خانوادگی بین
پاسخگویان ،معیارهایی مانند جر و بحث میان اعضای خانواده؛ اختالف در تصمیمگیریها؛ و
اختالف در رفتار و برخورد با دیگران در قالب دامنۀ لیکرت استفاده شده است.
 .4مصرف نمايشي 3:از دیدگاه وبلن ( ،) :21مصرف نمایشی به این معناست که افراد برای
برای به نمایش گذاشتن خود ،کاالها را مصرف میکنند تا خود را از طبقات فراتر و فروتر
متمایز کنند .مفهوم مصرف نمایشی در این پژوهش کامالً منطبق بر مفهوم پرداختشده از سوی
وبلن نیست .پدیدۀ مصرف نمایشی در این پژوهش بیشتر منطبق بر مفهوم کمتر جامعهشناختی
چشم و همچشمی و تقلید متظاهرانۀ ناشی از تأثیرپذیری از عامل تبلیغات است که به بروز
رفتارهای مصرفی ویژهای میانجامد که بیش از آنکه ناشی از نیازهای واقعی خانواده باشند
معطوف به نمایش جلوهفروشانهای از موقعیت مالی و قدرت خرید غیرواقعی خانواده هستند.
برای بررسی این متغیر ،پرسشهایی در زمینۀ خرید وسایل گرانقیمت؛ خرید از فروشگاههای
لوکس؛ خوردن فستفود؛ و غذا خوردن در رستوران تهیه شد که پاسخ به آن در دامنۀ لیکرت،
میزان نمایشی بودن مصرف را نشان میدهد.
متغیر مستقل پژوهش ،فرآیند نوسازی است که در چهار بُعد اجتماعی ،فرهنگی ،روانی و
سیاسی ،سنجیده شده است .نوسازی اجتماعی بر تفکیک و تمایز اجتماعی نقشها و دگرگونی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1. Modified Infidelity Questionnaire (INFQ
2. Yeniçeri and Kökdemir
3. Deramatic Consumption
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در کنشها و غالبشدن کنشهای عقالنی و منطقی بین افراد جامعه داللت دارد (ازکیا و غفاری،
 .)24 3 :11نوسازی اجتماعی براساس سه شاخص سنجیده شد . 3برخورداری از متغیرهای
الگویی مدرن مانند عامگرایی ،فردگرایی ،بیطرفی عاطفی ،اکتساب و تفکیک؛  .2جهانگرایی

2

و  .:خانوادهگرایی .نوسازی فرهنگی براساس سه شاخص تقدیرگرایی ،برابری/مساواتطلبی
جنسی و مصرف رسانهای سنجیده شد .به تغییر در سطوح ارزشها ،روشهای شناختی،
ویژگیهای شناختی و ...نوسازی روانی گویند که در سایۀ تجاربی همچون سکونت در شهر،
رفتن به مدرسه ،تماس با رسانههای جمعی به دست میآید .این نوسازی درنهایت به رفتارهایی
منجر میشود که علت توسعۀ اقتصادی و سیاسی جامعه است (بنوعزیزی .) : 3 :19 ،برای
سنجش نوسازی روانی پاسخگویان از سه شاخص برخورداری از ویژگیهای انسان مدرن،
انگیزۀ پیشرفت و همدلی استفاده شده است .نوسازی سیاسی داللت بر گسترش سازمانهای
دموکراتیک و مشارکت مردم در امور سیاسی جامعه دارد (ازکیا و غفاری .)42 3 :11 ،نوسازی
سیاسی در قالب شاخص کارایی سیاسی سنجیده شده است .کارایی سیاسی ،9بدین معناست که
آیا فرد به تغییر سیاسی و اجتماعی عقیده دارد یا نه؟ (شوارتزر .)22 ،:برای سنجش این
شاخص هم معیارهایی با دامنۀ لیکرت در قالب شاخص کارایی سیاسی طراحی شد.

يافتهها
توصیف يافتهها
براساس نتایج پرسشنامهها 14/2 ،درصد از نمونهها مرد و  :2/2درصد زن بودهاند 21/2 .درصد
در گروه سنی  24سال و کمتر 2/2 ،درصد  92-:2سال و  :/ 2درصد  :4-:1سال4/1 ،
درصد  99-92سال و  92/2درصد باالتر از  91سال بودهاند .همچنین :9/2 ،درصد از کل
پاسخگویان تحصیالت کمتر از دیپلم 22 ،درصد دیپلم و  9درصد فوقدیپلم 4/1 ،درصد
لیسانس و  9/2درصد فوق لیسانس و باالتر داشتند .از نظر تحصیالت همسر 12/1 ،درصد از کل
پاسخگویان تحصیالت کمتر از دیپلم 2/2 ،درصد دیپلم و  4درصد فوق دیپلم 4 ،درصد
لیسانس و  :/2درصد فوق لیسانس و باالتر داشتند .جمعیت نمونه از جنبۀ نوع فعالیت و شغل
از این قرار بوده است 3بیکار ( 2/1درصد) ،کارگر ( 2:/1درصد) ،کارمند ( 21/1درصد) و آزاد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Golbalism
2. Political Efficacy
3. Schwarzer
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( :1/1درصد) .از جنبۀ شغل همسر نیز بهترتیب بیکار ( 91/2درصد) ،کارگر( 4/2درصد)،
کارمند ( 1/1درصد) و آزاد ( 21/1درصد) بوده است .سرانجام از جنبۀ هزینههای ماهانۀ
خانوار 9/42 ،درصد از پاسخگویان کمتر از  122هزار تومان 19/2 ،درصد  12هزار تا یک
میلیون تومان 21/2 ،درصد  /1- /میلیون 9/2 ،درصد  2- /1میلیون و  2/1درصد بیشتر از
 2میلیون تومان در خانواده هزینه داشتند.

نتايج استنباطي
در این قسمت ارتباط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته بررسی و توضیح داده شده است.
نتایج آزمونها به تفکیک در جدول  :آمده است.
جدول  .9ضريب همبستگي بین متغیرهاي مستقل و وابسته
همبستگي
فرايندنوسازي

میانگین

انحراف معیار

ضريب همبستگي

معناداري

نگرش سهلگیرانه به طالق

2/29:

2/21

**2/141

2/222

بیوفایی به همسر

1/221

1/22

**2/121

2/222

اختالفهای خانوادگی

2/ 24

1/24

2/ 21

2/ 22

مصرف نمایشی

:/129

2/91

**2/121

2/222

** ارتباط در سطح  44درصد معنادار است (دو دامنه)

جدول  2درخصوص آزمون روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته بازگوی این نتایج
است3
 .در خصوص فرآیند نوسازی و ارتباطی که با نگرش پاسخگویان به طالق دارد ،نتیجۀ
ضریب همبستگی پیرسون ( )2/141نشان میدهد که این ارتباط در سطح خطای کوچکتر از
 2/2و اطمینان  2/44معنادار است .این نتیجه که نوع ارتباط بین فرآیند نوسازی خانواده و
نگرش به طالق آنان را نمایان میکند ،بازگوی آن است که میزان نگرش به طالق بین
خانوادههایی با ویژگیهای نوسازی بیشتر ،افزایش مییابد .البته ،میزان این ارتباط نیز متوسط
است.
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 .2نتیجۀ مقدار همبستگی ( )2/121حاصل از آزمون ارتباط بین فرآیند نوسازی و بیوفایی
نسبت به همسر نشان میدهد که ارتباط آماری معناداری بین این دو متغیر وجود دارد .یعنی
بیوفایی بیشتر بین خانوادههایی به چشم میخورد که میزان بیشتری از فرآیند نوسازی دارند.
 .:درخصوص ارتباط بین دو متغیر فرآیند نوسازی و اختالفهای خانوادگی ،نتایج بازگوی
آن است که همبستگی معناداری بین این دو متغیر در سطح خطای کمتر از  2/21و اطمینان 2/41
(P= 2/ 22؛  )r=2/ 21وجود ندارد.
 .9ارتباط بین فرآیند نوسازی و مصرف نمایشی در سطح خطای کوچکتر از  2/2و
اطمینان  2/44معنادار است .براین اساس ،در خانوادههایی که فرآیند نوسازی بیشتری دارند،
میزان مصرف نمایشی باالتر است (P=2/222؛  .)r= 2/121ارتباط بین فرآیند نوسازی و مصرف
نمایشی به اندازۀ قوی است.
برای آزمون فرضیهها ،از روش الگویابی معادلههای ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شد.
شاخصهای  IFI ,GFI2, AGFI:, NFI9, CFI1بین صفر و یک هستند .هرچه میزان
محاسبهشده برای شاخص به یک نزدیکتر باشد ،نیکویی تناسب الگو با دادههای دیدهشده بیشتر
است (هومن.)12 3 :29 ،

الگويابي معادالت ساختاري متغیر مسائل خانواده
الگوی روابط علّی درالگوی معادلۀ ساختاری تأثیر متغیر نوسازی بر شاخصهای مسائل خانواده
در نقاط شهری استان مبتنیبر نرمافزار معادالت ساختاری لیزرل در نمودارهای  : ،2و 9نشان
داده شدهاند.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Incremental Fit Index
2. Goodness of fit index
3. Adjusted Goodness of Fit
4. Normal Fix Index
5. Comparative Fit Index
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نمودار  .2برآوردی نرمافزار

نمودار  .9تی نرمافزار

نمودار  .:استاندارد نرمافزار

جدول  .9شاخصهاي برازندگي الگوي پژوهش
نتیجه

مقدار

دامنۀ پذيرفتني

نام شاخص

شاخص تناسب

تأیید الگو

/11

>:/22

نسبت مجذور کای بر درجۀ آزادی

χ2/df

تأیید الگو

2/21

>2 / 2

جذر برآورد واریانس خطای تقریب

RMSEA

تأیید الگو

2/41

<2/42

شاخص متناسب بودن

GFI

تأیید الگو

2/42

<2/42

شاخص تعدیلشدۀ متناسب بودن

AGFI

تأیید الگو

2/4

<2/42

شاخص تناسب نرمشده

NFI

تأیید الگو

2/41

<2/42

شاخص تناسب نرمنشده

NNFI

تأیید الگو

2/41

<2/42

شاخص تناسب تطبیقی

CFI

برمبنای جدول  ،:نتیجه میگیریم که الگوی تناسب خوبی از دادههای دنیای واقعی دارد.
بدین معنا که درمجموع الگوی معادلۀ ساختاری تأثیر متغیر فرآیند نوسازی بر شاخصهای
مسائل خانواده (نگرش سهلگیرانه به طالق ،بیوفایی نسبت به همسر ،اختالف خانوادگی و
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مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان تأیید شده و تناسب معنادار دارد .چگونگی تأثیر مستقیم
هر یک از ابعاد براساس خروجی نرمافزار از این قرار است3
جدول  .4آزمون فرضیههاي پژوهش (تأثیر نوسازي بر مسائل خانواده در نقاط شهري)
ضريب استاندارد

مقدار تي

نتیجۀ فرضیه

فرضیهها

2/12

9/:2

تأیید

2/1:

1/1:

تأیید

فرآیند نوسازی تأثیر معناداری بر اختالفهای خانوادگی دارد.

2/ 2

/11

رد

فرآیند نوسازی تأثیر معناداری بر مصرف نمایشی دارد.

2/14

2/2

تأیید

فرآیند نوسازی تأثیر معناداری بر نگرش سهلگیرانه به طالق
دارد.
فرآیند نوسازی تأثیر معناداری بر بیوفایی نسبت به همسر
دارد.

نتایج جدول  ،9در خصوص تأثیر متغیر نوسازی بر شاخصهای متغیر مسائل خانواده این
گونه است3
در فرضیۀ اول مقدار تی برابر با  9است .از آنجا که این مقدار بزرگتر از  2است ،تأثیر
متغیر نوسازی بر نگرش به طالق تأیید میشود .میزان شدت این تأثیر برابر با  2/12قوی و مثبت
است .در فرضیۀ دوم نیز مقدار تی  1بیشتر از  2شد ،بنابراین تأثیر متغیر نوسازی بر بیوفایی
نسبت به همسر تأیید میشود .مقدار ضرایب استاندارد شدت تأثیر برابر با  2/1:قوی و مثبت
است .در فرضیۀ سوم با توجه به اینکه مقدار تی برابر با  511شد و این مقدار کوچکتر از 2
است ،تأثیر متغیر نوسازی بر اختالفهای خانوادگی تأیید نمیشود .در فرضیۀ چهارم با توجه به
مقدار تی الگوی پژوهش 2 ،که بیشتر از  2است ،تأثیر متغیر نوسازی بر مصرف نمایشی نیز
تأیید میشود .مقدار ضرایب استاندارد شدّت تأثیر برابر با  2/14قوی و مثبت است.

بحث و نتیجهگیري
در گذشته خانواده ،محور اصلی زندگی افراد بهشمار میرفت .فردگرایی دامنههای بسیار
محدودی داشت و زندگی جمعی در کنار دیگر افراد خانواده الگوی غالب به شمار میرفت.
منابع و تسهیالت در اختیار خانواده و همچنین قواعد و هنجارهای حاکم بر جامعه این وضعیت
را تقویت و تحکیم میکرد .اما امروزه دستاوردهای تکنولوژیکی جدید ،تسهیالت بیشتری برای
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رشد فردگرایی پدید آورده و رواج الگوهای برهمکنش اجتماعی جوامع پیشرفته ،که منطبق بر
شرایط زندگی افراد و خانوادهها در این جوامع است ،قواعد سنتی زندگی خانوادگی در جوامع
درحال پیشرفت را نیز کماهمیت کرده است .در ایران نیز اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی
دولتها بهصورت سازمانیافتهای با مظاهر نوسازی مقابله کردند اما روند استفاده از تسهیالت
تکنولوژیکی جدید هرگز متوقف یا حتی کند نشد و فرآیند آشنایی با الگوهای روابط اجتماعی
جوامع غربی و تأثیرپذیری از آنها نیز به لحاظ تسهیالت ارتباطی جدید مانند ویدئو ،اینترنت،
شبکههای اجتماعی مجازی و سایر شیوههای ارتباطی الکترونیکی و گسترش مسافرتهای
خارجی شهروندان تقویت و تشدید شده است .درنتیجه فرآیند نوسازی اینبار از اعماق زندگی
اجتماعی و روابط درون خانوادگی استمرار یافت؛ فردگرایی تقویت شد و محوریت زندگی
جمعی خانوادگی جای خود را به فردگرایی هدونیستیک (لذتگرایانه) داد .این روند ضمن
آنکه تحوالت مثبتی را برای زندگی اجتماعی پدید آورد سبب بروز مسائل و مشکالت
بحرانزای نوپدیدی نیز در خانواده شد.
رواج و نفوذ شاخصها و جلوههای نوسازی مانند گسترش آموزش و بهخصوص آموزش
عالی ،درخواست روزافزون آزادیهای فردی ،گذراندن فراغت خارج از محیط خانواده ،کاهش
پایبندی به هنجارها و قواعد زندگی خانوادگی ،کاهش اقتدار شبکههای خویشاوندی ،درهم
شکستن تابوی طالق ،رواج بیوفاییها و خیانت به همسر ،تقلید از الگوی زندگی جوامع
پیشرفته که رسانههای همگانی جدید و بهویژه شبکههای ماهوارهای بهطور روزافزونی ترویج و
تبلیغ میکنند ،افزایش اشتغال زنان خارج از خانه و برهمکنش محدودتر اعضای خانواده در
محیط خانه ،خانواده را با مسائل نو و بحرانهای جدی ،چه در روابط میان اعضا در خانه و چه
در رابطۀ میان خانواده و اجتماع ،روبهرو کرده است .عالوه بر اینها ،تحوالت سیاسی و
آموزشی و فرهنگی و تکنولوژیکی چند دهۀ اخیر ،نسبت زندگی فردی و خانوادگی را با آزادی
بیشتر کرده و افزایش آگاهی افراد نسبت به جهان امروزی درخواست این آزادی را دستکم در
زمینۀ زندگی خصوصی و فردی بیشتر کرده است .همۀ این دگرگونیها همچون وضعیتی دو
چهرهای هستند که یک روی آن تداوم جریان نوسازی جامعه و روی دیگر آن ایجاد بحران
ارزشی در روابط سنتی موجود در جامعه و بیش از همه داخل ساختار خانواده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Hedonistic
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نوسازی فرآیندی دگرگونکننده است .گو آنکه این فرآیند در نیمۀ دوم قرن گذشته زیر نفوذ
گریزناپذیر الگوهای تالکوت پارسونز و کارکردگرایی ساختی ،مجموعه تمهیداتی شناخته میشد
که از باال و با واسطۀ دولتهای توسعهگرای جهان سومی برای پرکردن شکاف میان غرب
توسعهیافته و کشورهای توسعهنیافته به کار گرفته میشد .اما امروزه به پشتوانۀ پیشرفتهای
حیرتانگیز ارتباطات و جذب روزافزون تودههای مردم همۀ جوامع به رسانههای همگانی
بینالمللی شده ،فرآیندی شناخته میشود که جهان بودگی (رابرتسون  ) :22و امروزی بودن را
بازنمایی میکند .امروزه این دگرگونیها اغلب از پایین و با مشارکت فعال و مؤثر تودههای مردم
و به صورتی مهارناپذیر ،داوطلبانه و در مواردی نه چندان آگاهانه محقق میشود .خانواده که
کنشگران آن مهمترین مخاطبان رسانههای جدید بینالمللی هستند پیش از همۀ نهادهای دیگر و
بیشتر از همۀ زمینههای دیگر زندگی اجتماعی از این فرآیند نوسازی وقفهناپذیر (سو :22،؛
واترز :14 ،؛ زاهدی :21 ،؛ آرمر و کاتسیلیس )222 ،تأثیر میپذیرد و از آنجا که این فرآیند
مهارناشدنی و از پایین است گاه پیامدهای بحرانزا و بیسازمانکنندۀ تأملبرانگیزی دارد.
ارزشهای جدیدی که شالودۀ برهمکنشهای نوین اعضا داخل ساختار خانواده را شکل دادهاند
که از جنبۀ ناهمسازی با ارزشهای سنتی موجود ،مسائل نوینی را داخل خانواده پدید آورده و
اغلب وضعیتی بحرانی را بر آن تحمیل میکنند.
به نظر میرسد در جهان امروزی و با تکنولوژیهای ارتباطی مهارناپذیر و در حال گسترش
آن ،نوسازی فرآیندی حتمی و اجتنابناپذیر است .اگر به صورت رسمی و سازمانیافته با آن
مقابله شود بهصورت غیررسمی و سازمان نیافته تدوام خواهد یافت؛ و اغلب چنان قدرتی دارد
که درصورت طراحی و ترویج پیام هایی از تبلیغات منفی علیه آن ،گیرندگان پیام برمبنای نظریۀ
مداربندی فرهنگی استوارت هال و فرآیندهای شمارهگذاری و شمارهگشایی موضوع این نظریه
(هال ) 41: ،صورت معکوس آن را مجسم کرده و همچون تبلیغاتی مثبت و در راستای ستایش
و تمجید از مدرنیته و مدرنیزاسیون ادراک میکنند .در چنین شرایطی قطعاً سر فرو بردن در برف
و کوشش برای پاک کردن صورت مسئله راهکار نیست و فقط با شناخت مسائل نوینی پدیدار
میشوند که در چارچوب شرایط گذار و فرآیند کسب و جذب شاخصهای نوسازی هستند.
دراین صورت ممکن است زیانهای اجتماعی ناخواسته و گریزناپذیر این فرآیند کاهش یابد.
ممانعت از پیشرفت فرآیند گذار از فرهنگ سنتی به جامعه و فرهنگ مدرن و در امان ماندن از
آثار زیانبار این فرآیند ناممکن است .اما شناخت جلوههای آسیبشناختی این گذار ممکن است
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به طراحی و تدوین راهکارهایی برای مقابله با این آثار ناخواسته و کارکرد نامناسب رهنمون
شود.
نگرانی دربارۀ خانواده و وضعیت آن مختص جامعۀ ما نیست بلکه در بیشتر جوامع دیده
میشود .شکی نیست که هرگونه دگرگونی در این سازمان ،به دگرگونی در نظام اجتماعی منجر
میشود .یکی از پیامدهای اصلی این دگرگونیها ،ایجاد خانوادۀ گسسته است که حاصل آن
بروز مسائل اجتماعی دستوپاگیر و بحرانزایی همچون اعتیاد ،فحشا ،فرار ،طالق ،خشونت
خانوادگی و ...در جامعه است .در ساختار خانواده هرچه بینظمی و فقدان کنترل بر رعایت
هنجارهای اجتماعی کمتر شود ،زمینه برای رشد ناسازگاری و گسترش گسستگی در خانواده
بیشتر خواهد شد.
الگوی خانوادۀ مدنی باوجود برخورداری از شاخصهای مثبتی همچون توجه به حقوق
اجتماعی زنان در خانواده و به تبع آن جامعه و توجه به اصل مشارکت و مفاهمه میان اعضا ،در
شرایطی که عقالنیت و فردگرایی بدون خودخواهانه به قدر کفایت رشد نیافته باشد ،نارساییها
و نتایج کارکرد نامناسب و پیامدهای بحرانزایی را نیز در پی دارد که نه فقط به بیسازمانی
خانواده بلکه احتماالً به بیثباتی نظام اجتماعی منجر میشود .در خانوادۀ مدرن مدنی تقدم فرد
بر خانواده مفروض است و روابط دموکراتیک در جامعه بر روابط خصوصی و صمیمانۀ داخل
خانواده نیز تأثیر میگذارد .این الگو ،مهمترین کارکرد و هدف خانواده را تولید فرزندانی میداند
که براساس ارزشهای مدنی جامعه ،تربیت و پرورده شوند .درحالیکه در جوامع پیشامدرنیتهای
در حال گذار چنین فرصتهایی برای کاهش پیامدهای کارکرد نامناسب فردگرایی فراهم نیست
و درنتیجه خانواده از آثار زیانبار فردگرایی و نوسازی در امان نخواهد ماند.
برخی جوامع پیشرفته و مدرنیته نیز از این آسیبزاییهای عقالنیت ابزاری مدرن در امان
نمیمانند .از دیدگاه هابرماس ،عقالنیت حاکم بر فرآیند توسعه و نوسازی ،بهتدریج زمینههای
سلطۀ نظام را بر زیست جهان فراهم کرده و گونهای عقالنیت ابزاری را بهوجود آورده است.
سلطۀ نظام ،کنش ارتباطی طبیعی و عقالنی موجود در زیست جهان را مخدوش کرده و آن را به
استعمار خود درمیآورد؛ این استعمار بحرانهای عقالنیت ،مشروعیت و انگیزه درپی دارد و به
دنبال آن آسیبهای اجتماعی نیز پدیدار میشوند .زیرا استعمار زیست جهان به کلِ فرآیند
عقالنیشدن آسیب میزند و با بهخطرافتادن بازآفرینی نمادین جامعه ،پدیدههای نوظهور اغلب
جنبۀ آسیبشناختی پیدا میکنند .برای نمونه ساختار خانواده از هم گسیخته و روابط مرد و زن
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بیسامان و بحرانی میشود (هابرماس .) 424 ،بنابراین ،در این الگو موضوع اصالت فرد شرایط
را برای تداوم برخی از مسائل و آسیبهای فعلی در خانواده هموار میکند زیرا امروزه کاهش
روابط عاطفی در خانواده و رشد انتخاب فردی بر ازدواج ،طالق و نظایر آن تأثیر گذاشته است
(صادقی فسایی و عرفانمنش.) :42 ،
نتایج این پژوهش بازگوی آن است که در خانوادههای مناطق بررسیشده ،فرآیند نوسازی
که به دو صورت نوسازی از باال و تحمیلی (در دورۀ پیش از انقالب) و نوسازی خودانگیخته و
از پایین (در دورۀ پس از پیروزی انقالب) جریان داشته ،دگرگونیهای فرهنگی مهمی به ویژه
در مناسبات نقشی و متغیرهای شخصیتی اعضا پدید آورده است .تحرک اجتماعی و طبقاتی
خانوادهها تشدید و موجب شده است که در برخی خانوادهها روابط مبتنیبر سنت و وفاداری
جای خود را به روابط مبتنیبر تبادل عقالنی ،رقابت و لذتجویی و کامجویی از زندگی بدهد و
این در شرایطی است که خصومت سازمانیافته رسمی با فرآیند نوسازی در چند دهۀ اخیر ،مانع
از اعمال هر گونه نظارت برنامهریزیشده بر روند دستیابی خودانگیختۀ شاخصهای نوسازی در
جامعه شده و درنتیجه پیامدهای کارکرد نامناسب آن را مهارناپذیر کرده است.
دربارۀ مسائل خانواده هم شایان یادآوری است که باوجود پژوهشهای گوناگون در زمینۀ
مسائل خانواده در جامعه و با توجه به مصاحبههای اکتشافی انجام شده برای این پژوهش و نیز
با بهرهگیری از پژوهشهای پیشین ،چهار دسته از مسائل که در چند دهۀ اخیر بین خانوادهها
رواج و نمود چشمگیری یافتهاند در نقش مسائل نوین حاصل از زندگی امروز و به تعبیری
برآمده از فرآیند نوسازی برگزیده شدند .برخی از این مسائل به معنای دقیق کلمه نوظهور
نیستند و احتماالً همیشه در زندگی خانوادگی وجود داشتهاند؛ اما براساس شواهد و اطالعات
گردآوریشدۀ اولیه قطعاً ابعاد و جلوهها و شیوۀ بروز آنها تازه و بیسابقه است؛ به نظر میرسید
که ویژگیهای هستیشناختی نوین آنها عمدتاً ناشی از تأثیرپذیری خانواده از پدیدۀ مدرن شدن
(مدرنیزاسیون) است .این مسائل عبارتند از 3نگرش آسانگیرانه نسبت به طالق ،بیوفایی نسبت
به همسر ،مصرف نمایشی و تشدید اختالفهای خانوادگی .
از میان این مسائل ،بیوفایی به همسر بیشترین تأثیر را بر ازهم گسیختگی خانوادهها و بروز
پیامدهای نامناسب نشئتگرفته از آن داشته است .یکی از منابع مهم بهوجودآمدن بحران در
جامعۀ نمونه ،بیوفایی همسران نسبت به یکدیگر است .به نظر میرسد این مسئله که پدیدۀ رو
به گسترش جدیدی است عمدتاً ناشی از تضاد میان الگوهای سنتی تشکیل خانواده و قواعد
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سنتی حاکم بر آن ،با مناسبات پسا -ازدواجی رواجیافتهای است که بیشتر خاستگاه غیرسنتی
دارند و از الگوهای مدرن برهمکنش اجتماعی نشئت میگیرند .برخی خانوادهها در جامعۀ نمونه
برمبنای قواعد همسرگزینی سنتی و ناآشنایی کافی دربارۀ پیشا– ازدواجی همسران با یکدیگر
شکل گرفتهاند .در حالیکه اشتغال خارج از خانه یا قرار گرفتن در متن برهمکنشهای اجتماعی
مدرن پسا -ازدواجی ممکن است به شکلگیری مسئلۀ بحرانساز بیوفایی همسران به یکدیگر
منجر شود .در خانوادۀ مدرن که شکلگیری خانواده مبتنی بر عشق و عالقه و آشنایی قبلی و
پیشا-ازدواجی همسران با یکدیگر است دامنۀ احتمال بروز چنین بحرانی در خانواده ممکن
است به مراتب محدودتر باشد .در حالیکه خانوادههایی که به صورتهای سنتیتری تشکیل
میشوند ،در مقابل روابط و برهمکنشهای گستردۀ امروزی ،آسیبپذیرترند.
آشتیناپذیرشدن اختالفهای درون خانوادگی نیز جلوۀ دیگری از بیتعهدی ،ناصبوری و
بیشکیبی اعضای خانواده و بهخصوص همسران نسبت به یکدیگر است .افزایش اختالفهای
خانوادگی ،بیسازمانی خانواده و رشد انفجاری میزان طالق با عواملی مرتبط هستند
مانند 3بیکاری جوانان ،وضعیت بد اقتصادی ،رشد مفاسد اجتماعی ،اختالف سنی همسران
و ازدواج زودرس ،کماثر شدن ارزشها وهنجارهای سنتی و ناسازگاری آنها با نیازها و
خواستههای جوانان ،افزایش گرایش به مواد مخدر و سستی باورهای دینی ؛ مجموعه این عوامل
به ساختار خانواده و کارکرد آن آسیب میرسانند .در سالهای اخیر ،طالق در شهرها افزایش
چشمگیری یافته است .سال ، :42تعداد  :9 21ازدواج و تعداد  1:21طالق ثبت شده است.
نسبت ازدواج به طالق ثبتشده  1/9است .یعنی مقابل هر  1/9ازدواج ،یک طالق به ثبت رسیده
است (وزارت کشور ) :42،که به روشنی بازگوی بحرانی بودن وضعیت در این زمینه است.
نکتۀ مهم وضعیت بحرانی آشکار جامعۀ نمونه (استان مازندران) در این زمینه است .براساس
دادههای آماری موجود از سال  :21تا کنون ،مازندران همواره یکی از  1استان با باالترین
نسبت طالق در کشور بوده است (همان).
گسترش فرآیند نوسازی در ایران با گسترش فناوری و رفاه مادی همراه بوده است .نتیجۀ
این فرآیند پیدایش الگوهای جدید زیستی و روش زندگی نوینی است که ماهیت آن با چگونگی
مصرف مدرن درهم آمیخته است .در این فرآیند ،مفهوم ابتدایی مصرف تغییر شکل یافت که
مبتنیبر رفع نیازهای ضروری بود و شکلهایی نوظهور و نامأنوس پیدا کرده است .طوری که
نیازهای ثانویه و تظاهری و خیالپردازانه (فانتزی) از نیازهای واقعی زندگی مهمتر شدهاند.
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به نظر میرسد این تغییر اجتماعی بیش از هر چیز به دلیل فرآیند نوسازی بیبرنامه و مهارناپذیر
بهدست آمده است که فردگرایی ،توجه به شادمانی و خوشگذرانی در زندگی و میل به پیشرفت
از شاخصهای اصلی آن است .الگوی مصرف در جامعۀ امروزی مفهومی کلیدی برای فهم
مناسبتهای اجتماعی بین افراد و جامعه است .براساس نتایج این پژوهش ،مصرف تظاهری در
نقاط شهری بررسیشده در حد باالیی قرار دارد .این پدیده نهتنها روابط اعضای خانواده را با
یکدیگر پرتنش و تعارضآمیز میکند بلکه آثار مخربی نیز بر روند رشد و پیشرفت اقتصادی در
جامعه بر جا میگذارد و بدین ترتیب دور باطلی از افزایش هزینههای مصرفی و کاهش توان
اقتصادی را به خانوارهای شهری تحمیل میکند که نتیجۀ مستقیم و گریزناپذیر آن فرسایش
طبقۀ متوسط و کندشدن جریان پیشرفت و توسعه در جامعه است .همچنین این وضعیت
برخالف مفهوم وبلنی مصرف نمایشی منحصر به رفتار مصرفی طبقههای مرفه و ممتاز نیست
بلکه عموم خانوادهها با هر جایگاه طبقاتی ممکن است به تبع چشموهمچشمی با همگنان یا
الیههای فوقانیتر یا متأثر از تبلیغات بازرگانی چنین رفتاری را پیشه کنند .براساس نتایج این
پژوهش رفتار مصرفی اینگونه ،که توان اقتصادی و قدرت خرید خانواده را به نفع نمایش
متظاهرانۀ مصرفی نزد دیگران نادیده میگیرد ،یکی از منابع مهم بهوجودآمدن بحران در روابط
درون خانوادگی در جامعۀ نمونه است.
تغییر خانوادۀ سنتی به مدرن ،به تربیت نسلی مدرن انجامید که با اندیشهها و آرمانهای نوین
مانند انکار تفاوتهای جنسیتی و آمیختگی نقشها ،پیش از آن که ارزشهای نوین و صنعتی در
جامعه و میان افراد نهادینه شود ،ثبات جامعه را به خطر انداخته و نهاد خانواده را با بحرانهای
جدی و نگرانکنندهای مانند رشد مهارناپذیر طالق و افزایش بیوفایی همسران به یکدیگر و
حتی پدیدۀ جنایتهای خانوادگی ناشی از این بیوفایی مواجه کرده است .از سویی بسیاری از
زنان نسل جدید در تعارض قهری با اندیشههای نسل سنتی ،ارتقای موقعیت خود را در کنار
گذاشتن یکباره و انقالبی ارزشهای گذشته و فاصله گرفتن از نقشهای زنانه مأنوس و تمایل
به ارزشهای مردانه میبینند و برای دستیابی به برابری ،تفاوتهای جنسیتی تأکیدشده در جامعۀ
سنتی را نادیده میگیرند و بدینترتیب موجب بروز بحران در خانواده میشوند؛ و از سوی
دیگر ،اغلب مردان شهرنشین متجدد نیز بیش از آنکه به وظایف و مسئولیتهای اجتماعی سنتی
خانوادگی متعهد باشند در فکر بهرهمندی از لذتهای نوظهور اجتماعی هستند .نتیجۀ این
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فرآیند ،به خطرافتادن سازمان اجتماعی پیش از پذیرفته شدن ارزشهای فرهنگی و خانوادگی
نوین است.
به نظر میرسد رسوخ جنبههای سختافزاری نوسازی در جامعه و تأخیر فرهنگی ناشی از
نهادینه نشدن جنبههای نرمافزاری آن بیش از هر چیز به نهاد خانواده آسیب میرساند و آن را با
بحرانی ساختاری روبهرو کرده است .خاصه آن که خردهنظام سیاسی و هنجارهای رسمی نیز در
تعارضی چالشبرانگیز بر تقویت و تداوم ارزشهای سنتی پافشاری میکنند و تأثیرپذیری
خودانگیختۀ بدنۀ جامعه از ارزشها و شاخصهای نوسازی را یکسره نادیده میگیرند که آثار
زیانبار این تعارض نیز بیش از همه به نهاد خانواده تحمیل میشود.
دگرگونیهای ساختاری در فرآیند گذار ،از اساس بیتناسب هستند و این بیتناسبی ممکن
است مشکالت و مسائل زیادی را پدید آورد .اسملسر استدالل میکند که جریان توسعه و
فرآیند تمایز و یگانگی ،پیوستاری بدون گسستگی نیست بلکه همواره گسستگیهایی در کار
است که ممکن است موجب بروز اغتشاشهای اجتماعی شود (زاهدی .) 1 3 :21 ،آن چه
اسملسر درصدد تبیین آن است فقط منحصر به جریان نوسازی از باال نیست .مفهوم کلیدی در
ایدۀ او گسستگی و اغتشاش است که تأخیرها و اختاللهایی را در حرکت جامعه به سوی
هدفهای پیشرفت موجب میشود .بروز مسائل نو در ارتباط با خانواده نیز ممکن است در
صورت نداشتن توجه واقعبینانه به آنها ،چنین نتایجی را به بار آورد .بیثبات شدن خانواده در
پی سست شدن ارزشهای سنتی و در شرایطی که ارزشهای جدید هنوز به طور اجتماعی و
براساس الزامهای تکاملی جامعه تعریف و تثبیت نشدهاند ،نهتنها موجب گسستگی در فرآیند
گذار خواهد شد بلکه ممکن است اغتشاش و بیسازمانیهایی نیز پدید آورد که مقابله با آثار آن
بهسادگی و در زمانی کوتاه امکانپذیر نیست.
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