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 چکیده
از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و  در ایران اخیر، نهاد خانواده ۀچند ده در

ها،  از جملۀ این دگرگونی. به کرده استهای مهمی را تجر جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی
وبیش جاری در  های سنتی کم تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش

این تغییرات ارزشی، خانواده را  با مسائلی نوپدید همچون . جامعه و خانواده متعارض است
واجه کرده و درنتیجه مصرف نمایشی م گیرانه به طالق و نیزوفایی همسران، نگرش سهل بی

ای که از آن به  طور جدی دچار اختالل شده است؛ به گونه روابط بین اعضای خانواده به
این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی . بریم نام می« بحران در خانواده »

کوشیدیم تا در این مقاله . نوسازی است های تاریخی جامعه با الزام -های اجتماعی و ویژگی
بدین . تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصۀ خانواده را تبیین و تحلیل کنیم

نیز  انتظار و -های مبادله و نیاز ها در سطح کالن و نظریه منظور با ترکیب نظریۀ بحران ارزش
ارائه شده  های الزم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره

منطقۀ جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعۀ آماری آن ساکنان مناطق شهری . است
که با خانواده بوده است  222حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . این استان است

 استفاده ازبا  ضروری نیزاطالعات . ندا شدهانتخاب  و تصادفی ای گیری خوشه روش نمونه
 هندد نشان می های پژوهش یافته. است  شدهزیه و تحلیل آماری جآوری و ت جمعپرسشنامه 
گیرانه به طالق و مصرف  وفایی همسران، نگرش سهل های نوسازی و بی شاخصکه بین 

خانوادگی  های های نوسازی و اختالف اما بین شاخص. نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد
راساس نتایج پژوهش، الگوی معادلۀ ساختاری ارتباط همچنین ب. ارتباط معناداری دیده نشد

نگرش به طالق، اختالف خانوادگی و مصرف ) های نوسازی و مسائل خانواده  شاخص
 . در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد( نمایشی

مایشی، نگرش وفایی همسران، مصرف ن های خانوادگی، بیاختالف: هاي کلیدي واژه
 .گیرانه به طالق، نوسازی سهل
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 مقدمه

نقاط  نیتر دورافتاده، حتی در کس چیهکه  اند گستراندهجهان  دهای مدرنیزاسیون توری برنیآفر»

ی ها چالش و ها فرصت ،ندهایآفرو این ( 24: 923،  برمن)« توان گریز از آن را ندارد ،جهان

 منجر به مدرنیته، مهار یب ۀگردونن ی که حرکت ایا گونه  به اند نهادهجوامع  مقابلرا در  بسیاری

ترین عنصری که از مهم. ی گذشته شده استها سامانبسیاری از ( 21: ،2گیدنز) گسستگی

این نهاد کهن را نیز در  ،گذشته تاکنون برقرار بوده، خانواده است اما پیامدهای منفی نوسازی

های امروزین، یعنی نزدیکی و  های خانواده شاخص»به اعتقاد گیدنز . امان نگذاشته است

ها در کشورهای غربی و  این دگرگونی. «انددگرگونیجنسیت، در حال  عواطف و و صمیمیت

شدن به نظر تا  این جهانی. شدن هستند اند و به مرور در حال جهانی صنعتی بسیار پیشروی کرده

با خود مشکالت عمیقی نیز  ،گر سکهناپذیر و مثبت است اما در روی دی زیادی مقاومت اندازۀ

گیدنز معتقد است که خانواده در دوران مدرن دستخوش (. 21 3 29: گیدنز، )آورد  به همراه می

ای در  یندهاطور فز که امروزه در کشورهای غربی، و به اول این3 چهار دگرگونی اصلی شده است

بلکه  ؛احد اقتصادی نیستیک و فقط اول، دیگر ۀوهلکشورهای دیگر جهان، خانواده، در 

. ارتباط عاطفی شکل گرفته است ای از پیوندهاست که بیشتر براساس ارتباط و خصوصاً مجموعه

از هر چیز،  پیش، در گذشته خانواده. گونه نبوده است تاریخ این های اغلب دوره خانواده در

دالیل اقتصادی و اقتصادی بوده و پیوندها در زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز به  یواحد

اما چنین چیزی . گرفته است شکل می( به معنای عام سیاست )گاهی دالیل استراتژیک سیاسی 

دگرگونی بزرگ دوم این است که یک نسل پیش، . زیادی از بین رفته است اندازۀهم اکنون تا 

سومین . ابت بودثهای  براساس نقش عمدتاً ،در ازدواج سنتی مخصوصاً، پیوند میان زن و مرد

. شود قدرت آنها با مردان مربوط می برابریدگرگونی بزرگ، به موقعیت در حال تغییر زنان و 

در کشورهای . شوند می ترخواه عدالتجوامع ما در ارتباط با روابط میان دو جنس، هر روز 

ا منجر ه نیمی از ازدواج به  نزدیکدر انگلستان،  برای نمونه. طالق افزایش یافته است ، آمارغربی

کشورهای غربی متفاوت است، ولی به طورکلی در هر یک از این آمار در . شود به طالق می

آزادی و رهایی  روندباالی طالق با  آمار. کند و این تحول بزرگی است همین حدود سیر می

امروز، قدرت زنان در زندگی . افزون زنان در ارتباط است، ولی تنها عامل آن نیست روز
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. این دگرگونی، ساختاری است و ابعادی جهانی دارد. یش از هر زمان دیگری استخانوادگی ب

های شخصی مرد است که در نگرش نسبت به امور  یکی از دارایی در نقشچهارم موقعیت زن 

مربوط به تغییرات زندگی خانوادگی به  اصلی، مسائل گیدنزبه نظر . شود می جنسی مشاهده

 (. 24: گیدنز، )است بت به امور جنسی نس ها انساناحساسات و عواطف 

ها را تجربه کرده که به اعتقاد گیدنز در حال دگرگونی گونهایرانی نیز تاحدودی این  ۀخانواد

آن، نظام ارزشی خانواده دگرگون شده  ۀدرنتیج ؛شدن و رسوخ به دیگر کشورهاست جهانی

های زندگی جدید در  روش روابط و پدیدآمدنها راه را برای  بعضی از این دگرگونی. است

ایرانی  ۀجامع ۀشد و شناخته وند مأنوسهایی که با ر روش. ایرانی باز کرده است ۀدرون خانواد

های  ایرانی در حال گذار از دوران سنتی به مدرن است و نشانه ۀخانواد. های زیادی دارند تفاوت

ایرانی به زمانی  ۀادتوجه به بحث مسائل خانو. یند گذار، آشکار استآبحران در این فر

ارمکی و  آزاد)ایرانی بودند  ۀخانواد رگردد که محققان در پی یافتن تقابل سنت و تجدد د برمی

 پدیدآمدنبر  در همین راستا شواهدی مبنی(.  21: ؛ تنهایی و شکربیگی، 14: همکاران، 

ی فسایی و صادق)های اخیر ارائه شده است ایرانی در سال ۀهای ساختاری در خانواد آسیب

 طالق، آمار افزایش زنان، جایگاه و نقش تغییر(. 22:  و معینی ؛ شکربیگی42: منش،  عرفان

و  خانواده در گیری تصمیم تمرکز تغییر همسر، نقش به دیدگاه نسبت تغییر ازدواج، کاهش

ها به  رسد شدت این آسیببه نظر می. هاست این آسیب ۀی از جملیزناشو ۀدر رابط خیانت

وفایی  طالق و بی شماریم مانند برمی های بحران خانواده نشانهها را آن ازای است که برخی  ازهاند

سازمانی محتمل نهاد خانواده  دهنده از بی آگاهی پیش مکن استهمسران نسبت به یکدیگر که م

موقعیت  ،مناسبات خانوادگی ،که ساختار خانواده جا از آن. ای نه چندان دور باشند در آینده

بسیاری از مسائل و مشکالت  ۀنهادی خانواده و روابط آن با دیگر نهادهای جامعه سرچشم

ر روند توسعه و بثیر منفی چشمگیری أت مکن استاست، بحران خانواده م امروزاجتماعی 

یند نوسازی تجربه آهایی که نهاد خانواده در فرآسیب بررسیاز این رو . پیشرفت جامعه بگذارد

یند نوسازی آکوشش شده است که ارتباط فر پژوهشدر این . است هممکند بسیار  می

پاسخ داده شود که  ،و به این پرسش یدههای درونی خانواده سنجو آسیب( های مدرن نگرش)

از نوسازی  برگرفتههای نوین  در خانواده بر اثر ایجاد نگرش وجودآمده بههای آسیبچقدر 

 اند؟    وجود آمده هب
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 پیشینۀ تحقیق
برخی از . خانواده صورت گرفته است زمینۀداخل و خارج از کشور در  های فراوانی ژوهشپ

در تحلیل تأثیرات مدرن شدن بر ( 42: )منش  صادقی فسایی و عرفان3 مهمترین آنها عبارتند از

ناشی از  های دگرگونی ایران در سیر ۀایرانی نشان دادند که نهادهای اجتماعی جامع ۀخانواد

در این میان، سطوح خرد و کالن در ساختار . ندکردامل، یکسان و همزمان تغییر نمدرنیته ک

این وضعیت . اند ای ناهماهنگ نسبت به تغییرات جامعه، دگرگون شدهخانواده به گونه

های برخاسته از ای ارزشسنتی و پاره ۀاجزای مرتبط با خانواداز برخی  بینکنشی ناسازگار  برهم

برخی تحوالت خانواده با تغییرات کنونی  ناهماهنگیهمچنین، به دلیل . ه استمدرنیته پدید آورد

در چنین . ها و مسائل اجتماعی بدل شده استجامعه، این امر به منشأیی برای بروز آسیب

توان کرد و نه می تشویق ها را به رعایت قواعد نظام هنجاری سنتیتوان خانوادهوضعیتی، نه می

نیز تغییرات ( 21: )سرایی . ارزیابی کرد دهنده تناسب و ناسبمدرن را مپذیرش نظام هنجاری 

به تغییر برخی عناصر خانواده مانند  خصوص و در این را بررسی کرده است ایرانی ۀخانواد

کند و در تحلیل این  شکل و ساختار خانواده، ازدواج و طالق و رفتار فرزندآوری اشاره می

نظام جهانی و برخی تغییرات  بر مؤثرتأثیر کشورهای شدن و  تغییرات بر نقش جهانی

 .کند مدرن شدن اشاره می به سویایران  ۀدر جامعوجودآمده  به

ای پیرامون گذار خانواده از شکل سنتی به مدرن، به نیروهای  در مطالعه( :222)  نینا تورن

با  ارتباطی متضاد در به نظر او دو نیرو. تغییر یا حفظ الگوهای خانواده پرداخته است برمؤثر 

گرایی و موقعیت سیاسی که در مقابل  عواملی همچون مذهب، خانواده3 کنند خانواده عمل می

فرهنگ جهانی و نیاز به  آثار مانند کنند، و عواملی که محرک تغییر هستند، تغییر مقاومت می

طالق،  ی ازدواج،ها این تغییرات در پدیده ۀمصداق و جلو. های در حال تغییر انطباق با محیط

 در کتابش( 2229) 2ریپالما کین  . شود دیده میهای جدید خانواده بندی باروری و صورت

پردازد و   به بحث پیرامون تغییرات خانوادۀ معاصر می« های جدیدهای جدید برای زمان خانواده»

هایی کوششگر سقوط اخالقی نیست، بلکه کند که اوضاع جدید نمایان به این نکته اشاره می

ریزی کنند که در  هایی را پایه گرایانه از سوی مردم است، بدان منظور که بتوانند خانواده برساخت

نگرشی تاریخی در مطالعۀ  وجودوی بر . دنیای پیچیدۀ پست مدرن به حیات خود ادامه دهد
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تر عمیق تغییراتنتیجۀ  ها دگرگونیکند و معتقد است که این  کید میأخانواده ت های دگرگونی

مسائل اجتماعی و نهاد  رۀدر پژوهشی دربا نیز( 2 22)و همکاران   نیک هیشام. جامعه هستند

توجهی فرزندان به  مادی و کممسائل والدین بر  اندازۀ کید بیش ازأخانواده نشان دادند که ت

 . دشو های مذهبی در خانواده سبب پیدایش مسائل اجتماعی جدیدی می مذهب و نبود آموزش

شده پیرامون موضوع این است که خانواده در  انجام های پژوهشطور کلی وجه مشترک  به

دریافت . ادامه داردنیز همچنان  کهای را تجربه کرده است سابقه های بیدوران معاصر، دگرگونی

 .است پذیرفته شدهای فرض پایه پیش در نقشپژوهش این مشترک در 

 مباني نظري پژوهش 

. شناسی است های جامعه های اساسی نظریه نواده و مسائل آن یکی از شالودهدرک و شناخت خا

شکلالگوها و  اقتباسطبیعتاً  ؛کشورهای غربی است ،نوسازیهای  نظریهجا که خاستگاه از آن

های نوسازی  که خانواده در جوامع صنعتی از سر گذرانده، به عنصر جدانشدنی نظریه ییهایبند

اما توجه به این نکته  ،(419 ؛ آیزنشتاد، 411 ؛ اسملسر، :2: / 412  لرنر،)  اندبدل شده

بروز مسائل اجتماعی مهم و  أحتی در جوامع پیشرفته منش هایبندشکلضروری است که این 

آمریکایی، از هر پنج تولد،  ۀبه گزارش رابرتسون در خانواد برای نمونه. اند ای بوده کننده نگران

، بارداریاز هر چهار . سال سن دارد 4  کمتر ازاج نکرده است که معموالً مادر ازدو ازیک تولد 

کند و تقریباً نیمی یک نفر مجرد زندگی می ،از هر پنج بزرگسال. شودمی سقط جنین نمونهیک 

مسائل خانواده، از سویی (. 2 :3 19: رابرتسون،)شود  ها در آمریکا به طالق منتهی میاز ازدواج

و از سوی دیگر معلول عوامل درونی ( سطح کالن)جتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازتاب شرایط ا

 .است( سطح خرد)خانواده و کیفیت و چگونگی آن 

در همین زمینه در استان مازندران است، برای تحلیل  پژوهشیاز  برگرفتهدر این مقاله که  

در هر دو  ،شده در این زمینه های ارائه نظریه ترکیب یند نوسازی بر مسائل خانواده، ازآثیر فرأت

های مبادله،  ها در سطح کالن و نظریه بحران ارزش ۀنظری. سطح کالن و خُرد استفاده شده است

های الزم را برای تعیین، تحلیل و تبیین  انتظار و مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره -نیاز

 3اند مسائل خانواده در این تحقیق فراهم کرده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Hisham 
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 هاي کالن نظريه

 ۀنظريدارد،  بردسطح کالن، که برای تبیین مسائل خانواده در استان مازندران کار ۀولین نظریا

اثر کشاکش سنت و  براین نظریه، در جوامع انتقالی، مشکالتی  مبنایبر. ستها بحران ارزش

های اجتماعی، بیش از هر  برزخی گذار، عناصر اخالقی و ارزش ۀدر مرحل. آید مدرنیته پدید می

عناصر نوین  ۀارزش دیروز، در محدود بی های بسیاری از موضوع. دهند دیگر تغییر وضع میچیز 

های  اجتماعی، از قلمرو ارزش مناسبنهند و بسیاری از عناصر  و مقبول امروزی پای می

ها  جایی ارزش تر باشد، تضاد و جابه هرچه این تحول سریع. شوند اجتماعی خارج می

حاکم بر جامعه جای خود را به  کهنچنین شرایطی، نیروهای در . چشمگیرتر خواهد بود

بازتاب این . شود های جامعه دستخوش آشوب می سپارند و نظام ارزش نیروهای تازه می

جا که سرعت حرکت فرهنگ،  ولی از آن. شود دیده می نیزهای خانواده  وضعیت در نظام ارزش

هایی که در معرض چنین  ست، نسلهای تکنولوژی یکسان نی با حرکت اقتصادی و نوآوری

پسندی برای وظیفه،  معیارهای همه قادر نیستندگیرند،  سریع اجتماعی قرار می های دگرگونی

 جدیدینوس و أهای  نام در این احوال، کشمکش. های همانند آن داشته باشند فداکاری و ارزش

 (. 322 19: مساواتی، )یابد  و نابسامانی خانواده افزایش می کند میدرون خانواده بروز 

ها، برای تحلیل مسائل خانواده در استان  بحران ارزش ۀعامل دیگری که در چارچوب نظری 

که اول بار به تأثیر (  41 3 911)  اودری. است بندي مذهبي پاي شدن رنگ کم، کار رفته است به

طالق در خانواده  های خانوادگی واختالف مانندبندی مذهبی افراد بر بروز مسائلی  کاهش پای

های مذهبی و دینی، در افزایش  بندی به ارزش کند که کاهش پای اشاره کرد، استدالل می

که دین  کنیم میبنابراین، براساس برهان خلف ادعا  .های خانوادگی و طالق مؤثر استاختالف

. کندهای خانوادگی و طالق، ایفای نقش جلوگیری از اختالف برایعاملی ممکن است در نقش 

های خانوادگی و طالق رو تری دارند، کمتر به اختالف به نظر او، افرادی که ایمان مذهبی قوی

 .تری دارند کسانی که ایمان ضعیف نسبت بهآورند  می

. است شرايط اقتصادي جامعه کلعامل کالن سوم در تبیین مسائل خانواده در استان،  

های بحرانی و سخت اقتصادی در جوامع، نتایج  کند که دوره ، استدالل می(4223191 ) 2کانگر

محرومیت . سامانی آن احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی دارد مانند ها باری برای خانواده زیان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Udry 
2. Conger 



 

 

 

 

 

 868(  بررسي مسائل نوین خانواده در نقاط شهري استان مازندران)ساز در خانواده  هاي بحران نوسازي و دگرگوني

  

 

 ویرا کاهش داده و آنان را به س( مردان خانواده ویژه به)های مثبت همسران  کنش اقتصادی، برهم

مشکالت . دهد ق و خیانت خانوادگی سوق میهای خانوادگی، طالاختالف همچونمسائلی 

ویژه بین همسرانی که منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگی در سطح استاندارد  به اقتصادی

 .شود د و اغلب به فروپاشی خانواده منجر میکن ثبات می نیست، زندگی زناشویی را بی

 هاي خُرد نظريه

این دیدگاه که ریشه . است  تبادل اجتماعي ۀنظريه، با مسائل خانواد ارتباط خُرد در ۀاولین نظری

 بررسیبرای ( 411 ) :لِوینگر از سویدارد، اول بار ( 414 ) 2استقالل تیبوت و کِلِی ۀدر نظری

زناشویی،  ۀاستقالل، بر وابستگی هر یک از همسران بر رابط ۀنظری. کار رفت بهروابط زناشویی 

طبق نظر لِوینگر، شکست . نیازهای فردی تأکید دارد قابلیت و توانایی این رابطه در ارضای

ها  بیتاشدن انتظارات شریک، جذ  برآورده چگونگیزندگی زناشویی براساس توازن پیچیده بین 

از . شود های موجود برای ترکِ موقعیت زناشویی تعیین می رابطه و بدیل ادامه یا پایانو موانعِ 

 ۀو رابط همنشینی مانند درآمد خانواده،)های آن  متیازازناشویی، با  ارتباطنظر او، جذابیتِ 

های زندگی  زناشویی و هزینه ۀدیگر، بین جذابیت رابط سویاز . مثبت دارد ارتباط( جنسی

مانند مالی و )های رابطه پرهیز از موانع و هزینه. منفی وجود دارد ارتباط (زمان و انرژی)مشترک 

 ۀهای نظریمعیار اساسبنابراین، بر. رابطه تشویق کند امۀادنیز ممکن است افراد را به ( مذهبی

های  ها و نبود بدیلباالی هزینه مقدارپایین جذابیت و  سطحتبادل اجتماعی، روابطی که با 

  (.441 مارتین،) شوند منجر می جدایی و پایان تر همراه هستند، با احتمال بیشتری به جذاب

مهم و مؤثر است که برای تبیین مسائل خانواده  ارانتظ -نیاز  ۀنظريخُرد،  ۀدومین نظری

تصمیم  زندگی زناشویی ۀبا تصورات خاصی دربار مرد هر یک واین نظریه، زن  مبنایبر. است

اگر . کنند  ، آغاز میاز شریک زندگی خودد و زندگی را با انتظارات مشخصی گیرن ازدواج می به

نی و درنهایت اختالف در کانون خانواده بروز این انتظارات برآورده نشود، نارضایتی و پشیما

 (.3212 14: کمپ، ) خواهد کرد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Social exchange theory 

2. Thibaut and Kelley 
3. Levinger 
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 یـمصرف نمایش محوری ۀنتیجتفسیر . است مصرف نمایشی ۀنظريخُرد،  ۀسومین نظری

این  با استفاده از (.391 21: وبلن، )پذیر است  امکان وبلن تورشتاین مشهور ۀنظری براساس

احترام  و ثروت نمایش منبع مدرن، نظم به سنتی نظم از ربا گذ که شود می دیدگاه استدالل

جایگزین آن  ،ثر از رقابت و تقلیدأو مصرف نمایشی مت کند می تغییر ها برای خانواده اجتماعی

 .شود می

رد و کالن، شناسی خُ های جامعه با توجه به خصلت چندبعدی خانواده، با ترکیب دیدگاه

یند گذار به آبا فر ارتباطر آن چهار دسته مسائل خانواده در را ترسیم کرد که د الگوییتوان  می

و صحت  ایش شدنظری آزم الگویپژوهش، این این در (.  شکل ) است مشهود و مهمنوسازی 

افزار لیزرل  با استفاده از نرم درنهایت الگوو سقم ارتباط متغیرهای مستقل و تابع سنجیده و 

 .شدآزمون 

 

 خانواده نوين مسائلپیدايش  بر نوسازي فرآيند یرگذاريتأث :الگوي پژوهش. 2شکل 
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 ي پژوهشها فرضیه

گرفته  شکلهای ، فرضیهپژوهشاصلی و با استفاده از چارچوب نظری  پرسشبا توجه به 

 3                                عبارتند از

 ثیر داردأبه طالق تنسبت یند نوسازی بر نگرش همسران آفر. 

 ثیر داردأوفایی نسبت به هم ت بر نگرش همسران به بی یند نوسازیآفر. 

 ثیر داردأهای خانوادگی تاختالفافزایش  یند نوسازی برآفر. 

 ثیر داردأیند نوسازی بر مصرف نمایشی اعضا در خانواده تآفر. 

 پژوهش  شناسيروش

استفاده ها، از پرسشنامه همراه با مصاحبه  ، پیمایشی است و برای گردآوری دادهپژوهشروش 

خانوارهای ساکن مناطق شهری استان مازندران  های سرپرست پژوهشآماری  ۀجامع. شده است

برآورد خانوار  1 4  1، تعداد آنها 42: است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

کوکران استفاده   برای تعیین حجم نمونه، از فرمول عمومی(. 42: مرکز آمار ایران،) استشده 

دلیل افزایش سطح اطمینان نتایج و  اما به، شدندخانوار انتخاب  42 فرمول،  اساسبر. شد

 .خانوار افزایش یافت 222گیری، این تعداد به  کاهش خطای اندازه

ای ای چندمرحلهگیری خوشه های نمونه ها، از روش گیری و انتخاب آزمودنیبرای نمونه

 ند،حسب فراوانی خانوارها به سه طبقه تقسیم شدابتدا شهرهای استان مازندران بر. استفاده شد

سپس سهم نمونه در هر طبقه براساس معیار درصد خانوارهای آن طبقه به کل خانوارهای استان 

شهرهای منتخب در غرب استان . استان به سه بخش غرب، شرق و مرکز تقسیم شد. شد برآورد

سپس از هر . ندهستشهر  ابل، آمل و قائمآباد، در شرق نکا و بهشهر، و در مرکز ب رامسر و عباس

 منطقههر های  کولب. جغرافیایی انتخاب شدند ۀپهن مبنایشمال، جنوب و مرکز بر منطقۀ :شهر، 

 . شدندانتخاب  منطقهدر هر بلوک  :جغرافیایی  ۀبرحسب پهناری و ذگ شهر شماره ۀبر روی نقش

بدین . استفاده شد(  اعتبار صوری)اعتبار پرسشنامه، از روش اعتبار محتوایی  سنجشبرای 

نظران، اعتبار صوری  صاحباز طراحی و با نظرخواهی  پژوهش، ۀاولی ۀصورت که ابتدا پرسشنام

پایایی، از ضریب  سنجشبرای . شد آن سنجیدهپایایی  ،آزمون مقدماتی با سپس. شد فراهمآن 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Face Validity   
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های خ به تفکیک شاخصآلفای کرونبا ۀنتایج حاصل از محاسب. استفاده شد  آلفای کرونباخ

 3 آمده است  پرسشنامه در جدول 
 گیري اندازه ابزار پايايي قابلیت آماري هاي کننده مشخص .2جدول 

 آلفاي کرونباخ انحراف معیار میانگین معیار تعداد شاخص

 19/2 :/21 22/2 : نگرش به طالق

 42/2 11/9 9 /12 9 وفایی به همسر بی

 12/2 41/2 2/:2 : اختالف خانوادگی

 12/2 :/21 9 /94 9 مصرف نمایشی

 

میزان باالی  ۀدهند های پرسشنامه و مقادیر آلفا نشاننتایج درخصوص میزان پایایی شاخص

 .سنجش و بررسی آنها است راستایها در  مربوط به این شاخص معیارهای سازی درونیهم

 متغیرها ياتیعملتعاريف 
 ؛گیرانه به طالق نگرش سهل . 3عبارتند ازکه  شدندرسی بُعد سنجش و بر 9مسائل خانواده در 

 . مصرف نمایشی .9خانوادگی و  های اختالف .: ؛وفایی نسبت به همسر بی .2

در مقیاس ترتیبی  هاییبرای سنجش نگرش به طالق، گویه3 2گیرانه به طالق نگرش سهل .2

الف عرف جامعه است؛ جزئی، خ های جدایی زن و شوهر با اختالف 3لیکرت تهیه شد مانند

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

ای  کنشی جنسی یا عاطفی است که در آن فرد درگیر رابطه 3:وفايي نسبت به همسر بي .9

از قواعد  سرپیچیاین کنش، نقض اعتماد یا . دشو می (همسرش)تعهد اولیه خود  ۀخارج از رابط

 وفایی بی(. 1932224، 1چاک) شده است این رابطه تعهد 9بودن  بر سَر انحصاری شده توافق

نسبت  وفایی بی متغیر برای سنجش(. 2 322:،2نایت)دارد  1و عاطفی 1جنسی گونۀدو ( خیانت)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  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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ساخته  (2221) 2که ینیسری و کوددمیر استفاده شد  شدۀ بی وفایی تعدیل ۀ، از پرسشنامبه همسر

با شرایط بومی  پژوهشبا توجه به موضوع  های آن پرسشالبته . اند گسترش دادهساخته و 

به همسر وفایی  شاخص بیبراساس چهار معیار در مجموع . های ایرانی منطبق شد خانواده

سبت به ن  گيعاطف دوستي با غیرهمسر؛ بي ۀعشقي با غیرهمسر؛ رابط ۀرابط: شد سنجیده

 .ها همسر؛ و پنهان کردن رابطه

هر رفتار خشنی که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی و 3 خانوادگي هاي اختالف. 9

با تهدید،  مکن استچنین رفتاری م. گیرد این گروه قرار میشود در  فرد در خانواده  شرنج

سازمان جهانی ) و در جمع یا خفا رخ دهد انجام شوداجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی 

های روانی و کالمی برای بررسی  ، ترکیبی از خشونتپژوهشدر این (. 3:2 22: بهداشت، 

خانوادگی بین  های برای سنجش اختالف. شده است ها استفاده میزان اختالف بین خانواده

ها؛ و گیری میان اعضای خانواده؛ اختالف در تصمیم جر و بحث مانندهایی معیارپاسخگویان، 

 .لیکرت استفاده شده است دامنۀدر قالب  اختالف در رفتار و برخورد با دیگران

 برای افراد ، مصرف نمایشی به این معناست که(21: ) از دیدگاه وبلن3 :مصرف نمايشي. 4

فروتر  و فراتر طبقات از را تا خود کنند را مصرف می کاالهابه نمایش گذاشتن خود،  برای

شده از سوی  منطبق بر مفهوم پرداخت کامالً پژوهشیشی در این مفهوم مصرف نما. کنند متمایز

شناختی  بیشتر منطبق بر مفهوم کمتر جامعه پژوهش مصرف نمایشی در این ۀپدید. وبلن نیست

پذیری از عامل تبلیغات است که به بروز  ثیرأناشی از ت ۀچشمی و تقلید متظاهران چشم و هم

بیش از آنکه ناشی از نیازهای واقعی خانواده باشند  که انجامد میای  رفتارهای مصرفی ویژه

. ندهستای از موقعیت مالی و قدرت خرید غیرواقعی خانواده فروشانه معطوف به نمایش جلوه

های قیمت؛ خرید از فروشگاه خرید وسایل گران ۀهایی در زمینبرای بررسی این متغیر، پرسش

لیکرت،  دامنۀ تهیه شد که پاسخ به آن در نفود؛ و غذا خوردن در رستورا فست خوردنلوکس؛ 

 .دهد میزان نمایشی بودن مصرف را نشان می

در چهار بُعد اجتماعی، فرهنگی، روانی و  که یند نوسازی استآ، فرپژوهش متغیر مستقل

ها و دگرگونی  نوسازی اجتماعی بر تفکیک و تمایز اجتماعی نقش. سیاسی، سنجیده شده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Modified Infidelity Questionnaire (INFQ) 

2. Yeniçeri and Kökdemir 
3. Deramatic Consumption 
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ازکیا و غفاری، )های عقالنی و منطقی بین افراد جامعه داللت دارد  ن کنششد ها و غالب در کنش

برخورداری از متغیرهای  . 3 یده شدسنج سه شاخصنوسازی اجتماعی براساس (. 324 11: 

  2گرایی جهان .2طرفی عاطفی، اکتساب و تفکیک؛  گرایی، فردگرایی، بی عام مانندالگویی مدرن 

طلبی  مساوات/شاخص تقدیرگرایی، برابریسه ی فرهنگی براساس نوساز. گرایی خانواده .:و 

های شناختی،  روشها، به تغییر در سطوح ارزش. یده شدای سنج جنسی و مصرف رسانه

در شهر،  سکونت همچونتجاربی  ۀکه در سای گویند نوسازی روانی... های شناختی وویژگی

این نوسازی درنهایت به رفتارهایی . آید های جمعی به دست می رفتن به مدرسه، تماس با رسانه

برای (. : 3 19: بنوعزیزی، )اقتصادی و سیاسی جامعه است  ۀتوسع علتشود که  منجر می

های انسان مدرن، شاخص برخورداری از ویژگی سه سنجش نوسازی روانی پاسخگویان از 

های  سازمان نوسازی سیاسی داللت بر گسترش. پیشرفت و همدلی استفاده شده است ۀانگیز

نوسازی (. 342 11: ازکیا و غفاری، )دموکراتیک و مشارکت مردم در امور سیاسی جامعه دارد 

 که دین معناستب ،9یی سیاسیاکار. یی سیاسی سنجیده شده استاسیاسی در قالب شاخص کار

برای سنجش این (.   22،:شوارتزر)عقیده دارد یا نه؟ تغییر سیاسی و اجتماعی  فرد به آیا

 .طراحی شد سیاسی ییادر قالب شاخص کارلیکرت  دامنۀهایی با معیاراخص هم ش

 ها يافته

 هاتوصیف يافته

درصد  2/21 .اند درصد زن بوده 2:/2ها مرد و  درصد از نمونه 2/14ها،  پرسشنامه براساس نتایج

 1/4سال،  4:-1:درصد  : /2 سال و  92-2:درصد  2/2سال و کمتر،  24در گروه سنی 

درصد از کل  9:/2همچنین، . اندسال بوده 91درصد  باالتر از  2/92سال و  99-92د درص

درصد  4 /1دیپلم،  درصد فوق 9 درصد دیپلم و  22دیپلم، کمتر از پاسخگویان تحصیالت 

درصد از کل  1/12از نظر تحصیالت همسر، . ندداشتدرصد فوق لیسانس و باالتر  2/9لیسانس و 

درصد  4 درصد فوق دیپلم،  4درصد دیپلم و  2 /2دیپلم، متر از ک پاسخگویان تحصیالت

 شغل نوع فعالیت و جنبۀجمعیت نمونه از . ندداشتدرصد فوق لیسانس و باالتر  :/2لیسانس و 

و آزاد ( درصد 1/21)، کارمند (درصد :1/2) ، کارگر(درصد 2 /1)بیکار 3 از این قرار بوده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Golbalism 

2. Political Efficacy 
3. Schwarzer 
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، (درصد 2/4)، کارگر(درصد 2/91)ترتیب بیکار  نیز به شغل همسر جنبۀاز (. درصد 1:/1)

 ۀهای ماهان هزینه جنبۀاز  سرانجام. است بوده( درصد 1/21)و آزاد ( درصد 1 /1)کارمند 

 هزار تا یک  12 درصد 2/19هزار تومان،  122کمتر از گویان درصد از پاسخ 9 /42خانوار، 

درصد بیشتر از  1/2میلیون و  2- / 1 درصد 2/9میلیون،   /1- /  درصد 2/21میلیون تومان، 

  .میلیون تومان در خانواده هزینه داشتند 2

 نتايج استنباطي 
. شده است  بررسی و توضیح دادهبین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته  ارتباطدر این قسمت 

 .آمده است :ها به تفکیک در جدول  نتایج آزمون

 اي مستقل و وابستهضريب همبستگي بین متغیره.  9جدول 

 معناداري ضريب همبستگي انحراف معیار میانگین همبستگي

ي
فرايندنوساز

 222/2 141/2** 2 /21 2/:29 گیرانه به طالق نگرش سهل 

 222/2 121/2** 1 /22 221/1 وفایی به همسر بی

 22/2  21/2  24/1 24/2  خانوادگی های اختالف

 222/2 121/2** 2 /91 :/129 مصرف نمایشی

 (دو دامنه)دار است  امعن درصد 44در سطح  ارتباط ** 

 

درخصوص آزمون روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته بازگوی این نتایج  2جدول 

 3است

در خصوص فرآیند نوسازی و ارتباطی که با نگرش پاسخگویان به طالق دارد، نتیجۀ .  

تر از  د که این ارتباط در سطح خطای کوچکده نشان می( 141/2)ضریب همبستگی پیرسون 

این نتیجه که نوع ارتباط بین فرآیند نوسازی خانواده و . دار استمعنا 44/2و اطمینان  2/ 2

د، بازگوی آن است که میزان نگرش به طالق بین کن نگرش به طالق آنان را نمایان می

البته، میزان این ارتباط نیز متوسط  .یابد های نوسازی بیشتر، افزایش می هایی با ویژگی خانواده

 . است
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وفایی  حاصل از آزمون ارتباط بین فرآیند نوسازی و بی( 121/2)نتیجۀ مقدار همبستگی . 2

یعنی . داری بین این دو متغیر وجود دارددهد که ارتباط آماری معنا نسبت به همسر نشان می

 . میزان بیشتری از فرآیند نوسازی دارندخورد که  هایی به چشم می وفایی بیشتر بین خانواده بی

های خانوادگی، نتایج بازگوی  درخصوص ارتباط بین دو متغیر فرآیند نوسازی و اختالف. :

 41/2و اطمینان  21/2آن است که همبستگی معناداری بین این دو متغیر در سطح خطای کمتر از 

( 22/2 =P 21/2 ؛=r )وجود ندارد . 

و  2/ 2تر از  نوسازی و مصرف نمایشی در سطح خطای کوچکارتباط بین فرآیند  .9

هایی که فرآیند نوسازی بیشتری دارند،  براین اساس، در خانواده. دار استمعنا 44/2اطمینان 

ارتباط بین فرآیند نوسازی و مصرف (. r= 121/2؛ P=222/2)میزان مصرف نمایشی  باالتر است 

 . نمایشی به اندازۀ قوی است

. افزار لیزرل استفاده شد ساختاری و نرم های معادله یابیالگو ها، از روشفرضیه نآزمو برای

IFIهای شاخص
 
 ,GFI

2
, AGFI

:
, NFI

9
, CFI

1
هرچه میزان . بین صفر و یک هستند   

شده بیشتر  های دیدهتر باشد، نیکویی تناسب الگو با دادهشده برای شاخص به یک نزدیک محاسبه

 (.312 29: هومن، )است 

 الگويابي معادالت ساختاري متغیر مسائل خانواده

های مسائل خانواده  نوسازی بر شاخصمتغیر تأثیر  ساختاری ۀمعادل الگویی درالگوی روابط علّ

نشان  9و :، 2لیزرل در نمودارهای  افزار معادالت ساختاری بر نرم مبتنیدر نقاط شهری استان 

 .اندداده شده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  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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 افزار برآوردی نرم .2نمودار 

  
 افزار تی نرم .9نمودار  افزار استاندارد نرم  .:نمودار 

 الگوي پژوهش يبرازندگ يها شاخص. 9جدول 

 تناسب شاخص نام شاخص دامنۀ پذيرفتني مقدار نتیجه

χ نسبت مجذور کای بر درجۀ آزادی <:/22  /11 تأیید الگو
2
/df 

 RMSEA خطای تقریب جذر برآورد واریانس <2/2  2/ 21 تأیید الگو
 GFI بودن متناسبشاخص  >42/2 41/2 تأیید الگو
 AGFI شدۀ  متناسب بودن شاخص تعدیل >42/2 42/2 تأیید الگو
 NFI شده شاخص تناسب نرم >42/2 2/ 4 تأیید الگو
 NNFI نشده شاخص تناسب نرم >42/2 41/2 تأیید الگو
 CFI شاخص تناسب تطبیقی >42/2 41/2 تأیید الگو

 

. های دنیای واقعی دارد گیریم که الگوی تناسب خوبی از داده ، نتیجه می:برمبنای جدول 

های  مجموع الگوی معادلۀ ساختاری تأثیر متغیر فرآیند نوسازی بر شاخصدر بدین معنا که

وفایی نسبت به همسر، اختالف خانوادگی و  گیرانه به طالق، بی نگرش سهل)مسائل خانواده 
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چگونگی تأثیر مستقیم . معنادار دارد تناسبدر نقاط شهری استان تأیید شده و ( مصرف نمایشی

 3 افزار از این قرار است هر یک از ابعاد براساس خروجی نرم

 (يشهر نقاط در خانواده مسائل بر ينوساز ریثأت)پژوهش  يها هیفرض آزمون. 4جدول 

 نتیجۀ فرضیه مقدار تي ضريب استاندارد ها فرضیه

 طالقگیرانه به  نگرش سهل بر یمعنادار ریثأت ینوساز فرآیند

 .دارد
 تأیید 9 /2: 12/2

 وفایی نسبت به همسر بی بر یمعنادار ریثأت ینوساز فرآیند

 .دارد
 تأیید 1 /:1 2/:1

 رد  /11 2/2  .دارد خانوادگی های اختالف بر یمعنادار ریثأت ینوساز فرآیند

 تأیید 2 / 2 14/2 .دارد نمایشی مصرف بر یمعنادار ریثأت ینوساز فرآیند

 

های متغیر مسائل خانواده این ، در خصوص تأثیر متغیر نوسازی بر شاخص9نتایج جدول 

 3 گونه است

است،  تأثیر  2تر از  جا که این مقدار بزرگاز آن. است 9 در فرضیۀ اول مقدار تی برابر با 

قوی و مثبت  12/2زان شدت این تأثیر برابر با می. شود متغیر نوسازی بر نگرش به طالق تأیید می

وفایی  شد، بنابراین تأثیر متغیر نوسازی بر بی 2بیشتر از  1 در فرضیۀ دوم نیز مقدار تی . است

قوی و مثبت  2/:1مقدار ضرایب استاندارد شدت تأثیر برابر با  . شود نسبت به همسر تأیید می

 2تر از  شد و این مقدار کوچک 511 ار تی برابر با که مقد در فرضیۀ سوم با توجه به این. است

در فرضیۀ چهارم با توجه به . شود خانوادگی تأیید نمی های است، تأثیر متغیر نوسازی بر اختالف

نیز  است، تأثیر متغیر نوسازی بر مصرف نمایشی 2که بیشتر از  2 مقدار تی الگوی پژوهش، 

 . قوی و مثبت است 14/2ت تأثیر برابر با مقدار ضرایب استاندارد شدّ. شود تأیید می

 گیري بحث و نتیجه
های بسیار  فردگرایی دامنه. رفت شمار می در گذشته خانواده، محور اصلی زندگی افراد به

. رفت محدودی داشت و زندگی جمعی در کنار دیگر افراد خانواده الگوی غالب به شمار می

چنین قواعد و هنجارهای حاکم بر جامعه این وضعیت منابع و تسهیالت در اختیار خانواده و هم

اما امروزه دستاوردهای تکنولوژیکی جدید، تسهیالت بیشتری برای . کرد را تقویت و تحکیم می
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کنش اجتماعی جوامع پیشرفته، که منطبق بر  رشد فردگرایی پدید آورده و رواج الگوهای برهم

است، قواعد سنتی زندگی خانوادگی در جوامع  ها در این جوامع شرایط زندگی افراد و خانواده

در ایران نیز اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی . اهمیت کرده است درحال پیشرفت را نیز کم

ای با مظاهر نوسازی مقابله کردند اما روند استفاده از تسهیالت یافته سازمان صورت ها به دولت

و فرآیند آشنایی با الگوهای روابط اجتماعی  تکنولوژیکی جدید هرگز متوقف یا حتی کند نشد

جوامع غربی و تأثیرپذیری از آنها نیز به لحاظ تسهیالت ارتباطی جدید مانند ویدئو، اینترنت، 

های های ارتباطی الکترونیکی و گسترش مسافرتهای اجتماعی مجازی و سایر شیوهشبکه

بار از اعماق زندگی  ند نوسازی ایندرنتیجه فرآی. خارجی شهروندان تقویت و تشدید شده است

اجتماعی و روابط درون خانوادگی استمرار یافت؛ فردگرایی تقویت شد و محوریت زندگی 

 این روند ضمن. داد( گرایانه لذت)  کیستیهدونجمعی خانوادگی جای خود را به فردگرایی 

و مشکالت ل ئکه تحوالت مثبتی را برای زندگی اجتماعی پدید آورد سبب بروز مسا آن

 . در خانواده شدنیز  یدینوپدزای  بحران

خصوص آموزش  هگسترش آموزش و ب مانندهای نوسازی ها و جلوه شاخصرواج و نفوذ 

فراغت خارج از محیط خانواده، کاهش  دنهای فردی، گذرانروزافزون آزادی درخواستعالی، 

های خویشاوندی، درهم بکهپایبندی به هنجارها و قواعد زندگی خانوادگی، کاهش اقتدار ش

ها و خیانت به همسر، تقلید از الگوی زندگی جوامع وفایی شکستن تابوی طالق، رواج بی

طور روزافزونی ترویج و  ای بههای ماهوارهویژه شبکه های همگانی جدید و بهپیشرفته که رسانه

اعضای خانواده در  کنش محدودتر د، افزایش اشتغال زنان خارج از خانه و برهمکننتبلیغ می

های جدی، چه در روابط میان اعضا در خانه و چه ل نو و بحرانئمحیط خانه، خانواده را با مسا

تحوالت سیاسی و  ،هااین عالوه بر .است کردهرو  همیان خانواده و اجتماع، روب ۀدر رابط

را با آزادی اخیر، نسبت زندگی فردی و خانوادگی  ۀآموزشی و فرهنگی و تکنولوژیکی چند ده

کم در  این آزادی را دست درخواست بیشتر کرده و افزایش آگاهی افراد نسبت به جهان امروزی

ها همچون وضعیتی دو  این دگرگونی ۀهم. زندگی خصوصی و فردی بیشتر کرده است ۀزمین

که یک روی آن تداوم جریان نوسازی جامعه و روی دیگر آن ایجاد بحران  هستندای  چهره

 .  ر روابط سنتی موجود در جامعه و بیش از همه داخل ساختار خانواده استارزشی د

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Hedonistic 
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دوم قرن گذشته زیر نفوذ  ۀیند در نیمآکه این فر گو آن. است کننده یندی دگرگونآنوسازی فر

شد  های تالکوت پارسونز و کارکردگرایی ساختی، مجموعه تمهیداتی شناخته میالگوگریزناپذیر 

گرای جهان سومی برای پرکردن شکاف میان غرب  های توسعه دولت ۀکه از باال و با واسط

های  پیشرفت ۀاما امروزه به پشتوان .شد نیافته به کار گرفته می یافته و کشورهای توسعه توسعه

های همگانی  جوامع به رسانه ۀهای مردم هم انگیز ارتباطات و جذب روزافزون توده حیرت

و امروزی بودن را  (22: رابرتسون )شود که جهان بودگی  مییندی شناخته آالمللی شده، فر بین

های مردم  ثر تودهؤها اغلب از پایین و با مشارکت فعال و م امروزه این دگرگونی. کند بازنمایی می

خانواده که . شود و به صورتی مهارناپذیر، داوطلبانه و در مواردی نه چندان آگاهانه محقق می

نهادهای دیگر و  ۀند پیش از همهست المللی های جدید بین بان رسانهترین مخاط گران آن مهم کنش

؛ 22: سو،) ناپذیر یند نوسازی وقفهآهای دیگر زندگی اجتماعی از این فر زمینه ۀبیشتر از هم

یند آجا که این فرپذیرد و از آن ثیر میأت(  222؛ آرمر و کاتسیلیس، 21: ؛ زاهدی، 14: واترز، 

. برانگیزی دارد ملأت ۀکنندسازمانیبزا و  ین است گاه پیامدهای بحرانمهارناشدنی و از پای

 اندهای نوین اعضا داخل ساختار خانواده را شکل دادهکنش برهم ۀهای جدیدی که شالود ارزش

 ، مسائل نوینی را داخل خانواده پدید آورده وموجودهای سنتی  ناهمسازی با ارزش که از جنبۀ

 . کنند ا بر آن تحمیل میاغلب وضعیتی بحرانی ر

گسترش  ر حالهای ارتباطی مهارناپذیر و د تکنولوژی با رسد در جهان امروزی وبه نظر می

یافته با آن  اگر به صورت رسمی و سازمان. ناپذیر است و اجتناب حتمی یندیآآن، نوسازی فر

 داردچنان قدرتی  اغلب رسمی و سازمان نیافته تدوام خواهد یافت؛ و صورت غیر مقابله شود به

 ۀنظری مبنایگیرندگان پیام بر ،تبلیغات منفی علیه آن ازپیام هایی  درصورت طراحی و ترویجکه 

 گشایی موضوع این نظریه شمارهگذاری و  شمارهیندهای آمداربندی فرهنگی استوارت هال و فر

ای ستایش صورت معکوس آن را مجسم کرده و همچون تبلیغاتی مثبت و در راست (:41 هال، )

سر فرو بردن در برف  در چنین شرایطی قطعاً. کنندو تمجید از مدرنیته و مدرنیزاسیون ادراک می

شناخت مسائل نوینی پدیدار  بانیست و فقط  راهکارله ئو کوشش برای پاک کردن صورت مس

. هستندهای نوسازی  شاخصیند کسب و جذب آشوند که در چارچوب شرایط گذار و فر می

. دیابیند کاهش آگریزناپذیر این فر های اجتماعی ناخواسته و زیان ممکن است ورتدراین ص

 در امان ماندن از یند گذار از فرهنگ سنتی به جامعه و فرهنگ مدرن وآاز پیشرفت فر مانعتم

 ممکن استشناختی این گذار  های آسیب اما شناخت جلوه. ناممکن استیند آبار این فر آثار زیان
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رهنمون  نامناسب کارکردناخواسته و  دوین راهکارهایی برای مقابله با این آثاربه طراحی و ت

 .شود

دیده جوامع  بیشتردر  بلکهما نیست  ۀخانواده و وضعیت آن مختص جامع بارۀنگرانی در

، به دگرگونی در نظام اجتماعی منجر سازمانشکی نیست که هرگونه دگرگونی در این . شود می

است که حاصل آن  گسسته ۀخانوادها، ایجاد دهای اصلی این دگرگونییکی از پیام. شود می

 خشونت طالق، فرار، فحشا، اعتیاد، چونزایی هم پاگیر و بحران و دست اجتماعی بروز مسائل

 بر رعایت کنترلفقدان   و نظمییب هرچه خانواده ساختار در .در جامعه است ...و خانوادگی

خانواده  نه برای رشد ناسازگاری و گسترش گسستگی درزمی شود، کمتر اجتماعی هنجارهای

 . بیشتر خواهد شد

 حقوق به همچون توجه مثبتی هایشاخص از برخورداری اوجودب مدنی ۀخانواد الگوی

در  میان اعضا، مفاهمه و اصل مشارکت به توجه و جامعه به تبع آن و خانواده زنان در اجتماعی

 هابه قدر کفایت رشد نیافته باشد، نارسایی خودخواهانهن بدوفردگرایی  شرایطی که عقالنیت و

سازمانی  دارد که نه فقط به بی در پی نیز را زایی بحران پیامدهای و نامناسب کارکردو نتایج 

 فرد تقدم مدنی مدرن ۀخانواد در .شود ثباتی نظام اجتماعی منجر می به بی احتماالًخانواده بلکه 

داخل  ۀصمیمان و خصوصی روابطبر  جامعه در ابط دموکراتیکرو و است خانواده مفروض بر

داند می فرزندانی تولید را و هدف خانواده کارکرد ترینمهم الگو، این .دگذارمی تأثیر نیز خانواده

ای  مدرنیتهکه در جوامع پیشا حالیدر. تربیت و پرورده شوند ،مدنی جامعه هایارزشاساس بر که

فردگرایی فراهم نیست  نامناسب کارکردهایی برای کاهش پیامدهای  تدر حال گذار چنین فرص

 .نخواهد ماند در اماننوسازی  بار فردگرایی و و درنتیجه خانواده از آثار زیان

های عقالنیت ابزاری مدرن در امان  زایی از این آسیب نیز جوامع پیشرفته و مدرنیتهبرخی  

 های زمینه تدریج یند توسعه و نوسازی، بهآحاکم بر فرهابرماس، عقالنیت  دیدگاهاز . مانند نمی

. است وجود آورده بهرا  ابزاری عقالنیتای  گونه و کرده فراهم جهان زیست بر را سلطۀ نظام

 به را و آن مخدوش کرده را جهان زیست در ارتباطی طبیعی و عقالنی موجود کنش ،نظام ۀسلط

 به و درپی دارد انگیزه و مشروعیت عقالنیت، های ناین استعمار بحرا ؛آورد می در خود استعمار

یند آفر کلِ به جهان زیست استعمار زیرا .شوند پدیدار مینیز  اجتماعی هایآسیب آن دنبال

 های نوظهور اغلبپدیده ،جامعه نمادین بازآفرینی خطرافتادن با به و زند می آسیب  شدن عقالنی

زن  و مرد روابط و گسیخته هم از خانواده ساختار ونهبرای نم. کنند می پیدا شناختی آسیب جنبۀ
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بنابراین، در این الگو موضوع اصالت فرد شرایط (.  424 هابرماس، ) شود می یسامان و بحران بی

امروزه کاهش  زیرا دکن های فعلی در خانواده هموار می از مسائل و آسیب برخیرا برای تداوم 

گذاشته است ثیر أازدواج، طالق و نظایر آن ت رفردی ب روابط عاطفی در خانواده و رشد انتخاب

 (.42: منش،  صادقی فسایی و عرفان)

یند نوسازی آ، فرشده اطق بررسیهای من بازگوی آن است که در خانواده پژوهش این نتایج

و نوسازی خودانگیخته و ( پیش از انقالب ۀدر دور) که به دو صورت نوسازی از باال و تحمیلی

 به ویژههای فرهنگی مهمی  جریان داشته، دگرگونی( پس از پیروزی انقالب ۀدر دور) از پایین

تحرک اجتماعی و طبقاتی . در مناسبات نقشی و متغیرهای شخصیتی اعضا پدید آورده است

بر سنت و وفاداری  ها روابط مبتنی ها تشدید و موجب شده است که در برخی خانواده خانواده

جویی از زندگی بدهد و  و کام جویی بر تبادل عقالنی، رقابت و لذت تنیجای خود را به روابط مب

اخیر، مانع  ۀیند نوسازی در چند دهآیافته رسمی با فر این در شرایطی است که خصومت سازمان

های نوسازی در  شاخص ۀخودانگیخت دستیابیشده بر روند  ریزی گونه نظارت برنامه از اعمال هر

 .است کردهآن را مهارناپذیر  نامناسب کارکردامدهای جامعه شده و درنتیجه پی

 های گوناگون در زمینۀ باوجود پژوهش که یادآوری است شایانل خانواده هم ئمسا بارۀدر

و نیز  پژوهشهای اکتشافی انجام شده برای این  با توجه به مصاحبه و ل خانواده در جامعهئمسا

ها  اخیر بین خانواده ۀل که در چند دهئاز مسا دستهچهار پیشین،  های پژوهشگیری از  با بهره

زندگی امروز و به تعبیری از ل نوین حاصل ئمسا در نقشاند  رواج و نمود چشمگیری یافته

ل به معنای دقیق کلمه نوظهور ئبرخی از این مسا. یند نوسازی برگزیده شدندآبرآمده از فر

و اطالعات  شواهد براساس اند؛ اما تهداش وجودهمیشه در زندگی خانوادگی  احتماالًنیستند و 

رسید  به نظر می ؛سابقه است بروز آنها تازه و بی شیوۀها و  ابعاد و جلوه قطعاً هاولی ۀشد گردآوری

مدرن شدن  ۀثیرپذیری خانواده از  پدیدأناشی از ت شناختی نوین آنها عمدتاً های هستی که ویژگی

وفایی نسبت  نسبت به طالق، بی رانهیگآساننگرش  3ل عبارتند ازئاین مسا. است( مدرنیزاسیون)

 .خانوادگی  های اختالف تشدید به همسر، مصرف نمایشی و

ها و بروز  هم گسیختگی خانواده ثیر را بر ازأوفایی به همسر بیشترین ت ل، بیئاز میان این مسا 

بحران در  مدنوجودآ بهیکی از منابع مهم . گرفته از آن داشته است تئنش ناسبپیامدهای نام

رو  ۀله که پدیدئرسد این مس به نظر می. وفایی همسران نسبت به یکدیگر است بی ۀ نمونه،جامع

ناشی از تضاد میان الگوهای سنتی تشکیل خانواده و قواعد  به گسترش جدیدی است عمدتاً
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سنتی خاستگاه غیر بیشترای است که  یافته ازدواجی رواج -سنتی حاکم بر آن، با مناسبات پسا

 نمونه ۀها در جامعبرخی خانواده. گیرندت میئکنش اجتماعی نش دارند و از الگوهای مدرن برهم

ازدواجی همسران با یکدیگر  –پیشا دربارۀ آشنایی کافینابرمبنای قواعد همسرگزینی سنتی و 

جتماعی های ا کنش که اشتغال خارج از خانه یا قرار گرفتن در متن برهم در حالی .اندشکل گرفته

وفایی همسران به یکدیگر  ساز بی بحران ۀلئگیری مس به شکل مکن استازدواجی م -مدرن پسا

عشق و عالقه و آشنایی قبلی و  گیری خانواده مبتنی بر مدرن که شکل ۀدر خانواد .منجر شود

ممکن  احتمال بروز چنین بحرانی در خانواده ۀازدواجی همسران با یکدیگر است دامن-پیشا

تری تشکیل  های سنتی هایی که به صورت که خانواده در حالی. ه مراتب محدودتر باشدب است

 .پذیرترند امروزی، آسیب ۀگسترد های کنش شوند، در مقابل روابط و برهم می

تعهدی، ناصبوری و  دیگری از بی ۀدرون خانوادگی نیز جلو های ناپذیرشدن اختالف آشتی 

 های افزایش اختالف. همسران نسبت به یکدیگر است خصوص شکیبی اعضای خانواده و به بی

 مرتبط هستند  عواملی با طالق میزانسازمانی خانواده و رشد انفجاری  بی خانوادگی،

 همسران سنی اختالف اجتماعی، مفاسد رشد اقتصادی، بد وضعیت جوانان، بیکاری 3مانند

 و نیازها گاری آنها باها وهنجارهای سنتی و ناساز اثر شدن ارزش کم زودرس، ازدواج و 

 مجموعه این عوامل ؛ باورهای دینی یسست و مخدر مواد به گرایشافزایش  جوانان، های خواسته

های اخیر، طالق در شهرها افزایش در سال. رسانندبه ساختار خانواده و کارکرد آن آسیب می

. است دهش ثبت القط  1:21 تعداد و ازدواج  21 9: تعداد، 42: سال .چشمگیری یافته است

 رسیده ثبت بهطالق  یک ازدواج، 9/1 هر مقابل یعنی. است 9/1 شده ثبتالق ط به ازدواج نسبت

. که به روشنی بازگوی بحرانی بودن وضعیت در این زمینه است( 42: وزارت کشور،) است

 اساسبر. در این زمینه است (استان مازندران)ۀ نمونه جامع آشکار وضعیت بحرانی مهم تۀنک

باالترین  بااستان  1مازندران همواره یکی از  ،کنون تا 21: های آماری موجود از سال داده

 (. همان) نسبت طالق در کشور بوده است

 نتیجۀ .رفاه مادی همراه بوده است و فناوری گسترش با در ایران یند نوسازیآفر گسترش

 یبا چگونگ آن ماهیت است کهزندگی نوینی  روش زیستی و جدید الگوهای پیدایش یندآفر این

 که شکل یافت تغییر مفهوم ابتدایی مصرف یند،آفر این در. است آمیخته مصرف مدرن درهم

 که طوری .مأنوس پیدا کرده استنای نوظهور و های شکل و ضروری بود نیازهای رفع بر مبتنی

 . اندشده تر همم گیزنداز نیازهای واقعی ( فانتزی) پردازانه تظاهری و خیال و نیازهای ثانویه
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 و مهارناپذیر هبرنام بییند نوسازی آدلیل فر بیش از هر چیز به تغییر اجتماعی این رسد به نظر می

 پیشرفت به و میل شادمانی و خوشگذرانی در زندگی به توجه است که فردگرایی، دست آمده به

برای فهم  امروزی مفهومی کلیدی ۀالگوی مصرف در جامع .است های اصلی آنشاخص از

 ، مصرف تظاهری دربراساس نتایج این پژوهش. افراد و جامعه است بیناجتماعی  های تمناسب

با  ی خانواده راروابط اعضا تنها این پدیده نه. قرار دارد باالیی حد در شده بررسی  نقاط شهری

تصادی در کند بلکه آثار مخربی نیز بر روند رشد و پیشرفت اق آمیز می یکدیگر پرتنش و تعارض

های مصرفی و کاهش توان  ین ترتیب دور باطلی از افزایش هزینهدگذارد و ب جامعه بر جا می

مستقیم و گریزناپذیر آن فرسایش  ۀکند که نتیج اقتصادی را به خانوارهای شهری تحمیل می

این وضعیت  همچنین. جامعه است متوسط و کندشدن جریان پیشرفت و توسعه در ۀطبق

مرفه و ممتاز نیست  های همصرف نمایشی منحصر به رفتار مصرفی طبق یوبلن خالف مفهومرب

چشمی با همگنان یا  وهم به تبع چشم مکن استطبقاتی م جایگاهها با هر  بلکه عموم خانواده

نتایج این براساس . تبلیغات بازرگانی چنین رفتاری را پیشه کنند از ثرأتمیا  تر های فوقانی الیه

که توان اقتصادی و قدرت خرید خانواده را به نفع نمایش  گونه، فی اینرفتار مصر پژوهش

بحران در روابط  وجودآمدن بهگیرد، یکی از منابع مهم  مصرفی نزد دیگران نادیده می متظاهرانۀ

 .است ۀ نمونهدرون خانوادگی در جامع

 های نوین آرمانو  اه سنتی به مدرن، به تربیت نسلی مدرن انجامید که با اندیشه  ۀتغییر خانواد

های نوین و صنعتی در  ارزش ، پیش از آن کهها نقش آمیختگی و های جنسیتی انکار تفاوت مانند

های  انداخته و نهاد خانواده را با بحران خطر جامعه و میان افراد نهادینه شود، ثبات جامعه را به

فایی همسران به یکدیگر و و رشد مهارناپذیر طالق و افزایش بی مانندای  کننده جدی و نگران

 از سویی بسیاری از .است کردهوفایی مواجه  های خانوادگی ناشی از این بی جنایت ۀحتی پدید

کنار خود را در  موقعیت یارتقاهای نسل سنتی،  قهری با اندیشه در تعارضجدید  زنان نسل

و تمایل  أنوسمانه های زن های گذشته و فاصله گرفتن از نقش ارزش باره و انقالبی گذاشتن یک

 ۀجامع شده درکیدأت های جنسیتی بینند و برای دستیابی به برابری، تفاوت های مردانه می به ارزش

شوند؛ و از سوی  موجب بروز بحران در خانواده می ترتیب بدینو  گیرند را نادیده میسنتی 

 سنتی یای اجتماعه ولیتئاغلب مردان شهرنشین متجدد نیز بیش از آنکه به وظایف و مس دیگر،

این  ۀنتیج. ندهستهای نوظهور اجتماعی  از لذت یمند خانوادگی متعهد باشند در فکر بهره
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های فرهنگی و خانوادگی  افتادن سازمان اجتماعی پیش از پذیرفته شدن ارزش خطریند، به آفر

 .نوین است

نگی ناشی از خیر فرهأافزاری نوسازی در جامعه و ت های سخت رسد رسوخ جنبه به نظر می

و آن را با  رساند می افزاری آن بیش از هر چیز به نهاد خانواده آسیب های نرم نهادینه نشدن جنبه

نظام سیاسی و هنجارهای رسمی نیز در  خاصه آن که خرده. رو کرده است هبحرانی ساختاری روب

ثیرپذیری أند و تکن می فشاریهای سنتی پا برانگیز بر تقویت و تداوم ارزش تعارضی چالش

که آثار  گیرند سره نادیده می های نوسازی را یک شاخصها و  جامعه از ارزش ۀبدن ۀخودانگیخت

 .شود بار این تعارض نیز بیش از همه به نهاد خانواده تحمیل می زیان

ممکن  یتناسب بیند و این هستتناسب  اساس بی ، ازیند گذارآهای ساختاری در فر دگرگونی

کند که جریان توسعه و  اسملسر استدالل می. ل زیادی را پدید آورداست مشکالت و مسائ

هایی در کار  نیست بلکه همواره گسستگی گسستگی یند تمایز و یگانگی، پیوستاری بدونآفر

آن چه (. 1 3 21: زاهدی، ) های اجتماعی شود موجب بروز اغتشاش مکن استاست که م

مفهوم کلیدی در . یان نوسازی از باال نیستاسملسر درصدد تبیین آن است فقط منحصر به جر

هایی را در حرکت جامعه به سوی  خیرها و اختاللأاو گسستگی و اغتشاش است که ت ۀاید

در ممکن است خانواده نیز  ارتباط بابروز مسائل نو در . شود های پیشرفت موجب می هدف

در ثبات شدن خانواده  بی. آوردچنین نتایجی را به بار  به آنها،بینانه  واقع نداشتن توجه صورت

های جدید هنوز به طور اجتماعی و  های سنتی و در شرایطی که ارزش سست شدن ارزش پی

یند آموجب گسستگی در فر تنها اند، نه تکاملی جامعه تعریف و تثبیت نشده های الزام اساسبر

که مقابله با آثار آن پدید آورد  نیز هایی سازمانی شد بلکه ممکن است اغتشاش و بیخواهد گذار 

 .پذیر نیست سادگی و در زمانی کوتاه امکان به
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