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  انوادهاجتماعی خ تغییرات پژوهی آینده
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19/20/79تاریخپذیرش:22/12/79تاریخدریافت:

 چکیده

آین تغییرات جامعبررسی نظری مدل نیازمند خانواده یده که است ایستاییبتواند و پویایی

درتغییرات راستایتدوینچنینمدلیبرگیردرا در اینمقاله شدهارائه.  مطالعه روشاست.

 تکوین وجتماعیا ةسرمای فردگرایی، نظری رویکرد سهبااستفادهازآندرکه است نظری تحلیل

استشدمدلیترکیبیارائهشکل مدل اینبراساس.ه راهبردهای ةنتیج خانوادهةآیند تغییرات،

شرایطساختاریبرایحاضر نسل اسازگاریبا  نسلیناست.  ساختاری بازاندیشیشرایطبا

جامعه تبلور مشیتربیتیآنان سیاستزندگیو در یابدمیکه  ساختارهای به دادنلشک در،

ایمتفاوتوارهوالدینخودعادتراهبردهایلدوممتأثرازنس.نقشداردبعدةدردور متفاوت

دارد ییهاانتخابو خواهد زندگیخانوادگیخود ممکناستداشتدر یاکنندهلیتکمکه

کنندهمشارکت33کیفیبامدلپیشنهادیباانجامپژوهشیساختارهایپیشینباشد.ةبازتولیدکنند

نتایجشد.ارزیابیخانوادهةحوزنظرانصاحبازمیانندهکنمشارکت12عموممردموازمیان

ازدهدمینشانآمدهدستبه استفاده وضعیتربارةدهاینیبشیپوجوددرصورت،اینمدلبا

امکانوتعیینسهمهریکازطبقاتاجتماعیازکلجمعیتکشور،کشوراقتصادیواجتماعی

یوهایمختلفوجوددارد.تغییراتخانوادهباطرحسنارینیبشیپ
 

 اجتماعی، ةسرمای خانواده، تغییرات،شکل تکوین،بازاندیشیی،پژوهندهیآ: ی کلیدیها واژه

.وارهعادت
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 مسئله طرحمقدمه و 
پژوهیآینده نظریاستکه یکمدل از استفاده مستلزم بتوانبهتغییراتخانواده کمکآن

،اینمدلبایدتبیینکنددیگرعبارتبه.دنظرقرارداردمایستاییوپویاییتغییراتخانوادهرا

وترکیبشرایطساختاریاندماکدکهعواملمؤثربرتغییراتخانوادهدرمقاطعزمانیمختلف

نظریموجودهایمدل.بردارددرخانوادهةباالگوهایفرهنگیمسلطچهپیامدهاییبرایآیند

باانبوهدرحالحاضر،کهایگونهبه؛ندکنمینوادهفراهمتغییراتخاةباراطالعاتجامعیدر

شدهانجامهایپژوهش این تغییراتهامدلبا عمومی دالیل کشور، از خارج و داخل در

روشناست کامالً جوامعمختلف؛خانواده حدودیدر کیفیتتغییراتتا هرچندکمیتو

تغییراتخانوادهدرایرانبرایناستکهعقیدةپژوهشگراندرموردمثال،رایب؛متفاوتاست

ساختارهاونظرازهمرخداده،یافتهتوسعهباتغییراتیکهدرجوامعراستاهمایرانیةخانواد

استنظرازهم تغییراتعمیقیشده دچار تغییرات،کارکردها فضایفرهنگیاما از متأثر

؛ارمکی،1393)بهنام،استاتفاقافتادهدرغربتغییراتیاستکهمتفاوتاز،یرانیاةجامع

(.1370راد،؛قانعی1371؛فاضلی،1393؛عنایت،1371و1392

وتنهاامکانشناساییهستندایستابررسیتغییراتخانوادهدرشدهاستفادهنظریهایمدل

 مقطع یک در خانواده تغییرات بر تأثیرگذار عوامل ترکیب زمانی فراهم .کنندمیرا

اما،شناسییستاییا است، وضعیت یک بر تأثیرگذار عوامل مجموعه شناخت بر ناظر

متغیرایزمینهبرشناساییعواملمؤثردرمقاطعزمانیمختلفبرحسبشرایطشناسیپویایی

نظارتدارد اینشدهانجامتحقیقاتبراساس. کهعواملمؤثربرشودنمیمشخصهامدلبا

درترکیبباساختارهایهاآنواثرانباشتیبودهقاطعزمانیمختلفچهدرمتغییراتخانواده

الگوهایفرهنگی برچگونهاجتماعیواقتصادیودرتعاملبا .گذاشتهاستتأثیرخانواده

عواملتغییروازالگوهایفرهنگیعنوانبهازشرایطساختاری،موجودهایمدلدرهمچنین

(.تاکنون2211نیا،نوابخشوپاک؛2229تورنتون،)شودمیومتیادعواملمقالةمنزبهمسلط

تغییراتخانواده،برشرایطساختاریتأکیدشدهوکمتربهةدرزمینشدهانجامهایپژوهشدر

دروقوعتغییراتایکنندهتعییناملنقشواینعکهدرحالیاست.شدهپرداختهعواملمقاومت

کهمیزاناستقبالازتغییراتراایزمینهمنزلةبهمقاومتیافرهنگسنتید.عواملندارخانواده
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بهبخشیاز،پذیریجامعه.فرهنگازطریقهستندازاهمیتزیادیبرخوردار،دنکنمیتعیین

 هویت میفردی تبدیل شود به هاگیریتصمیمو دهدمیجهت ساختاریدرواقع. شرایط

اقتصادی ییهاواقعیتاجتماعیو هستند تغییراترا میبهکه وجود ارزیابیآورند، فیلتر از

کنندهاییمیگیریتصمیموکنندمیشدهدرکنشگرانعبورشخصیدرحضورفرهنگدرونی

کیفیتتغییراتآیند رقمةکهکمیتو را زنندمیخانواده . بهبایدتوجهداشت، توجه لزوم

تأثیراتناآهایارزیابی کنار باراهبردهاییه،گاهانشخصیدر استکهکنشگراندرمواجهه

.گیرنددرپیشمیشرایطاجتماعیواقتصادی

برایدرکمفهوموکاربرداینداردمعانیوکاربردهایمتفاوتییشناسجامعهمدلدر .

.یکیردیگیبرنمرادرایشودکهمدلموردنظرچهمعانیبیانحاضر،الزماستةواژهدرمقال

تربزرگکوچکازیکشیءةاینمعانی،استفادهازعنوانمدلبرایمفهومماکتونموناز

ازیکشیءبزرگاستکهازنظرکارکردباشدهیبازسازیانمونه،است.دراینمعنیمدل

ارزشنظریوپژوهشیمحدودی،هامدل(.ایننوع1391شیءواقعییکساناست)رزاقی،

 )بلیکی، 1379دارند بار211: مدل معنی، این در الگوست. و سرمشق مدل، دیگر معنی .)

چنین مانندآن. و سازماننمونه نمونه، مادر و مانندپدر آرمانیدارد، ییهامدلهنجاریو

هاآنکهدرجهتییهاآرمانعنوانبهاما،ممکناستهرگزدرواقعیتوجودنداشتهباشند

راتیپاینازاو.آلوبراست.مشابهاینمفهوم،تیپایدهدشونیمحرکتکردمطرحتوانیم

ةبرایمقایس درنظریریگاندازهوچیزیشبیهواحددنکیممصادیقموجوداستفاده .داردرا

اماکاربردآندرمعنای،معیارمقایسهسودمندباشدعنوانبهتواندیمایننوعمدلمجموعدر

(.210،اجتماعیندارد)همانیهاپژوهشهنجاریارتباطیبا

علوم در مدل کاربردهایمهم از یکی نیز اینمقاله در که اجتماعی شده است،استفاده

ویلر اعتقاد به نظریهوتشکیلاصطالحمدلنظریاست. مدلنظری(1770)ترکیبآنبا

روابطمیان.ساختارشودیمخاصیمربوطةتبیینیاستکهبهپدیدیهادهیاحاویمفاهیمو

 شکل را مدل مکانیسم دهدیممفاهیم، کمکبهکه یافت.توانیمآن دست تبیین یک به

ةدهندلیتشکمختلفیاجزامیابییدرمکمکآنداردکهبهاشارهمدلبهسیستمیاین،درواقع

(.1373ند)کوهن،داریکنظریهچگونهوبراساسکدامتسلسلوتوالیمنطقیباهمارتباط
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یکنظامصوریراتشکیل،دنبیانشویترمنظموترقیدقصورتبهرصورتیکهاینروابطد

عملیاتیینظام،واگرمفاهیمموجوددرروابطنظامصوریتعریفعملیاتیشونددهندیم

براساسدانشیگستردهوهامدلکندیم.ویلراستداللدآنراآزموتوانیمکهدیآیمدستبه

استنتاجهادادهباقیاسازتوانیمرانههاآن.شوندیمخیلدرمتناکتشافبرساختهبهمددت

کهبلکهبرایساختنمدل،فرایندیازاستفهامالزماست،هادادهکردونهباتعمیماستقرایی

(.1379:223)بلیکی،شودراشاملمیتخیلوخالقیت

شدهاستفادهنظریهایمدل هایپژوهشدر خانواده توانمیرا دوقالبدر عمدهگروه

کهتغییراتخانوادهشدنجهانیونظریمبتنیبررویکردنوسازیهایمدل.1:دادقرارمدنظر

 گسترش از ناشی را همچون مدرنیته کاهشمظاهر خویشاوندی،قدرتشهرنشینی، نظام

توسع یفناورةافزایشتحرکجغرافیایی، آن مانند 2،داندمیو هایمدل. برنظری مبتنی

 نتیجانتقادیرویکرد را تغییراتخانواده نابرابریةکه و اقتصادیفقر نابرابریجنسیتیو،

 پدرساالر داندمیساختارهای پژوهش. شدهانجامهای با رویکرد ایرانویژهبهنوسازی در

شدنجهانیومدرنیته،هایپژوهشایناساسرب(.1397:109راد،فراوانیبیشتریدارد)قانعی

افزایشتحصیالت،اشتغالزنانوتنوعنهادهایگسترششهرنشینی،تحرکجغرافیایی،سبب

کهبسیاریازکارکردهایخانوادهبهنهادهایدیگرواگذارشدهدرنتیجهاجتماعیشدهاست.

جایگزینهایشبکهاینامر پیامداکردهخویشاوندیهایشبکهاجتماعیرا ینتحولاست.

خانواد خانوادةتبدیل به باایهستهةگسترده فردگرایی رواج است. بوده فردگرایی و

طوالنی گیریتصمیمشدن ازدواج، تأخیر و ازةشیوتغییر افزایشانتظارات و همسرگزینی

.همچنینبهبودموقعیتزنانباافزایشسنازدواج،کاهشهمراهبودهاستروابطزناشویی

بستهزناندرخانوادهوکاهشباروریهمگیریتصمیمبینزوجین،افزایشقدرتسنیةفاصل

؛شکوریوآزادارمکی،1397؛آزادارمکیوهمکاران،1397؛عصاره،1397است)ساروخانی،

هایپژوهش(.1371،آزادارمکی،1393؛عنایتوموحد،1391زادهوجوادی،؛زنجانی1391

فقراقتصادیوکهکنندمیتبیینگونهایننیزتغییراتخانوادهراتقادیانبارویکردشدهانجام

 اجتماعی هایانتخابنابرابری محدود را وضعیتزندگیکردهافراد به شرایطدسترسی و

معمولخانوادگی ازآنانگرفتهاست. الگوهاییازخانوادهوروابطزناشوییدردرنتیجهرا
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؛1390؛معیدفروحمیدی،1392)خضری،رواجنداشتهاستشتهگذدرکهگرفتهشکلایران

واعظ همچنین(1371زاده، هاازدواج. پایداری و افتاده تأخیر یافتهکاهششدتبههاآنبه

)است ،1372توسلیوغیاثیندوشن، (1371حسینیوهمکاران، باژوهشگرانفمینیستپ.

تداومپدرساالریونابرابریجنسیتیةدهندنشانراهتغییراتخانواداستفادهازهمینرویکرد،

)شادیدانندمی 1392طلب، اعزازی، 1393؛ و راودراد نائینی، ،1390) برای افزایش؛ مثال،

تقویتساختارهای بر دال موقعیتفرودستزنانو جنسیتیو نابرابر طالقپیامدساختار

مدرناست.ةمذکوردرشرایطجامع

 ةآیندتغییراتدربارةاحتماالتامکانبررسی،ردهردورویکبا خانواده دارد. دروجود

ودررویکردتضادجوامعمختلفدریافتگیتوسعهبرحسبفرایندرویکردنوسازی،تغییرات

هبرحسبجاب میان در ترکیبقدرت هایگروهجایی قابل بینیپیشاجتماعی اصوالًاست.

بردکالنهایمدل ،نظریبا بینیپیش،گرفتنعواملثابتتغییرمفروضبا درخودآینده را

منطقاساسرب.وبهقلمروفلسفهتعلقداردمبتنیبربینشنظریاستبینیپیشایناما،دارند

نداردقابلیتآزمونةقلمروآینداینرویکردها،پذیرفتةشناختیروش شناسجامعهوشدنرا

قلمرو،دیگرعبارتبه.(2210:7197)والکوف،بررسیکنداعینیرهایپدیدهدتوانمیتنها

ایندیدگاهاز.مطالعهشودعلمیازنظردتوانمین،ذهنیاستومفروضآنکهدلیلآیندهبه

اینکهباتوجهبه،مفروضوذهنیاستامریآیندههرچنداینکه:اولشودمینقدزاویهچند

اینکهدخالیازعینیتباشد.دومتوانمین،فتارکنشگراندارددررمشهودوآثاراستمنشأاثر

 تنها یکدیگر از آینده و حال گذشته، تفکیک شکل به صوری ممکن است منظوربهو

سازیساده تحقیق فرایند صورت اثباتی علم منطق راستای در امرکهدرحالی؛گیردمیو

.(2221:10دام،)آاستجاریاجتماعییکواقعیتپیوستهودرزمان

 داشتنمدلنظریجامعخانوادهةملزوماتسنجشآیندیکیاز همپویاییی، استکه

آیند ةتغییرات خانواده روابط از ناشی (هانسل)تأثیرات ایستایی هم ازو ناشی )تأثیرات

ة.اینمقالهدرراستایتدوینچنینمدلیازتغییراتآیندگیردمیبررادرتصمیماتیکنسل(

دراستفادهقابلمدلنظریکهدهدمیاساسیپاسخپرسشاستوبهاینشدهارائهخانواده

بتواندپویاییوکهنحویبه؛برخوردارباشداجزائیخانوادهبایدازچهةتغییراتآیندةمطالع
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تنازسههایدیدگاهبااستفادهازپیشنهادیمدل.برگیرددرخانوادهراةآیندایستاییتغییرات

تأثیرگذاریةامکانبررسینحووشودمیتدوینی،گیدنز،بوردیووآرچرشناسجامعهبزرگان

مجرای از یفردتصمیماتساختارها خانواده تغییرات بر را در آینده نسل .کندمیفراهم

رواجزیادیشناساندربررسیتغییراتخانوادهبارویکردآماریجمعیتپژوهیآیندههرچند

،رددا مقاله این در که است آن هدف آیندترکیبیمدل ةتغییرات خانواده برتکیهبا

د.شوارائهآیندهیشناسجامعهةدرحوزشناختیروشنظریوهایپیشرفت

 پژوهششناسی  روش
پژوهشیةدرحالگسترشاست.درایراننیزاینحوزشدتبهدرسطحجهانپژوهیآینده

گاهجای خود کنارا در سایر هایروشر یابدمیمرسوم حالاینبا. بهجامعه، شناسان

پژوهیآینده پژوهشدر های کمتر است؛خانواده کرده معدودویژهبهتوجه ایران در

.اندبودهشناختیمتمرکزجمعیتهایبینیپیشتغییراتخانوادهبرپژوهیآیندهبرهایپژوهش

موضوعآیندداخلیهایپژوهشترینمهمادامهدر معرفیةوخارجیبا وتغییراتخانواده

شود.بیانمیهاآندرشدهاستفادهنظریهایمدل

 داخلیهای  پژوهش

انجامداده1772بهنامدرسالراخانوادهةتحوالتآیندةمنابععلمیدرحوزترینمهمیکیاز

فرهنگی،تغییرات-اجتماعیهایدگرگونی،تغییراتخانوادهپیامداومدلنظریاساسرباست.

باتغییراتشودمینیزسببفرهنگیهایارزشتداوم.علمیاستهایپیشرفتجمعیتیو

باشند.هایارزش سازگاریداشته ایراننقش(2221)آقاجانیانجامعه در فرهنگسنتیرا

سایرمللگسترشارتباطاتفراملیوانتقالهنجارهایفرهنگیدیدهومعتقداستترپررنگ

درمیان کهبهافزایشهاینسلبهداخلکشورتغییراتنگرشیرا بعدیایجادخواهدکرد

بهاینشدنجهانیرویکردکمکبه(1391)سرایی.شودمنجرمیتعارضاتمبتنیبرجنسیت

برشرایطوعواملفعالدرموضوعپرداختکهدربررسیتغییراتخانوادهدرایران،عالوه

(1393عنایتوموحد)داد.شدنرانیزبایدمدنظرقرارعواملبیرونیناشیازجهانیمحل،

شدنبهوضعیتخانوادهدرعصرجهانیبینیپیشتحلیلوباشدنجهانیدرقالبرویکردنیز
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،نخواهدرفتبینایننتیجهرسیدندکهخانوادهدرآیندهبهحیاتخودادامهخواهددادواز

دگرگ وونیاما تنهایی شد. خواهد ایجاد آن بر حاکم روابط و خانواده الگوهای در هایی

دلیلتجدددچارتحولودگرگونیبهایرانیةخانوادکردندکهبستربیان(1399)شکربیگی

سواد،شهرنشینی،مانندهاییدراینامر،واسطه.ودرحالگذارازسنتبهتجدداستشده

مسافرت خمیزان های و نقشداشتهیهایفناورارجی ارتباطی نوین )اند. با1371فاضلی )

مدرنیسمسهنوعخانوادهراهایمدرنیتهوپستبررسیروندتغییراتخانوادهدرقالبنظریه

خانواد است: ایرانتشخیصداده خانوادةدر خانوادةسنتی، اینالگویةمدرنو پسامدرن.

امادرایرانایناست،صورتخطیطیشدهدرغرببهجهانیتحولدرخانوادهاستکه

(بامطالعهوبازسازیمعناییتغییرات1371میرمحمدرضاییوهمکاران)تحولخطینیست.

یافتندهایشهرزنجانبهایننتیجهدستشدندرمیانخانوادهخانوادهمتأثرازفرایندجهانی

جهانی دوگانهکه پیامدهای ساخشدن بر خانوادهای کارکردهای و تار داردها یهایفناورو

وضعیتخانوادهة(بابررسیآیند1370راد)قانعی.استارتباطیروندتحوالتراتسریعکرده

ةهایاساسیتحولبنیادیندرجامعیکیاززمینه،درایرانازبعدساختارقدرتمعتقداست

است.بهاعتقاداو،درشرایطکنونیخانوادهدرایرانی،دگرگونیدرساختارقدرتدرخانواده

فروپاشی»ةوضعیتیدرمیان یکیازوقراردارد«شدنمدنی»و« نبایدانتظارداشتدرآینده

وجودداشتهباشند.زمانهمتوانندبلکهایندوشکلمتعارضمیکند،هابردیگریغلبهآن

کارکردیپارسونزاستفادهکردندو-ختی(ازمدلنظریسا1392آزادارمکیوهمکاران)

هاوالگوییازشباهتدرایرانگرفتندنتیجهباتغییراتخانوادهدرتهرانمرتبطدرپژوهشی

تفاوت نسلی مهای تأثر ةمدرنیتاز داردایرانی ).وجود آزدارمکی 1371همچنین دربارة(

همدرروابطدرونیو،دههمدرشکلدرآینایرانیةخانوادمعتقداستخانوادهةتغییراتآیند

(1399ایمواجهخواهدشد.محمدپوروهمکاران)باتغییراتعمدهیخودهمدرکارکردها

ونتیجهندتغییراتخانوادهدرایالتمنگورپرداختةنیزبااستفادهازرویکردنوسازیبهمطالع

تفسیریدرمعرضتغییراست.-کارکردیوهممعنایی-نظرساختاریخانوادههمازگرفتند

هایارتباطیبرافولابعادیعنیشهرنشینی،آموزشمدرنورسانه،نوسازیةسهمؤلفهمچنین

بوده مؤثر آن مدرن شکل پیدایش و خانواده سنتی اند. کاظمی زاوی(1397)پور ةاز
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توسعهدرایران و یتیجمع مناسبات مختلف ابعادبااستفادهازمدلنوسازی،وشناسیجمعیت

 را استارزیابی کرده داردو معرضرانیاجمعیتاعتقاد  ویجمعیت نوظهور مسائلدر

 ینیشهرنش مهاجرتو ت،یجمع نابرابر عیتوز ،یتیگشتاورجمعیاهکمحر یروینمانندایتوسعه

 تغییرات جمعیت،یسالخوردگ سنی، ساختار هایانتقال خارجی، مهاجران وضعیت ع،یسر

 بیتخر نابرابری، و خانوار،فقر سرپرست زنان تعدادةندیفزا رشد ،یتیجنس ینابرابر ه،خانواد

بانیز(1372)منش.صادقیفساییوعرفانقرارداردگرید مرتبط موضوعات و زیستمحیط

کهنهادهایاجتماعیایراندرسیرتحوالتمدرنیتهندپرداختمسئلهبهاینرویکردنوسازی

به کامل، همطور و نشدهیکسان تغییر دچار در،اندزمان کالن و میانه سطوحخرد، ازجمله

اند.تأثیرپذیرفتهتغییرجامعهباایناهماهنگگونهساختارخانوادهبه

 خارجی  های پژوهش

الگوهایمقاومترغمعلیاعتقادداردوکردهاستررسیبتحوالتخانوادهرا(1312)گود

ارهایبیرونی،مدرنیزاسیونتغییراتمهمیدرالگوهایخانوادهدرسراسرخانوادهدربرابرفش

.تغییراتخانوادهدرجوامعمختلفمتفاوتاستجهت،حالاینبا.آوردمیوجودجهانبه

مدرنیتهتأثیراتواریازنمونهةمجموع(1373)تافلر را جملهازاست،برشمردهبرخانواده

ت والدین احتمالی تعویض والدین با ایحرفهفننی از مادری نقش جدایی هایپایه،

آنشناختیزیست جنین، حامل خدماتاجتماعیمادران مادرهایهایخانوادهو و پدر با ی

،اندکردهوپادستبرایخودهاییجنینشانشغلیةدورکهدرپایانهفتادسالهیاجدیدشصت

 و مادرها و مجنسهمهایزوجرقابتپدر انندآنو 1791)کورنیش. باةآیند( را خانواده

استکهکردبینیپیشسناریوهایمختلفی »ه «موجودهایگرایشتداوم بازگشتبهوضع»،

«موجود خانواده»، «امحای عقب»، به «بازگشت خانواده»، احیای » »و هایخانوادهایجاد

می«مصنوعی شامل )شودرا از: نقل 2221آلکون،به را(.139: 1797)سل چهار( طرح با

احتماالتمختلف درسناریو، تغییراتخانوادهبارة ترتیباینبهرا استکردبررسی دره :

پانسیون»موقتییابهةنیستوخانوادهبهتجمعسادهخانوادسناریویاول،فردچنداندرگیر

.درشودمیاحیا«هگاهپنا»عنوانبه.درسناریویدوم،نقشخانوادهشودمیتبدیل«خانوادگی

داندمیحفظمیزانپایینباروریراوضعیتیناگوارویژهبه،سناریویسوم،دولتتحولجاری
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 مقرراتکوشدمیو رفتارهایخانوادگیبا بر آرام سناریویچهارمگذاری در نظارتکند.

پژوهشی2212رسالد(.1393:112)بهنام،شودمیبازگشتبهنهادهایسنتیمطرحةیفرض

توسعهدرکشورهایعضوسازمانهمکاریاقتصادیو1«2232خانوادهتاسالةآیند»باعنوان

(OECD) شناختهروشبا آیندهةشدهای شدپژوهی رب.انجام پژوهش،اساس این نتایج

فردیموجبظهوراشکالجدیدیازخانوادهخواهدطلبانهاستقاللهایاندیشهوشدنجهانی

حداقلچهاریاپنجزمانهمجمعیتبهحضورسالخوردگیمچنینطولعمربیشتروشد.ه

هرچندزیریکسقفنباشند.ازسویدیگر،احتمالافزایشتعدادانجامد،مینسلدرخانواده

افزایشخواهدبود.بهروتریافتهتوسعهکشورهایدرویژهبه،خانههمهایخانوادهوالدینتنهاو

 دیتورو 2229)همکاران بررسی( کرهةوضعیتآیندبا در نسلخانواده تداوم جنوبیامکان

.بررسیکردندزادوولددرآیندهازطریقراهاایکره

پژوهش های ازمرورشده متأثر و تأثیراتمدرنیته به توجه با را تغییراتخانواده غالباً

نقشعواملمقاومتدروکمتربهنداکردهدرغرباتفاقافتادهبررسیترشیپتحوالتیکه

پرداختهداخل یدرحالاند. اعتقاد به که پردازاننظریهبیشتر چنانکه، بهنام یادآوردرستیبهنیز

اقتصادیوفرهنگیبرایننهاددر-عواملاجتماعیتأثیرخانوادهدرجهانبهة،آیندهاستشد

(.1393:191)بهنام،مربوطاستجوامعمختلف

 نظری حثمبا
ازمدلنظریدرگذشته خانواده تغییرات استفاده ،ساختاری تغییرات به توجه بانوسازیوةبا

 روستاها از مهاجرت خدماتی، و صنعتی اقتصاد به کشاورزی اقتصاد از تولید ةشیو در تغییرمانند

چند در اما،شدمی تبیینو...درآمدی تغییرات افزایشاشتغالزنان، آموزش، گسترش شهرها، به

 در را خانواده تغییرات ندتوانمین ساختاری عوامل که هاستیافت عمومیت باور ین،ااخیرةده

 جهان سراسر نحو زیراکنند تبیین یکسانبه نقشمستقیمیدرهنجاری و فکری نیروهای؛

 جارهایهن،دیگرعبارتبه(.2229)جایاکودیوهمکاران،دارند خانوادهبه باورهاگیریشکل

از رتأثم خانواده در کودکان جایگاه و هانسل بین روابط زوجین، بین روابط ازدواج، به معطوف

                                                           
1. The Future of Families to 2030 
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 را خانواده تغییرات فرایندی چه طی فکری نیروهایهکاینمورد.درکنندمی تغییر فکری نیروهای

متنوعی نظری رویکردهای،زنندمی رقم دارد  و یرتغی نیروهای میان تعامل نوعی کهوجود

،هشدپذیرفته هاآن در مقاومت نیروهای  اثرگذاری هایمکانیسم و عوامل از هریک وزناما

هایپدیدهیدرتبیینشناسجامعهیمهمهاچالشیکیاز.است شده هادیدگاه تنوع سبب ،هاآن

 خانوادهجملهازاجتماعی تغییرات اهمیت میزان تعیین ، نقشو برابر در نقشساختارها

شدهاست.منجرتلفیقیهایدیدگاهةاینچالشبهارائ،اخیرةلیتبودهاست.درچنددهعام

 ارائه بوردیو و گیدنز رویکردهاینظریتلفیقیرا از نمونه اندکردهدو در هایوهشژپکه

آرچرمبتنیبر،استداشتهخانوادهبسیارکاربرد انتقادیارائهگراییواقعامارویکردسومرا

مفاهیماساسیهریکازرویکردهای،ادامهکمتربهپژوهشگرانمعرفیشدهاست.درکهدهکر

.شودمیمذکورتشریح

 فردگرایی ةنظری

 فردگرایی ةنظرییمعاصر،شناسجامعهبهتغییراتخانوادهدررویکردها ترینمعروف از یکی

 از خانواده کارکرد و ساختار بر را متأخرةمدرنیت تأثیر که استگیدنزوبکمانندانیشناسجامعه

رب.اندکردهتئوریزه خانواده از نهادزدایی و شدنیفرد خالل  نهادهای رویکرد، ایناساس

دور در خانواده و دین مانند سنتی اجتماعی  هایعرصه از خروج حال در شدتبه معاصرة

 از زندگی هایتصمیم شدنیفرد فرایندنیزنهادها، تأثیرگذاری کاهش موازاتبه.هستند زندگی

ن فردگرایی (1371)گیدنز.است گرفته قوت بازاندیشی خالل  در بازتابنده یابیهویتةتیجرا

 زندگی، شدهتعیین پیش از مسیرهای اهمیت کاهش دنبال ب آن طی که داندمی متأخر ةمدرنیت

بنویسند را خود شخصی ةنامزندگی و کنند انتخاب دمجبورن افراد  مدرنیته گیدنز، تقاداع به.

شودمی محقق پذیریجامعه طریق از که آوردمی وجودبه افراد در را شخصیت نوعی چیل.

(2229)   جدید ةدور در پذیریجامعه نوع به کودکی دوران در را فردگرایی گیریشکلنیز

 کنترل ،دشون کنترل بیرونی فشارهای با اینکه جایهب کودکان ترتیباینبه .داندمی وابسته

گیرندمی یاد را خودتنظیمی و درونی  و خود رفتار بر دائمی نظارت و پایش هاآندرنتیجه.

 زندگی سبک با سازگار شخصیتواینموضوعگیرندمیرایاد بیرونی هایداده در بازاندیشی

کندمی ایجاد هاآن در را مدرن (1373)لبیبی،  از دخو بازتعریف و تعریف فرایند بازاندیشی.
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 این (.1391:11)گیدنز،است زندگی ممکن مسیرهای ةدربار اطالعات در تأمل و مشاهده طریق

 نظارت برآن و تنظیم را رفتار که دارد اشاره انسانی کنش و اندیشه در سازوکارهایی به مفهوم

کندمی است تجربی دانشاساسربکنش بازسنجی و اصالح هدف ،درواقع. :1391)گیدنز،

 نقش توضیح برای که بوردیوست ةنظری در عملی آگاهی همان شدهاشاره تجربی دانش (.19

.کندمی استفاده آن از انسانی عملکرد در وارهعادت

 اجتماعی ةسرمای ةنظری

 و کندمی عمل اجتماعی ایرابطه عنوانبه هاسرمایه سایر مانند اجتماعی ةسرمای ،بوردیو نظراز

 فرایند درمنبعیکعنوانبه است ممکن که است اجتماعی روابط هایشبکه از ایمجموعه شامل

نظریهالزماستچنداینبرایدرک (.2221:179)ادکینز،بردداشتهباشندکارطبقاتی تمایز

 فکری دستگاه در عادتبوردیومفهوم مفهوم اولین شود. معنیمعرفی به که است واره

کنندمیادراکوداوریهاآنکمکبهکهافرادستوپایاریرپذییتغوخوهایخلقهاییازنظام

هاومحدودیتنکرددرونیباهایناخودآگاه.اینقالبکنندمیودرجهانپیرامونخودعمل

دنگیرامکاناتبیرونیشکلمی 1770)بوردیو، :21 پیشوارهعادت(. تدارکراهبردهاییاز

 محصولدیگرعبارتبه.(1799:111بوردیو،)دکنمیپذیرشدهرابرایفردامکاناندیشیده

است درپیپی هاینسل تاریخی فعالیت حاصل خود که است اجتماعی ساختارهای کردنذهنی

 1372)بوردیو، درتوضیحاینمفهوموةمفهومدیگردرنظری (.232: بوردیو،سرمایهاست.

 با وارهعادتارتباطآن أثرتموارهعادتبایدگفت، استهاییموقعیتاز جامعهفردکه در

میزانبهرهوارهعادت،دیگرعبارتبه.کنداشغالمی دربا ارتباطاست. سرمایهدر مندیاز

ةیسرمااجتماعی،ةیسرمااقتصادی،ةیسرمااست:تشخیصقابلبوردیوچندنوعسرمایهةشیاند

 و فردةیسرمافرهنگی موقعیتهر وضعیتو کلینمادین. حجم ترکیبو به جامعه در

استکهدراختیاردارد.وابستهایسرمایه
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 واره و انتخاب راهبردها انواع سرمایه، عادت ةرابط .1شکل 

اینبااست.شدهنقد،استمعطوف اجتماع تغییراتکهکمتربهجهتاینازبوردیوةنظری

(2221)دکینزمثال،ارایب؛است نهفته اجتماعیةسرمایةنظری بطن دررتغییمعتقدند مفسران،حال

 وجود تغییر امکان همواره و نیست جبری (وارهعادت)بوردیو موردنظر قبلی آمادگیمعتقداست

 کندمی اشاره بوردیو آثار در ثانویه ةوارعادت و اولیه ةوارعادت مفهوم به (1370)ویتزبون.دارد

 است کنش و ادراک هایوارهطرح هاولی ةوارعادت.اوست ةاندیش در اجتماعی تغییر ةاید ایمبن که

پردازندمی تازه تجارب کسب به تدریجبهکودکان اما،یابدمی انتقال کودکان به خانواده سوی از که

 در باید که شرایطی و وارهعادت تولید شرایطمیان کههنگامی.دهندمی شکل را ثانویه ةوارعادت و

دهدمی رخ اجتماعی تغییر ،آیدمی وجودهب ناسازگاری ،دنکن عمل هاآن .( 2220کالهون با( نیز

به درةوارعادتاشاره آموزشوتجاربعملیرا ثانویهةوارعادتگیریشکلاولیهوثانویه،

 ،داندمیمؤثر اما ایننکتهضرورتوجه تداردبه تغییراتناشیاز ةوارعادتیریگشکلکه

 تغییرات به بوردیو دیدگاه در چرخایجادشدهثانویه ةدر یکفرد زندگی ومعطوف است

ن شامل را نسلی .شودمیتغییرات محقق زمانی نسلی والدیندنشومیتغییرات نسل که

درقبالفرزندانخوددرپیشراهبردهایی ایمتفاوتازوارهعادتگیریشکلگیرندکهبهبرا

ةوارعادتتفاوتدرةتغییراتخانوادهنتیج،بااینرویکرد،درواقع.شودمنجراندرآنانخودش

ب انسلدوم تغییراتدر معلول استکه همچنینایسرمایههایاندوختهنسلاول دراست.

کصورتی پذیریجامعهشرایطه کودکیبا دوران در  شرایطافراد در سالیبزرگزندگیآنان

.کنندمیانتخابوناهمخوانناسازگارراهبردهایی،ادیداشتهباشدتفاوتزی

 اقتصادییةسرما

 اجتماعییةسرما

 یةفرهنگیسرما

 نمادینیةسرما

حجمکلی

 هیسرما

 انتخابراهبردها وارهعادت
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 شکل تکوین ةنظری

تغییراتاجتماعیموردعامدراینظریهدرواقعنداردواختصاصایننظریهبهتغییراتخانواده

 اما خانوادهچارچوبتحلیلیمناسبیبرایدرکپویاییتغییراتکهآنجاازوفرهنگیاست،

نظریکند،میفراهم آرچر است. شده آناستفاده از مدلپیشنهادیاینمقاله ةدر را  باخود

 ازنظر عاملیت و ساختار هرچندومعتقداستکندمی آغاز عاملیت ساختار تحلیلی انگاریدوگانه

بهاعتقاداو،ساختارهاممکناست.اندوابسته هم به علی نظراز ،هستند جدا هم از شناختیهستی

درهاکنشتغییرتمایالتودلیلندتوانمیامان،راپشتیبانییامحدودکنندهاکنشتمایالتو

باشند عامالن 2229)آرچر، :119) ساختاریدرواقع. شرایط درک با عامالن و، قوانین ،

عمومیهایسیاست هاینگرانیو توسعدربارةیکه موفقیتو ةسالمت، دارند،زندگیخود

گیدنزةدیدگاهآرچرتااینجامشابهنظریبایدچهاقداماتیانجامدهند.کهکنندمینهفکربازاندیشا

در شرایطساختاریاستبارة نکت،نقشعاملیتدرمواجههبا وی،ةدرنظریمتمایزکنندهةاما

گیدنز،ساختارةدرنظریکهیدرحال؛عاملزمانیاستاساسربانگاریساختاروعاملیتدوگانه

تقدموتأخرهاآنآرچربینةدرنظری.ازیکدیگرندناپذیرتفکیکوعاملیتدوروییکسکهو

 ،کنندمی عمل فرهنگی و ساختاری شرایط داخل درعامالنبهاینصورتکه.زمانیوجوددارد

 ولط در ندیافر نیا.کنند تقویت یادهند تغییرممکناستساختارهایپیشینرازمان طی در اما

 کنش در دادهرخ راتییتغ ،یساختار یدگرگون پایانبی هایچرخه و هایتوالبه ودهدمیرخزمان

 را تغییر آغاز اگرمثال،برای؛(1771رچر،آ)شودمیمنجر یساختار بسط به زین و متقابل کنش و

 و کنترل را هاکنش ،موجود پیش از ساختاری شرایط مقطع این در ،بگیریم نظررد T1 زمانی ةنقط از

 T4 زمانی مقطع در و پردازندمی یکدیگر با تعامل به کنشگران T3 و T2 مقطع در.کندمی محدود

(.2شکل)کنندمی حفظ یا تکمیل را پیشین ساختاری شرایط

 مقطع در کنشگران کههنگامی شکل، تکوین رویکرد براساس  شرایط تحتT2زمانی

 آن آرچر که ضعیتی؛ودهند تغییر یا کنند حفظ را شرایط آن است ممکن ،کنندمی عمل ساختاری

 است ممکن هاآن و دهدمی رخ فرهنگی شرایط برای رویداد همین.نامدمی ساختاری تکمیل را

 یا یافتهرتغیی شرایط از است عبارتT3 زمانی مقطع دراینکه نتیجه.شوند حفظ یا کنند تغییر

(.1771:110)آرچر، کندمی فراهم بعدی تحلیلی ةرخچ برای را پیشینی شرایط که شدهتتقوی
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 شکل تکوین ةچرخ ةگان سه مراحل .2شکل 

 1991 آرچر،منبع:  

 خانواده تغییرات نظری مدل

 مطرحیهامدلهرچند نیستندنظری یکسان تحلیلی سطوح نظر از شده به، توجه با

اشتراکامکانةوایننقطشوندمیعاملیت،تلفیقیمحسوب-رساختاةبهرابطشانیکردهایرو

نظریفوق،دریهامدلگفتهریکازتوانیم.دکنیمنظریفراهمیرادرمدلهاآنترکیب

ةبررسیتغییراتآیند هایکاستدیگرآنةداردکهدرترکیببادونظریییهایکاستخانواده

 پیشوندیمپوششداده ترکیبی مدل . در  مدل، ایناساسرباست.آمده3شکلشنهادی

فرهنگی،اقتصادی، وضعیت بستر در و زمانهم ذهنی و عینی ساختارهای و  اجتماعی

 بازاندیشی و عملی تجارب مجرای از آن مانند و رسمی مقررات و قوانین دولت، هایسیاست

دندهمی شکل را اول نسل کنش ا که یهایانتخاب طی کنشگران. ذهنی ساختارهای زمتأثر

می کنندهمشروط هایزمینه از بستری در و استواره()عادت  نیروهای فشار کنند،عمل

اتتغییر ایجاد به قادر خود ةوارعادت قدرت دلیلهب اما ،کنندمی احساس را تغییر ساختاری

 هاآن که شودمی عملایگونهبه فرزندان پذیریجامعه در ،حالاینبا.نیستند عمدهدرزندگی

گیرند یشپدر را متفاوتی مسیرهای توانندمی  تقویت ،کندمی کمک امر این به که عاملی.

 شرایط ساختاری

T1 
 فرهنگی-تعامل اجتماعی

 
T2 T3 

 ساختاری تکمیل

 ساختاری بازتولید

 

T4 
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 گذاریسرمایه خود فرزندان روی والدین ،دیگرعبارتبه.است فرزندان اجتماعی یهاسرمایه

باشد استفادهقابل فرزندانشان برای آن نتایج سالیبزرگ در تا کنندمی  والدین. به توجهبا

ةواربهتغییرعادتراهوازاینکنندمی تقویت را هاسرمایه برخی ،دارند آینده از که ایارزیابی

 فرزندانخود معنیرتغییاین.کنندمیاقدام نسلقبلیاستهایانتخاببه در.یمتفاوتاز

ازدواجةحوز و بهبگیردنامعمولیصورتهایانتخابممکناستنیزخانواده تغییراتو

 عملکردیبینجامد. داشتساختارییا اینبایدتوجه تغییراتاجتماعی،مقالهدر از منظور

خانواده مانندومحتواییتغییراتکارکردی، مانندوتغییراتساختاریروابطدرونخانواده

است.،سنازدواج،باروریو...خانوادهاشکال
















 براساس مدل نظری پیشنهادی خانواده تغییرات بررایط ساختاری فرایند تأثیرگذاری ش .3شکل 

مشیتربیتیوالدیننسبتبهفرزندان،تغییراتدرشرایطزندگیةتأثیراتآگاهانافزونبر

کنداندایجادمییافتهوالدیننیزبسترهایعینیمتفاوتیرانسبتبهآنچهخوددرآنپرورش

آنانتأثیرةوارگیریعادتپذیریفرزندانوشکلرشدوجامعهفرایندبرودرنتیجهناخواسته

 در تغییرسببوشرایطعینیرشدوتربیتفرزندانایسرمایههایتغییردراندوختهگذارد.می

 در راهبردها از متفاوتی هایگونه شاهد دوم نسل در درنتیجه .شودمینسلبعدی ةوارعادت

 تعبیر به یا ساختار در تغییر آن پیامد که بود خواهیم خانواده ترجیحات و شخصی زندگی ةزمین

مشاهدهقابل 1شکل در.مواردمذکورهمراهبانقشعاملزماناست ساختاری تکمیل آرچر،

است.

 ها واره عادت

 عملی تجارب

 

 بازاندیشی

ی ها انتخابسیاست زندگی )

-معطوف به خود و خانواده

تأثیرات قصدنشده به تغییرات 

 نسل آینده(

ی ها انتخابمشی تربیتی )

-معطوف به آیندة فرزندان

تأثیرات قصدشده به تغییرات 

 نسل آینده(

 شرایط

 ساختاری

 

تغییرات 

 خانواده
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 خانواده راتییتغ یپژوه ندهیآ ی. مدل نظر4 شکل

 ساختارهای عینی
شهرنشینی، تحصیالت، اشتغال، 

 شدن، ... جهانی

 

 ساختارهای ذهنی
 ی خانواده(ها آل واره )ایده عادت

تجارب عملی، 

 بازاندیشی

 

 تعامل اجتماعی
 اجتماعی( ةتربیت فرزندان )ایجاد تغییر در سرمای

 8نسل 

 تکمیل ساختاری

 اده و ازدواجتنوع اشکال خانو

 ساختارهای عینی

شهرنشینی، تحصیالت، اشتغال، 

 شدن جهانی

 ساختارهای ذهنی

 ی خانواده(ها آل واره )ایده عادت

 8نسل 

 بسترها
 ی دولت، قوانین و مقرراتها برنامهوضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

 بسترها
 نین و مقرراتی دولت، قواها برنامهی و فرهنگی، اجتماع وضعیت اقتصادی،
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 ارزیابی مدل

مطالعهارزیابیمدلنظریمنظوربه مشارکتکیفیایپیشنهادی، 33با والدینداراینفر از

 1فرزند 11تا ساله 12و از ةحوزنظرانصاحبنفر خانواده شد. یریگنمونهروشانجام

هدفمند توجهبهاشباعنظریتعیینشد. شمولاقشارمختلفمنظوربهبودوحجمنمونهبا

گروه سه نواحیشهریبه پژوهش، در نیمهمردم تقسیمبرخوردار، نابرخوردار و برخوردار

.پرداختهشداطالعاتیآورجمعشدندودرهرناحیهبه

وضعیتینیبشیپسیاستزندگیومشیتربیتیبراساسةدرزمینآمدهدستبهاطالعات

 نشان دهدیمآینده براساس ازیهاگاهیپاکنشگران مختلفی الگوهای در خود اجتماعی

ةبرایآیندیزیربرنامهالگوهای،1درجدول.رندیگیمزندگیومشیتربیتیقراریهاتصمیم

وگروهیفرزندتکاز:تقویتاقتصادی،تأمینامنیت،مهاجرت،اندعبارتزندگیخانوادگی

شودمیاقتصادیواجتماعیمشخصیهاگاهیپابرنامه.باقراردادناینالگوهادرکناربدون

 زمریهاگاهیپادارندگان در زمینةمختلف در که دارند قرار زندگیةافرادی سیاست

زندگیخانوادگیبهةبودندرقبالآیندبرنامهیبرسدینمنظر.بهعبارتدیگر،بهاندبرنامهیب

باشداختصاصخاصیةطبق دارایتحصیالتدانشگاهی،داشته افراد سیاستاما به بیشتر

 خانواده تقویتاقتصادی همچنین پایدارکهیالنیالتحصفارغگرایشدارند. ندارند،شغل ی

دارند.ازکشوررابیشترقصدمهاجرت

اجتماعیواقتصادی1براساسجدول پایگاه رابطةالگوهایتربیتیبا دربارة توانیم،

ومشاغلناپایدارتربهتربیتاخالقیوسنتیبیشترترنییپاگفتافرادباسطحتحصیالت

تربیتگ به بیشتر ومشاغلپایدارتر سطحتحصیالتباالتر با مقابلافراد در رایشدارند.

فرهنگیمایلهستند.افرادباسطحتحصیالتباالترکهمشاغلناپایدارتریدارند،بهتربیت

مندند.افرادیکهسطحتحصیالتبسیارپایینومشاغلناپایداردارندیاروزبیشترعالقهبه

بیکار درپیش مشخصی تربیتی روش رفتاررندیگینمهستند، منفعالنه زمینه این در و

.کنندیم
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 اقتصادی و اجتماعی پایگاه براساس زندگی سیاست الگوهای .1 جدول

 کننده مشارکت اشتغال تحصیالت کننده مشارکت اشتغال تحصیالت تربیتی الگوی

برنامهبدون

11آزادکاردانی1دارخانهارشدکارشناسی

13،17دارخانهابتدایی2مربیارشدکارشناسی

11کارگردیپلم1،10،12،19،20آزاددیپلم

11دارخانهدیپلم0آزادشغلکارشناسی

9،19بیکارسیکل9کارمندکارشناسی

32آزادسیکل22،21دارخانهکارشناسی

33دارخانهسوادبی31بیکاردیپلم

اقتصادیتقویت

29دبیرکارشناسی7،23دارخانهکارشناسی

32کارمندکاردانی21آزاددیپلم

29کارمندکارشناسی

12مربیدیپلم1آزادسیکلامنیتتأمین

9،21،22آزادشغلکارشناسیمهاجرت

27آزادسیکلفرزندیتک

 نگارندگانمنبع:

 تی براساس پایگاه اجتماعی و اقتصادیالگوهای تربی .2جدول 

 اشتغال تحصیالت الگوی تربیتی
شماره 

 کننده مشارکت
 اشتغال تحصیالت

شماره 

 کننده مشارکت

روزتربیتبه

)مدرن(

7،22،23دارخانهکارشناسی1دارخانهکارشناسیارشد

12،10شغلآزاددیپلم2مربیکارشناسیارشد

27آزادسیکل0،21،22شغلآزادکارشناسی

تربیتاخالقی

)سنتی(

11کارگردیپلم1آزادسیکل

11دارخانهدیپلم3،21،20شغلآزاددیپلم

21دارخانهکارشناسی13دارخانهابتدایی

تربیتفرهنگی

ی)ارتقا

سرمایه(

11آزادکاردانی9،29کارمندکارشناسی

29ردبیکارشناسی9آزادکارشناسی

32کارمندکاردانی12مربیدیپلم

تربیتمنفعالنه

32آزادسیکل17دارخانهابتدایی

33دارخانهسوادیب1،19آزاددیپلم

19،31بیکارسیکل

 نگارندگانمنبع:
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 ی پژوهشها یافته

اقتصادینتایج اجتماعیو پایگاه استکه آن ترکیبیپیشنهادیمؤید کنارارزیابیمدل در

تشکیلیداریمعنیهابیترکالگوهایتربیتیوالگوهایسیاستزندگی بهاین.دهندیمرا

همواالییدارند،پایگاهاقتصادیواجتماعییکهشده،افرادانجامةترتیبکهبراساسمطالع

یکهوهمبهتربیتفرهنگیگرایشدارند.برعکسافراداستروشنهاآنسیاستزندگی

پایینپا اجتماعی اقتصادیو یگاه هم قبالیدارند، در هم و ندارند سیاستزندگیروشنی

.رندیگیمدرپیشفرزندانخودتربیتمنفعالنه




 پژوهش یها افتهیبراساس  خانواده تغییرات برفرایند تأثیرگذاری شرایط ساختاری  .1شکل 

ةبراساسنظری اقتصادیواجتماعیپبوردیو، تعبیراوطبقایگاه به دالبرةیا اجتماعی،

استعادت واره مو تأثر سرمایهاز کلی ،حجم رقم را زندگی زندیمراهبردهای براساس.

وارهباتجاربعملیزندگیترکیبعادتراهبردهایزندگیمحصولدیدگاهگیدنزوآرچر

از که ساختاریاست شرایط میجامعه پذیردتأثیر . دیدگاه ةحوزنظرانصاحببراساس

پایگاهافرادداراییاجامعهکهدردرصورتی،اندداشتهکهدراینپژوهشمشارکتخانواده

وبهگیرنداقتصادیواجتماعیباال،راهبردتقویتاقتصادیرابرایزندگیخانوادگیدرپیش

باشندتربیتفرهنگیگرایشدا ،شته بههاادهخانونوعیثباتدر اعتماد آرامشو با همراه

رفتارهاینابهنجاررودیمانتظارجهیدرنتاست.ینیبشیپوهنجارهایاجتماعیقابلهاارزش

حوز تصمیمةدر و یرعادیغهایخانواده مشاهده کمتر نسلآینده تقویتشوددر با البته .

)غیرخوةسرمای فردگرایی افزایش امکان آینده نسل در درفرهنگی تغییراتی و دخواهانه(

 دارد. وجود صورتدرمجموعکارکردهایخانواده در سناریوستکه این حاوی یافته این

ازنظرعمومیتازدواج،تأمیناقتصادیواجتماعی،احتمالثباتدرخانوادهیهاگاهیپابهبود

 پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 باال

 پایین

 تقویت اقتصادی+تربیت فرهنگی

 بدون برنامه+تربیت منفعالنه
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ازمجرایده،روابطزوجینوکارکردهایمعمولخانواجاسطحجانشینیدرباروری،سنازدو

 دارد. وجود تربیتفرهنگینسلآینده جامعهتأمیناقتصادیو در همچنیندرصورتیکه

پایگاهاقتصادیواجتماعیپایینبدونبرنامهزندگیکنندودرقبالفرزندانخودیباافراد

دروضعیةکهنسلآیندشودیماینامکانتقویت،تربیتمنفعالنهداشتهباشند تاینگروه

 ضعفپایبندیبه هنجارهایاجتماعیهاارزشناامنیاقتصادیو زمینییهاانتخاب،و ةدر

 خانوادگی میزندگی کنند عرف با همکه نداردجامعه بنابراینخوانی ؛ سناریو مطرحاین

اجتماعیضعیفشودیم اقتصادیو پایگاه که گروهی صورتافزایشسهم در ،دارندیکه

ازنظرساختاریثباتیبافزایشاحتمال هادرخانواده شاملافزایشسنازدواج،وکارکردها

هم سالمندی، قطعی، تجرد افزایش باروری، کاهش والدینی،تکیهاخانوادهخانگی،

یهاخانواده کانونیبیهاخانوادهصمیمی، مانند هاآنو مجرای تربیتیبرنامگیباز و

وجوددارد.کنونیمنفعالنهنسل

وضعیت،دانشگاهیافزایشیافتهالنیالتحصفارغهرچندسهم،اخیردرایرانیهاسالدر

سلبقدرتجهیدرنتووضعیتاشتغالیثباتیبشاهدبنابرایننداشتهاست؛پیشرفتیاشتغال

روشندرقبالیهااستیستوجهیبهبیوفشارهایاقتصادیازتأثرمهاخانوادهازیزیربرنامه

زندةآیند خانوادگی گی سوی طیبودیمهاآناز خانواده تغییرات در وضعیت این آثار .

بودهگذشتهمشهودیهاسال مختلفیهاحوزهدرهایبررسازپژوهشگرانبایاعدهاست.

 تأکید تغییراتخانواده بر را اقتصادی و اجتماعی پایگاه تأثیر برایکردهخانواده مثال،اند؛

پایگاهاقتصادیازتأثرمتغییراتهمسرگزینی،اندکرده(گزارش1371)محمودیانوهمکاران

توزیعقدرتدرخانوادهنیز(1371موحدوهمکاران).واجتماعیوتجاربکنشگراناست

تابعتحصیالتدانشگاهیواشتغالزنانمعرفی اند،کردهرا ازپژوهشگرانبدونیاعدهاما

والدیندرقبالزندگیراهبردهایبهبررسیتأثیرپیامدهایتغییر،یهاسرچشمهدرنظرگرفتن

مجازیبریهاشبکهمثالتأثیراستفادهاز؛برایاندپرداختهبرنسلآیندهخانوادگیوفرزندان

(یاتأثیرکاهشنظارتخانوادهبرروابطپیشازازدواج1371نسلآینده)معماروهمکاران،

 ؛1379)ابراهیمیومهدادی، نشان1397صادقی، تربیتیوالدینونوعنظارت،ةشیوةدهند(

 و امکانات یطورکلبهتأمین است. فرزندان به والدین هرچندیهاپژوهشرویکرد مذکور
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نیستندبرخوردارکافیازجامعیتدهد،نشانمیتغییراتخانوادهمورددرمندیارزشاطالعات

.درنیگیبرنمکلداستانرادرتعبیریبهو

 گیری نتیجهبحث و 
،برایبررسیتغییراتآیندهخانوادهمدلنظریجامعبهضرورتتدوینباتوجهدراینمقاله

مدلیترکیبیارائهاستفادهوشکل تکوین وجتماعیا ةسرمای فردگرایی، نظری رویکرد سهاز

شد براساساینمدل، خانوادةآیند تتغییرا.  نسل که استراهبردهایی ةنتیجه برایحاضر

اینبردمی کارهبسازگاریباشرایطساختاری کهجامعه ساختاری بازاندیشیشرایطبا نسل.

 آنان تربیتی مشی و زندگی سیاست در قبال میدر تبلور یابدفرزندان  به دادنشکل در،

دور متفاوت ساختارهای ةدر از متأثر دوم نسل دارد. نقش بعد خودراهبردهای ،والدین

داشتدرزندگیخانوادگیخودخواهندییهاانتخابوداشتایمتفاوتخواهدوارهعادت

 است ممکن بازتولیدکنندکنندهلیتکمکه باةیا پیشنهادی مدل باشد. پیشین ساختارهای

ساله11تا1انکهفرزندمیانافرادیازکنندهمشارکت33باروشکیفیهپژوهشیمیدانیب

پایگاهاقتصادیواجتماعینقشمهمیدردهدمینشانآمدهدستبه.نتایجشدارزیابیداشتند،

پایگاهاقتصادیواجتماعییباافرادد؛یعنیتعیینسیاستزندگیومشیتربیتیوالدیندار

افراد.باالهمسیاستزندگیروشنیدارندوهمبهتربیتفرهنگیگرایشدارندوبرعکس

 اقتصادیو اجتماعیپاییندارایپایگاه فرزندان، قبال در سیاستزندگیروشنیندارندو

درپیش تربیتمنفعالنه بنابراینرندیگیمخود ؛ از استفاده ةحوزنظرانصاحبیهادگاهیدبا

والدینبرفرزندانونیزتأثیرةزندگیوتربیتمنفعالنیبرنامگیبتأثیرترکیبیموردخانوادهدر

سیاستتقویتاقتصادیو سهمینیبشیپتوانیمتربیتفرهنگیفرزندان به توجه با کرد

؛محتملاستخانوادهآیندهةزمیندرییهاتیوضعچه،هریکازطبقاتاجتماعیدرجامعه

اضافه درهاینیبشیپشدنبنابراینبا وضعیتاقتصادیواجتماعیجامعهوتعیینحجمبارة

ازمدلپیشنهادی،یتکشورسهمهریکازطبقاتاجتماعیازکلجمع استفاده توانمیبا

مطرحکرد.تغییراتخانوادهدرآیندهةسناریوهایممکندرزمین
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 منابع
 (1371آزادارمکی،تقی،)تهران:نشرتیساایرانی ةها و آینده خانواد غییرات، چالشت،.

 تهرانیطیةوادروندتغییراتفرهنگیاجتماعیخان»(،1392)همکارانوآزادارمکی،تقی

.21-11:1و11ة،شمارانسانی دانشگاه الزهرا )س( علوم ةفصلنام،«سهنسل

 تقی 1397)همکارانوآزادارمکی، بررسیتحوالتاجتماعیوفرهنگیدرطولسه»(،

خانواده مقایسنسل بر تأکید با تهرانی کارکردهایحمایتیةهای آدابو «مراسم،  ةنام،

.27-10:3ةر،شمااجتماعی علوم

 هایاجتماعیگرایشدخترانمطالعةکیفیزمینه»(،1379مهداد)وفاطمهابراهیمی،مرضیه

 ةفصلنام،«بهروابطپیشازازدواج)موردمطالعه:دانشجویاندخترخوابگاهشهرارومیه(

 .399-2:313ةشمار،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

 (1393اعزازی،شهال،)«ة،شماررفاه اجتماعی ةمجل،«ساختارجامعهوخشونتعلیهزنان

1:17-70. 

 ( نورمن 1379بلیکی، ترجماجتماعی یها پژوهشطراحی (، تهران:ة، حسنچاوشیان،

نشرنی.

 پی )بوردیو، 1372یر ترجمب عقالنیکنش دالیل عملی و انتخا ةنظری(، مرتضیة،

نقشونگار.انتشاراتها،تهران:مردی

 1370)پاتریس ویتز، بون  جهانگیر مةترج ،بوردیو یر پی شناسی جامعه از هایی درس(،

:نشرآگه.تهران سوم، چاپ ،ریپورسفحسن و جهانگیری

 ( جمشید 1393بهنام، های فرهنگی  تحوالت خانواده: پویایی خانواده در حوزه(،

محمدجعفرپوینده،تهران:نشرماهی.ة،ترجمگوناگون

 (1373تافلر،آلوین،)اهللکامرانی،تهران:نشرسیمرغ.حشمتة،ترجمشوک آینده

 شدن،تجددگراییوخانوادهدرایرانجهانی»(،1399شکربیگی)عالیهوتنهایی،ابوالحسن

.11-11:33ة،شمارشناسی جامعه ةفصلنام،«)گذاریافروپاشی(

https://jisr.ut.ac.ir/issue_9367_9511_.html
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 ةده طی طالق بر مؤثر اجتماعی عوامل»(،1372غیاثیندوشن)علیوتوسلی،غالمعباس 

ایران،اجتماعی ةمطالعات توسع ةمجل،(«90-92هایسال یزد استان :مطالعهاخیر)مورد

.17-3:31ةشماره

 فاطمه حسینی، و 1371)همکاران افزایشمیزانطالق)مو»(، بر ردبررسیعواملمؤثر

مددکاری  ةفصلنام،«شهرستانسرپلذهاباستانکرمانشاه(ةکردهایمتارکهمطالعه:زوج

.11-2:33ة،شماراجتماعی

 (محمد 1392خضری، انقالببرخانوادهتأثیرسیاست»(، ،«هایاقتصادیدولتپساز

.121-11:90و13ة،شمارکتاب زنان

 تةهایموردانتظاروکاربسلیلجنسینقشتح»(،1390نایبی)هوشنگوراودراد،اعظم

.91-1:29ةشمار،پژوهش زنان،«زناندرخانواده

 (1391رزاقی،افشین،)پیکان.نشر،تهران:ارتباطات اجتماعی یها هینظر

 هایخانوادهبررسیتأثیراینترنتبرارزش»(،1391جوادی)محمدعلیوزاده،همازنجانی

دانش بین دبدر ناحیآموزان 3ةیرستانی سال )در («93-92مشهد شناسی  جامعه ةمجل،

.110-2:121ة،شمارایران

 ( باقر 1397ساروخانی، تهران:شناسی خانواده ای بر جامعه مقدمه(، سیزدهم، چاپ ،

سروش.انتشارات

 (1391سرایی،حسن،)«انجمن  ةنام،«تداوموتغییرخانوادهدرجریانگذارجمعیتیایران

.02-2:39ة،شمارشناسی ایران تجمعی

 ة،شمارعلوم اجتماعی ةنام،«زنانایران:مطالباتوانتظارات»(،1392طلب،ژاله)شادی

.02-31(:19)پیاپی7

 ةدانشکد ةمجل،«هایتهرانیمدرنیتهوخانواده»(،1391آزادارمکی)تقیشکوری،علیو 

.209-31:211و32ةرشما،«انسانی دانشگاه اصفهان ادبیات و علوم
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 فسایی ،صادقی سهیال 1372)منشعرفانایمانو جامعهت»(، تأثیراتحلیل شناختی

زن در  ةفصلنام،«اسالمی-ایرانیوضرورتتدوینالگویایرانیةشدنبرخانوادمدرن

.91-1:03ة،شمارفرهنگ و هنر

 گیریخانوادهآندرشکلیامدهایافزایشسنازدواجوتأثیرپ»(،1397)صادقی،جواد»،

مجمعتشخیصمجموعه مقاالت همایش ملی راهبردهای تحکیم نهاد خانواده تهران: ،

.مصلحتنظام،مرکزتحقیقاتاستراتژیک،چاپاول

 ( علیرضا 1397عصاره، تحوالتخانوادهآسیب»(، «هایناشیاز پیوند ةنشری، ةشماره،

.211و217:212

  حلیمه عنایت، و )ممجید 1393وحد عصر»(، در خانواده ساختاری تحوالت و زنان

.100-2:113ة،شمارپژوهش زنان،«شدنجهانی

 نعمت 1371اهلل)فاضلی، ها در بستر تجدد،  خانواده و زندگی شهری: تحول خانواده(

تیسا.نشر،تهران:شدن ای شهرنشینی و رسانه

 قانعی( امین سید 1370راد،  خانواده ظهور یا خانواده وپاشی: فروال پدرساالریز(،

نقدفرهنگ.انتشاراتتهران:مدنی؟

 امینقانعی سید وراد، )عزلتیفاطمه 1397مقدم تشخیص»(، انتقادی وبررسی ها

:1ة،شمارمسائل اجتماعی ایران ةفصلنام،«هادرمسائلخانوادهوازدواجگذاریسیاست

101-173.

 کاظمی( شهال 1397پور، بایا در یتیجمع مناسبات و توسعه»(، ،«نگرآینده ردیکرو ران

.129-12:91و11پیاپیة،شماربرداشت دوم ةفصلنام

 ،سیمیا.نشر:علیرضاطیب،تهرانةترجم،های انقالب تئوری(،1373)استانفوردکوهن

 ( ویلیام 1312گود، ترجمخانواده و جامعه(، بنگاهة، تهران: اول، چاپ ناصحی، ویدا

مهونشرکتاب.ترج

 ،نشرمرکز.تهران ثالثی، محسن ةترجم ،مدرنیته پیامدهای(،1391)آنتونی گیدنز: 

 ،نشرنی.تهران موفقیان، ناصر ترجمه ،تشخص و تجدد(،1371)آنتونی گیدنز: 
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 تهران:نشرعلم.خانواده در قرن بیست و یکم(،1373مهدی)دلبیبی،محم،

 1ة،شمارپژوهش زنان،«سنت،نوسازیوخانواده»(،1399)همکارانومحمدپور،احمد:

91-73.

 حسین محمودیان، و 1371)همکاران تفاوت»(، خویشاوندی، بینازدواج وهای نسلی

ة،شمارمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ةفصلنام،«عواملپشتیبانآندرکرمانشاه

1:111-100. 

 اجتماعیمجازیوبحرانهویت)باتأکیدبربحرانیهاهشبک»(،1371)همکارانومعمار،ثریا

 .190-1:111ةشمار،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ةفصلنام،«هویتیایران(

 سعید معیدفر، و 1390حمیدی)نفیسه نگفته»(، سرپرستخانوار: آسیبزنان و هایها

.119-131(:32)پیاپی11ةشمار،علوم اجتماعی ةنام،«اجتماعی

 مرتبطباساختارتوزیعقدرتیانهیزمعواملةمطالع»(،1371)همکارانوموحد،مجید

)نمون خانواده :موردیةدر شیراز(متأهلزنان «شهر مطالعات و تحقیقات  ةفصلنام،

 .199-3:117ةشمار،اجتماعی در ایران

 زهرا سیده میرمحمدرضایی، و 1371)همکاران جهاةمطالع»(، تغییراتنیکیفی و شدن

درشهرزنجان «خانواده شمارانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ةفصلنام، ة،

11:13-11.

 ةها:مطالعهایغیررسمیوباروریدرآنازدواج»(،1371ایاسه)علیوزاده،ساجدهواعظ

نواده.خاةنام،ویژهمطالعات فرهنگی و ارتباطات ةفصلنام،«موردیشهرکرمانشاه
 Adam, B. (2004), Towards a New Sociology of the Future, UK’s Economic 

and Science Research Council (ESRC). 
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