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 *** تبارن نازکیحس، * پروانه دانش،** یبیهوشنگ نا، * یمحمدجواد زاهد
 

، راتیین تغیشده و ا یرات مهمییدچار تغی، نوساز های هد خانواده به موجب مؤلفنها مقدمه:
ش مسائل یدایبر پ یند نوسازیفرآ ، تأثیررا در برابر خانواده قرار داده است. پژوهش حاضر یمسائل

 کرده است. ید خانواده در استان مازندران را بررسیجد
 یسرپرستان خانوار در مناطق شهر یرا تمام یاست. جامعه آمار یشیمایپ، قیتحق  روش :روش 

انتخاب  شهایخو یریگ نفر است که با روش نمونه 044و حجم نمونه  اند ل دادهیتشک ییو روستا
 اند.شده

دار یمعن یانت خانوادگیو نگرش به طالق و خ یند نوسازین فرآیرابطه بی، در نقاط شهر:  ها تهیاف
ند ین فرآیشاهد عدم ارتباط ب، نیست. همچنیدار نین رابطه معنیا ییاما در نقاط روستا، است

ند ین فرآیرابطه ب، م. در مقابلیهست ییو روستا یدر نقاط شهر یو اختالفات خانوادگ ینوساز
 دار است.یمعنیی، و روستا یدر نقاط شهر یشیو مصرف نما ینوساز
آن در سطح فرد و  یامدهایو پ یند نوسازیاز فرآ متأثرد خانواده ، نهاریچنددهه اخ یط بحث:
معرف  نهااز آ یمواجه شده است که برخ یدیرا تجربه کرده و با مسائل جد یرات مهمییتغ، جامعه

بازدارنده از  یمثابه عواملاند که به ییزابیآس ین مسائل اجتماعیگر مبید یشرفت و رفاه و برخیپ
 کاهند. یشرفت و توسعه در جامعه میسرعت پ

 نگرش به طالقی، شیمصرف نما، مسائل خانوادهی، ند نوسازیفرآی، انت خانوادگیخواژگان کلیدی: 

 72/2/31 تاریخ پذیرش:               13/1/31:تاریخ دریافت

ناد  یفرا تاأثیر " عناوان  باا  یمسائل اجتمااع  شناسی جامعه یدکتر درجه افتیدر یابر تبارن نازکیحس سالهر از برگرفته مقاله نیا .1
 مشااوره  و یمحمد جاواد زاهاد   ترکد ییراهنما به "از آن در استان مازندران یبر ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناش ینوساز

 .است پروانه دانش ترکدو  یبیدکتر هوشنگ نا
   ام نوریدانشگاه پشناس،  دکتر جامعه* 

                         دانشگاه تهرانشناس،  دکتر جامعه** 
 )نویسنده مسئول(< hntabar@yahoo.com> پیام نوردانشگاه ، شناسی جامعه یدکتر یدانشجو ****

 ظهور مسائل جدیدو فرآیند نوسازی 
 1در خانواده 
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 مقدمه

، شدن اتفاق افتاده است یته و جهانیعنوان مدرن که در غرب تحت یرات و تحوالتییتغ

غرب در  یااغلب مطلوب و بعضا نامطلوب داشته است. اقتباس تجربه توسعه ییامدهایپ

 یتلق یاقتباس ییزا نبوده و الگوها درون یندیتوسعه به لحاظ آنکه فرآ درحال یکشورها

بخش. در مورد  ن و رفاهیآفر اند تا سعادتزا بوده ن و مشکلیفرآ مسئلهشتر یب، شوند یم

را آشکارا  یج مثبت و منفینتا ین دوگانگیتوان ا یز مین ینوسازند یخانواده از فرآ یریپذتأثیر

 ، تأخیرش نرخ طالقیچون افزا یاعمده ی شهامشاهده کرد. خانواده در معرض مسائل و چال

جه یقرار گرفته است که نت یانت خانوادگیو خ ینسل نیاختالف ب، قه ازدواجیمض، سن ازدواج

، رانیرسد در ا یم نظر به .است یند نوسازیته و فرآینسبت به مدرن ینیجاد بدبیا، م آنیمستق

تحوالت  یرا از سر گذرانده است و بعض یراتییتغها،  هر حوزیش از سایب یات فرهنگیح

قت یاند. در حق متنوع باز کرده ی ها هبا خواست یاجتماع ی گروههاظهور  یراه را برا یاجتماع

از منتقدان فرهنگ و جامعه  یاریگردد که بسیبرم یبه زمان یرانیتوجه به مبحث خانواده ا

، و همکاران یبودند )آزاد ارمک یرانیخانواده ا یبر فروپاش یافتن شواهدیمشغول  یرانیا

ن است که خانواده ین پژوهش بر ایا ، تأکید(. در مقابل1783ی، گیو شکرب نهایی؛ ت1731

به  یگذار از دوران سنت درحال یو به عبارت قرار گرفته یفرهنگ راتییدر معرض تغ یرانیا

 یو چگونگ یساز فرهنگ علت بهوجودآمده  ن بحران بهیو ا یدوران مدرن است و نَه فروپاش

 یخیتار -یاجتماع ی گیهاژیو و یبستر فرهنگ ییاز ناهمنوا یو ناش یته غربیبا مدرن ییارویرو

 یاریبس یران برایمسائل خانواده در ان لحاظ توجه به یبد است. یجامعه با الزامات نوساز

(. چندان که 1786، پور ییجال ؛1711، منش و عرفان ییفسا یمهم جلوه کرده است )صادق

، مکیسته شده است. دوریشناسانه نگر بیشتر از منظر آسیب، رانیا به تحوالت خانواده در ایگو

 یدهانها گرید با ارتباط در را آن یختگیگسهم از و الت خانوادهکو مش یمسائل اجتماع

 و یآموزش نظام، مذهب، اقتصاد در راتییتغ هک ده استیعق نیبر ا و ندکیم نییتب یاجتماع

نند ک روروبه یمسائل جد با را توانند خانواده یهمه م یومتکح های هبرنام و نیدر قوان
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سد: ینو یم حاً خاطرنشان کرده وین موضوع را صری( ا1131(. )بال، 1785بهاری،  و )ستوده

مربوط  یمشکالت خانوادگ یکه به هسته اصل یسنت یآن دسته از مسائل اجتماع یشه اصلیر»

نگ و یتیسوئ«. ردیگ یخود خانواده سرچشمه م یفهایو تعر تهااز برداش ، مستقیماًشود یم

تواند بر سالمت افراد  یم یش از عوامل مادیب ی( معتقدند که عوامل خانوادگ1116) 1وست

 یسالمت یفرودها و م با فرازیطور نامستق به یق تحرک اجتماعیم بگذارد و از طریمستق تأثیر

 یراتییدچار تغی، از نوساز یر تحوالت ناشید خانواده در سنهامرتبط باشد.  یدوره نوجوان

 های همؤلف»دنز معتقد است: یگ. اند شده یابیشده است که گاه مطلوب و گاه نامطلوب ارز

«. اندتحول درحال« تیعواطف و جنس، تیمیو صم یکینزد» یعن، ینیامروز ی ها هخانواد

در   هاین دگرگونیشود. ا یم یاصل یخانواده در دوران مدرن دستخوش چهار دگرگون

ن یشدن هستند. ا  یجهان درحالاند و به مرور  کرده یشرویار پیبس یو صنعت یغرب یکشورها

میقی اما با خود مشکالت ع، ر و مثبت استیناپذ مقاومت یادیتا حدود ز نظر بهشدن  یجهان

 ین برخیناهمساز ب یکنش امروزه خانواده شاهد برهم، رو نی(. از ا1780آورد ) نیز به همراه می

ن یاست. در ا یبرخاسته از نوساز ی شهااز ارز یا و پاره یمرتبط با خانواده سنت یاز اجزا

انت یخ، ن مسائل خانواده )نگرش به طالقتری مهمبر  یند نوسازیفرآ تأثیرمقاله حاضر ، راستا

استان مازندران  ییو روستا ی( در نقاط شهریشیو مصرف نما یاختالف خانوادگی، خانوادگ

 قرار داده است. یقیتطب یرا مورد بررس

 ينه تجربیشیپ

 ییفسا یدر حوزه خانواده صورت گرفته است. )صادق یران و جهان مطالعات متعددیدر ا

 یدهانهاه کنشان دادند  یرانیات مدرن شدن بر خانواده اتأثیرل ی( در تحل1711، منش و عرفان

سان و همزمان دچار ، یکاملکطور  ته بهیاز مدرن یر تحوالت ناشیران در سیجامعه ا یاجتماع

                                                           
1. Sweeting and West  
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ناهماهنگ نسبت  ای گونه الن در ساختار خانواده بهکسطوح خرد و ، انین میر نشدند. در اییتغ

از  ین برخیناسازگار ب ینشکامروزه شاهد برهم، رو نیشد. از ا متأثر، جامعهرات ییبه تغ

به ، نیته هستیم. همچنیبرخاسته از مدرن شهایاز ارز یابا پاره یمرتبط با خانواده سنت یاجزا

 یبرا ین امر به منشأیا، جامعه یرات فعلییاز تحوالت خانواده با تغ یت برخیسنخ ل عدمیدل

را به نظام  ها هتوان خانوادینَه می، تین وضعیشده است. در چن یو مسائل اجتماع آسیبهابروز 

مدرن را مطلوب  یرش نظام هنجاریتوان پذیرد و نَه مکب یترغ خانواده یسنت یهنجار

ن ارتباط به یپردازد و در ایم یرانیرات خانواده اییتغ یز به بررسی( ن1785)یی سرا دانست.

ازدواج و طالق و رفتار ، ر خانواده مانند اشکال و ساختار خانوادهاز عناص یر برخییتغ

 یکشورها تأثیرشدن و  یرات بر نقش جهانیین تغیل ایکند و در تحل یاشاره م یفرزندآور

 ران در جهت مدرنیگرفته در جامعه ا رات صورتییاز تغ یو برخ یگذار در نظام جهانتأثیر

 کند. یشدن اشاره م 

به ، به شکل مدرن یرامون گذار خانواده از شکل سنتیپ یا مطالعه( در 1447)تورن  

 یرویدو نوع نی، و نظر بهخانواده پرداخته است.  یا حفظ الگوهایر و ییمؤثر در تغ یروهاین

، کند یر مقاومت مییکه در مقابل تغ یکنند: اول( عوامل یمتضاد در رابطه با خانواده عمل م

همچون ، رندییکه محرک تغ ی. دوم( عواملیاسیت سیو موقع ییگرا خانواده، همچون مذهب

ن یچهره ا، جهیر. در نتییتغ درحال یمحیطهااز به انطباق با یو ن یات فرهنگ جهانتأثیر

د خانواده یجد یهایبند و صورت یبارور، طالق، ازدواج های هدیتوان در پد یرات را مییتغ

 «های جدید برای زمانهای جدید خانواده»( در کتاب خود با عنوان 1440) نریمشاهده کرد. ک

کند که اوضاع  ین نکته اشاره میپردازد و به ا  یرات خانواده معاصر مییرامون تغیبه بحث پ

، مردم است یانه از سویگرا برساخت شهاییبلکه تال، ستین یگر سقوط اخالقانید نمایجد

مدرن بتوانند زنده  ده پستیچیپ یایجاد کنند که در دنیا هایی هبدان منظور که بتوانند خانواد

ن یا که اینکند و  یم تأکیددر مطالعه تحوالت خانواده  یخیتار یبر داشتن نگرش یبمانند. و

در ارتباط  ی( در پژوهش1414، ارانکشام و همیاند. )ه تر جامعهقیجه تحوالت عمیتحوالت نت
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ش از حد یب تأکیدفولدا نشان دادند که  ی گاههاخانواده در سکونتد نهاو  یبا مسائل اجتماع

، خانواده یمذهب ی شهابه مذهب و نبود آموز  ها هبچ یتوجه سم و کمیالیماتر ین رویوالد

 شود.  یدر خانواده م یش مسائل اجتماعیدایسبب پ

نگرفته  توجه از تحوالت خانواده چندان مورد یمسائل ناش، شده قات انجامیرغم تحقبه

ت ین واقعیداللت بر ا، ق در داخل و خارج از کشوریتحق یات تجربیبر ادب یاست. مرور

است که تمام  درحالین یا، به موضوع پرداخته است یقیکرد تطبیدارد که مطالعه حاضر با رو

موردنظر  یقیکرد تطبیک گروه پرداخته و فاقد رویموضوع در  یبه بررس نهاتی، مطالعات قبل

ن یرامون موضوع ایشده پ قات انجامیوجه مشترک تحق، ن حالیاند. با اق بودهیتحقن یدر ا

را تجربه کرده است و روند  یاسابقهیب یهایدگرگون، است که خانواده در دوران معاصر

فرض  شیپ عنوان بهز ین وجه مشترک در پژوهش حاضر نیتحوالت آن همچنان ادامه دارد و ا

 مورد قبول قرار گرفته است. یاهیپا

 یچارچوب نظر

عمده  ییهاتئور سیاسا های هاز شالود یکیژه مسائل آن یو به، درک و شناخت خانواده

عتاً یطب، است یغرب یغرب و کشورها یاز آنجا که خاستگاه نوسازبوده است.  سیشنا جامعه

در  ید و آثار نوسازینوردر کشورها در یرا زودتر از سا یغرب های هخانوادی، ات نوسازتأثیر

ن کشورها یدر ا یر کشورها ظاهر شده است. بروز مسائل اجتماعیش از ساین کشورها پیا

از هر یی، کایدر خانواده آمر، انصاحبنظربنا به نقل ، نمونه عنوان بهن مدعاست؛ یبر ا یلیدل

سال سن دارد. 11ر یز معموالًنکرده است که   ک مادر ازدواجیک تولد مربوط به ، یپنج تولد

نفر  کیشود. از هر پنج بزرگسال ین ختم میبه سقط جن یک مورد آبستن، یاز هر چهار مورد

 یکا به طالق منتهیدر آمر جهااز همه ازدوا یمین ، تقریباًکندیم یمجرد زندگ صورت به

مسائل بر  یند نوسازیفرآ تأثیرل یجهت تحل، ن مقالهی(. در ا1730ون، شود )رابرتس یم
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ن یمرتبطِ کالن و خُرد استفاده شده است. در ا ی ها یهاز نظر یقیاز تلف، خانواده در استان

نها، ن آیدر ارتباط با مسائل خانواده در استان انتخاب شده که از ب ینظر یریگ جهت، راستا

در  یشیانتظار و مصرف نما -ازین، مبادله ی ها یهدر سطح کالن و نظر  شهاه بحران ارزینظر

 اند: کرده یبند را در ارتباط با مسائل خانواده دسته یی ها هگزار، سطح خُرد

 النک ی ها یهنظر

ت ین مسائل خانواده در استان مازندران قابلییتب یه در سطح کالن که براین نظریاول

 اثر در یالتکمشی، در جوامع انتقال، هین نظریست. طبق ا شهاه بحران ارزینظر، کاربست دارد

 ی شهاو ارز یعناصر اخالقی، ن مرحله برزخید. در ایآ ید میته پدیکشاکش سنت و مدرن

، روزیارزش د یاز موضوعات ب یاریدهند. بس یر وضع مییگر تغیز دیش از هر چیبی، اجتماع

 یاز عناصر مطلوب اجتماع یارینهند و بس یم یپا ین و مقبول امروزیدر محدوده عناصر نو

تضاد و ، تر باشد عین تحول سریشوند. هرچه ا یخارج م یاجتماع ی شهااز قلمرو ارز

 یم بر جامعه جاکحا یروهاینی، طین شرایرتر خواهد بود. در چنیچشمگ  شهاارز ییجا جابه

شود. بازتاب  یجامعه دستخوش آشوب م ی شهاسپارند و نظام ارز یتازه م یروهایخود را به ن

ه سرعت کاز آنجا  یخانواده مشاهده کرد ول ی شهاتوان در نظام ارز یت را مین وضعیا

ه ک یی هانسل، ستیسان نیک ینولوژکت ی یهاو نوآور یت اقتصادکبا حر، ت هر فرهنگکحر

 یپسند همه یارهایتوانند مع ینم، رندیگ یقرار م یع اجتماعین تحوالت سریدر معرض چن

ش درون کشم، کاحوالن یهمانند آن داشته باشند. در ا ی شهاو ارز یارکفدا، فهیوظ یبرا

که در  یگری(. عامل د1730یابد )مساواتی،  ه افزایش میخانواد یخانواده بروز کرده و نابسامان

ل مسائل خانواده در استان مورد استفاده یتحل یبرا،  شهاه بحران ارزیق در قالب نظرین تحقیا

کاهش  تأثیره بار ب نی( که اول1131، 1یاست. )آدر یمذهب یبندیف پایتضع، قرار گرفته

اعتقاد دارد ، و طالق اشاره کرد یخانوادگ یهار اختالفیبر مسائل خانواده نظ یمذهب یبندیپا

                                                           
1. Udry 



 فرآیند نوسازی و ظهور مسائل جدید در خانواده 

 

 

11 

و طالق مؤثر  یخانوادگ یش اختالفهایدر افزا ینیو د یمذهب ی شهابه ارز یبندیاهش پاک

و  یخانوادگ یاز اختالفها یریدر جهت جلوگ یعنوان عامل تواند به ین مید، نیبنابرا، است

 یتر به اختالفها م، کدارند یتر یقو یمان مذهبیه اک یافراد، او نظر بهنقش کند.  یفایا، طالق

 یدارند. عامل کالن سوم برا یتر فیمان ضعیه اکآورند تا آنان  یم یو طالق رو یخانوادگ

از  یریگ ق حاضر با وامیجامعه است. تحق یط اقتصادیشرا، ن مسائل خانواده در استانییتب

ج ینتا، در جامعه ین باور است که اعصارِ سخت اقتصادیبر ا، (1114، 1انگرکشه )یاند

آن دارد.  یسامان یخانواده و ب یختگیاز جمله احتمال وقوع گس،  ها هخانواد یبرا یبار انیز

اهش و آنان را به سمت کن )خاصه مردان( را یتعامالت مثبت زوجی، ت اقتصادیمحروم

، ژهیو دهد. به یسوق م یانت خانوادگیطالق و خی، خانوادگ یهاچون اختالف یمسائل

در سطح  یزندگ یبقا یبرا نهاآ یه منافع خانوادگک ینین زوجیدر ب یالت اقتصادکمش

 سازد. یثبات م یآنان را ب ییزناشو یزندگ، استاندارد نیست

 خُرد ی ها یهنظر

است. این نظریه که  1خانواده، نظریه مبادله اجتماعیاولین نظریه خُرد در رابطه با مسائل 

( برای 1156) 0بار توسط لِوینگر ( دارد، اولین1161،  7ریشه در نظریه استقالل )تیبوت و کِلِی

کار رفت. نظریه استقالل، بر وابستگی هریک از زوجین بر رابطه  مطالعه روابط زناشویی به

یازهای فردی تأکید دارد. طبق نظر لِوینگر، شکست زناشویی و توانایی آن رابطه در ارضای ن

و   شدن انتظارات شریک، جاذبیتها زندگی زناشویی براساس توازن پیچیده بین نحوه برآورده 

شود. از نظر  ی موجود برای ترکِ موقعیت زناشویی تعیین می موانعِ حفظ یا فسخ رابطه و بدیلها

نند درآمد خانواده، مصاحبت و رابطه جنسی( رابطه ی آن )ما او، جذابیتِ یک رابطه با پاداشها

                                                           
1. Conger                    2. social exchange theory 

3. Thibaut and Kelley             4. Levinger 
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ی زندگی مشترک )زمان و انرژی( رابطه  ها مثبت دارد. از طرفی، بین جذابیت یک رابطه و هزینه

توانند افراد را به حفظ رابطه  منفی وجود دارد. موانع یک رابطه )مانند مالی و مذهبی( نیز می

نظریه مبادله اجتماعی، روابطی که با میزان باالی جذابیت، ی  ها تشویق کنند، بنابراین طبق گزاره

شوند  تر همراه هستند، با احتمال بیشتری به فسخ منجر می ی جذاب میزان پایین موانع و بدیلها

انتظار است که برای تبیین مسائل خانواده در  -(. دومین نظریه خُرد، نظریه نیاز 1113، 1)مارتین

گرفته است. طبق این نظریه، هرکدام از زن و شوهر با تصورات خاصی استان مورد استفاده قرار 

کنند و زندگی را با انتظارات مشخصی که همسرشان  درباره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج می

کنند. اگر این انتظارات برآورده نشود، نارضایتی و  چگونه با او رفتار خواهد کرد، آغاز می

(. 1751در کانون خانواده را در پی خواهد داشت )ازکمپ،  پشیمانی و در نهایت اختالف

 توانرا می مصرف نمایشی محوری سومین نظریه خُرد، نظریه مصرف نمایشی است. نتیجه

 از ایران، همراه با گذر جامعه وبلن، در نظریه طبق کرد. تفسیر وبلن تورشتاین نظریه براساس

احترام اجتماعی  کسب حتی و ثروت نمایش مدرن، منبع نظم به اجتماع بر حاکم سنتی نظم

فراغت نمایشی،  طریق از ایرانی خانواده گذشته در که طوریاست. به کرده تغییر برای خانواده

 را از سابق خود کارکرد نمایشی فراغت حاضر درحال گذاشت، امامی نمایش به را ثروت خود

  (.1785است )وبلن،  شده آن جانشین نمایشی و مصرف داده دست

و  )سطح کالن( یو اقتصاد یفرهنگی، ط اجتماعیبازتاب شرا سو یکاز ، مسائل خانواده

آن )سطح خُرد( است. در  یت و چگونگیفکیخانواده و  یگر معلول عوامل درونید یاز سو

 ، تأثیرقیتحق ینه تجربیشیسطح کالن و خرد و پ ی ها یهب نظریق با ترکین تحقیدر ا، مجموع

براساس چهار مؤلفه مسائل خانواده  ییو روستا ین ساکنان نقاط شهریدر ب یند نوسازیفرآ

سه شده ی( مقایشیو مصرف نما یانت خانوادگیخی، اختالفات خانوادگ، )نگرش به طالق

 اند.( نشان داده شده1در شکل شماره ) یلیمدل تحل صورت بهن چهار مؤلفه یاست. ا

                                                           
1. Martin 
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  روش

همراه با  نامه پرسشک یاز تکن  ها هداد یگردآور یاست و برا یشیمایپ، قیروش تحق

و  یسرپرستان خانوار در مناطق شهر یرا تمام یجامعه آماراستفاده شده است.  مصاحبه

نفوس و  یعموم یدهند که براساس سرشماریل میساکن در استان مازندران تشک ییروستا

انتخاب حجم  ی(. برا1714، رانیخانوار است )مرکز آمار ا 171441 نهاتعداد آ، 1714مسکن 

به  یمنته، خانوار انتخاب شده 780فرمول طبق  .ران استفاده شدکوک  یاز فرمول عموم، نمونه

خانوار  044ن تعداد نمونه به یای، ریگ اندازه یاهش خطاکج و ینان نتایش سطح اطمیل افزایدل

نفر در استان  171441 یاز کل خانوارها، 1714 یج سرشماریافته است. طبق نتایش یافزا

نفر( هستند. با توجه به  011483) یی% روستا06نفر( و  611116) ی% شهر66، مازندران

 114، نفر( 044از کل حجم نمونه )، در استان ییو روستا یشهر یدرصد خانوارها

 ین خانوارهای%( در ب06) نامه پرسش184و  یشهر ین خانوارهای%( در ب66) نامه پرسش

 ل شد.یتکم ییروستا

 یاچندمرحله شهایخو یریگ نمونه ی شهااز روی، در سطح نقاط شهر یریگنمونه یبرا

جنوب و مرکز برحسب پهنه ، نقطه شمال 7، ابتدا از هر شهر که صورت نیاستفاده شد. بد

برحسب و  شده یارذگ نقشه شهر شماره یروهر نقطه  ی هاکولانتخاب شدند. ب ییایجغراف

در سطح نقاط  یریگنمونه یبرا، نیشدند. همچنانتخاب در هر نقطه بلوک  7 ییایپهنه جغراف

ا بازار در مرکز یحمام ، مدرسه، المنفعه مانند مسجد عام یاز ساختمان یکیز ین ییروستا

را انتخاب  ین ساختمان مسکونیخود قرار داده و از سمت چپ خود اول یروستا را رودررو

( نامه پرسشبلوک بر تعداد  یرشده در شهرها )تعداد خانوارهاکمطابق با روش ذ دقیقاًرده و ک

 آغاز شد.  اه هبه نمون یدسترس

( استفاده شد. 1ی)اعتبار صور ییاز روش اعتبار محتوانامه،  پرسشمحاسبه اعتبار  یبرا

                                                           
1 . Face Validity           
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ان صاحبنظرد و یاز اسات یو با نظرخواه یق طراحیه تحقیاول نامه پرسشصورت که ابتدا  نیبد

ب یاز ضر، سنجش شاخص ییایمحاسبه پا یشد. برا تأمینآن  یاعتبار صوری، علوم اجتماع

نشان  نامه پرسش شاخصهای ییایزان پایج درخصوص میاستفاده شد. نتا رونباخک یآلفا

زان آلفا را دارا ین میباالتر، (16/4) یند نوسازی( و فرآ11/4انت )یخ ه شاخصکدهد  یم

 زان آلفا را داراست. ین میترنیی( پا58/4) یشاخص اختالف خانوادگ یهستند و مقدار آلفا

( نگرش 1قرار گرفت:  یبُعد مورد سنجش و بررس 0خانواده در مسائل ، ن پژوهشیدر ا

 . یشی( مصرف نما0و  ی( اختالفات خانوادگ7ی، انت خانوادگی( خ1، به طالق

کرت یل یبیاس ترتیدر مق هایی یهگو، سنجش نگرش به طالق ی: برا1نگرش به طالق -1

 ه شده است.یته

ر یک فرد درگیاست که در آن  یا عاطفی یک کنش جنسی: 7یانت خانوادگیخ -1

نقض ، ن کنشیشود. ا یگر میه خود با طرف دیک تعهدشده اولیخارج از رابطه رُمانت یا رابطه

ن رابطه تعهدشده است یا 0بودن یاز قواعد موردتوافق بر سَر انحصار یا تخطیاعتماد 

سنجش  ی(. برا1414، 8تیدارد )نا 3یو عاطف 5یانت دو نوع جنسی(. خ1441، 6کی)چوئ

( 1445، 14ریو کوددم یسرینیکه توسط ) 1انتیشده خ لیتعد نامه پرسشاز ، انتینگرش به خ

برحسب موضوع  نامه پرسشن یالبته سؤاالت ا، استفاده شد، افته استی ساخته شده و توسعه

شاخص ، هیگو 0 براساس، منطبق شد. در مجموع یرانیا ی ها هخانواد یط بومیق و با شرایتحق

 انت سنجش شده است.یخنگرش به 

ا ی یا روانی یجنسی، ب جسمیکه موجب آس ی: هر رفتار خشنیاختالفات خانوادگ -7

 یار و آزادیا سلب مطلق اختیاجبار ، دیتواند با تهد یم ین رفتاریشود. چن یرنج فرد م

                                                           
1. Cronbach Alfa        2. Divorce    3.family infidelity         

4. Exclusivity           5. Chuick    6. sexual Infidelity         

7. emotional Infidelity     8. Knight     9. modified Infidelity Questionnaire (INFQ) 

10. Yeniçeri and Kökdemir
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، قین تحقی(. در ا1784دهد )سازمان جهانی بهداشت،  ا خفا رخیصورت گرفته و در جمع 

استفاده   ها هن خانوادیزان اختالفات در بیم یجهت بررس یو کالم یروان ی تهااز خشون یبیترک

کرت یف لیبا ط یی ها یهاز گو، انین پاسخگویدر ب یسنجش اختالفات خانوادگ یشد. برا

 استفاده شد.

 افراد ن معناست کهیبه ا یشیمصرف نما، (1785)1وبلن: از نظر 1یشیمصرف نما -0

 طبقات از را بگذارند و خود شینما به را خود یاجتماع گاهیتا جا نندک یمرا مصرف  االهاک

ه شده که ید تهیدر رابطه با خر یسؤاالت، رین متغیا یبررس ینند. براک زیفروتر متما و فراتر

 دهد. یبودن مصرف را نشان م یشیزان نمایم، کرتیف لینوع پاسخ به آن در ط

بُعد  0 ق حاضر دریاست که در تحق یند نوسازیفرآ، قیر مستقل تحقی: متغینوساز -6

ک و یداللت بر تفک یاجتماع یسنجش شده است. نوسازی، اسیو س یروانی، فرهنگی، اجتماع

ن افراد یدر ب یو منطق یعقالن ی شهاشدن کن و غالب  شهادر کن یو دگرگون  شهانق یز اجتماعیتما

مؤلفه مورد سنجش قرار  7براساس  یاجتماع ی(. نوساز1733ی، ا و غفاریجامعه دارد )ازک

 یطرف یبیی، فردگرایی، گرا مدرن شامل عام ییالگو یرهایاز متغ ی( برخوردار1گرفته است: 

 7براساس  یفرهنگ ی. نوسازییگرا ( خانواده7و  ییگرا ی( جهان1، کیاکتساب و تفکی، عاطف

سنجش قرار گرفته  مورد ای نهو مصرف رسا یجنس یطلب مساوات /یبرابریی، رگرایشاخص تقد

و جز  یشناخت یگیهاژیوی، شناخت یها سبکشها، ر در سطوح ارزییبه تغ یروان یاست. نوساز

تماس با ، رفتن به مدرسه، چون اقامت در شهر یه تجاربیشود که در سا یاطالق م ینهاا

که دال شود  یمنجر م ییت به رفتارهانهایدر  ین نوسازید. ایآ یدست م و... به یجمع های هرسان

 یروان یسنجش نوساز ی(. برا1730ی، زیجامعه است )بنوعز یاسیو س یبر توسعه اقتصاد

 یشرفت و همدلیزه پیانگ، انسان مدرن ی گیهاژیاز و یشاخص برخوردار 7از ، انیپاسخگو

ک و مشارکت مردم در یدموکرات یدهانهاداللت بر گسترش  یاسیس یاستفاده شده است. نوساز

                                                           
1. conspicuous consumption 

2. Thorstein Bunde Veblen 
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 ییدر قالب شاخص کارآ یاسیس ی(. نوساز1733ی، ا و غفاریجامعه دارد )ازک یاسیامور س

ر ییا تغین است که آیاعتقاد فرد به ا یبه معنا، 1یاسیس ییسنجش شده است. کارآ یاسیس

 (. 1411، 1ر )شوارزریا خیممکن است  یو اجتماع یاسیس

  ها هافتی

 يفیتوص ی ها هافتی( 1

% پاسخگویان در 1/15اند.  % زن بوده1/74پاسخگویان مرد و % 8/51از نظر توزیع جنسی، 

تا  76% در گروه سنی 11/17سال،  70تا  74% در گروه سنی 8/8سال و کمتر،  11گروه سنی 

 اند. سال بوده 06% در گروه سنی باالتر از 1/01سال و  00تا  04% در گروه سنی 6/1سال،  71

 %6/11، پلمید % فوق10، پلمید %18، پلمیردیالت زیتحص یان دارایپاسخگو % 1/70

همسر  %6/64، الت همسریاند. از نظر تحصسانس و باالتر بودهیل فوق %1/0سانس و یل

% 1/7سانس و ی% ل11، پلمید % فوق1، پلمید %1/18، پلمیردیالت زیتحص یان دارایپاسخگو

%( کارمند 6/15)، %( کارگر6/17)، کاری%( ب6/11)ی، اند. از نظر شغلسانس و باالتر بودهیل فوق

، %( کارگر1/1)، کاری%( ب8/05ب )یبه ترت، اند. از نظر شغل همسر%( آزاد بوده6/73و )

، هزارتومان 644ریان زی% پاسخگو11/10نهایتاً، و اند. بوده %(آزاد6/13%( کارمند و )6/15)

تا  1641ن ی% ب1/0، ونیلیم 1644تا  1441ن ی% ب8/15، ون تومانیلیم 1تا  641ن ی% ب1/60

  ند.ا تهنه داشیون تومان در خانواده هزیلیم 1444شتر از ی% ب6/4ون و یلیم 1444

باالتر  یان مرد و در گروه سنیشتر پاسخگوینشان داد که ب یفیتوص های هافت، یدر مجموع

از  یاریسانس بوده و شغل بسیر لیان زیالت اکثر پاسخگویتحص، نیاند. همچنسال بوده 06از 

 آزاد بوده است.نها، آ
 

                                                           
1. political efficacy 

2. Schwarzer 
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 ای زمینه یرهایمتغ برحسب انیپاسخگو ينسب عیتوز( 1)جدول 

ریمتغ
 

 طبقات
 طبقات ریمتغ عیتوز

 عیتوز

f % f % 

س
جن

 

 8/51 131 مرد

 1/74 111 زن 

 144 044 نهاییکل 

سن
 

 1/15 146 سال و کمتر11
غل

ش
 

 6/11 64 کاریب

 6/17 10 کارگر 8/8 76 سال70تا  74

 6/15 145 کارمند 1/17 67 سال71تا  76

 6/73 164 آزاد 6/1 78 سال00تا  04

  1/01 151 سال و باالتر06

 144 044 نهاییکل  144 044 نهاییکل 

ص
تح

ی
ت

ال
 

 1/70 173 پلمیر دیز

سر
هم

ل 
شغ

 

 8/05 183 کاریب

 1/1 73 کارگر 18 111 پلمید

 6/15 55 کارمند 10 65 پلمید فوق

 6/13 114 آزاد 6/11 38 سانسیل

  1/0 13 سانس و باالتریل فوق

 144 044 نهاییکل  144 044 نهاییکل 

ص
تح

ی
سر

هم
ت 

ال
 

 6/64 141 پلمیردیز

یم
هز

ن 
زا

ی
وار

خان
نه 

 

 1/10 63 هزارتومان 644ر یز

 1/60 113 تومان ونیلیم 1تا  641 1/18 37 پلمید

 8/15 143 ون تومانیلیم1644تا1441 1 75 پلمید فوق

 1/0 13 تومان ونیلیم 1تا  1641 11 35 سانسیل

 6/4 1 تومان ونیلیم 1شتر از یب 1/7 17 سانس و باالتریل فوق

 144 044 نهاییکل  144 044 نهاییکل 
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 ياستنباط ی ها هافتی( 2
 بین نقاط شهری و روستایيی نوسازی و مسائل خانواده در  ها آزمون تفاوت میانگین مؤلفه

ر مستقل یمتغ ی ها هک از مؤلفین هریانگیآزمون تفاوت م منظور بهن پژوهش یدر ا
 ییو روستا ینقاط شهر ی گروههار وابسته )مسائل خانواده( در ی( و متغینوساز یندهای)فرآ

 نشان داد که: ین بررسیج ایاستفاده شد. نتا، (tبا دو گروه مستقل ) tاستان از آزمون 
 یو نوساز یروان ینوسازی، فرهنگ ینوسازی، اجتماع ینوساز یرهاین متغیانگیم -1

 ین تفاوت در سطح خطایشتر بوده است و ایان بییها از روستاین شهریدر ب یاسیس
 ز معنادار است. ین 11/4نان یو اطم 41/4تر از کوچک

اختالف ی، انت خانوادگیخ، نگرش به طالق یرهاین متغیانگین میب یتفاوت معنادار -1
در نقاط  11/4نان یو اطم 41/4تر از کوچک یبا سطح خطا یشیو مصرف نما یخانوادگ

از  یشتریزان بیان میینسبت به روستا  هایشهر، ن اساسیوجود دارد. بر ا ییو روستا یشهر
 اند.خود تجربه کرده یباال را در زندگ یگیهاژیو

در ساکنان  یند نوسازیفرآ تأثیراست که  یحاک ینهاانگیل تفاوت میتحلج ینتا، در مجموع
اختالف ی، انت خانوادگیخ، نگرش به طالق های هشده برحسب مشخص یبررس ینقاط شهر

از لحاظ   تهامتفاوت است و تفاو یینسبت به ساکنان نقاط روستا یشیو مصرف نما یخانوادگ
 دار است. یمعن یآمار

 ر مسائل خانوادهیمتغ یمعادالت ساختار يابی مدل
 یرها در قالب معادالت ساختارین متغیپارچه و متعامل بیکروابط ، ن قسمتیدر ا

( مسائل خانواده)ر مشهود یمتغ های همؤلف بر( یند نوسازیفرآ) مشهود ریمتغ تأثیرون و یرگرس
 از روشها،  یهفرض آزمون منظور بهاستان آزمون شده است.  ییو روستا یدر نقاط شهر

مقدار ، ن روشیاست. در ا استفاده شده یزرلافزار ل و نرم یساختار معادالت یابی مدل
IFI,  1  شاخصهای

1
 ,CFI

7 ,NFI
0

 ,GFI
6

 AGFI ک یک است و هرچه به ین صفر و یب
 (.1780شاهده شده بیشتر است )هومن، م های هبرازش مدل با داد ییکوین، تر باشدکینزد

                                                           
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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و مسائل خانواده در  ینوساز ی ها هن مؤلفیانگیسه میجهت مقادو گروه مستقل  tج آزمون ی( نتا2)جدول 

 یيو روستا ین نقاط شهریب

p t SD M رهایمتغ محل سکونت 

441/4> 571/16 
 *یشهر 34/115 615/18

 یند نوسازیفرآ
 **ییروستا 38/88 507/14

441/4> 113/11 
 یشهر 00/65 760/8

 یاجتماع ینوساز
 ییروستا 38/71 718/5

441/4> 637/11 
 یشهر 10/18 755/7

 یفرهنگ ینوساز
 ییروستا 13/14 353/0

441/4> 674/13 
 یشهر 41/16 137/0

 یروان ینوساز
 ییروستا 51/13 066/7

441/4> 717/13 
 یشهر 81/15 114/7

 یاسیس ینوساز
 ییروستا 11/11 744/7

441/4> 106/14 
 یشهر 86/14 407/1

 نگرش به طالق
 ییروستا 08/5 155/1

441/4> 711/5- 
 یشهر 06/17 735/7

 یانت خانوادگیخ
 ییروستا 11/15 416/6

441/4> 165/14 
 یشهر 10/14 464/1

 یخانوادگ اختالف
 ییروستا 81/6 111/1

441/4> 616/14 
 یشهر 10/15 168/7

 یشیمصرف نما
 ییروستا 05/11 540/7

* 114=n    ** 184=n 
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Chi-square=9.35, df=6, p-value=0.15475, RMSEA=0.051 

 

 افزار نرم ینمودار برآورد( 2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-square=9.35, df=6, p-value=0.15475, RMSEA=0.051 

 

 افزار استاندارد نرم نمودار( 3شکل )

 

 نوسازی

 مصرف نمایشی

 اختالف

 خیانت

 طالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوسازی

 مصرف نمایشی

 اختالف

 خیانت

 طالق
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Chi-square=9.35, df=6, p-value=0.15475, RMSEA=0.051 

 افزار نرم يت نمودار( 4شکل )

 

 قیتحق مدل يبرازندگ ی شاخصها( 3)جدول 

 مقدار جهینت
دامنه 

 موردقبول
 نام شاخص

شاخص 

 برازش

χ یبر درجه آزاد ینسبت مجذور کا <44/7 66/1 مدل تأیید
2
/df 

 RMSEA بیتقر یانس خطایجذر برآورد وار <14/4 461/4 مدل تأیید
 GFI یشاخص برازندگ >14/4 13/4 مدل تأیید
 AGFI یشده برازندگ لیشاخص تعد >14/4 18/4 مدل تأیید
 NFI شده هنجار یشاخص برازندگ >14/4 11/4 مدل تأیید
 NNFI نشده هنجار یشاخص برازندگ >14/4  مدل تأیید
 CFI یقیتطب یشاخص برازندگ >14/4  مدل تأیید

 

 نوسازی

 مصرف نمایشی

 اختالف

 خیانت

 طالق
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 ینقاط شهر -1

مسائل  ی ها هبر مؤلف ینوسازر یمتغ یگذاراثر یمدل معادله ساختاردر علی  روابط یالگو

 یدر نمودارهازرل یل یافزار معادالت ساختار بر نرم یمبتناستان  یخانواده در نقاط شهر

 اند.( منعکس شده0( و)7)، (1شماره)

 یتوان گفت مدل فوق برازش خوب یم، شود ی( مالحظه م7که در جدول شماره ) طور همان

 تأثیر یت مدل معادله ساختاریکل در مجموع که این یعنیداشته است.  یواقع یایدن ی ها هاز داد

اختالف ی، انت خانوادگیخ، مسائل خانواده )نگرش به طالق ی ها هبر مؤلف یند نوسازیر فرآیمتغ

دار دارد.  یبوده و برازش معن تأییداستان مورد  ی( در نقاط شهریشیو مصرف نما یخانوادگ

 افزار ارائه شد:  نرم یک از ابعاد براساس خروجیم هریمستق یگذاراثر مقدارالً یذ

ر مسائل خانواده یمتغ های هبر مؤلف ینوسازر یمتغ تأثیردر مورد ، (0ج جدول شماره )ینتا

 باشد: یل میاستان به شرح ذ یدر نقاط شهر

 یگذاراثر لذا، است 1از  تر بزرگن مقدار یشده و ا10برابر با  tه اول مقدار یدر فرض

 یقو 34/4برابر با  تأثیرن یرد. شدت ایگ یقرار م تأییدمورد  بر نگرش به طالق یر نوسازیمتغ

بر  یر نوسازیمتغ یگذاراثر لذا، شده 1شتر از ی( ب16) tه دوم مقدار یو مثبت است. در فرض

 37/4برابر با  تأثیررد. مقدار ضرائب استاندارد شدت یگ یقرار م تأییدمورد  یانت خانوادگیخ

ن مقدار یشده و ا66/1برابر با  tمقدار  که اینه سوم با توجه به یو مثبت است. در فرض یقو

قرار  تأییدمورد یبر اختالفات خانوادگ یر نوسازیمتغ یگذاراثر لذا، است 1تر از  کوچک

 1شتر از ی( ب18) tمقدار ، قیتحق یالگو tبه ضرائب  تأکیده چهارم با یرد. در فرضیگ ینم

رد. مقدار ضرائب یگ یقرار م تأییدمورد  یشیبر مصرف نما یر نوسازیمتغ یگذاراثر لذا، شده

 و مثبت است. یقو31/4برابر با  تأثیراستاندارد شدت 
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 (یشهر نقاط در خانواده مسائل بر ینوساز تأثیر) قیتحق ی ها هیفرض آزمون( 4)جدول 

  ها یهفرض
ب یضر

 استاندارد
t 

جه ینت

 هیفرض

 تأیید 71/10 34/4 .دارد طالقنگرش به  بر یمعنادار تأثیر ینوسازند یفرآ

 تأیید 57/16 37/4 .دارد یخانوادگ انتیخ بر یمعنادار تأثیر ینوساز ندیفرآ

 رد 66/1 14/4 .دارد یخانوادگ اختالفات بر یمعنادار تأثیر ینوساز ندیفرآ

 تأیید 81/18 31/4 .دارد یشینما مصرف بر یمعنادار تأثیر ینوساز ندیفرآ

 یينقاط روستا -2

مسائل  ی ها هبر مؤلف ینوسازر یمتغ یگذاراثر یساختارمدل معادله در  یروابط عل یالگو

 ی هادر شکلزرل یل یافزار معادالت ساختار بر نرم یمبتناستان  ییخانواده در نقاط روستا

 اند.( منعکس شده3( و )5)، (6شماره )

 یایدن ی ها هاز داد یشود که مدل فوق برازش خوب ی( مالحظه م6در جدول شماره )

ند یر فرآیمتغ تأثیر یت مدل معادله ساختاریکل در مجموع که این یعنیداشته است.  یواقع

بوده و برازش  تأییداستان مورد  ییمسائل خانواده در نقاط روستا ی ها هبر مؤلف ینوساز

 یک از ابعاد براساس خروجیم هریمستق یگذاراثر، میزان (6دار دارد. در جدول شماره ) یمعن

 افزار ارائه شده است.  نرم
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Chi-square=28.03, df=14, p-value=0.00335, RMSEA=0.051 

 

 افزار نرم ینمودار برآورد( 5شکل )

 

 
 

Chi-square=28.03, df=14, p-value=0.00335, RMSEA=0.051 

 

  افزار نمودار استاندارد نرم( 6شکل )

 

 نوسازی

 مصرف نمایشی

 اختالف

 خیانت

 طالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوسازی

 نمایشیمصرف 

 

 اختالف

 

 خیانت

 

 طالق
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Chi-square=28.03, df=14, p-value=0.00335, RMSEA=0.051 

 افزار نرم tنمودار ( 7شکل )

 

ر مسائل خانواده یمتغ های هبر مؤلف یر نوسازیمتغ تأثیر( در مورد 5ج جدول شماره )ینتا

ن یشده و ا74/1برابر با  tمقدار ، ه اولیدهد که در فرض یاستان نشان م ییدر نقاط روستا

قرار  تأییدمورد  بر نگرش به طالق یر نوسازیمتغ یگذاراثر لذا، است 1تر از  مقدار کوچک

، ه دومیف و معکوس است. در فرضیضع -41/4برابر با  تأثیرن یزان شدت ایرد. میگ ینم

مورد  یانت خانوادگیبر خ یر نوسازیمتغ یگذاراثر لذا، شده 1( کوچکتر از -06/4) tمقدار 

ف و معکوس یضع -47/4برابر با  تأثیررد. مقدار ضرائب استاندارد شدت یگ یقرار نم تأیید

 لذا، است 1تر از  ن مقدار کوچکیشده و ا 05/4برابر با  tمقدار ، ه سومیاست. در فرض

برابر با  تأثیرن یزان شدت ایشود. م یرد م یبر اختالفات خانوادگ یر نوسازیمتغ یگذاراثر

 است.  47/4

 

 

 
 

 نوسازی

 مصرف نمایشی

 

 اختالف

 

 خیانت

 

 طالق
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 قیتحق مدل يبرازندگ ی شاخصها( 5)جدول 

 نتیجه
 مقدار

دامنه 

 موردقبول
 نام شاخص

شاخص 

 برازش

χ نسبت مجذور کای بر درجه آزادی <44/7 44/1 تأیید مدل
2
/df 

 RMSEA جذر برآورد واریانس خطای تقریب <14/4 461/4 تأیید مدل
 GFI شاخص برازندگی >14/4 14/4 تأیید مدل
 AGFI شاخص تعدیل شده برازندگی >14/4 11/4 تأیید مدل
 NFI شاخص برازندگی نرم شده >14/4 14/4 تأیید مدل
 NNFI شاخص برازندگی نرم نشده >14/4 11/4 تأیید مدل
 CFI شاخص برازندگی تطبیقی >14/4 16/4 تأیید مدل

 
 (یيروستا نقاط در خانواده مسائل بر ینوساز تأثیر) قیتحق ی ها هیفرض آزمون( 6)جدول 

  ها فرضیه
ضریب 

 استاندارد
 tمقدار 

نتیجه 

 فرضیه

 رد -74/1 -14/4 .دارد طالقنگرش به  بر یمعنادار تأثیر ینوسازفرآیند 

 رد -06/4 -47/4 .دارد خانوادگی انتیخ بر یمعنادار تأثیر ینوسازفرآیند 

 رد 05/4 -47/4 .دارد خانوادگی اختالفات بر یمعنادار تأثیر ینوسازفرآیند 

 تأیید 10/1 15/4 .دارد نمایشی مصرف بر یمعنادار تأثیر ینوسازفرآیند 

 یگذاراثر لذا، شده 1از  تر بزرگt (10/1 )مقدار  که اینبا توجه به ، ه چهارمیدر فرض

رد. مقدار ضرائب استاندارد شدت یگ یقرار م تأییدمورد  یشیبر مصرف نما یر نوسازیمتغ

 ف و مثبت است.یضع، 15/4برابر با  تأثیر

 بحث 

د خانواده نهات یل اهمیاست که به دل ین موضوعاتتری مهماز  یکیمسائل خانواده  یبررس

ت آن مختص جامعه یدر مورد خانواده و وضع یبرخوردار است. نگران یت خاصیاز حساس
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در  یر و دگرگونییتغ توان آن را مشاهده کرد. هرگونهیست و در اغلب جوامع مین یخاص

ن یا یاصل یامدهایاز پ یکیشود.  یم یدر نظام اجتماع ید منجر به دگرگونیترد یب، دنهان یا

، ادیاعت چون یاجتماع است که حاصل آن بروز مسائل گسسته خانوادهجاد یا، هایدگرگون

 هرچه خانواده ساختار در جامعه است.... در و یخانوادگ خشونت، طالق، فرار، فحشا

 ییهمنوا وشد  تیرعا ترکم یاجتماع یهنجارها به عمل یرو نترلکعدم و ینظم یب

 شتر است. یو گسترش خانواده گسسته ب یرشد ناسازگار ینه برایزم، باشد یاجتماع

 حقوق به همچون توجه یمثبت های همؤلف از یبرخوردار رغم به یمدن خانواده یالگو

 دنها در مفاهمه و اصل مشارکت به توجه ای جامعه به تبع آن و خانواده در زنان یاجتماع

 از خانواده مدام یریپذتأثیر به توانیم، نمونه یبرا دارد؛ همراه به زین را یضعف نقاط، خانواده

 بر جامعه تقدم یمدن خانواده مدرن در کرد. اشاره جامعه یعرصه عموم در یجار روابط

 مانه خانوادهیصم و یخصوص روابط، جامعه در کیدموکرات روابط و است مفروض خانواده

 یفرزندان دیتول را و هدف خانواده کارکرد نتری ، مهمالگو نیا دهد.یم قرار الشعاع تحت زین را

، از نظر هابرماس، گرید یشوند. از سو تیجامعه ترب یمدن شهایارز یبرا دیبا داند کهیم

 ستیز بر را ستمیسه سلط ی ها هنیزم جیبه تدری، ند توسعه و نوسازیفرآم بر کت حایعقالن

 یارتباط نش، کگریجاد کرده است. به سخن دیرا ا یابزار تیعقالن ینوع و ردهک فراهم جهان

 از ورد.آیمدر خود استعمار به را آن کند ویم مخدوش را جهان ستیز در موجود یعیطب

 یآسیبها آن دنبال به و شوندیم جادیا، زهیانگ و تیمشروع، تیعقالن ی نهاز بحرایپس ن نیا

 یتمام به جهان ستیز استعمار رایز، نندک یم وانمود را خود یگرید پس از یکی یاجتماع

، ندازدایم خطر به را جامعه نینماد ینیبازآفر هک یهنگام و ندزیضربه م شدن یعقالن ندیفرآ

 را زن و مرد روابط، اشدپیم هم از خانواده ساختار مثالًند. کیم دایپ یناختشبیآس جنبه

ن الگو موضوع یدر ا، نیبنابرا(.  1181، هابرماس؛ 1786، پورییند )جالکیم بیآس دچار

د خانواده هموار نهادر  یفعل ی آسیبهااز مسائل و  یا تداوم پاره یط را برایاصالت فرد شرا

باعث شده  یدر خانواده و رشد انتخاب فرد یچراکه امروزه کاهش روابط عاطف، سازد یم



 فرآیند نوسازی و ظهور مسائل جدید در خانواده 

 

 

11 

و  ییفسا یرد )صادقیقرار گ یند نوسازیفرآ تأثیر ر آن تحتیطالق و نظا، است تا ازدواج

 (.1711، منش عرفان

 یپارسونز مبن ییالگو یرهایمفهوم متغی، اجتماع یدگاه نوسازیان دیاز م، ن پژوهشیدر ا

 ییگرا و خانواده ییگرایجهان ی شاخصهاناظر بر کنش انسان و  یارزش یهایریگ بر جهت

 یو ارتباط آن با مسائل خانواده در استان مورد آزمون قرار گرفت. نوساز یمورد بررس

و مصرف  یجنس یطلب / مساواتیبرابریی، رگرایتقد ی شاخصهاز براساس ین یفرهنگ

که داللت بر گسترش  یاسیس ینوساز نهایتاًمورد سنجش قرار گرفته است و  ای رسانه

 ییدر قالب شاخص کارآ، جامعه دارد یاسیک و مشارکت مردم در امور سیدموکرات یدهانها

ی، گیربک؛ ش1134، ؛ ترنر1733، ای؛ ازک1733ی، ا و غفاریده شده است )ازکیسنج یاسیس

عنوان کرد توان ین پژوهش میانجام شده در ا یبررسیها(. با توجه به 1411؛ شوازر؛ 1714

از جمله  یو اختالفات خانوادگ یشیمصرف نمای، انت خانوادگیخ، که نگرش به طالق

 های یهجه آزمون فرضیرو است. نت روبه نهابا آ یرانیهستند که خانواده ا ین مسائلتری مهم

اختالف ی، انت خانوادگیخ، بر مسائل خانواده )نگرش به طالق یند نوسازیفرآ تأثیر»، قیتحق

استان مازندران نشان داد که در  ییو روستا یدر نقاط شهر، («یشیو مصرف نما یخانوادگ

در سطح  یانت خانوادگیز خیو نگرش به طالق و ن یند نوسازین فرآیرابطه بی، نقاط شهر

ن رابطه یا ییدر نقاط روستا، دار است. امایمعن 11/4نان یو اطم 41/4تر از کوچک یخطا

در  یو اختالفات خانوادگ یند نوسازین فرآیارتباط ب هد عدمشا، نیست. همچنیدار نیمعن

در  یشیو مصرف نما یند نوسازین فرآیرابطه ب، م. در مقابلیهست ییو روستا ینقاط شهر

 دار است.یمعنیی، و روستا ینقاط شهر

، شناخته شود یاجتماع مسئله یک عنوان به یانت خانوادگیخشود  یآنچه موجب م

شود  یوجود آمده و باعث م به خانوادهرون بر سر راه یب یایه در دنکاست  یالت و موانعکمش

 .است یخانوادگ اختالفات، خانوادهمسائل  نتری مهم جمله ازن از هم بپاشد. یزوج یزندگتا 
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 یبرای، فرد اریاخت در قدرت و دباش حاکم خانواده یاعضا نیب در یظمنیب که یاخانواده در

 شکل یخانوادگ اختالفات، اشدنب حاکم خانواده ساختار بر گرانید بر یریالپذیاست و سلطه

 و جوانان اشتغالعدم چون یعوامل با را طالق زانیم ریاخ های هده در، گرید یاز سو .ردیگیم

 ازدواج و ازدواج یسن اختالفی، اجتماع مفاسد رشدی، اقتصاد بد تیوضعی، کاریب

 و انیآشنا دخالت، خدرممواد به شیگرا، جوانان های هخواست و ازهاین از ییآشناعدم، زودرس

رات اشکال ییاز تغ یبر برخ، ل خودیز در تحلی( ن1785)یی. سرادانست مرتبط دیبا ...و نیوالد

ران در جهت مدرن شدن یدر جامعه ا یطالق و رفتار فرزندآور، ازدواج، و ساختار خانواده

 ییمتر و در خانواده روستاک یزن و شوهر در خانواده شهر یسازگار، کند. اگرچه یاشاره م

افته و در روستاها نسبت به گذشته یش یطالق در شهرها افزا، ریاخ سالهای شتر است اما دریب

 دهیرس ثبت به القط واقعه 5715 و ازدواج واقعه 70183، 1714سال رشتر شده است. دیب

 ک، یازدواج واقعه 0/6 هر مقابل در یعنی. است 0/6 شده ثبت القط به ازدواج نسبت. است

 3070و  یشهر  ها( ازدواج7/38واقعه ) 15367ن تعداد ی. از ااست دهیرس ثبت بهطالق  واقعه

را شهرستان  ین سهم ازدواج شهریشتریثبت شده است. ب ییروستا  ها( ازدواج3/11واقعه )

% داراست. از 7/16با  یرا شهرستان سار یین سهم ازدواج روستایشتریدرصد و ب1/13بابل با 

ثبت شده  ی هال طالقک% از 0/7و  یثبت شده شهر ی هال طالقک% از 5/15، گرید یسو

ن سهم یشتری% و ب1/18با  یرا شهرستان سار ین سهم طالق شهریشتریهستند. ب ییروستا

 ازدواج واقعه 71118، 1711 سال ر% داراست. د3/74را شهرستان چالوس با  ییطالق روستا

 یعنی. است 8/0 شده ثبت القط به ازدواج نسبت. است دهیرس ثبت به القط واقعه 5387و

(. 1711، شورک)وزارت  است دهیرس ثبت بهطالق  واقعه ک، یازدواج واقعه 8/0 هر مقابل در

 نظر بهخانواده پرداخته است.  یا حفظ الگوهایر ییمؤثر در تغ یروهایز به نی( ن1447تورن)

ر ییکه در مقابل تغ یکنند. عوامل یمتضاد در رابطه با خانواده عمل م یرویدو نوع ن یو

ر ییکه محرک تغ یو عوامل یاسیت سیو موقع ییگرا خانواده، همچون مذهب، کنند یمقاومت م

، جهیر. در نتییتغ درحال یمحیطهااز به انطباق با یو ن یات فرهنگ جهانتأثیرهمچون ، هستند
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د یجد ی هایبند و صورت یبارور، طالق، ازدواج های هدیتوان در پد یرات را میین تغیچهره ا

 گسترش با رانیدر ا یند نوسازیفرآ بسط سدریم نظر بهکرد.  یریگ خانواده مشاهده و اندازه

 شیدایپی، و اجتماع یفرهنگ ندیفرآ نیا بود. حاصل همراه یرفاه و یفناور ی ها یهسو

مصرف  یو چگونگ نوع با آن تیماه هکبود  یزندگ کسب و ستنیز دیجد یالگوها

 یازهاین رفع بر یمبتن هک مصرف ییمفهوم ابتدا، ندیفرآ نیا است. در ختهیآم مدرن شهروندان

 مهم یفانتز و هیثانو یازهاین هک یطور به افتی یدیجد الکاش و ردک رییتغ بود یضرور

 به لیو م یزندگ به توجهیی، فردگراه ک یرشد نوساز لیدل به یر اجتماعییتغ نیا شدند.

، قیتحق جینتا براساس، نیبنابرا خود گرفت. به یشتریب شتاب، بود آن های همؤلف از شرفتیپ

ن تری ، مهمرو نیاست. از ا شده مشاهده ییباال حد در ینقاط شهر در یمصرف تظاهر

 ر است:یبه شرح ز  ها هافتیق براساس ین تحقیا یدهانهاشیپ

 ینه باال بردن تفاهم و سازگاریحل مسائل خانواده در زم یکالن برا ریزی برنامه( 1

، زان طالقیجه کاهش میو در نت یو ارتباط یزندگ تهایق آموزش مهاریاز طر ییزناشو

ن و یزوج یان در زندگیگرانه اطرافکاهش حضور و دخالت اخالل یعمل های هنیزم یطراح

نه روابط ین و آموزش در زمینه اعتماد زوجیدر زم یآگاه ی،به تبع کاهش اختالفات خانوادگ

 یح و منطقیصح ی ها هویآموزش شو  یانت خانوادگیاز خ یریجلوگ یبرا ییح زناشویصح

و ممانعت از مصرف  یخانوادگ ی ها هنیمصرف مناسب در زم یالگوها یمعرفو  مصرف

 .یتظاهر

شه ید که با اندیجامنمدرن ا یت نسلیترببه ، به مدرن یسنت  از گونه  خانوادهد نهار ییتغ( 1

ثبات خانواده را با خطر  و  شهااختالط نقی، تیجنس ی تهار انکار تفاویدش نظیجد ی ها هدیو ا

ش طالق است. یافزا و به تبع یانت خانوادگیاختالف و خ آن  ن جلوهتری مهمو کرده  مواجه

 ی شهار ارزییخود را در تغ تحولی، نسل سنت ی ها هشیبا اند یقهر زنان نسل مدرن در تعارض

 یابیدست ینند و برایب یمردانه م ی شهال به ارزیزنانه و تما ی شهاگذشته و فاصله گرفتن از نق
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، نه اختالفیزم در ار مهمکراه، نیبنابرا رند؛یگ یده میرا ناد یتیجنس ی تهاتفاوی، به برابر

 ناگوار یامدهایبه پ نسبت جوان نسل دادن به یآگاه و توجه، طالق و یانت خانوادگیخ

 یریگبهره شودید منهاشیلذا پ همسران است؛ یاجتماع -یگوناگون فرهنگ د ویشد ی تهاتفاو

 ی هااسیمق شود و تالش یاجبار نیزوج یسنج توافق ازدواج جهت از شیپ های هاز مشاور

شناسان جامعهو  سانشنا روان یسو از یان نوسازیمنطبق با جر یعلم و یبوم یتوافق سنج

 شد. یطراح

 ییهاگذاری سیاستگسترده و  یازمند کار فرهنگین یشیمصرف نما انیمقابله با جر( 7

شناخت عوامل و  ین راه براینشأت گرفته باشد. در ا یشناختقات جامعهیاست که از تحق

 شهایاز به پژوهیننها، مصرف آ یالگو نهیدر زم خانواده یو رفتار یرات نگرشییتغ های هشیر

 .است یشناختگسترده با نگاه جامعه
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و  یتحااوالت اجتماااع ی(. بررساا1731ط. )یاای، م. و خزا، زنااد، ت.ی، آزادارمکاا -

 .7 -11، 15شماره ، نامه علوم اجتماعي. یدر طول سه نسل خانواده تهران یفرهنگ

مشاهد:  ، . ترجمه فرهاد مااهر شناسي اجتماعي کاربردی روان(. 1751ا. )، مپکاز -

  .یآستان قدس رضوانتشارات 

 .. تهران: موسسه نشر کلمهشناسي توسعه جامعه(. 1733غ. ر. )ی، غفار م.، ایازک -

گااااه سااانت و تجااادد. ترجماااه ترجماااه محماااد ی(. جا1730ع. )ی، زیبناااوعز -

 .18شماره ، ماهنامه فرهنگ و توسعهی، اردکان یعابد

و خاانواده در   ییتجاددگرا ، شادن  ی(. جهاان 1783ع. )ی، گیا. ح. و شاکرب نهایی، ت -

 .11شماره ، شناسي دانشگاه آزاد مجله جامعه(. یا فروپاشیران )گذار یا

 مجله. «است؟ بخش ییرها رانیا در یمدن چرا خانواده(. »1786ح. ر. )، پور ییجال -

 .174 شماره، زنان

، ی کارکردگرایي ها با تأکید بر نظریه، درآمدی در جامعه(. 1730. )، یرابرتسون -

  .مشهد: انتشارات مؤسسه چاپ، ن بهروانی. ترجمه حسمتقابل نمادیکنش ، ستیز

 و یعا یرف شاهرام  . ترجماه خشونت علیه زنـان (. 1784) یسازمان بهداشت جهان -

   .سیتند نشر: تهران، این یپارس دیسع

. تهاران: انتشاارات   خـانواده  شناسـي  بیآس(. 1785س. ا. )ی، ه. ا. و بهار، ستوده -

 .انایآر یندا

نامه انجمن . یتیر در خانواده در بستر گذار جمعیی(. تداوم و تغ1785) ح.یی، سرا  -

 .73 -54، 1شماره ، شناسي ایران جمعیت

. تهران: انتشارات گرایي و سرمایه اجتماعي خانواده مدرن(. 1714ع. )ی، گیربکش -

 .شناسان جامعه

ات تاأثیر  یشاناخت  ل جامعاه یا (. تحل1711ا. )، مانش  س. و عرفاان یی، فساا  یصادق -

مجلـه زن در  . یاساالم  یرانیا ین الگویو ضرورت تدو یرانیشدن بر خانواده ا مدرن

 .80-57، بهار، 1شماره ، 6دوره ، فرهنگ و هنر
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 .نو . تهران: انتشارات طرحاندازهای جهاني چشم(. 1780آ. )، دنزیگ -

 .سرشماری عمومي نفوس و مسکن استان مازندران(. 1714ران )یمرکز آمار ا -

ز: یا . تبرشناسـي انحرافـات   شناسي اجتماعي ایران: جامعه آسیب(. 1730م. )ی، مساوات -

  .انتشارات نوبل

 .یتهران: نشر ن، . ترجمه فرهنگ ارشادآسا نظریه طبقه تن(. 1785ت. )، وبلن -

آمار وقایع حیاتي در استان مازندران. سـازمان ثبـت احـوال    (. 1711شاور ) کوزارت  -

 .مازندران ل ثبت احوال استانک: اداره کشور

. تهاران:  افزار لیـزرل  یابي معادالت ساختاری با کاربرد نرم مدل(. 1780ح. ع. )، هومن -

 انتشارات سمت.
- Ball,D.W.(1975).Privacy, Publicity, deviance and control. Pacific 

Sociological Review, 18, 3, 259-78. 

- Chuick,C.D.(2009).Gender and infidelity:a study of the relationship 

between conformity to masculine norms and extrarelational 

involvement. PhD dissertation, University of Iowa. 

- Conger,C.(1994). Linking Economic hardship to material quality in 

stability. Journal of marriage and the family. 646. 

- Habermas,J.(1989).The structural Transformation of public-sphere. 

The mitpress Cambridge Massachusetts.  

-  Kenear,P.(2004).New Family for New Time. London: Allyn and Bacon. 

-  Knight,E.A.(2010).Gender Differences in Defining Infidelity. Ma 

Thesis, Humboldt State University. 

-  Martin,S.(1997). A Social Exchange Analysis of Early and Late 

Divorce. A Thesis in Human Development and Family Studies, 

Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science, 

August. 

- Nik ،A.H.,Kamaruddin,Z.&Nordin,S.(2010).Social Problems and its 

Relationship with Family Institution in Felda Settlements: the Local 

Perspective. European Journal of Social Sciences – Volume 14, Number 

3, 369-386. 

- Schwarzer,S.(2011). Political socialization as the driving factor for 

political engagement and political participation. Paper prepared for the 

Eelecdem workship in "Advanced Techniques for Political 

Communication Research: Content Analysis", March 20-24, Amsterdam. 



 

 Referencesو مآخذ منابع

 

 

11 

- Sweeting, H.&West,P. (1995).Family life and health in adolescence: a 

role for culture in the health inequalities debate? Social Science and 

Medicine, 40, 163-75. 

- Toren,N. (2003).Tradition and Transition: Family Change in Israel. 

Journal of Gender Issues, Vol. 21, 60-76. 

- Turner,R.H.(1970).Family & Relationships. New York: John Wiley & 

Sons. 

-  Udry,R.(1971).Social control of marriage. New York.  

- Yeneceri,Z.&Kokdemir,D.(2006).University Students’ Perception of, 

and Explanations for, Infidelity: The Development of The Infidelity 

Questionnaire (INFQ). Social Behavior and Peronality, 34(6), 639-650. 

  


