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 چکیده
ه افراد را داراست. در جامعه ب یها انتقال ارزش ی فهیاست که وظ ینهاد اجتماع نیتر یخانواده اساس

 یا ندهیقرار داده است. لذا آ ریمختلف جامعه خانواده را تحت تأث یها در حوزه رییتغ ریاخ یها دهه

به خأل  توجهشده است. با  یمتفاوت و نامعلوم در انتظار خانواده است که موجب هراس اجتماع

خانواده است که تاکنون  یها زشار رییتغ یپژوه ندهیحاضر آ قیهدف تحق نه،یزم نیدر ا یقاتیتحق

. دیآ یحساب م حاکم بر آن نوآورانه به کردیو رو یانجام نشده است، لذا به لحاظ موضوع رانیدر ا

نفر  10بودند. حجم نمونه  یو مطالعات فرهنگ یشناس جامعه ی  خبرگان حوزه قیتحق یجامعه آمار

 ک،یتمات لیها به کمک روش تحل مصاحبه یساز ادهیها مصاحبه بود. بعد از پ داده یو ابزار گردآور

ها و  مؤلفه ،یعل یا هیال لیو سپس با کاربست تحل دهیها استخراج گرد مصاحبه یو فرع یاصل یها تم

شدند. استعاره/  ییناساگفتمان و اسطوره ش ،یعلل اجتماع ،یتانیسطح ل 8ها در  ابعاد آن

اند  حاضر به دست آمد عبارت قیدر تحق رانیر اخانواده د یها ارزش یپژوه ندهیکه از آ ییها اسطوره

 مثابه خوابگاه. فقط خودم، خانه به ز،ییاز: پا

 .خانواده ،یعل یا هیال لیتحل ،یخانواده، نوساز یها ارزش ،یپژوه ندهیآ: واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا یاستاد جامعه شناس      .                                              niazim@kashanu.ac.ir 

 .استادیارمدیریت دانشگاه کاشان، کاشان، ایران                                                   drmazroui@kashanu.ac.ir 

  .)دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. )نویسنده مسئول 

shiva.bozorgy@gmail.com 



 

 

 

 

 

 
 

 9988، تابستان 98، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 27
 

 مسألهطرح 

ی بقا، ترین نهاد اجتماعی است که ابتدا با توجه به نیازهای اساسی خود برا خانواده اساسی

دهد سپس با توجه به نیازهای باالترش برای رسیدن به یک زندگی  جوامع را تشکیل می

های حاکم بر  . روابط و ارزش(Geoffrey et al, 2019: 105)کند  بخش تالش می رضایت

(. در محیط خانواده، Reyes, 2018ساالن دارد ) خانواده نقش اساسی در رشد و نمو بزرگ

آموزند و با کسب تجربه با دنیای بیرون از خانواده رابطه برقرار  می ها را فرزندان ارزش

ترین عناصر یک نظام اجتماعی  ها، اساسی (. ارزشDarabi, Kelashloo.2017کنند ) می

ی اتصال فرهنگ هر  ها و ارزیابی مردم از رویدادها حلقه است که ضمن تأثیرگذاری برکنش

های اساسی آن  اوم هر جامعه درگرو تداوم ارزشقوم و ملتی با نسل آینده نیز هست. تد

ها پایایی و ثبات خانواده را  شود. ارزش است و تداوم ارزشی و انتقال آن از خانواده شروع می

ها  ها ارتباطی دوسویه است؛ پس از طریق ارزش کنند؛ لذا ارتباط خانواده و ارزش تضمین می

 ,Taghaviوال یا به تعالی کشاند )توان جامعه را به ز ها می و کنترل و هدایت آن

Aslani.2018.) 

خانواده در جهان امروز، بیش از گذشته در معرض تغییر و دگرگونی است و این 

ها  تک انسان ی تک ی زیسته دگرگونی موجب تحول در مسیر زندگی و تجربه

(Mirmohammadrezaee et al, 2018و تغییر شکل خانواده )  ها شده است این تغییر

(. شدت تغییر Eslami, 2017های متفاوتی را نیز به وجود آورده است ) ل، ارزششک

 & Khoshsafaاند ) ها نامیده ای است که قرن حاضر را دوران تزلزل ارزش ها تا اندازه ارزش

Kafashi, 2018های خانواده سنتی است.  های جدید خانواده متفاوت از ارزش (. ارزش

ها را تغییر داده  تی و مدرن نقش افراد در داخل خانوادههای سن های مابین ارزش چالش

ی  ها بر برخی مسائل مربوط به حوزه که تغییر در ارزش طوری (. بهEslami, 2017است )

های همسرگزینی، انتظارات زن و شوهر از همدیگر، مناسبات میان  خانواده ازجمله شیوه

(. این امر سبب Modiri, 2019ته است )زوجین یا روابط میان فرزندان و والدین تأثیر گذاش

پردازان  های جدیدی شده است. تشکیل انواع جدید خانواده به نظر نظریه گیری خانواده شکل

ای برای جامعه محسوب شود. درواقع خانواده در  تواند خطر عمده شناسی نظم، می جامعه

ست. گزارشی از حال حاضر موجودیت و ضرورت آن در معرض تردید و تهدید قرارگرفته ا

جنس  های کانادایی که از زوج هم دهد که تعداد خانواده کشورهای غربی نشان می

سه برابر شده است. بر اساس سرشماری  2011تا  2006های  اند در فاصله سال شده تشکیل

های همباش دارا یا بدون  ای بدون فرزند، خانواده های هسته فنالند تعداد خانواده 2015
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ای است که دچار تغییرات  گونه ل رشد است. در ایران نیز وضعیت خانواده بهفرزند در حا

کند. در نه  وپنجه نرم می عمیقی شده از سوی دیگر با مسائل و مشکالتی چون طالق دست

 ,Iazdani & Doostiازدواج یک مورد به طالق منجر شده است ) 3/8از هر  88ماهه سال  

2016.) 

پذیر است چراکه  همه در قالب رویکرد مدرنیزاسیون امکانفهم این تغییرات بیش از  

ها و عناصری نظیر صنعتی شدن، شهرنشینی، آموزش مدرن،  این رویکرد بر مشخصه

طور که گیدنز اشاره  کند. این تغییر و تحوالت همان های ارتباطی و...تأکید می فنّاوری، رسانه

ایران توجه بسیاری از متفکران و جهانی در  مسألهای جهانی است. این  مسألهکند  می

ی تهدید نظام خانواده را  محققین را به خود جلب کرده است چراکه تغییر و تحوالت زمینه

ی خانواده  آمده در حوزه تواند مسائل پیش فراهم کرده و از سوی دیگر توجه به تغییرات می

 ,Azad Armaki & Zahiriniaرا بهبود ببخشد و از مشکالت آینده نیز جلوگیری کند )

های این  (. از طرف دیگر تغییر و تحول امری گریزناپذیر است، لذا شناسایی مکانیسم2011

کاری در  تواند امکان دست تحول در نظام ارزشی خانواده مخصوصاً در سطح خرد و میانه می

یتی هویتی یا اغتشاش هو دهی ساختار آینده ایران را فراهم آورد و از وقوع بی نقشه سازمان

های متفاوت بکاهد و فرصت الزم جهت تغییر و تبدیل  و یا چند هویتی در بین نسل

گذاران حوزه فرهنگی فراهم آورد. امری که  های تغییر ارزشی نادرست را برای سیاست روند

 گذاران و محققین قرار داشته است. تا به امروز مورد غفلت سیاست

پژوهی این  ه و تبیین تغییرات آن آیندههای خانواد ضرورت بررسی ارزش با توجه به

گذاری مناسب جهت آینده راهنمایی  گران را در راستای سیاست تواند تحلیل موضوع می

های خانواده در ذهن خبرگان  ی ارزش نماید؛ لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل آینده

شناسی و مطالعات فرهنگی است. به عبارتی در پژوهش حاضر وضع موجود  جامعه

سال آینده  02های خانواده در  موردبررسی قرار نگرفته بلکه تحلیل نگاه خبرگان به ارزش

های  گذاری ریزان، در راستای سیاست شده که پتانسیلی را برای مسئولین و برنامه بررسی

گیری از روش  نماید. در این راستا با بهره منظور بهبود شرایط در آینده فراهم می مناسب به

ها و سازوکارهای  های مختلف توجه شده است و به تحلیل به الیه 1ای الیهتحلیل علی 

پژوهی تغییر  سطحی اکتفا نشده است و همه در راستای یک هدف است و آن آینده

پژوهی تغییر  توجه آن است که تاکنون آینده ی قابل های خانواده در ایران است. نکته ارزش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Casual Layered Analysis (CLA) 
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ی خانواده از راهبردهای  ریزان حوزه ه است تا برنامههای خانواده در ایران صورت نگرفت ارزش

ساله بهره ببرند؛ لذا آنچه موردپژوهش قرارگرفته  02پژوهشگران این حوزه در قالب افقی 

 شود بدیع است. است به لحاظ رویکرد موردبررسی و موضوعی که در این رویکرد بررسی می

 پیشینه تحقیق

های  نوسازی فرهنگی و ارزش»عنوان  ی تحت( پژوهش1389ورزی کناری و همکاران ) 

اند. هدف این پژوهش  انجام داده« آموزان دبیرستانی استان مازندران خانواده در بین دانش

های خانواده بوده است. روش تحقیق پیمایشی بوده  بررسی تأثیر نوسازی فرهنگی بر ارزش

آموزان  عه آماری کلیه دانشاند. جام آوری اطالعات پرداخته و با ابزار پرسشنامه به جمع

نفر از  398دبیرستانی شهرهای استان مازندران بوده که با استفاده از فرمول کوکران به 

دهد که میانگین نوسازی  های این تحقیق نشان می ها پرسشنامه داده شده است. یافته آن

نی را در های مدر های خانواده بیشتر از حد متوسط است و نگرش فرهنگی و تغییرات ارزش

های  دهد و بین نوسازی فرهنگی و ارزش آموزان نشان می های خانوادگی دانش بین ارزش

گیرند که توسعه و  خانواده رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. در پایان آنان نتیجه می

 آموزان استان مازندران را تغییر دهد. های دانش تواند ارزش مدرنیزاسیون می

های خانواده  نقش اینترنت بر ارزش»عنوان  ( پژوهشی تحت1380رومیانی و همکاران )

-صورت توصیفی اند. این مطالعه به انجام داده« در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

ی دانشجویان دانشگاه  تحلیلی در شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه

های  ها پرسشنامه توزیع شده است. یافته نفر از آن 398علوم پزشکی تهران بوده که بین 

دهد که بین وابستگی دانشجویان به اینترنت، فضای صمیمیت بین  پژوهش نشان می

ی  کاربران، آگاهی و اطالع توسط خانواده و میزان استفاده دانشجویان از اینترنت رابطه

 دار وجود دارد. مثبت و معنی

سناریوهای آینده خانواده »ت عنوان ( پژوهش خود تح1380هاشمی نژاد و همکاران )

ای توسعه راهبرد مبتنی بر  را با استفاده از رویکرد چرماک و الگوی الیه« در ایران

اند از: ملک سلیمان، طال و مس،  آمده عبارت دست اند. سناریوهای به سناریوسازی انجام داده

س مختصات خانواده آن دختر و گرگ وال استریت که عناوین سناریوها هستند. براین اسا

 شده است. در هر یک بحث و بررسی

پژوهی سرمایه  آینده»( در پژوهش خود تحت عنوان 1380عسگری و همکاران )

های تأثیرگذار بر  ترین مؤلفه به ذکر مهم« سازی فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل
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اند از:  ها عبارت این مؤلفهاند.  پژوهی سرمایه فرهنگی خانواده از منظر خبرگان پرداخته آینده

تعامالت اجتماعی، اشتغال، دموکراتیک بودن، امکانات فرهنگی، مصرف فرهنگی و طبقه 

اجتماعی، آموزش، دانش سالمتی، شناخت و نگهداری میراث فرهنگی و مشارکت فرهنگی 

ی جهانی.  ای و دسترسی به اطالعات و شبکه و نهایتاً گردشگری، مدارک تحصیلی و حرفه

 وارد ذکرشده در آینده سازی سرمایه فرهنگی خانواده نقش دارند.م

های اجتماعی  بررسی رابطه شبکه»عنوان  ( پژوهشی تحت1380صفا و کفاشی ) خوش

های  اند. این پژوهش به بررسی رابطه شبکه انجام داده« های خانواده مجازی و ارزش

( پرداخته است. 1388در سال  های خانواده )شهروندان بروجردی اجتماعی مجازی با ارزش

نفر از  390در این راستا از روش پیمایشی بهره برده و با استفاده از فرمول کوکران به 

های این پژوهش نشان  ساله پرسشنامه داده شده است. یافته 82تا  10شهروندان بروجردی 

املی بودن های متغیر مستقل: گمنامی، سابقه کاربری، میزان استفاده و تع دهد شاخص می

اند متغیر وابسته را تبیین کرده و  های اجتماعی مجازی به ترتیب توانسته ارتباطات در شبکه

 های خانواده داشته باشند. بیشترین تأثیرگذاری را بر ارزش

های  شناسی نگرش به ارزش سنخ»عنوان  ( پژوهشی تحت1388کرمی و موسوی زاده )

های شهروندان تهرانی در  ن مطالعه فهم استراتژیاند. هدف ای انجام داده« سنتی خانواده

نفر از  03های سنتی خانواده است. برای یافتن پاسخ به سؤاالتشان با  مواجهه با ارزش

های پژوهش آنان  اند. یافته سال مصاحبه عمیق انجام داده 83تا  32شهروندان تهرانی بین 

دهد چهار  ج پژوهش نشان میبا روش تحلیل مضمونی موردبررسی قرار گرفته است. نتای

آمده و افراد در  دست گرایانه، گزینشی و تجددگرایانه به گرایانه، اعتدال گونه استراتژی اصول

دهند؛ و در نهایت  های استراتژی، معنای واحدی به رفتارهای خود نمی  هرکدام از این گونه

ها به  هر یک از گونه دهند، های خود ارائه می براساس تفسیرهایی که افراد از استراتژی

 شوند. بندی می های تفسیری متمایزی تقسیم گونه

« پذیر های آسیب درک خانواده»( در پژوهش خود تحت عنوان 2019) 0و ویگند 1جرج

کنند که با موانع متعددی روبرو هستند. از سوی دیگر تعامل  هایی را بررسی می خانواده

های پنج سازمان دولتی  . در این راستا از دادهشود ها با تبلیغات عمومی نیز تحلیل می آن

برای شناسایی میزان رفاه کودک، خدمات روحی و روانی و سوءمصرف مواد و زندانیان 
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1. Goerge. 

2. Wiegand. 
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درصد خدمات در دو  03دهد  ها نشان می اند. بررسی آن سال و نوجوان بهره برده بزرگ

دهد که این خدمات  می درصدی بودجه را نشان 90شود. این امر غلظت  کاربرده می زمینه به

 شود. توسط کل نمونه استفاده می

تأثیر مهاجرت نیروی کاربر زندگی خانوادگی »( در پژوهشی با عنوان 2019) 1رپنیک

های زندگی خانوادگی در مورد آینده فرزندان   ویژگی ایده« آینده فرزندان مهاجر کارگر

های اجباری و فرزندان  فرزندان خانوادههای  های کارگران مهاجر را در مقایسه با ایده خانواده

ها  یتیم موردمطالعه و تحلیل قرار داده است. وی تأثیر محرومیت در متفاوت بودن این ایده

گرفته است.  را موردتوجه قرار داده است. این پیمایش در مناطق مختلف اوکراین انجام

ین تحقیق بوده است. فرض بر هایی از نوجوانان محروم از نتایج ا ای گروه های مقایسه ویژگی

 های کمتری درباره آینده خانواده خواهند داشت. های فاقد سرپرست ایده این است که بچه

( در مطالعه خود به بررسی مکانیسمی پرداختند که تعارض 2017و همکاران ) 0ژاو

ها از طریق  دهد. داده کار در خانواده و پیامدهای فردی، آن را به یکدیگر پیوند می

های رگرسیون سلسله مراتبی مورد  مورد با مدل 008آوری شد و  پرسشنامه جمع

وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه با مدیران زن، رابطه منفی بین  تجزیه

گیری نقش  تعارض کار در خانواده و موفقیت خانواده وجود دارد. برای مدیران مرد با جهت

تر است.  ادی که دارای گرایش جنسی سنتی هستند، قویجنسیتی برابری نسبت به افر

عالوه بر این در میان مدیران مرد با گرایش نقش جنسیتی، بین تعارض کار در خانواده و 

 پیشرفت کار درک شده رابطه مثبت وجود دارد.

ارزش اقتصادی خانواده به ارائه  ( در پژوهش خود در رابطه با2017) 3آری هوزر

از تعداد مراقبان، شدت مراقبت و کل ارزش اقتصادی مراقبت از  های جدیدی تخمین

متحده آمریکا، منطقه کلمبیا، پورتوریکو و جزایر  خانواده پرداخته است و آن را در ایاالت

اند که کل ارزش  های قبلی از این نوع نشان داده وتحلیل ویرجین بررسی کرده است. تجزیه

 802به  2005میلیارد دالر در سال  382پیوسته از طور  اقتصادی مراقبت از خانواده به

 یافته است. افزایش 2013میلیارد دالر در سال 
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3. Krupnik 
4. Zhao 
5. Ari Houser... 
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های خانوادگی و عوامل  های ارزش ( در مطالعه خود به بررسی تفاوت2016) 1کیم 

دهد که  ها در بین سه نسل پرداخته است نتایج پژوهش وی نشان می مؤثر بر این ارزش

های خانوادگی، بین سه نسل  ه و همچنین عوامل مؤثر بر درک ارزشهای خانواد درک ارزش

ها از  یافته چراکه آن تر کاهش ساالن مسن متفاوت است و ارزش ازدواج سنتی در بین بزرگ

 دهند. هایی را با همسرانشان انجام می زندگی زناشویی رضایت دارند و فعالیت

خانوادگی در قانون اساسی های  ارزش»ای تحت عنوان  ( در مقاله1994کولین )

های خانوادگی  های خانوادگی در قانون اساسی و ارزش ی بین ارزش به مقایسه« آمریکا

های خانوادگی موجود در آمریکا  کند که ارزش پردازد. او گزارش می هایی چون یوتا می ایالت

رسید که  چنین به این نتیجه های خانوادگی موجود در ایالت یوتا مغایر است. هم باارزش

توانند توأم باهم باشند و دولتمردانی که  های خانوادگی نمی دخالت دولت فدرال و ارزش

های خانوادگی خارج از  قانون اساسی آمریکا را نگاشتند به این امر واقف بودند که ارزش

 (.Zahedi & Khezrnezhad, 2014چارچوب دولت است )

بندی کرد: بخش اول  در دو بخش تقسیم توان ها اشاره شد را می مطالعاتی که به آن

پژوهی بوده است. بخش دوم شامل مطالعاتی  ها آینده شامل مطالعاتی است که رویکرد آن

اند. در دو سال اخیر به نظر  پژوهی بهره گرفته است که از سایر رویکردها و نه در قالب آینده

ی خانواده  پژوهی در حوزه رسد مطالعات اندکی شامل سه مطالعه در قالب رویکرد آینده می

(، افشارکهن و همکاران 1380صورت گرفته است. این مطالعات توسط عسگری و همکاران )

( به رشته تحریر درآمده است. مطالعه عسگری و 1380نژاد و همکاران ) ( و هاشمی1389)

های کمی و کیفی انجام شده است از سوی دیگر به  ( با ترکیبی از روش1380همکاران )

که مطالعه حاضر به روش  پژوهی سرمایه فرهنگی خانواده در ایران پرداخته درحالی یندهآ

تأمل در  پردازد. یکی دیگر از نکات قابل های خانواده می پژوهی ارزش کیفی به آینده

های ارتقاء سرمایه  ی آن مؤلفه وسیله سازی است که به ی عسگری و همکاران، مدل مطالعه

( 1389ی دیگر را افشارکهن و همکاران ) اند. مطالعه ا به تصویر کشیدهفرهنگی در خانواده ر

دهند و بر اساس آن تغییرات آینده خانواده را  اند. آنان در پایان مدلی ارائه می انجام داده

داند که نسل حاضر برای  ی راهبردهایی می کنند. این مطالعه تغییرات را نتیجه مطرح می

ی حاضر برخالف مطالعات ذکرشده مدل  برد. مطالعه به کار می سازگاری با شرایط ساختاری

پردازد.  ای علی می دهد اما از روش کیفی تحلیلتم بهره برده و سپس به تحلیل الیه ارائه نمی
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اجتماعی -ی افشارکهن و همکاران، پایگاه اقتصادی یکی از متغیرهای اساسی در مطالعه

ی حاضر براساس  داند اما مطالعه ربیتی میهای ت ی سیاست کننده است و آن را تعیین

 مصاحبه با خبرگان بر مدرنیزاسیون متمرکز است.

های خانواده در  پژوهی تغییر ارزش که پژوهش حاضر به آینده درمجموع با توجه به این

پژوهی در ایران، تغییر  ایران پرداخته دارای نوآوری است. درواقع پژوهشی با رویکرد آینده

 نواده را تاکنون بررسی نکرده است.های خا ارزش

اند. بخشی از این  ی خود بهره گرفته دوم مطالعات از سایر رویکردها در مطالعه دسته 

دهند که  ، خارجی هستند. مطالعات داخلی نشان می مطالعات، داخلی هستند و بخشی از آن

طور که رویکرد  های خانواده تأثیر بسزایی دارند. همان های جهان مدرن بر ارزش مؤلفه

داند. یکی از  های سنتی حاکم بر آن می نوسازی نیز، نوسازی را منبع تحول خانواده و نگرش

های مجازی یا دسترسی به اینترنت است. یکی از  شود شبکه هایی که بر آن تأکید می مؤلفه

پژوهی انجام شده است. به عبارتی  ی حاضر آن است که با روش آینده های مطالعه ویژگی

اند، نسبت به چگونگی شرایط  ها را بررسی نموده اگرچه مطالعات مختلف علل تغییر ارزش

های آتی  و افقی پیشروی خانواده برای سال  اند و به آن نپرداخته توجه بوده در آینده بی

رسد که پس از تبیین وضعیت کنونی خانواده و  اند؛ لذا ضروری به نظر می ترسیم نکرده

ی وسیع آینده ترسیم شود تا از  آن و بررسی علل و پیامدهایش، پهنههای حاکم بر ارزش

رغم  پیامدهایی چون فروپاشی یا بعضاً انقراض خانواده بتوان جلوگیری به عمل آورد و علی

ی تغییرات و کاهش قدرت خانواده، بتوان بنیان نخستین محفل گروهی و تربیتی  همه

ی درحال گذار  ناپذیری بر جامعه ه ضربات جبرانانسان را حفظ کرد چه بسا فروپاشی خانواد

 کند. بند ایرانی زده و آن را از مسیر توسعه منحرف  ی نیم و مدرنیته

ها  ی دوم چنین است که به باور نویسندگان آن در مجموع نتایج مطالعات دسته

 های ها در شهرها و ایالت های خانواده تحت تأثیر عوامل مشخصی هستند این ارزش ارزش

های مختلف تغییر کرده  ها در بین نسل دهد که این ارزش شده و نشان می مختلف بررسی

های مختلف همچون پدران و مادران با فرزندانشان درک متفاوتی از  است همچنین نسل

کنند. از سوی دیگر تعارض  ای متفاوت عمل می گونه ها در نظام خانوادگی دارند و به ارزش

اند.  دهای آن را بیان کرده و آن را در بین زنان و مردان مقایسه کردهکار در خانواده و پیام

تأثیر مهاجرت را بر آینده زندگی خانوادگی مطرح کرده و گروهی از محققین نیز به میزان 

اند. درمجموع متغیرهایی که بر عملکرد خانواده تأثیرگذارند  ها پرداخته پذیری خانواده آسیب

 اند. تهموردبررسی بیشتر قرارگرف
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 چارچوب نظری

شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکیددارند، لیکن این مفهوم هنوز هم  جامعه

دانند  خانواده را گروهی می 1ترین مفاهیم این علم است. برگس و الک یکی از پرابهام

با  عنوان فرزند( خونی و با پذیرش )به متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، هم

اند و فرهنگ  عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل یکدیگر به

ی خانواده  درباره 0کنند. مک آیور مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می

خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولیدمثل »نویسد:  می

(. درمجموع خانواده گروهی است که Sarookhani, 2010« )گردد و تربیت فرزندان منجر

روابط جنسی و ارتباط متقابل دارند. خانواده با ایفای نقش خود در جامعه، توسعه اقتصادی، 

کند. تغییر و تحوالتی چون اشتغال و جایگاه زنان،  اجتماعی و فرهنگی را دنبال و اجرا می

های  باال رفتن نرخ ازدواج و طالق، رفت و بازگشت تغییرات الگوی ازدواج، گسست ارزشی،

سازی سرمایه فرهنگی خانواده  های جدید است که بر آینده های خانواده عقاید و... از ویژگی

ترین آن گسست ارزشی است که از طریق  (. مهمAsgari et al, 2019تأثیرگذار است )

کند. اینگلهارت و  یل میمدرن تبد جریان تغییر، خانواده سنتی را به مدرن و پست

دانند با این  ی نوسازی می پردازان رویکرد نوسازی، بنیان گسست ارزشی را پدیده نظریه

گیرد. وی در  ها را بسیار اندک در نظر می بینی دگرگونی تفاوت که اینگلهارت احتمال پیش

ی از ابتدا، فرض اساسی نظریه نوسازی را موردنقد قرار داده و معتقد است تنها بعض

های منسجم و موازی  صورت جریان های دگرگونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نشانه

داند اینگلهارت بر  شده نظریه نوسازی می شوند. وی نظریه خودش را طرح بازسازی ظاهر می

های جدید تحقق  پذیری نسل آرامی و از طریق جامعه این باور است که دگرگونی ارزشی به

 (.Azadarmaki & Zahirinia, 2011یابد ) می

های سنتی در برابر  گیری صورت جهت فرهنگی را به های میان  اینگلهارت تفاوت

گیرند  دهد. جوامعی که در قطب سنتی جای می عقالنی، نشان می-های دنیوی گیری جهت

های دنیوی دارند عکس  ورزند. در جوامعی که ارزش های خانوادگی سنتی اصرار می بر ارزش

 (Ingelhart, 2017شود ) میآن عمل 
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پردازان کالسیک مانند کارکردگرایان بر متغیرهای موجود در جامعه  اغلب نظریه

کنند. اسملسر ازجمله آنان است که به نظرش در یک  ها تأکید می سنتی و مدرن و تقابل آن

صورت کامل صورت گرفته، ولی جامعه  جامعه پیشرفته، تفکیک کارکردی عناصر ساختی به

نیافته فاقد چنین تفکیکی است. پس تغییر روی تفکیک متمرکز است. به نظر وی  سعهتو

ی خانواده با تغییراتی چند روبرو است  ای که در معرض نوسازی است در حوزه جامعه

(Haghighatian & Darabi, 2016 برای مثال واحدهای وسیع خویشاوندی گستردگی )

های خانواده  (. به نظر وی در فعالیتAzkia & Ghafari, 2010دهند ) خود را از دست می

فرآیند تمایز ساختی باید ناظر به رهایی خانواده از برخی کارکردهای سابق و تبدیل به یک 

شده تر باشد و این گرایش معطوف به جدایی کارکردهای خانوادگی از  کارگزاری تخصصی

ینگلهارت در قالب نظریه (. اسلمسر بر خالف اZahedi, 2008کارکردهای اقتصادی است )

حال به تفکیک جامعه سنتی و مدرن  کند اما درعین نوسازی نظریات خود را مطرح می

 داند. های جدید بلکه تمایزات می پرداخته اما موتور محرکه تغییر را نه نسل

پارسونز نیز در قالب رویکرد نوسازی بر تفاوت جامعه سنتی و مدرن تأکید کرده  

کند؛ اما پارسونز تفاوت این دو نوع جامعه را در  ها را تفکیک می گلهارت آنطور که این همان

داند. مثالً در جامعه سنتی، خانواده هم متصدی آموزش  ها می میزان تفکیک ساختی آن

شود، اما در جامعه مدرن، نهاد آموزش و نهاد  است و هم بنگاهی اقتصادی محسوب می

 (.Azadarmaki & Zahirinia, 2011د )ان اقتصاد از پیکره خانواده جداشده

کند.  پردازی است که تغییرات خانواده را در بعد ساختاری بررسی می نظریه 1کلمن

های مبتنی بر تأثیر مدرنیزاسیون در تحوالت خانواده  های ساختاری غالباً، برای نظریه تبیین

 ,Hasheminezhad et alاند و بر تحوالت اجتماعی ناشی از آن تأکیددارند. ) اهمیت قائل

2019.) 

ی سنتی و مدرن تأکید  پردازانی که اشاره شد بر دوگانه نیز همچون سایر نظریه 0گیدنز

اندیشد و هم  ی آن می دارد. در جهان مدرن، کنشگر هم به وضعیت خودآگاهی دارد و درباره

یر و ی مدرن پیوسته در معرض تغی های خودآگاهی دارد. هویت شخص در جامعه به آگاهی

ی بازاندیشی و مانند جامعه سنتی نیست که درنتیجه تداوم  وسیله بازبینی قرار دارد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1(. برگرKarami & Moosavi, 2016های اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد ) کنش

های انسان  زند؛ درواقع بازاندیشی یکی از ویژگی مفهوم بازاندیشی گیدنز را به هویت گره می

اعتقاد او برخالف گذشته که جهان معنایی افراد، یکپارچه بود در جامعه مدرن است. به 

هویت انسان  –ها باهم  های چندگانه و ناهماهنگی این جهان به علت ظهور جهان -مدرن

ها را فرآیندهای  همواره در معرض تغییر و بازاندیشی قرار دارد )همان(. مانهایم ارزش

شوند که واقعیت اجتماعی در حال  ها تولید می ارزش داند. به نظر او هنگامی ساختگی نمی

که  کنند، درحالی های فکری عرضه می رشد، مسائل غیرقابل محاسبه و جدیدی را به جریان

ها تدریجی و تکاملی باشند. به نظر مانهایم نیز چون اینگلهارت نسل جدید دست  این جریان

های نسل  زند. در این راستا ارزش م میهای حاک ها و افکار و ایدئولوژی به بازتعریف ارزش

(. به Aliakbari & Saboori Khosrovshahi, 2019روند ) طور کامل از بین نمی قبل به

ها و ابزارها و  های فرهنگی یعنی خانواده نظر مانهایم، تمام روابط اجتماعی، اشیاء، نشانه

زیست جهان روزانه  شوند. نمادها در عمل و در جریان دخالت عملی در دنیا ساخته می

ها ارتباط داریم  دنیایی است که ما در آن در حال انجام کنش با دیگران هستیم و با آن

(2012 ,Knoblauch
0.) 

ها عضویت دارند بررسی کرده  هایی که در آن ی افراد را در گروه کلی و ولخارت تجربه 

ی باالیی برای حفظ  هرسند که افرادی که از انگیز و طی تحقیقات خود به این نتیجه می

عضویت فرد در گروه برخوردارند و بنابراین وابستگی بیشتری به تأیید دارند، بعید به نظر 

های گروه  ی مقابل هنجارها و ارزش هایی را قبول کنند که نقطه رسد که ارتباطات و پیام می

یرش توسط گروه توان به پذ هستند. فرد باید موافقت و تأیید را به دست آورد. در اینجا می

که اعضا هر چه بیشتر موردپذیرش گروه قرار بگیرند، احتمال تأثیر پیام  تعبیر کرد، یعنی این

بر گروه بیشتر است. خانواده نخستین گروهی است که هر فرد زندگی در آن را تجربه 

زد و آمو اش در خانواده می کند؛ لذا گفتگو، تعامل و برقراری ارتباط را در ابتدای زندگی می

های خانواده پیدا  چنانچه مورد تأیید خانواده قرار گیرد گرایش بیشتری به سمت ارزش

 (.Khoshsafa & Kafashi, 2018کند ) می

مدل نظریه نوسازی در گذشته برای تبیین تغییرات خانواده عمومیت داشت اما در 

توانند تغییرات  یی اخیر، این باور عمومیت پیدا کرده است که عوامل ساختاری نم چند دهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Berger 
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خانواده را در سراسر جهان به شکل یکسان تبیین کنند؛ چرا که نیروهای فکری و هنجاری 

دیگر، هنجارهای معطوف به  عبارت گیری باورها به خانواده دارند؛ به نقش مستقیمی در شکل

نیروهای ها و جایگاه کودکان در خانواده متأثر از  ازدواج، روابط بین زوجین، روابط بین نسل

کنند. در مورد اینکه نیروهای فکری طی چه فرآیندی تغییرات خانواده را  فکری تغییر می

زنند، رویکردهای نظری متنوعی وجود دارد که نوعی تعامل بین نیروهای تغییر و  رقم می

ها پذیرفته شده است. در این زمینه رویکردهای تلفیقی افرادی  نیروهای مقاومت در آن

شود که  بوردیو وجود دارد که در اینجا کمی به نظریات گیدنز پرداخته می چون گیدنز و

تر از نظریات وی سخن گفته شد. درواقع یکی از مشهورترین  ای است بر آنچه پیش تکمله

شناسی معاصر، نظریه فردگرایی گیدنز و بک است؛  رویکردها به تغییرات خانواده در جامعه

ساختار و کارکرد خانواده از خالل فردی شدن و نهادزدایی از که تأثیر مدرنیته متأخر را بر 

اند. براساس این رویکرد، نهادهای سنتی مانند دین و خانواده در  خانواده تئوریزه کرده

های زندگی هستند. به موازات کاهش  ی معاصر به شدت در حال خروج از عرصه دوره

ی زندگی از خالل بازاندیشی قوت ها تأثیرگذاری نهادها، نیز فرآیند فردی شدن تصمیم

 (.Afsharkohan et al, 2020گرفته است )

در مقابل رویکردهای کالسیک که از نقش پررنگ خانواده در روابط فرد سخن 

گویند.  رانند نظریاتی قرار دارند که از کاهش قدرت خانواده و چه بسا افول آن سخن می می

های اخیر افزایش چشمگیر تعداد زنان و  دهه شوند که در این نظریات از آنجایی آغاز می

بینیم که در بیرون از خانه مشغول کار هستند. استقالل اقتصادی زنان،  مادرانی را می

ی زناشویی شده  ی تعریفی جدید از رابطه جایگاه اجتماعی آنان را ارتقاء داده و منجر به ارائه

اده خود توازن و تعادل ایجاد کنند؛ اما کنند تا میان کار و خانو است. امروزه زنان تالش می

کنند. نتایج تحقیقات متعدد  مردان همچنان بر نقش قبلی خود در خانواده پافشاری می

توانند نقش خود را در بیرون از خانه عوض کنند تا  تر می دهد که زنان بسیار سریع نشان می

ازحد را  شود. خستگی بیش سبب فشار بیشتر بر زنان می مسألهمردان در داخل خانه. همین 

توان دلیل کاهش روابط عاطفی زنان با همسر و فرزندان دانست. در این شرایط زنان با  می

وجود میل باطنی خود توانی ندارند تا پاسخگوی نیازهای عاطفی اعضای خانواده باشند. در 

کنند.  ار میمواردی زنان برای ایجاد توازن در محیط خانه و کار، اقدام به استخدام خدمتک

دهد، زمانی که زنان از نظر اقتصادی به  های انجام شده، نشان می عالوه بسیاری از پژوهش به

دادند. کسب درآمد و استقالل  مردان وابستگی داشتند، بیشتر به ازدواج عالقه نشان می

خود گیری بیشتری از  مالی توقع زنان را از ازدواج باال برده و نسبت به انتخاب همسر، سخت
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دهند. از این گذشته، زنان دیگر بر این باور نیستند که باید موجبات آرامش همسر  نشان می

تک اعضای خانواده را فراهم کنند و اگر زنان نقش آرامش آفرینی خود را ایفا نکنند،  و تک

ی روابط خانوادگی  ی گمشده توان برای آن جایگزینی پیدا کرد و آرامش و ثبات، حلقه نمی

سازی  توان یکی از عوامل تحول در نهاد خانواده را فرهنگ جهانی بود. حال می خواهد

ها،  های بومی، ارزش دانست که یکی از دستاوردهای نوگرایی در دوران معاصر است. سنت

ی مصرف و حتی  های مرسوم زندگی خانوادگی، شیوه ورسوم، باورهای مذهبی، شیوه آداب

 ,Mohammadi & Jamaliاند ) هنگ رایج غربی قرار گرفتهی فر تولید، همه و همه زیر سایه

2016.) 

ی اخیر در  ترین تغییراتی که طی چند دهه نظریات مربوط به افول خانواده مهم 

گیری اشکال مختلف  دانند: شکل ی خانواده در غرب اتفاق افتاده است را چنین می حوزه

گری  اده، کاهش نقش حمایتخانواده، کاهش قدرت کنترل رفتارهای جنسی اعضای خانو

عاطفی خانواده و ناکارآمدی این نقش در برابر واقعیات زندگی مدرن، کاهش زمان حضور 

های کودکان، افزایش خودمختاری افراد، کاهش فزاینده  والدین در خانه و افزایش تنهایی

نه برای های جداگا آور ازدواج و متأهل ماندن، کاهش اعتقاد به نقش فشار هنجارهای الزام

دار  مرد و زن )همسران(، افزایش میزان مادری بدون ازدواج، کاهش انگیزه و گرایش به بچه

شدن، کاهش ارزش نقش مادری از دیدگاه زنان، کوچک شدن ابعاد خانواده و افزایش میزان 

پردازان افرادی قرار دارند که معتقدند  همزیستی بدون ازدواج. در برابر این گروه از نظریه

کننده بودن  گویند باوجود نگران ختار خانواده همچنان به قوت خود باقی است. آنان میسا

نظران این  شده، برخی صاحب ی مشکالت خانواده ارائه برخی روندها و آمارها که درباره

دانند. به  پندارند خطرناک نمی نظران تئوری انحطاط خانواده می که صاحب چنان آمارها را آن

شود، چراکه  خانگی پیش از ازدواج تهدیدی برای ازدواج محسوب نمی رواج همی آنان  عقیده

ی  پذیرد. درباره آید یا پس از چند سال پایان می این روابط یا به حالت ازدواج قانونی درمی

افزایش نرخ طالق هم مخالفان تئوری زوال خانواده معتقدند که در مورد اثرات منفی طالق 

که امروزه باال بودن آمار طالق به معنی پایین آمدن آمار ازدواج و  نشده است. ضمن ای اغراق

دهد اکثریت افراد طالق گرفته به ازدواج مجدد و  ازدواج مجدد نیست و آمارها نشان می

 (.Jamshidiha et al, 2014اند ) تشکیل خانواده متمایل

تمایزات  پردازان رویکرد نوسازی همچون اسملسر و پارسونز بر درمجموع نظریه

پردازی چون اینگلهارت  ساختی و تفکیک جامعه مدرن و جامعه سنتی تأکیددارند؛ اما نظریه

هایی از آن انتقاداتی وارد کرده  پذیرد به بخش رغم اینکه نظریات نوسازی را در ابتدا می علی
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پذیرد درنتیجه به بازسازی نظریه نوسازی همت گمارده و از  و کلیت این نظریه را نمی

پردازانی  کند. از طرف دیگر نظریه عنوان عامالن تغییر در جامعه یاد می های جدید به سلن

داند.  ها مؤثر می چون اسملسر در قالب رویکرد نوسازی تمایز ساختی را در تغییر ارزش

پاسونز نیز بر تفکیک و تمایزات در جامعه مدرن تأکید کرده و متغیرهای الگویی را در دو 

دهد. گیدنز و برگر نیز بر تفاوت جهان مدرن  ی و مدرن موردبررسی قرار مینوع جامعه سنت

کنند و مفهوم بازاندیشی را مطرح کرده و آن را ویژگی انسان مدرن  و سنتی اشاره می

دانند. به عبارتی افراد در جامعه مدرن به بازاندیشی پرداخته اما در جامعه سنتی جهان  می

دانند  به دلیل تکثری که برجهان مدرن حاکم است افراد نمی معنایی افراد یکپارچه هستند.

پردازانی که  هایشان را در کدام چارچوب ساماندهی کنند. به باور اکثر نظریه ارزش

نظریاتشان در اینجا مطرح شد تفکیکی میان جهان مدرن و جهان سنتی برقرار است و 

منبع گذر از جهان سنتی به  آمده را های متمایزی دارند و تحوالت پیش هرکدام ویژگی

کنند. به  پردازانی چون کلی و ولخارت بر تأثیر گروه بر فرد تأکید می دانند. نظریه مدرن می

دانند.  عبارتی حضور فرد در گروه را منبعی برای تأثیر گروه بر فرد و پذیرش بیشتر وی می

ر نقش وی در از سوی دیگر نظریاتی مطرح شدند که بر استقالل اقتصادی زن و تغیی

های سنتی حاکم بر  کنند و آن را منبعی برای تغییر خانواده و ارزش های اخیر اشاره می دهه

پردازانی  ی نهایی آن کاهش قدرت خانواده است. در برابر آنان نظریه دانند که نتیجه آن می

ها  مطلقهقرار دارند که انحطاط خانواده را خطرناک ندانسته و هنوز هم افراد جامعه را حتی 

 دانند. را متمایل به ازدواج و تشکیل خانواده می

 روش تحقیق

تحلیلی است. ازنظر شیوه -پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و ازنظر نوع توصیفی

شود. بدیهی است در  گردآوری اطالعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می

گرایانه، در پی فهم عمیق  لگیری از رویکرد ک های کیفی که محقق با بهره پژوهش

مراتب  واسطه در ارتباط با متعلق پژوهش خود هست، به های پیچیده بوده و بی پدیده

گیری از  کند. یکی از دالیل مهم برای بهره تر و مؤثرتری را ایفا می عاملیت انسان، نقش فعال

ر انسان است های کیفی بر عنصر اختیا رویکرد کیفی در حوزه علوم انسانی، تأکید پژوهش

(Taheridemne, 2016؛ لذا در این پژوهش نیز از روش کیفی بهره)  .گیری شده است

شناسی و مطالعات فرهنگی بودند. حجم نمونه بر  های جامعه جامعه آماری خبرگان حوزه

های  نفر از خبرگان بودند. مبنای مصاحبه 10اساس اشباع نظری محاسبه گردید که شامل 
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های خانواده در ذهن خبرگان بود چنانکه با استفاده از ابزار  ی ارزش آینده شده، تحلیل انجام

ها در نفر  آوری شد. مصاحبه ی مسائل خانواده جمع ها در حوزه نفر از آن 10مصاحبه نظرات 

نفر از این  8ادامه پیدا کرد.  10منظور اطمینان بیشتر تا نفر  به اشباع رسید اما به 18

نفر از این افراد در حال تحصیل در مقطع  13ارشد و  ارشناسیخبرگان دارای مدرک ک

های تخصصی این خبرگان شامل  علمی دانشگاه بودند. حوزه دکتری و یا عضو هیئت

گیری هدفمند یا  شناسی و مطالعات فرهنگی است. انتخاب این خبرگان با روش نمونه جامعه

مرور ادبیات، تکنیک پستل و  منظور طراحی پروتکل مصاحبه از قضاوتی صورت گرفت. به

8W1H  سال  02سؤال استفاده شد. سؤاالت به نحوی طراحی گردید که ارزش خانواده در

های پژوهش حاضر، عدم دسترسی  آینده از مخاطب پرسیده شود. یکی از محدودیت

شناسی و آینده پژوهی بوده به عبارتی  ی جامعه محققین به پژوهشگران برجسته در حوزه

های حاصل از شرایط شیوع ویروس کرونا و عدم حضور اساتید و خبرگان  محدودیت

تر کرد اما محققین در  ی حضور خبرگان فرهیخته را برای محققین تنگ برجسته، حلقه

انتخاب خبرگان عالوه بر سوابق نظری بر سوابق تجربی خبرگان نیز متمرکز شدند. به 

ی خانواده برای دانشجویان و  ی قبلی در حوزه عبارتی دیدگاه تئوریک به همراه کار و سابقه

ی  خبره 82اعضاء هیئت علمی مدنظر قرار گرفت. هر چند در این راستا محققین با بیش از 

علمی گفتگو کرده و بعضاً حاضر به مصاحبه نشدند اما محققین را در گزینش افراد خبره، 

که  طوری ری رساندند. بهی خانواده یا شایسته و دارای سوابق نظری و تجربی در حوزه

های متعدد بوده و در  دانشجویان انتخابی در امور مطالعات خانواده دارای مقاالت و پژوهش

های مرتبط با سرپرستان و اعضاء خانواده در ارتباط  امور مربوط به بهزیستی خانواده و ارگان

 مستقیم قرار داشتند.

ای علی استفاده گردید. تحلیل  الیهها از تحلیلتم و تحلیل  منظور تحلیل مصاحبه به

پژوهی پس از روش دلفی در چهل  ای علی نخستین نظریه و روش جدید و عمده آینده الیه

های  سال گذشته است. این روش به دنبال حرکت در فراسوی سطح ظاهری پژوهش

ها در اغلب موارد  نگری است، چرا که این روش های پیش متعارف علوم اجتماعی و روش

های  ها را ندارند و نمونه ها و ایدئولوژی بینی ها، جهان نایی شکافتن و طرح مسائل گفتمانتوا

(. تحلیل Safdariranjbar et al, 2016کنند ) ها را بیان نمی ها و استعاره آرمانی، اسطوره

ها و نظریه فرهنگی  ای علی تا حد زیادی ناشی از پساساختارگرایی، کالن تاریخ الیه

بینی یک آینده خاص توجه دارد و بیشتر به  ی است. این روش کمتر به پیشپسااستعمار

ای علی  پردازد. تحلیل الیه های بدیل می گشودن فضای حال و گذشته جهت خلق آینده
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چهار سطح دارد. سطح اول سطح لیتانی است که جایگاه روندهای کمی، مشکالت و 

ها اغراق شده است و معموالً توسط  مسائلی است که اغلب به دالیل سیاسی در مورد آن

ازحد(. سطح دوم علل اجتماعی است.  های خبری بیان شده است )مانند جمعیت بیش رسانه

محیطی،  مند ازجمله عوامل اقتصادی، فناورانه، سیاسی، زیست این سطح به علل نظام

گفتمان  های کمی است. سطح سوم تاریخی ارتباط دارد. تعابیر در این سطح مبتنی بر داده

بینی است مثالً رشد جمعیت و دورنمای تمدنی خانواده، فقدان قدرت زنان، فقدان  یا جهان

 امنیت اجتماعی و... .

های مختلف  شود که چگونه گفتمان در این مرحله به اکتشاف این امر پرداخته می

علت یا ها( بیش از  ها و معرفت های بیان شده از طریق تمدن بینی ها و جهان )ایدئولوژی

سازند. سطح چهارم استعاره و اسطوره  دیگر آن را می عبارت میانجی یک موضوع هستند و به

)ابعاد ناخودآگاه و اغلب  مسألههای عمیق و الگوهای جمعی  است. در این سطح داستان

احساسی مشکل( وجود دارند. زبان مورداستفاده کمتر خاص و ویژه است و ارتباط بیشتری 

پردازد. این  جای خواندن ذهن می اری و رو به تکامل دارد و به لمس قلب بهبا تصاویر دید

 سطح ریشه و مبدأ طرح پرسش است.

های اصلی و فرعی  ها با روش تحلیلتم، بررسی شدند و تم در فاز اول تحقیق مصاحبه

ای علی  سطح تحلیل الیه 8های تحلیلتم در قالب  مشخص شدند. در فاز دوم یافته

اند از: لیتانی، علل اجتماعی،  طور که اشاره شد عبارت شدند. این سطوح همانبندی  دسته

هایی  ترین سطح است. واقعیت بینی، اسطوره. لیتانی آشکارترین و عینی گفتمان یا جهان

هایی  شود. علل اجتماعی مجموعه عللی است که سبب واقعیت است که در جامعه دیده می

شود. گفتمان این است که کدام گفتمان یا  یشود که در سطح لیتانی مطرح م می

ترین و  ها عمیق ها و اسطوره شود. سطح استعاره بینی سبب بروز مسائل ذکرشده می جهان

ترین سطح است که جایگاه بیان احساسات است. پیچیدگی این الیه از چند منظر  پیچیده

گیرند، پای محقق را  صورت جمعی مدنظر قرار تأمل است. اول آنکه احساسات وقتی به قابل

کند و دوم آنکه هر دو  ی روانکاوی اجتماعی و بررسی ناخودآگاه جمعی باز می به حوزه

 ی اسطوره و استعاره خود پیچیده و چندبعدی هستند. واژه
پذیری و  گرفته، از سه عنصر اعتبار پذیری، انتقال های شکل برای افزایش اعتبار تم
( استفاده شد؛ اعتبار پذیری از طریق خود بازبینی محقق 1985تأیید پذیری گوبا و لینکلن )

پذیری از طریق  ها و نیز کاربرد تکنیک تثلیت، انتقال آوری و تحلیل داده در فرآیند جمع
در تحلیل   های ویژه ها در طول مرحله گردآوری و استفاده از رویه توسعه و توصیف داده
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های خام،  ی داده ه تأیید پذیری کلیهیابی ب شده و برای دست تماتیک عوامل بررسی
ها و تفسیرها و  داشته شده تا کیفیت یافته های بعدی نگه ها و اسناد برای بازبینی یادداشت

 ها توسط سایر محققین صورت گیرد. قضاوت در مورد آن

 های تحقیق یافته

 آمار توصیفی خبرگان

 ها به شرح زیر است: نفر مصاحبه گردید که آمار توصیفی آن 10در این تحقیق با 

 شوندگان آمار توصیفی مصاحبه .9جدول 
Table 1. Descriptive statistics of interviewees 

 سابقه کاری شغل تحصیالت جنسیت

 سال 13 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی مرد

 سال 11 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی مرد

 سال 13 انشگاهعلمی د عضو هیئت دکتری تخصصی مرد

 سال 11 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی مرد

 سال 12 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی زن

 سال 8 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی زن

 سال 0 علمی دانشگاه عضو هیئت دکتری تخصصی مرد

 سال 3 پژوهشگر دانشجوی دکتری مرد

 الس 9 کارمند دانشجوی دکتری مرد

 سال 12 مدرس دانشجوی دکتری مرد

 سال 1 پژوهشگر دانشجوی دکتری مرد

 سال 0 مدرس دانشجوی دکتری مرد

 ــــــ فاقد شغل دانشجوی دکتری زن

 سال 0 مدرس ارشد دانشجوی کارشناسی زن

 سال 1کمتر از  کارمند ارشد دانشجوی کارشناسی زن

 سال 0 مدرس ارشد کارشناسی زن

 ی اول )لیتانی( یهتحلیل در ال

تحلیل در سطح لیتانی مربوط به آن چیزهایی است که بدون پرسش جدی در باب موضوع 

ترین و آشکارترین  موردنظر، از دید همگان در دسترس است. درواقع این الیه ناظر بر عینی

ترین وجوه باورها،  سطح تحلیل است. در سطح لیتانی یک پرسش اساسی آن است که عینی
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ترین  اند؟ برای پاسخ بدین سؤال به بررسی تکرارشونده و عقاید مربوط به آینده کدم آرزوها

 شود. تصاویر پرداخته می
 تحلیل در سطح لیتانی .7جدول 

Table 2. Litany level analysis 

 راهکارها مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

1 

تغییرات کالبدی 

 خانواده به فراخور زمان

گیری  و شکلکوچک شدن خانواده -1

 ای تر از هسته ای اتمیزه و کوچک خانواده

 تعویض نقش زن و مرد-0

 ها )یک فرد و چند نقش( تعارض نقش-3

 سالمند آزاری-8

 فرزندان بدون پدر-8

 زایمان بدون درد-0

 کاهش نرخ ازدواج-0

 افزایش میزان طالق-9

 باال رفتن سن ازدواج-8

 جایی قدرت جابه-12

 فرزند ساالری -11

 مثابه حلقه گمشده دو نسل احترام به -10

 ویژه دختران استقالل فرزندان به-13

 کاهش قدرت و تسلط خانواده-18

 گیری در خانواده تغییر نظام تصمیم-18

 هرم افقی قدرت در خانواده-10

 گیرنده فرزندان تصمیم -10

تغییر قوانین مربوط به حضانت  -1

 فرزند

فراهم کردن شرایط رفاهی برای  -0

ویژه در شهرهای  واج جوانان بهازد

 بزرگ

تصویب قوانینی در جهت حمایت -3

 از سالمندان

های آموزشی در جهت  تهیه برنامه-8

 های مختلف بهسازی روابط نسل

 

2 

 نگرانی و تردید در تشکیل خانواده-1 بحران حیات

  ناامیدی و عدم مبادرت به ازدواج -0

 بحران هویت-3

اماندهی ایجاد امکانات رفاهی و س-1

 دولت رفاه

 های پیش از ازدواج تقویت آگاهی -0

3 

 ایجاد رابطه نه تشکیل خانواده-1 انقراض خانواده

 برقراری رابطه از سر نیاز-0

 ها ناپایداری خانواده-3

 رابطه جنسی در لفاف عشق-8

 سردی روابط اعضای خانواده -8

 کنندگی روابط تعیین -0

 کاالیی شدن روابط-0

صحنه و جلوی صحنه  شتگیری پ شکل-9

 در روابط بین افراد

اتخاذ تصمیمات پزشکی در مورد -1

 های جدید رابطه مسائل زیستی شکل

گیری از کارشناسان خبره در  بهره-0

جهت مشاوره و آموزش افراد برای 

 گیری انتخاب و تصمیم
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 3های  اند. مؤلفه مؤلفه ظاهرشده 3دهد که در سطح لیتانی،  ( نشان می0جدول شماره )

ها  های اصلی و فرعی حاصل از تحلیلتم که از مصاحبه ی تم ی چندباره گانه از مطالعه

اند از: تغییرات کالبدی خانواده به  آمده است. این سه مؤلفه عبارت دست شده به حاصل

ها با نظریات مربوط به افول خانواده  فراخور زمان، بحران حیات، انقراض خانواده )این مؤلفه

ی خانواده در ایران در ذهن  های ذکرشده باورها و تصاویری از آینده دارد(. مؤلفه همخوانی

دهد. تغییرات کالبدی سلسله تغییراتی است که محور اصلی آن مربوط  خبرگان را نشان می

دهد. به عبارتی  شود و قدرت خود را از دست می است به این امر که خانواده کوچک می

ه درگذشته و در جوامع سنتی بر جامعه مسلط بودند و تمام های پدرساالری ک خانواده

طور  ی افراد زیردست پدر خانواده بودند از بین رفته و همان کردند، همه وظایف را تعیین می

دهند  کند واحدهای وسیع خویشاوندی گستردگی خود را از دست می که اسملسر اشاره می

دنز و بک نیز به آن اشاره کرده و از و ماحصل جامعه مدرن نوعی فردگرایی است که گی

رانند. فردگرایی با خود  کاهش تأثیرگذاری نهادهای سنتی چون خانواده و دین سخن می

های شخصی و کمرنگ شدن وجدان جمعی را در پی دارد و گاه تا بدان جا  گیری تصمیم

ه اجتماعی رسد. خانواده، منزلت و جایگا رود که به فرزندساالری و خودمحوری می پیش می

گیرندگی دارند و این  پیشین خود در جامعه سنتی را از دست داده و جوانان قدرت تصمیم

شود. در  ها، عدم میل و رغبت به ازدواج و باال رفتن سن ازدواج را موجب می قدرت آن

رو شده و روابط میان زن و مرد حول محور نیازهای  نتیجه حیات خانواده با مشکل روبه

گانه  های سه گیرد. بدیهی است که کنترل این روابط دشوار است. مؤلفه جنسی شکل می

ها  های مختلفی روبروست و پیامد این بحران ی ایرانی عمیقاً با بحران دهند خانواده نشان می

( با بررسی 1380راد ) چیزی نیست مگر انقراض و فروپاشی خانواده. در این زمینه قانعی

های  یران از بعد ساختار قدرت معتقد است، یکی از زمینهی وضعیت خانواده در ا آینده

ی ایرانی، دگرگونی در ساختار قدرت در خانواده است. به  اساسی تحول بنیادین در جامعه

قرار « مدنی شدن»و « فروپاشی»ی  باور او، در شرایط کنونی خانواده در وضعیتی در میانه

ها بر دیگری غلبه کند، بلکه این دو شکل  دارد و نباید انتظار داشت در آینده یکی از آن

 (.088: 1389زمان وجود داشته باشند )افشارکهن و همکاران،  توانند هم متعارض می

 ی دوم )علل اجتماعی( تحلیل در الیه

شود و ذکر  اند، پاسخ داده می شده در این الیه به تصاویر آشکاری که در سطح لیتانی ساخته

شود؟  اجتماعی دارند؟ و چه کسی باعث ایجاد این تصاویر می شود این تصاویر چه علل می
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ها در ذهن  ی تغییر ارزش در سطح علل اجتماعی از تحلیل پستل برای رسیدن به علل آینده

عنوان یکی از اصول بازاریابی، تحلیل محیط  شود. تحلیل پستل به خبرگان پرداخته می

کند. همچنین  یا محصوالتش را عرضه میوکار در آن فعالیت  مثابه یک کل است که کسب به

کنند یا  عنوان ابزاری برای بررسی محیطی که در آن فعالیت می ها از این مفهوم به شرکت

ها  کنند. این ای را در آن شروع کنند استفاده می قصد دارند محصول، خدمات یا پروژه

های زیر است:  سرنام واژهمند هستند که خارج از کنترل افراد قرار دارند. پستل  عواملی نظام

ی دوم تحلیل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، محیطی، قانونی. در تحلیل الیه

 شده است. ای از علل به کار گرفته پستل به معنای در نظر گرفتن مجموعه

 تحلیل در سطح علل اجتماعی .9جدول 
Table 3. Analysis at the level of social causes 

 راهکارها مقوله فرعی له اصلیمقو ردیف

1 

فرد و فشار 
 ساختار سنتی

 ی وسیع دانش گستره-1
 کرده و مردان در بازار آزاد زنان تحصیل-0
تحرک طبقاتی/ تنوع سبک زندگی و  -3

 تکثرگرایی
های تبلیغاتی  تضعیف قدرت هژمونیک نظام -8

 ی خانواده در حوزه
 حاکمیت فردگرایی-8
 نظام خانوادهتغییر گفتمان غالب بر -0
 های غیررسمی نبود نظارت -0
 کاهش اقتدار نیروهای قهریه-9
افزاری  های نرم ناتوانی سنن در برابر محرک-8

 محیطی
 شکستن جبرهای جغرافیایی، محیطی و...-12

هایی مبنی بر ایجاد  اتخاذ سیاست-1
 پیوندهایی ماندگار

 پر کردن خأل بین جهان سنتی و افراد -0
ی  های تبلیغاتی درزمینه ایجاد سیاست -3

 حفظ کانون خانواده
اتخاذ تدابیری برای ایجاد مجدد خانواده -8

 ای هسته

2 

مطالبات 
 حقوقی

های مربوط به  گیری جنبش شکل -1
 گراها جنس هم
المللی  حمایت وکال و هنرمندان جامعه بین-0

 گراها و انواع دیگر رابطه جنس از هم
 انتأیید انواع رابطه توسط پزشک -3
قوانینی در حمایت از دادن حق حضانت -8

 فرزند به زنان

ایجاد تسهیالت رفاهی برای ازدواج در -1
های تازه  های رایج نه گفتمان قالب گفتمان

 گرفته شکل
های غیررسمی و مذاکره  تقویت نظارت -0

ها جهت کنترل روابط  و تعامل با خانواده
 فرزندانشان

 تغییر و اصالح قوانین-3
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 راهکارها مقوله فرعی له اصلیمقو ردیف

3 

آمدی ناکار
 زیربنا

ادامه یافتن وضعیت اقتصادی کنونی -1
 )کاهش

قدرت خرید، کاهش میزان نقدینگی، اقتصاد 
 رانتی یا وابسته(

 گسترش مشکالت اقتصادی و معیشتی-0
داران در زندگی خصوصی   دخالت سرمایه -3

 ها وسیله تبلیغات/ پذیرش تنوع فرهنگ افراد به
 از بین رفتن دموکراسی عاطفی -8
 رابری میزان تحصیالت زنان و مردانناب-8

اصالحات اقتصادی تا رسیدن به رونق -1
 اقتصادی

گیری از روانشناسان و  بهره-0
شناسان برای درمان آنچه تحت  جامعه

 عنوان بحران عاطفی اتفاق افتاده.
از بین بردن مشکالت اقتصادی و -3

 معیشتی یا ایجاد تسهیالت و امکانات
ال و تقویت های اشتغ ایجاد فرصت -8

 هایی چون تالش و موفقیت ارزش
 های حمایتی جامعه گسترش شبکه-8

4 

 توسعه صنعتی و فرهنگی-1 مدرنیته
 مهاجرت -0
دگرگونی معنای عشق )توجه صرف به  -3

 رابطه جنسی(
 فروپاشی تعهد-8
 التحصیالن دانشگاهی افزایش فارغ-8
 های جنسیتی انقالب در نقش -0
های اجتماعی  ماریبه رسمیت شناختن بی -0

 ها و روانی و نه پزشکینه شدن آن
 نشینی و تشدید فاصله اجتماعی آپارتمان -9
 ومیر کمتر پیشرفت دانش پزشکی و مرگ-8

رشد و پیشرفت تکنولوژی و گسترش  -12
 ارتباطات

 توسعه شهرها و ارتباطات متنوع و متکثر-11
 ی جهانی و گسترش ارتباطات دهکده-10
ها های حاکمیتی دولتفروریختن مرز-13

 ازپیش بیش

تغییر سبک زندگی افراد توسط  -1
 ها مشاوره با آن

تأمین امکانات رفاهی بیشتر و سهولت  -0
 بیشتر در امر ازدواج

ایجاد فرصت برای کودکانی با هوش و -3
 توانایی کمتر

ایجاد امکانات برای کودکان تازه  -8
 متولدشده

اند. این  شده عنوان علل اجتماعی شناسایی سطح به 8دهد که  ( نشان می3جدول شماره )

کنند و  های سطح لیتانی را بیان می های اجتماعی هرکدام از مؤلفه ها به ترتیب علت مؤلفه

های جدید خانواده باشند. این چهار سطح  توانند از علل اجتماعی به وجود آمدن شکل می

وقی، ناکارآمدی زیربنا و مدرنیته. علل اند از فرد و فشار ساختار سنتی، مطالبات حق عبارت

ای که  دهد که فرد و فشار ساختار سنتی یک دوگانه است. دوگانه گانه نشان می 8اجتماعی 

پردازان کالسیک نگاه تلفیقی  پردازند و برخالف نظریه پردازانی چون گیدنز به آن می نظریه

ی سنتی حاکم  یرد. از یک سو جامعهگ به آن دارند. درواقع فرد در برابر فشار ساختار قرار می

است و خانواده قدرت زیادی دارد. از سوی دیگر گفتمان غالب تغییر کرده. سبک زندگی 



 

 

 

 

 

 
 

 9988، تابستان 98، شماره 72سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 87
 

هایی روبرو  طورکلی دگرگون شده است و به همین جهت است که با پدیده افراد و خانواده به

دیگر با ازاین در سطح لیتانی مطرح شد. از سوی  هستیم چون فرزندساالری که پیش

گیرد.  شکستن جبرها و اهمیت هر چه بیشتر فرد در برابر ساختار مطالبات حقوقی شکل می

ها و... موجبات تغییر نقش زنان، کم شدن قدرت  گیری جنبش مطالبات حقوقی، شکل

طور که نظریات مرتبط  کند. همان خانواده و در برابرش پررنگ شدن قدرت فرد را فراهم می

سازی و  کنند علت اصلی این امر با فرهنگ جهانی واده مطرح میبا کاهش قدرت خان

عنوان یکی دیگر از علل اجتماعی در سطح حاضر  استقالل اقتصادی زنان مرتبط است که به

مطرح است. مسائل اقتصادی که با الهام از نظریات مارکس عنوان زیربنا را به خود اختصاص 

واده، نقش و اهمیت آن را در زندگی فرد کم رنگ ترین مسائلی است که خان اند از مهم داده

کند. زمانی که جوانان تشکیل خانواده و اساساً جامعه را با مسائل عمده اقتصادی  می

دهند.  نگرند، بدیهی است که روابط ناپایدار را به روابط پایداری چون خانواده ترجیح می می

ها را  طور اساسی نگرش دهد و به های زن و مرد را تغییر می سازی نقش زمانی که جهانی

کند، دگرگونی از یک سو و ساختار سنتی پیشین از سوی دیگر در برابر یکدیگر  دگرگون می

ها و رسوم آن را مورد تهدید قرار  ها وارد شده و خانواده و سنت ایستاده و به تمامی عرصه

هایی  ن سطح است. مؤلفههای مهم در ای دهد تغییر گفتمان غالب بر خانواده نیز از مؤلفه می

چون تغییر گفتمان غالب، رشد و پیشرفت تکنولوژی، شهرنشینی، توسعه شهرها و... خانواده 

اند. چنانکه خانواده در اشکال جدیدی ظهور  را از شکل و شمایل گذشته آن جدا کرده

پیداکرده است. درواقع مردم تصور دیگری از تشکیل خانواده نسبت به گذشتگان دارند 

عنوان صرف باهم بودن یا ابزار رابطه جنسی و فارغ از تعهد  که خانواده بعضاً به طوری هب

شود، پس طبیعی است که گفتمان دیگری هنوز جانشین نشود و سردرگمی در  تعریف می

های دیگری چون دگرگونی معنای  ی خانواده را برای افراد در پی داشته باشد. مؤلفه حوزه

انجامد و افراد را به  های مختلف از نوع رابطه و چگونگی آن می لعشق به تفاوت تصور نس

دهد.  شده توسط جامعه جدید سوق می های تعریف اعتمادی نسبت به عشق تنها زیستی و بی

تر اشاره شد مسائل اقتصادی یکی از عوامل ضعیف شدن نهاد خانواده  طور که پیش همان

های آن  هد تجرد قطعی خواهیم بود که نشانههستند و با ادامه مشکالت اقتصادی کنونی شا

توان دموکراسی  که جامعه از نبود آنچه می طوری را در جامعه کنونی نیز شاهد آن هستیم. به

گیری است و حمایت  های جدید رابطه در حال شکل برد و شکل عاطفی نام برد رنج می

آمده کمک کند  پیشتواند به بحران  شود می های مختلف و قوانینی که وضع می  جنبش

چنانکه روابط از نوع دیگری را در جامعه مشروعیت ببخشد. یکی از علل اساسی آنچه اشاره 
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کنند مدرنیته است. چراکه تبادل اطالعات،  طور که تنهایی و شکربیگی مطرح می شد همان

ه یادگیری و نوسازی به دنبال خود انواع تغییرات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد ب

توان تغییر گفتمان  عبارتی نوسازی با خود تغییر به همراه دارد و یکی از این تغییرات را می

های  غالب دانست. این بخشی از تغییرات است چراکه تغییرات همراه با نوسازی به عرصه

کنند و عقاید، باورها و تفکرات مردمان یک  ها راه پیدا می فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزه

طور که اشاره شد تنهایی و شکربیگی  کنند. همان را نیز با دگرگونی روبرو میسرزمین 

( بیان کردند که بستر خانواده ایرانی به دلیل تجدد دچار تحول و دگرگونی شده و 1390)

هایی مانند سواد، شهرنشینی، میزان  در حال گذار از سنت به تجدد است. در این امر، واسطه

 :Afsharkohan, 2020های نوین ارتباطی نقش دارند ) وریهای خارجی و فنا مسافرت

کرده و  ی خود به این امر اشاره ( نیز در مطالعه1380ها و همکاران ) (. جمشیدی799

ها وجود  دانند. به باور آن ی ابعاد تحت تأثیر مدرنیته می ی ایرانی را در همه خانواده

ها، گویای نامتقارن بودن دگرگونی  ساختارها و روابط سنتی، در کنار همتاهای مدرن آن

 (.Jamshidiha et al, 2014است )

 بینی/ ایدئولوژی( ی سوم )گفتمان/ جهان تحلیل در الیه

بینی، کدام ایدئولوژی و کدام گفتمانِ  شود که کدام جهان در این الیه این پرسش مطرح می

تماعی سر برآورند و شود چُنان مسائل اج ی کنونی جاری است که باعث می غالب در جامعه

 چنان تصاویر غالبی در سطح لیتانی برسیم. ها به آن در جهت آن
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 بینی و ایدئولوژی تحلیل در سطح گفتمان، جهان .1جدول 
Table 4. Analysis at the level of discourse, worldview and ideology 

 راهکارها مقوله اصلی ردیف

 بینی خیامی جهان 1

 ی مقبول و مشروع در جامعهها ایجاد ارزش-1

ی  های مطلوب در حوزه ایجاد بسترهای پیگیری اهداف و ارزش -0

 خانواده

 گفتمان ضد خانواده گرایی 2

 ایجاد الزام در تأمین نیازهای حمایتی جوانان اعم از مالی، روانی و...-1

 پذیر شدن و مستقل بودن تربیت نسل جوان برای مسئولیت-0

 جهت احترام به خانواده و تکریم آنترغیب نسل جوان  -3

 

 مدرن خانواده پست 3

پذیری  اتخاذ تدابیری در راستای ایجاد احساس توانایی و مسئولیت-1

 و عاملیت در جوانان

 ایجاد ارتباط سازنده میان سنت و رسوم و نسل جدید -0

فتمان بینی خیامی، گ اند از جهان سه مقوله در سطح گفتمان مطرح شده است که عبارت

دهد  دهد فرد ترجیح می مدرن. اولین مؤلفه نشان می گرایی و خانواده پست ضد خانواده

بینی خیامی داشته باشد و حال را غنیمت بشمارد تا اینکه نسبت به دیگران احساس  جهان

اندیشد و به آنچه حال را  ی خود و دیگران نمی تعهد و وفاداری کند. درواقع فرد به آینده

ها و روابط خود را  اندیشد. به عبارتی مسئولیت کنش کند می بخش می تبرای او لذ

ی دوم و سوم به  یابد. مقوله پذیرد. فردگرایی و جایگاه آن اهمیتی بیش از گروه می نمی

مدرن. در گذار از سنت به  گرایی و خانواده پست اند از گفتمان ضد خانواده ترتیب عبارت

کند که ساختار حاکم بر خانواده مبتنی بر سنن  غییر میمدرن اساساً گفتمان غالب چنان ت

روز  شمارد روزبه گرایی، پدرساالری و احترام به والدین را محترم می ورسوم که جمع و آداب

گیری گفتمان ضدخانواده گرایی و اساساً روابطی متفاوت  که به شکل تر شده چندان شکننده

مدت و ناپایدار و یا روابطی بر  طی چه بسا کوتاهشود. رواب ی خانواده منجر می و نه بر پایه

ها و ساختار متفاوت  ها، ارزش مدرن با ویژگی ی پست ی لذت جنسی تا جایی که خانواده پایه

های غالبی چون  مدرن حاصل ضعف گفتمان گیرد. درواقع گفتمان خانواده پست شکل می

است که اکنون « ن و ساختنسوخت»، «گردی روی و با لباس سفید برمی با لباس سفید می»

 شود. تر می رنگ ساله کم 02و در افقی 



 

 

 

 

 
 

 

 85  و همکاران یازین ؛... با رانیخانواده در ا یها ارزش رییتغ يپژوه ندهیآ
 

 ی چهارم )اسطوره/استعاره( تحلیل در الیه

 تحلیل در سطح اسطوره/ استعاره .8جدول 
Table 5. Analysis at the level of myth / metaphor 

 راهکارها مقوله اصلی ردیف

 پاییز 1

 ن بردن علل، معلول از بین برود.علل انحطاط را دریافته تا با از بی-1

 ایجاد فضای اقتصادی ایمن و رفاه نسبی -0

ویژه نسبت به زنان  آمیز نسبت به همنوع، به تفاوتی و خشونت از بین بردن فضای بی-3

 و کودکان که وظیفه نهادهای فرهنگی جامعه است.

 فقط خودم 2

 ههای مالی، روانی ساختارها و نهادهای کالن جامع حمایت-1

 امنیت سازی و ایجاد فضایی ایمن برای افراد-0

اتخاذ تدابیری در راستای اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و اعتماد به نهادهای -3

 حمایتی

 تزریق احساس امیدواری به آینده-8

 ایجاد نشاط در بین جوانان-8

3 
مثابه  خانه به

 خوابگاه

از نهاد خانواده و بازگشت آن به هایی برای حمایت  ها و انجمن شکل دادن به جنبش-1

 جامعه

 پذیری تصویب قوانینی در جهت حفظ و حمایت خانواده به اولین نهاد جامعه-0

عنوان  ها است که به ها و اسطوره ای علی، سطح استعاره آخرین الیه در تحلیل الیه

چند  ترین سطح، جایگاه بیان احساسات است. پیچیدگی این الیه از ترین و پیچیده عمیق

صورت جمعی مدنظر قرار گیرند، پای  تأمل است. اول آنکه احساسات وقتی به منظر قابل

کند و دوم آنکه هر  ی روانکاوی اجتماعی و بررسی ناخودآگاه جمعی باز می محقق را به حوزه

اسطوره  1ی اسطوره و استعاره خود پیچیده و چندبعدی هستند. به نظر مارک شورر دو واژه

ی آگاهی بدوی انسان است در جهان  ترین حیات غریزی ماست، عرضه عمیق عرصه نمایشی

های خاص به آن بستگی  ی عقاید و نگرش های بسیار درآید و همه تواند به هیئت که می

برخی -ها تعریف کرد ای از داستان اسطوره را باید مجموعه 0دارند. به اعتقاد آلن واتس

ها را تظاهر معنای درونی  ها به دالیل مختلف آن که انسان -شک واقعی و برخی خیالی بی

(. بر اساس آنچه از Grin & Hamkaran, 2007کنند ) جهان و زندگی انسان تلقی می

اند از پاییز  مؤلفه مطرح شد که عبارت 3ای علی به دست آمد تحلیل اسطوره در  تحلیل الیه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را تأیید   تی پیوندهای آنوضوح تراژدی زندگی خانوادگی و سس الگویی است که به که کهن

ها و مشخصات قبلی از بین رفته و آنچه در برابرش  کند. خانواده اساساً با ویژگی می

ای است که در زمان  گرفته روابطی است که اصول و رسومش متفاوت از خانواده شکل

ا های زیرینش ب رسد خانواده در الیه ای است. به نظر می گذشته گسترده بود و امروز هسته

نوعی حرکات مواجه است، حرکاتی به سمت دگرگونی، تغییر شکل و بعضاً افول؛ بنابراین 

ای است از دگرگونی و تغییرات بیرون و درون خانواده و تغییرات ارزشی و  استعاره« پاییز»

کند  عنوان نخستین گروهی که فرد رابطه را تجربه می ساختاری که بعضاً نقش خانواده را به

گرایی و حرکت  اهمیت شدن جمع ای است از جنس کم استعاره« فقط خودم»هد. د تغییر می

کنندگی خانواده که درنهایت خانواده  گی و سقوط قدرت تعیین به سمت فردگرایی، سوژه

های پناهگاه ایمن و مهربان را نیز از  کند و حتی نقش نقش خوابگاه را برای فرد ایفا می

اساساً به سمت فردمحوری و تن ندادن به « ودمفقط خ»دهد. از طرف دیگر  دست می

« مثابه خوابگاه خانه به»های خطیر زندگی خانوادگی گرایش دارد. مؤلفه سوم  مسئولیت

نوعی اشاره به تغییر کارکرد خانواده و نقش آن در زندگی افراد دارد. در این راستا خانواده  به

خوابیدن و استراحت و نه کانون دیگر واحد تولید و مصرف نیست بلکه مکانی ست برای 

شناسان کالسیک بر  که جامعه چنان گرم همکاری و مشارکت، انسجام و تقویت پیوندها آن

آن باور داشتند. درمجموع تغییر نقش خانواده و تبدیل آن به خوابگاه منجر به کاهش قدرت 

های  ارزشگیری ساختار، روابط و  خانواده و افول آن گشته و این امر حکایت از شکل

 کنند. مدرن یاد می عنوان خانواده پست جدیدی دارد که بعضاً از آن تحت

 گیری بحث و نتیجه

ویژه در  ترین آن برای افراد به ترین نهاد اجتماعی و مهم های اخیر خانواده که اساسی در دهه

های نخستین زندگی فرد است در معرض تغییر و تحول قرارگرفته و شاهد تغییرات  سال

آید خانواده به لحاظ  شتری نیز در این زمینه خواهیم بود چنانکه از تحقیق حاضر برمیبی

کند. این تغییر و تحوالت تأمل و تفکر بیشتری را  شناسی تغییر پیدا می شکل و ریخت

ساله با کاهش قدرت خود و تغییر  02دهد که خانواده در افقی  طلبد و نشان می می

اش فاصله گرفته و با ایجاد روابط  که از گذشته طوری شود. به اش روبرو می های کنونی نقش

کند. توجه به این امر ضروری است که نهادهای دیگر  جدید نوعی انحطاط را تجربه می

ها یکی از منابع و دالیل این تغییرات  های خانواده به دوش آن جامعه و واگذاری مسئولیت

ازی چون اسملسر به تغییراتی از این قبیل پردازان رویکرد نوس طور که نظریه است. همان
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جواری خویشاوندی بر خانواده  ترها و هم کنند: تضعیف نظارت مستقیم بزرگ اشاره می

ای، افزایش گزینش شخصی در رابطه با ازدواج، ارتقای پایگاه و منزلت زنان در جامعه  هسته

مه آن را برخاسته از و افزایش فشار علیه دخالت خانواده در استخدام نیروی کار که ه

حساب  داند به عبارتی خانواده دیگر واحد تولید به جدایی کارکردهای اقتصادی از خانواده می

 آید. نمی

گیری  ازجمله عوامل تغییر خانواده پیشرفت تکنولوژی است که فرصتی برای شکل

از طرف  شود. هایی از آن دیده می ها و رسمیت پیوندهایی است که امروز نیز نمونه جنبش

دشواری  دیگر بسیاری از افراد مسئولیت خطیر ازدواج و سرپرستی خانواده را نپذیرفته یا به

شوند لذا  پذیرند چراکه با مشکالت اقتصادی و مسائلی همچون اعتماد و تعهد روبرو می می

دهند روابطی از نوع دیگر را انتخاب کنند. درواقع نابرابری تحصیلی و اشتغال  ترجیح می

ان، ادامه مشکالت اقتصادی امروز منجر به انتخاب سبک زندگی متمایز از گذشته و امروز زن

طور که درگذشته روبه  یابد که روند شهرنشینی همان شود و این امر زمانی شدت می می

ویژه  های انتخاب را به رشد بوده به رشد خود ادامه دهد بدیهی است که این وضعیت گزینه

کند اما از سوی دیگر محلی برای تعهد افراد  بسا بیشتر می ر داده چهشهرها تغیی در کالن

 گذارد. باقی نمی

دهد که بیش از هر چیز گفتمان غالب بر ساحت خانواده تغییر  این تغییرات نشان می 

شوند  های دیگری جایگزین می کند و گفتمان کرده است. زمانی که گفتمان غالب تغییر می

فراد در قالب ازدواج و خانواده تحت تأثیر گفتمان جایگزین قرار بدیهی است که کنشگری ا

شود ناامیدی و  های جدیدتر می ویژه نسل ازپیش گریبان گیر خانواده به گیرد. آنچه بیش می

نگرانی نسبت به سرنوشت خود و خانواده است. شرایط ناپایدار اقتصادی و آمار و ارقامی که 

کند اما  ها را چندین برابر می هستند، این نگرانی های ناموفق ی ازدواج دهنده نشان

هایی متفاوت از  رسند و خانواده پذیرتر به نظر می های جدیدتر ریسک حال نسل درعین

کنند.  دهند. درنتیجه سبک زندگی متفاوتی را تجربه می های گذشته تشکیل می خانواده

های خانواده و  ارزشدهد که درک  ( نشان می0210طور که نتایج پژوهش کیم ) همان

های خانوادگی، بین سه نسل متفاوت است. ژاو و  همچنین عوامل مؤثر بر درک ارزش

ویژه در میان زنان اشاره  ( نیز بر تعارض کار در خانواده و خارج از خانه به0210همکاران )

 شده است. ها اشاره ها ازجمله مواردی است که به آن کنند که تعارض و تضاد این نقش می

دهد  آمده نشان می دست گانه به 8ای علی در سطوح  نتایجی که از تحلیل الیه

آورد تنها  ازپیش پدید می ها را بیش طورکلی آنچه موجبات تغییر و دگرگونی در ارزش به
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کند. در کنار آن  عامالن فردی نیستند درواقع سوژه هدف دگرگونی را تا حدی دنبال می

واقع  زنند. به ی انسانی به تغییرات دامن می متقابل با سوژهساختارها هستند که در تعامل 

گذارد. آنچه از  های خانواده می ای بر تغییر ارزش علل اجتماعی یا مدل پستل تأثیر گسترده

توان به آن رسید استقالل بیشتر زنان، اشتغال آنان، کاهش موالید،  پژوهی می طریق آینده

کند که اگر یکی از عناصر  یز بر این نکته اشاره میافزایش طالق و... است. اینگلهارت ن

توانیم با دقتی بسیار بیش از یک سنجش تصادف، درباره سایر  جامعه بر ما معلوم باشد می

بینی بزنیم. اینگلهارت با طرح نظریه دگرگونی ارزشی خود،  اعضای آن جامعه دست به پیش

های جدید  پذیری نسل طریق جامعهآرامی و از  بر این باور است که دگرگونی ارزشی به

های  طور که بین نسلی و ارزشی اشاره شد سوژه های جدید را همان یابد. وی نسل تحقق می

فشار نوسازی  حال عامل انسانی خود تحت داند. درعین ها می تأثیرگذار بر روند تغییر ارزش

کند. بدیهی است  یها را تجربه م های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و دگرگونی در حوزه

که روند روبه رشد شهرنشینی و مهاجرت فزاینده در جهان امروز و قرن بیست و یکم آنچه 

ها و اقوام متفاوت  زند آشنایی هرچه بیشتر افراد متفاوت با فرهنگ را که در آینده رقم می

ن و کند چراکه افراد سن ها را از شکل سنتی خود خارج می دیگر است که در پی آن ازدواج

دهند که بعضاً پذیرش جدایی  رسوم خود را کنار گذاشته و به زندگی کنار همدیگر تن می

ها و پذیرد. از سوی دیگر گسترش دانشگاه تر صورت می ها از منظر قانونی راحت برای آن

سو مزایایی داشته از سوی دیگر مضراتی دارد بنابراین محدود کردن  تحصیالت از یک

کند؛ لذا از مضرات آن نیز جلوگیری به عمل  ترش جلوگیری میها از این گس ظرفیت

توانند در تصمیم به تجرد نقش داشته باشند.  آورد. عوامل اقتصادی بسیاری نیز می می

درواقع چنانچه وضعیت سیاست خارجی ایران تغییر نکند و مشکالت اقتصادی بر قوت خود 

آورند. این امر بر بیکاری، فقدان  روی می باقی بماند مسلم آن است که افراد کمتر به ازدواج

کند. از طرفی  گذارد و مسائل حمایتی امر ازدواج را مطرح می نقدینگی و ... تأثیر می

شود  ای که با دانش بشری و اطالعات و حجم عظیم آن به همراه تکنولوژی روبرو می جامعه

از مسائل مختلف ازجمله های مختلفی در حمایت  یافته جنبش با نگاهی به کشورهای توسعه

حل  ها بهترین راه ها و مذاکره با آن گیرد؛ لذا به رسمیت شناختن آن حقوق زنان شکل می

 ها به خشونت و یا انقالب است. برای عدم تبدیل آن

الگوهایی  ها یا کهن ای علی به دست آمد اسطوره درمجموع آنچه از کاربست تحلیل الیه

هایی که برآیند  اد پیوند دارد. این استعاره/ اسطورهاست که با ناخودآگاه جمعی افر

مؤلفه است که عبارت  3های خانواده در ایران در تحقیق حاضر است  پژوهی ارزش آینده
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ای و  که بر تراژدی زندگی و تغییر معنای خانواده هسته« فقط خودم»، «پاییز»است از: 

ارد. افراد جامعه برای تشکیل شود اشاره د ناامیدی که گریبان گیر وضعیت خانواده می

ها ریسک پذیرش  کنند. برای آن ای را تجربه می سابقه های بی ها و نگرانی خانواده ترس

افتاده  مسئولیت در چنین شرایطی بسیار دشوارتر از آن چیزی است که درگذشته اتفاق 

فقط »ی سنتی و مدرن ازنظر پارسونز است.  های جامعه است و این همان تفکیک ویژگی

گیرنده بودن فرد و تن ندادن به ازدواج تحت شرایطی که ذکر  اشاره دارد بر تصمیم« خودم

ها بود که بر استراحتگاه  آخرین مؤلفه در میان اسطوره« مثابه خوابگاه خانه به»آن رفت. 

کند.  مثابه فضای حقیقی تأکید می شدن خانه و حاکم شدن فضای مجازی و پنداشتن آن به

شود ابزاری برای ارضاء  وسیله و ابزار تبدیل می که خانواده در این صورت تنها بهبدیهی است 

گردد که تحقیقاتی با رویکرد  لذت. با توجه به اهمیت این موضوع در این راستا پیشنهاد می

ریزان و مسئوالن بتوانند خانواده را احیاء کنند. انجام  پژوهی انجام شود تا برنامه آینده

های آن نیز در این زمینه تأثیرگذار است چراکه کمبود  ی خانواده و ارزش وزهتحقیقات در ح

های اخیر  چنین تحقیقاتی با توجه به اهمیت خانواده در ایران و تغییرات آن در دهه

های شغلی برای مردان و زنان و امکانات و تسهیالت  شود. تأمین فرصت شدت احساس می به

های تبلیغاتی  دهد. دستگاه و تردیدها در این امر را کاهش میها  ازدواج برای جوانان نگرانی

های آن تالش کنند.  توانند برای ترغیب افکار عمومی به حفظ خانواده و ارزش نیز می

های سیاسی و اجتماعی هم برای تطبیق نهاد خانواده با شرایط جدید تالش کرده و  دستگاه

 ضروری است که این شرایط را فراهم کنند.

 و سپاسگزاری تشکر

شناسی و مطالعات فرهنگی که در به  ی جامعه دانم از متخصصین حوزه بر خود الزم می

چنین مالحظات و  انجام رسیدن پژوهش حاضر ما را یاری نمودند سپاسگزاری کنم. هم

 اصول اخالقی مالزم هر پژوهش علمی در پژوهش حاضر رعایت گردیده است.
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