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1- مقدمه و بیان مسئله سا

در جريان نوسازي دو سده ي اخير خانواده ي ايراني دستخوش تغييرات 

اساسي گرديده است. تغييرات ايجاد شده در خانواده ضمن اينکه در زندگي 

روزمره بازتاب يافته، در سازوکارهاي ارتباطي بين نهادي نيز مؤثر واقع شده 

از  از وضعيت گسترده خارج شده و صورتي  اينکه  است. خانواده ضمن 

خانواده ي هسته اي را پيدا کرده، روابط عاطفي، تعلق فرزندان به خانواده ي 

پدري و ارتباطات اجتماعي بين نسلي در آن وجود دارد. 

نهاد خانواده در قرن بيستم تغييرات زيادي را در ابعاد مختلف تجربه 

کرده است: کوچک تر شدن بعد خانواده، گسترش خانواده ي هسته اي، کاهش 

زناشويي و ازدواج مجدد، افزايش جدايي و طالق، ظهور اشکال جديد پيوند 

ميان دو جنس مانند هم خوابگي، تغيير روابط جنسيتي و بين نسلي، کاهش 

باروري، به  تأخير افتادن ازدواج و زمان اولين تولد، افزايش خانوارهاي تک 

نفره در نتيجه ي افزايش استقالل، تحصيالت و اشتغال، افزايش خانوارهاي 

تحت سرپرستي زنان، افزايش مشارکت زنان در مشاغل رسمي، واگذاري 

بسياري از کارکردهاي خانواده به نهادهاي رسمي، کاهش نقش سن و جنس 

در روابط قدرت درون خانواده، انتقال در استفاده از روش هاي مکانيکي و 

سنتي پيشگيري به روش هاي کارآ و مؤثر. از سوي ديگر، در روابط زوجين 

نيز تغييرات چشمگيري ظاهر شده است؛ افزايش برابري در روابط قدرت و 

تصميم گيري، تغيير در محتواي عاطفي روابط بين اعضا، تغيير از مکمل بودن 

به سمت برابري، تغيير از کنش هنجاري به انتخاب فردي، تغيير از فرماندهي 
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و فرمان برداري به سمت مذاکره و غيره. در روابط فرزندان و والدين نيز 

تغييرات زيادي از قبيل تغيير از قدرت والدين به سمت اقتدار والدين، تغيير 

از فرمان برداري به سمت خودپرورشي، تغيير از اطاعت به سمت کنجکاوي، 

تغيير از انتقال يک طرفه ي ارزش ها و دانش به انتقال دو طرفه رخ داده است 

انقالب  وقوع  ايده ي  از جامعه شناسان  برخي  رو،  اين  از   .(Cliquet, 2003)

جهاني در خانواده را مطرح کرده اند )گود، 1352(. 

در ايران، در چند دهه ي اخير، نهاد خانواده به دليل اجراي سياست هاي 

دستخوش  آن،  از  متأثر  فرهنگي  تغييرات  و  نوسازي  برنامه هاي  بر  مبتني 

تغييرات مهمي شده که اين تغييرات، چالش هايي را در برابر ساختار سنتي 

خانواده ي ايراني قرار داده است. همچنين، ساختار خانواده در ايران تضعيف 

شده است. آنچه در اين پژوهش مد نظر است، بررسي تغييرات ساختاري 

خانواده در بستر فرايند نوسازي در استان مازندران است، اما در پاسخ به اين 

پرسش که آيا مازندران در معرض برنامه هاي نوسازي قرار گرفته است يا نه؟ 

بايد گفت که استان مازندران از برنامه هاي نوسازي دوره ي پهلوي دوم به ويژه 

اصالحات ارضي و در هم شکسته شدن نظام ارباب رعيتي از بعد اجتماعي 

تأثيرات زيادي پذيرفت. با وقوع انقالب اسالمي در سال 57 در ايران و تشديد 

فرايند دگرگوني هاي اجتماعي اين تأثيرات شدت و گسترش بيشتري يافت 

و ديگر ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي استان مازندران را نيز فراگرفت. از 

اين رو، الزم است تا بفهميم نوسازي و مؤلفه هاي آن يعني نوسازي اجتماعي، 

فرهنگي، رواني و سياسي چه تأثيراتي در ساختار خانواده دارد؟ 
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 2- پیشینه ي تجربيسا

در ايران و خارج نيز مطالعات متعددي در حوزه ي خانواده انجام شده 

تغييرات خانواده ي  و  پويايي  درباره ي  عباسي شوازي و مک دونالد  است. 

سطح  افزايش  خانواده،  سطح  در  تغيير  مهم ترين  که  دادند  نشان  ايراني، 

تحصيالت به ويژه براي زنان بوده که همواره بعد از انقالب ترغيب شده 

است (Abbasi-shovazi & Mc Donald,2007:177-198). سن ازدواج دختران 

است.  کرده  پيدا  زيادي  تغيير  زنان  باروري  رفتار  و  نگرش ها  و  رفته  باال 

سرايي نيز با بررسي تغييرات خانواده ي ايراني در بستر گذار جمعيتي، به 

ازدواج و  اشکال و ساختار خانواده،  مانند  از عناصر خانواده  برخي  تغيير 

طالق و رفتار فرزندآوري و در تحليل اين تغييرات بر نقش جهاني شدن و 

مدرنيته اشاره مي کند )سرايي، 1386: 60-37(. الجوردي در مطالعه ي ساختار 

قدرت در خانواده ي به اين نتيجه رسيد که ساختار قدرت مرد محوري تقريبًا 

در خانواده هيچ يک از پاسخ گويان وجود ندارد و بيشترين فراواني در ميان 

انواع ساختارهاي قدرت به خانواده ي دو قطبي مستقل تعلق دارد. يعني هر 

کدام از زن و شوهر ها در حوزه هاي مستقل خاص خود تصميم مي گيرند 

)الجوردي، 1376(. مجرب نيز در مطالعه ي تحوالت خانواده در طول سه نسل 

به لحاظ ساختار قدرت نشان داد که ساختار قدرت در طول سه نسل تغيير 

کرده است. در نسل سوم بهبود وضعيت زنان و کاهش اشکال سنتي اعمال 

قدرت مردان ديده مي شود )مجرب، 1381(. محمد پور در تحقيق خود با عنوان 

اورامان کردستان«  تغيرات اجتماعي در منطقه  »بازسازي معنايي توسعه و 
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به اين نتيجه رسيده که جامعه ي اورامان در معرض خطر تضعيف شديد 

روابط خويشاوندي است و اين خطر نتيجه ي ناخواسته ي نوسازي مي باشد 

)محمدپور، 1386(. 

اين  به  از تئوري نوسازي حمايت مي کند. وي  َگوين جونز در مالزي 

نتيجه رسيد که سن ازدواج زنان از 17 سال در دهه ي 1950 به 21/4 سال 

گسترش  شهرنشيني،  افزايش  با  امر  اين  و  يافته  افزايش  دهه ي 1970  در 

آموزش براي دختران و مشارکت زنان در بخش مدرن اقتصاد همراه بوده 

است (Jones, 1981: 255-278). هيرشمن و مين در مطالعه ي تأثيرات نوسازي 

بر ساختار خانواده ي پدر مکاني در کشور ويتنام، به اين نتيجه رسيدند که 

باال رفتن  نوسازي و شيوع مشاغل غيرکشاورزي و  فرايند  به رغم وجود 

يعني  است،  نکرده  تغيير محسوسي  الگوي خانواده  نوع  اين  ازدواج،  سن 

سکونت بين  نسلي براي جوامع مدرنيزه شده هنوز کارکرد خود را حفظ کرده 

است (Hishcmon & Minh, 2002: 1063-1079). تورن در مطالعه اي پيرامون 

گذار خانواده از شکل سنتي به شکل مدرن، به نيروهاي مؤثر در تغيير و يا 

حفظ الگوهاي خانواده پرداخته است. به نظر وي دو نوع نيروي متضاد در 

رابطه با خانواده عمل مي کنند. عواملي که در مقابل تغيير مقاومت مي کند، 

همچون مذهب، خانواده گرايي و موقعيت سياسي و عواملي که محرک تغيير 

هستند، همچون تأثيرات فرهنگ جهاني. در نتيجه، چهره ي اين تغييرات را 

جديد  و صورت بندي هاي  باروري  ازدواج، طالق،  پديده هاي  در  مي توان 

خانواده مشاهده کرد (Toren, 2003:60-76).  مالهوترا و تسوي نيز با بررسي 
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تأثير عوامل نوسازي در زمان ازدواج در سريالنکا، نشان دادند که ايده ها و سا

هنجارهاي مدرن نقش تعيين کننده اي در زمان ازدواج زنان در سريالنکا دارد 

(Malhotra & Tsui, 1996:476-490). مطالعات فوق تنها به توصيف اهداف 

و خط مشي ها در شاخص ها و متغيرهاي مختلف درباره ي ساختار خانواده 

اشاره کرده و )جز در موارد نادر( نتوانسته به خوبي به تحليل تأثير فرايند 

نوسازی در ساختار خانواده بپردازد. 

3- چارچوب نظري

باتوجه به اينکه مبناي بررسي اين تحقيق، تغييرات خانواده و تأثيرپذيري 

آن از برخي عناصر نوسازي است. از اين رو، براي بررسي تأثيرات نوسازي 

در ساختار خانواده تالش مي شود از آن دسته از نظريات نوسازي استفاده 

شود که به موضوع گذار و تغيير در فرايند نوسازي پرداخته اند. 

ساختارهاي  منظومه  تغيير  بر  خانواده،  تغييرات  ساختاري  تبيين  در 

اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه تأکيد مي شود. تغييرات ساختاري عمدتًا 

از طريق نشانگرهاي رشد صنعت، شهرنشيني، آموزش، درآمد و مصرف، 

حمل و نقل و ارتباطات و اشکال متعدد تکنولوژي هاي جديد تبيين مي شوند 

 .(Jayakody & et al, 2007: 4)

افول اقتصاد خانوادگي در نتيجه ي شهرنشيني و رشد ارزش هاي فردگرايانه، 

احتمال شکل گيري خانواده هاي گسترده را کاهش داده است )بستان و همکاران، 

1385: 56(. اسملسر اعتقاد دارد که واحدهاي وسيع خويشاوندي در پي روند 

نوسازي، گستردگي خود را از دست مي دهند )مايرون وينر، 1349: 96(. از نظر 
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اسملسر، نوسازي عموماً مشتمل بر تمايز ساختاري است؛ چرا که در اين فرايند، 

ساختار پيچيده اي که کارکردهاي چندگانه اي را بر عهده دارد به ساختارهاي 

تخصصي متعددي تقسيم مي شود که هر يک تنها انجام يک وظيفه ي خاص 

را بر عهده دارند. اين مجموعه ي جديد متشکل از ساختارهاي تخصصي، در 

کل همان وظايف ساختار اوليه را انجام مي دهد، با اين تفاوت که کارکردها در 

زمينه ي جديد خود به شيوه اي بسيار کارآمدتر از گذشته به انجام مي رسند. 

در جامعه ي مدرن، نهاد خانواده دچار تمايز ساختاري شده است. خانواده 

در دورۀ جديد بسياري از وظايف گذشته ي خود را نيز از دست داده است 

)سو، 1386: 40 و41(. به عبارت ديگر، فرايندهاي مرتبط چندي با اين تمايز 

ساختي و خالص شدن خانواده از قيدوبندهاي دست وپاگير همراه است، که 

عبارتنداز: 

- کارآموزي در داخل خانواده کاهش مي يابد؛ 
مديريت  در  و  کار  نيروي  استخدام  در  خانواده  دخالت  عليه  فشار   -

افزايش مي يابد؛
خانواده ي  با  خويشاوندان  همجواري  و  بزرگ ترها  مستقيم  نظارت   -
هسته اي ضعيف مي شود. اين وضع به زبان ساختي، بازگوي تمايز خانواده ي 

هسته اي از خانواده گسترده است؛ 
- يکي از جنبه هاي اين کاهش نظارت، رشد گزينش شخصي، عشق و 
ضابطه هاي مرتبط با آن به مثابه پايه اي براي عشق ورزي يا ازدواج است. 
از لحاظ ساختاري اين به معني تمايز کار عاشقي و ازدواج از خويشاوندي 

گسترده است؛ 
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- يکي از نتايج اين فرايندهاي پيچيده، پايگاه تغيير يابنده ي زنان است سا

که ديگر به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي در مقايسه با شرايط گذشته 

کم تر مطيع و زير دست شوهرانشان خواهند بود )اسملسر، 1963: 154-155(. 

از نظر گود فرايند جهاني نوسازي، صنعتي شدن و شهرنشيني موجب تغيير 

در ساختار سنتي خانواده و توسعه ي خانواده هاي جديد از نوع اروپايي در 

سراسر جهان شده است (Good, 1963). او نظريه ي همگرايي را در مورد 

خانواده مطرح مي کند که بر اساس آن، دگرگـوني هاي نـظام خويشـاوندي، 

نتيجـه ي اجتنـاب ناپذير دگرگـوني هاي سـاختاري و همچنين دگرگوني هاي 

ايدئولوژيکي است. بدين ترتيب که با دگرگوني هاي ساختاري در سـطح 

کالن ماننـد صنعتي شـدن، شـهرنشيني، پـرولتاريـزه شـدن و نظايـر آن، 

نتيجه،  در  و  مي دهد  رخ  کالن  سطح  در  نيز  ايدئولوژيکي  دگرگوني هاي 

سازمان هاي سطوح خرد )نظير خانواده( اجباراً خود را با دگرگوني هاي سطح 

کالن انطباق داده و در جوامع صنعتي نظام خانوادگي به شکل خانواده ي زن و 

شوهري )يا هسته اي( خواهد بود )گود، 1352: 57(. رويکرد نوسازي با الهام از 

نسخه ي غربي توسعه و ترقي، بر مشخصه ها و عناصري نظير صنعتي شدن، 

شهرنشيني، آموزش مدرن، بهداشت مدرن، تکنولوژي، رسانه هاي ارتباطي، 

حمل و نقل و ارتباطات و اينکه با ورود آنها به هر جامعه ي سنتي، تغييرات 

و دگرگوني هاي ساختاري ايجاد مي شود، تأکيد دارد )محمدپور، 1380 و 1386(. 

تغييرات ساختاري بيشتر از طريق نشان گرهاي نوسازي يعني رشد صنعت، 

شهرنشيني، آموزش، درآمد و مصرف، حمل و نقل و ارتباطات و شکل هاي 



105

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                                          تبیین جامعه شناختي تأثیر فرایند نوسازي در ساختار خانواده

متنوع تکنولوژي هاي جديد تبيين مي شوند (Jayakody & etal,2007:4). از اين 

رو، تئوري نوسازي در تبيين ساختاري تغييرات خانواده بر تغيير منظومه ي 

ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه تأکيد دارد. در همين راستا، 

و  فردي  مختلف  سطوح  در  نوسازي  فرايند  که  است  معتقد  گود  ويليام 

 .(Good, 1963) اجتماعي، نهاد خانواده و ابعاد آن را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد

ديدگاه نوسازي با تأکيد بر تغييرات ساختي جوامع، تغييرات خانواده را به تغييرات 

ساختاري در زندگي اجتماعي در راستاي ظهور نيروهاي جديد اجتماعي 

مرتبط  غيره  و  آموزش همگاني  و  يعني جريان صنعتي شدن، شهرنشيني 

مي کند و تحوالت ازدواج و خانواده را به عنوان سازگاري نظام مند با تغيير 

در شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به عبارتي انطباق با شرايط اقتصادي 

اجتماعي تغييريافته در نظر مي گيرد )عباسي شوازي و صادقي، 1384: 27و28(. به 

اين ترتيب، رويکرد نوسازي در بحث تغييرات خانواده بر اين باور است 

که نهاد خانواده تحت تأثير عناصر نوسازي، از نظر ساختاري دچار تغيير و 

دگرگوني مي شود. 
در ميان ديدگاه ها و رويکردهاي مطرح شده در نظريه ي نوسازي، نظريه 
اسملسر مبناي تئوريک قرار داده شد. نظريه ي اسملسر تغييرات اجتماعي 
را در حوزه هاي مختلف نظام خانواده و خويشاوندي طبقه بندي و بررسي 
دگرگوني  از  است  عبارت  اجتماعي  تغيير  فرايند  وي  ديدگاه  از  مي کند. 
کارکردهاي  و  ساختارها  که  معنا  بدين  کارکردي؛  هماهنگي  و  ساختاري 
با  با آنها تغيير کرده و ساختارها و کارکردهاي هماهنگ  اجتماعي منطبق 
آنها پديد مي آيند (Vago, 2003). به زعم اسملسر، دگرگوني هاي ساختاري 
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خصلت کل گرا و همه جانبه دارند. بدين ترتيب که دگرگوني در هر يک سا

از ابعاد ساختار اجتماعي در ساختار و کارکرد ديگر ابعاد تأثير مي گذارد، با 
وجود اين از نظر وي اين بازخورد الزاماً در همه ي جوامع اتفاق نمي افتد 
(Smelser, 1973). در مجموع، به دليل خصلت چندبعدي پديده ي ساختار 

خانواده، مي توان يک مدل نظري را ترسيم و ارائه نمود که در آن هشت 
مؤلفه ساختار خانواده به فرايند نوسازی ذکر شده است )نمودار شماره ي 1(. 
در اين مقاله، سعي شد تا اين مدل نظري آزمون عملياتي شود و صحت و 
سقم ارتباط متغيرهاي مستقل با ساختار خانواده در نقاط شهری و روستايی 

استان مازندران آزمون شود.
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرايند 
نوسازي

ساختار
خانواده

خانواده
ايهسته

ساختار
قدرت

روابط 
خويشاوندي

نگرش به
 ازدواج

نگرش و
 رفتار
باروري

خواهي استقالل
زنان

دار شـدن   تعداد مطلوب فرزند، بچـه 
بعد از ازدواج و اسـتفاده از وسـايل   

پيشگيري از بارداري

داشــتن روابــط عاشــقانه، آشــنايي 
دختر و پسر، ازدواج با فاميل

  بعد خانواده -
  زندگي مشترك حداقل دو نسل -

  گيري هاي تصميم حوزه
دادن و  مهمــاني، زنــدگي ي هزينــهشــامل (

)، آموزشتربيت فرزندانرفتن و   مهماني

  
2و  1 ي ديدار خويشاوندان درجه

  
اعتقاد به نقش زن در بيرون از خانه در 

ايجاد استقالل براي آنان

ش بهنگر
سن ازدواج

  
  سن ازدواج و فاصله سني مطلوب 

نگرش به
فرزندآوري

نگرش به فرزنـد و اهميـت جنسـيت    
دفرزن

نمودار 1( مدل مفهومی تحقيق مبني بر تأثيرگذاري فرايند نوسازي بر ساختار خانواده
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                                          تبیین جامعه شناختي تأثیر فرایند نوسازي در ساختار خانواده

4- فرضیه هاي تحقیق

با توجه به سؤال اصلي پژوهش و انتخاب چارچوب نظري تحقيق و 

با تکيه بر نظريه ي عمومي تغيير اجتماعي اسملسر و ارتباط آن با حوزه ي 

خانواده، فرضيه هاي زير شکل گرفت: 

1- فرايند نوسازی در نوع خانواده )هسته ای( در نقاط شهری بيشتر از 

نقاط روستايی تأثيرگذار است.

نقاط  از  بيشتر  نقاط شهری  در  قدرت  در ساختار  نوسازی  فرايند   -2

روستايی تأثير گذار است.

3- فرايند نوسازی در روابط خويشاوندی در نقاط شهری بيشتر از نقاط 

روستايی تأثيرگذار است.

4- فرايند نوسازی در نگرش به ازدواج در نقاط شهری بيشتر از نقاط 

روستايی تأثيرگذار است.

5- فرايند نوسازی در نگرش به سن ازدواج در نقاط شهری بيشتر از 

نقاط روستايی تأثيرگذار است.

6- فرايند نوسازی در استقالل خواهی زنان در نقاط شهری بيشتر از نقاط 

روستايی تأثيرگذار است.

7- فرايند نوسازی در نگرش و رفتار باروری در نقاط شهری بيشتر از 

نقاط روستايی تأثيرگذار است.

8- فرايند نوسازی در نگرش به فرزندآوری در نقاط شهری بيشتر از 

نقاط روستايی تأثيرگذار است.
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5- روش شناسي تحقیقسا

5-1- روش تحقیق

ــردآوري داده ها و  ــوده و براي گ ــن مطالعه، پيمايش ب ــق اي روش تحقي

اطالعات از تکنيک پرسش نامه و مصاحبه ي ساخت يافته استفاده شده است. 

5-2-جامعهي آماري، حجم نمونه و شیوهي نمونهگیري

جامعه ي آماري تحقيق را تمامي سرپرستان خانوار در مناطق شهري و 

روستايي ساکن در استان مازندران تشکيل مي دهند که بر اساس سرشماري 

عمومي نفوس و مسکن 1390، تعداد آنها 931002 خانوار مي باشد )مرکز 

کوکران  فرمول عمومي   از  نمونه،  انتخاب حجم  براي  ايران، 1390(.  آمار 

استفاده شد )که در آن P احتمال وجود صفت 0/5 و q عدم وجود صفت 

0/5 در نظر گرفته مي شود( 

 q.p.td.N
q.p.t.Nn 22

2

+
=

N= حجم کل جامعه ي آماري n= حجم نمونه ي آماري 

t= استودنت وقتي سطح معني داري آزمون برابر با 0/05 باشد t 2)1/96( مقدار= d 2)0/05( تقريب در برآورد 

پارامتر مورد مطالعه 

p= احتمال وجود صفت )وجود ساختار خانواده( q = احتمال عدم وجود صفت )عدم وجود ساختار خانواده( 

مقدار p.q مساوي با 0/5 در واقع زماني است که خواسته باشيم حداکثر 
نمونه را به دست آوريم.

384
)5/0)(5/0()96/1()05/0(931002

)5/0)(5/0()96/1(931002
22

2




n
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                                          تبیین جامعه شناختي تأثیر فرایند نوسازي در ساختار خانواده

نمونه  حجم  عنوان  به  خانوار   384 تعداد  فرمول،  طبق  ترتيب،  بدين 

نتايج و کاهش  اطمينان  افزايش سطح  دليل  به  منتهي  انتخاب شده است، 

است.  يافته  افزايش  خانوار   400 به  نمونه  تعداد  اين  اندازه گيري،  خطاي 

براي نمونه گيري در سطح نقاط شهري، از روش هاي نمونه گيري خوشه اي 

چندمرحله اي استفاده شد. بدين صورت که ابتدا از هر شهر، 3 نقطه شمال، 

هر  بلوک هاي  شدند.  انتخاب  جغرافيايي  پهنه ي  برحسب  مرکز  و  جنوب 

نقطه بر روي نقشه شهر شماره گذاري شده و برحسب پهنه ي جغرافيايي 3 

بلوک در هر نقطه انتخاب شدند. براي نمونه گيري در سطح نقاط روستايی، 

مانند  عام المنفعه  ساختمان هاي  از  يکي  روستايي،  مناطق  در  پرسش گران 

مسجد، مدرسه، حمام و يا بازار در مرکز روستا را رو در روي خود قرار داده 

و از سمت چپ خود اولين ساختمان مسکوني را انتخاب کرده و دقيقاً مطابق 

با روش ذکر شده در شهرها )تعداد خانوارهاي بلوک بر تعداد پرسش نامه( 

کار خود را شروع کردند.

5-3- اعتبار و پایایي

براي محاسبه اعتبار پرسش نامه، از روش اعتبار محتوايي )اعتبار صوري1( 

طراحي  تحقيق  اوليه ي  پرسش نامه ي  ابتدا  که  صورت  بدين  شد.  استفاده 

اعتبار صوري  اجتماعي،  علوم  اساتيد و صاحب نظران  از  نظرخواهي  با  و 

آن سنجش شد. براي محاسبه ي پايايي سنجش شاخص، از ضريب آلفاي 

1- Face Validity 
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کرونباخ1 استفاده شد. در جدول شماره ي 1 نتايج حاصل از محاسبه ي ميزان سا

آلفاي کرونباخ به تفکيک شاخص هاي پرسش نامه آمده است.
جدول 1- مشخص کننده هاي آماري قابلیت اعتماد و پایایي ابزار اندازه گیري

شاخص
تعداد 
گویه

آلفاي گویه ها/ شاخص ها
کرونباخ

3نوع خانواده
تعداد اعضاي خانواده، زندگي مشترک با فرزند متأهل، زندگی 

بعد از ازدواج با خانواده 
0/86

5ساختار قدرت
خانواده،  هزینه ي  فرزندان،  تربیت  مورد  در  تصمیم گیري ها 

دعوت به مهمانی، مالکیت مسکن و مالکیت اتومبیل. 
0/73

روابط 
خویشاوندی

2
دیدار خویشاوندان درجه ي یک و دیدار خویشاوندان درجه ي 

دو
0/71

نگرش به 
ازدواج

4
ازدواج عاشقانه، آدم باید حتما ازدواج کند، آشنایی دختر و پسر 

قبل از ازدواج، ازدواج با اعضاي فامیل 
0/73

نگرش به سن 
ازدواج

3
فاصله ي  دختر،  ازدواج  مناسب  سن  پسر،  ازدواج  مناسب  سن 

سنی ازدواج
0/83

استقالل خواهی 
زنان

3
مستقل بودن زن، اشتغال زن، داشتن حساب بانکي جداگانه ي 

زن
0/83

نگرش و رفتار 
باروری

3
از  استفاده  فرزند،  مطلوب  تعداد  ازدواج،  از  بعد  بچه دارشدن 

روش هاي پیشگیري از بارداري 
0/76

نگرش به 
فرزندآوری

0/96داشتن فرزند زیاد، تعداد فرزندان کمتر، ترجیح فرزند پسر 3

0/95نوسازی اجتماعی، فرهنگی، روانی و سیاسی33فرایند نوسازی

1 - Cronbach Alfa
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پايايي شاخص هاي پرسش نامه نشان  نتايج جدول در خصوص ميزان 

نوسازی  فرايند  و   )0/96( فرزندآوری  به  نگرش  که شاخص هاي  مي دهد 

)0/95( به ترتيب باالترين ميزان آلفا را دارند. بنابراين، مقادير آلفا نشان گر 

ميزان باالي هم سازي دروني گويه هاي مربوط به اين شاخص ها در جهت 

سنجش و بررسي آنها است.

6- تعریف مفاهیم و متغیرها

ساختار خانواده از هشت مفهوم و فرايند نوسازی از چهار مؤلفه تشکيل 

شده است که در اين تحقيق، تمامي اين مفاهيم از حيث نظري و عملياتي 

تعريف شده اند:

6-1- ساختار خانواده: متغیر وابسته 

روابط  که  است  پايگاه هايي  و  نقش ها  از  مجموعه اي  خانواده  ساختار 

متقابل نسبتاً پايدار با يکديگر دارند )وحيدا و نيازي، 1383: 118(. در اين پژوهش، 

آن موجب  در  نوسازي  که  تغييراتي  به  توجه  با  سنجش ساختار خانواده، 

خواهد شد، در 8 حوزه انجام شده است: نوع خانواده،  ساختار قدرت، روابط 

استقالل خواهي  ازدواج،  به سن  نگرش  ازدواج،   به  نگرش  خويشاوندي، 

زنان، مديريت باروري و نگرش به فرزندآوري.

يا زن و  از زن و شوهر و فرزندان  الف- نوع خانواده: خانواده اي که 

شوهر بدون فرزند تشکيل شده را خانواده ي هسته اي1 می نامند )ساروخاني، 

1- Nuclear family
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1389: 40(. در اين پژوهش، نوع خانواده بر اساس متغيرهاي تعداد اعضاي سا

خانواده، زندگي مشترک با فرزند متأهل و زندگی بعد از ازدواج با خانواده 

سنجيده شده است. براي سنجش بعد نوع خانواده، سه گويه به کار گرفته 

شد. پاسخ ها بر اساس يک و سه نمره گذاري و بر مبناي خانواده ي سنتی و 

مدرن با هر يک از گويه ي يک نمره ي کل تعيين شد. 

الگوهاي  خانواده،  در  قدرت  ساختار  از  منظور  قدرت:  ساختار  ب- 

ساختار يافته ي تصميم گيري در خانواده است )ساروخاني، 1389: 40(. در اين 

مقاله، ساختار قدرت در حوزه هاي تصميم گيري در مورد تربيت فرزندان، 

اتومبيل  مالکيت  و  مسکن  مالکيت  مهمانی،  به  دعوت  خانواده،  هزينه ي 

سنجيده شده است.

ج- روبط خويشاوندي: به دامنه ي روابط و رفت وآمدهاي خانوادگي در 

بين فاميل اشاره دارد که از پاسخ گويان خواسته شد تا ديدار خويشاوندان 

درجه ي يک و درجه ي دو را بر مبنای طيف ليکرت نشان دهند.

د- نگرش به ازدواج1: براي سنجش اين بعد، از چهار گويه ي ازدواج 

عاشقانه، آدم بايد حتما ازدواج کند، آشنايی دختر و پسر قبل از ازدواج و 

به  نگرش  بعد  براي سنجش  است.  استفاده شده  فاميل  اعضاي  با  ازدواج 

گويه هاي  شد.  گرفته  کار  به  ليکرت  مقياس  شيوه ي  به  گويه  دو  ازدواج، 

طراحي شده مثبت و منفي بعد از اينکه هم مسير شدند، با همديگر شاخص 

نگرش به ازدواج را تشکيل مي دهند.

1- Attitude to marriage
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هـ- نگرش به سن ازدواج: اين متغير با سه گويه ي سن مناسب ازدواج 

مقياس  قالب  ازدواج در  فاصله ي سنی  ازدواج دختر و  مناسب  پسر، سن 

فاصله اي سنجش شد. 

گويه ي  سه  از  شاخص،  اين  سنجش  براي  زنان1:  استقالل خواهي  و- 

مستقل بودن زن، اشتغال زن و داشتن حساب بانکي جداگانه ي زن در قالب 

طيف ليکرت استفاده شد.

اين شاخص، سه سؤال در مورد  براي سنجش  باروري2:  ز- مديريت 

از روش هاي  استفاده  و  فرزند  مطلوب  تعداد  ازدواج،  از  بعد  بچه دارشدن 

پيشگيري از بارداري در مقياس ترتيبی و فاصله اي سنجش شده است.

ح- نگرش به فرزندآوري: براي سنجش آن، سه گويه  درباره ي داشتن 

ترتيبي  مقياس  در  پسر  فرزند  ترجيح  و  کم تر  فرزندان  تعداد  زياد،  فرزند 

ليکرت سنجش شده است.

1- Independence
2- Fertility
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جدول 2- تعاریف عملیاتي متغیر ساختار خانوادهسا

ابعاد/ متغیر
سطح سنجشگویه هاشاخص ها

1( نوع 
خانواده

ترتیبی )تعداد اعضاي 1( تعداد اعضاي خانواده ي شما چند نفر است؟بُعد خانواده
خانواده(

زندگي 
مشترک 

حداقل دو 
نسل

دختري  یا  پسر  شما،  خانواده ي  در  آیا   )2
هست که ازدواج کرده باشد و با شما زندگي 

مي کند؟
3( آیا شما بعد از ازدواج با خانواده تان زندگي 

مي کردید؟

ترتیبی )بله و خیر(

2( ساختار 
قدرت

نحوه ي 
تصمیم گیری

و  نظرات  فرزندان  تربیت  مورد  در   )4
تصمیم گیري هاي چه کسي موثر است؟

5( اگر قرار باشد مقداري از هزینه ي خانواده 
را پس انداز کنید این کار را چه کسي انجام 

مي دهد؟
6( اگر به یک مهماني دعوت شده باشید، چه 

کسي براي رفتن تصمیم مي گیرد؟
7( در مورد مالکیت مسکن به نام چه کسي 

باشد، تصمیم گیرنده کیست؟
8( در مورد مالکیت اتومبیل به نام چه کسي 

باشد، تصمیم گیرنده کیست؟

ترتیبی )3 گزینه ای کد 1 = 
مرد، کد 2= زن و کد 3= 

هر دو(

3( روابط 
خویشاوندي

دیدار 
خویشاوندان

9( شما چند وقت یک بار به دیدن خویشاوندان 
درجه ي یک )پدر و مادر و فرزندان( مي روید؟

دیدن  به  یک بار  وقت  چند  شما   )10
دایي،  عمه،  )عمو،  دو  درجه ي  خویشاوندان 

خاله( مي روید؟

ترتیبي )از همیشه با کد 1 تا 
تقریباً هرگز با کد 5(
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ابعاد/ متغیر
سطح سنجشگویه هاشاخص ها

4( ازدواج 
و شیوه ي 

همسرگزیني

نگرش به 
ازدواج

11( آدم تا موقعي که عاشق طرف مقابل خود 
نشد، نباید با او ازدواج کند.

12( بعضي معتقدند آدم باید حتماً ازدواج کند، 
نظر شما چیست؟

13( بعضي معتقدند دختر و پسر باید قبل از 
ازدواج آشنا بشوند، چقدر با این نظر موافقید؟

14( بعضي معتقدند بهتر است با اعضاي فامیل 
ازدواج صورت گیرد، نظر شما چیست؟

ترتیبي )از کاماًل موافق با کد 
5 تا کاماًل مخالف کد 1(

سن ازدواج

15( به نظر شما مناسب ترین سن براي ازدواج 
پسر چه سني است؟

16( به نظر شما مناسب ترین سن براي ازدواج 
دختر چه سني است؟

17( به نظر شما، فاصله ي سني یک دختر و پسر 
براي ازدواج، باید چند سال باشد؟

فاصله اي )سن ازدواج و 
فاصله ي سني ازدواج(

5( استقالل 
خواهي زنان

باور به 
استقالل زن 

از شوهر

18( بعضي معتقدند که زن باید سعي کند تا 
جایي که مي تواند در زندگي اش مستقل باشد، 

نظرتان چیست؟
19( بعضي معتقدند که زن باید مثل مرد شاغل 
باشد و بیرون از خانه کار کند، نظرتان چیست؟

20( زن هم مثل مرد حق داشتن حساب بانکي 
جداگانه را دارد.

ترتیبي )از کاماًل موافق با کد 
1 تا کاماًل مخالف با کد 5(

6( مدیریت 
باروري

رفتار 
باروري و 
فرزندآوری

21( به نظر شما، یک زن و مرد بعد از گذشت 
چند سال از ازدواج، باید بچه دار شوند؟

22( فکر مي کنید تعداد مطلوب فرزند براي هر 
خانواده چند تاست؟

23( در حال  حاضر، آیا شما و همسرتان چقدر 
استفاده  بارداري  از  پیشگیري  روش هاي  از 

مي کنید؟
24( داشتن فرزند زیاد موجب امنیت و قدرت 

بیش تر خانواده مي شود.
25( امروزه خانواده ها و به ویژه نسل جدید، باید 

تعداد فرزندان کم تري به دنیا بیاورند.
27( فرزند پسر را نسبت به فرزند دختر ترجیح 

مي دهم.

فاصله اي )زمان بچه دار شدن(
فاصله اي )تعداد فرزندان(

اسمی )بلی و خیر(

ترتیبي )از کاماًل موافق با کد 
1 تا کاماًل مخالف با کد 5(
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6-2- فرایند نوسازي: متغیر مستقلسا

متغير مستقل اين تحقيق، فرايند نوسازي است. در اين پژوهش، فرايند 

نوسازي در چهار بُعد اجتماعي، فرهنگي، رواني و سياسي، سنجش شده 

است.

6-2-1- نوسازي اجتماعي

نوسازي اجتماعي و به عبارتي نوسازي از نظر جامعه شناسي داللت بر 

غالب  شدن  و  کنش ها  در  دگرگوني  و  نقش ها  اجتماعي  تمايز  و  تفکيک 

کنش هاي عقالني و منطقي در بين افراد جامعه دارد )ازکيا و غفاري، 1377: 89(. 

نوسازي اجتماعي بر اساس 3 مؤلفه سنجيده شده است؛ 

- برخورداري از متغيرهاي الگويي مدرن شامل عام گرايي، فردگرايي، 

بي طرفي عاطفي، اکتساب و تفکيک، 

- جهاني گرايي 

- خانواده گرايي. 

الف- برخورداري از متغيرهاي الگويي مدرن: در انديشه ي پارسونز، کنش 

انسان ها بر مبناي ارزش هايي هدايت مي شود و ما مي توانيم با شناخت اين 

ارزش ها، که در هر جامعه متفاوت هستند، جوامع را بشناسيم و طبقه بندي 

کنيم. بنابراين، ما مي توانيم کنش انسان ها را بفهميم و طبقه بندي کنيم. اين 

طبقه بندي، در واقع همان متغيرهاي الگويي است )ازکيا و غفاري، 1377: 95( که 

شامل پنج جفت متغير قطبي مي شود و عبارت اند از: عام گرايي، فردگرايي، 

بي طرفي عاطفي، اکتساب و تفکيک.
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- عام گرايي1: عام گرايي به معناي ميزان ترجيح افراد غريبه به جاي افراد 

فاميل در روابط و مناسبات است. عام گرايي شکل وسيع تِر دگرخواهي2 است 

که هدف انگيزشي آن، بهبود رفاه همه ي مردم است(Hansla, 2001: 4) . در اين 

پژوهش، عام گرايي به عنوان يکي از ويژگي هاي شخصيتي که جهت گيري 

کنش هاي کنش گران اجتماعي را نشان مي دهد، از طريق گويه هايي با مقياس 

ترتيبي سنجيده شده است.

که  رفتاري  و  ذهني  گرايش  از  است  عبارت  فردگرايي  فردگرايي3:   -

منجر به خودمختاري مي شود، به گونه اي  که فرد اهداف و خواسته هاي فردي 

برايش مهم تر هستند تا اهداف و خواسته هاي ديگران )بهروان و عليزاده، 1386: 

15(. براي سنجش فردگرايي خانواده ها از گويه هايي در طيف ليکرت استفاده 

شده است.

- بي طرفي عاطفي4: بي طرفي عاطفي بيان گر اين است که فرد يک فرصت 

يا وضعيت را برحسب کامروايي آتي آن در نظر مي گيرد تا برحسب کامروايي 

آني و بدون توجه به عواقبش(parsons & Shiler, 1962:346) . براي سنجش 

اين متغير، از گويه هاي تحقيق احمدي )احمدي، 1390: 3( و محقق ساخته در 

قالب طيف ليکرت استفاده شده است.

1- Universalism
2- Altruism
3- individualism
4- affective neutrality
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- اکتساب1: اکتساب به معناي آن است که به موضوعات اجتماعي برحسب سا

ذاتيشان  برحسب خصلت هاي  تا  نگاه شود  و دستاوردهايشان  عملکردها 

(Parsons, Ibid: 347). براي سنجش اين متغير الگويي، از گويه هاي تحقيق 

احمدي )احمدي، 1390: 4( و محقق ساخته با طيف ليکرت استفاده شده است.

- تفکيک2: تفکيک بيان گر گستره اي از تعهدات در کنش متقابل است و 

نشان مي دهد فرد در مواجهه با موضوع، به بخشي از آن توجه دارد تا کل 

از گويه هاي تحقيق احمدي  اين متغير،  آن (Parsons, Ibid). براي سنجش 

)احمدي، 1390: 4( و محقق ساخته با طيف ليکرت استفاده شده است.

ب- جهاني گرايي3: براي سنجش جهاني گرايي، از صورت اصالح  شده ي 

 ،(Inyelhart, 2005) گويه هاي طرح ارزش هاي جهاني اينگلهارت که در ايران اجرا شد

در قالب ليکرت استفاده شد. 

3- خانواده گرايي4: اين شاخص، نگرش فرد در ارتباط با تبعيت و درک 

ارزش هاي سلسله  مراتبي سنتي در خانواده، تعهد به خانواده و ارزش هاي 

وابسته به آن را مي سنجد. خانواده گرايي برحسب ارزش هاي خانواده5 در 

قالب گويه هايي با طيف ليکرت سنجيده شده است.

1- achievement
2- specifity
3- globalism
4- familialism
5- family values



119

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                                          تبیین جامعه شناختي تأثیر فرایند نوسازي در ساختار خانواده

جدول 3( تعاریف عملیاتي متغیر نوسازي اجتماعي

گویه هاابعاد/ شاخص هامتغیر

نوسازی 
اجتماعي

برخورداري از 
متغیرهاي الگویي 

مدرن

عام گرایي
1( غریبه ها هیچ وقت جاي قوم و خویش را نمي گیرند.

2( اگر کسي جایي کار مي کند، هر وقت الزم بود، باید 
کار دوستان، آشنایان و رفقا را راه بیاندازد.

فردگرایي
3( همیشه در زندگي دنبال پیشرفت خودم هستم.

4( من کارها را اغلب خودم به تنهایي انجام مي دهم.
5( سعي مي کنم مستقل از دیگران زندگي کنم.

بي طرفي 
عاطفي

6( هرکسي مسئول برطرف کردن مشکالت و نیازهاي 
خودش است.

7( فردا را کسي ندیده است و آدم عاقل باید به فکر 
امروز خود باشد. 

اکتساب

8( آدم با تالشش مي تواند به هر چیزي که مي خواهد 
برسد.

9( هر کسي موقعیتش را باید بر اساس شایستگي هاي 
شخصي خودش ارتقاء بدهد.

تفکیک
10( معموالً به جنبه هاي مهم زندگي ام توجه مي کنم.

برخورد  رجوع  ارباب  عنوان  به  مردم  با  معموال   )11
مي کنم.

جهاني گرایي
12( اینکه کجاي دنیا زندگي مي کنم، مهم نیست، مهم این است که 

یک انسان هستم.
13( براي من ایراني بودن یا غیر ایراني فرقي نمي کند.

خانواده گرایي 
14( خانواده، مهم ترین چیز براي من در زندگي است.

15( تمام تالش خود را حتي به قیمت رفاه و سالمتي خویش براي 
اعضاي خانواده انجام مي دهم.

6-2-2- نوسازي فرهنگي

نوسازي فرهنگي در اين تحقيق بر اساس 3 شاخص تقديرگرايي، برابري/

مساوات طلبي جنسي و مصرف رسانه اي سنجيده شده است.
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الف- تقديرگرايي1: از نظر راجرز، تقديرگرايي، درجه اي از درک فرد سا

اين  در  )ازکيا، 1377: 59(.  است  آينده  کنترل  در  توانايي اش  عدم  به  نسبت 

تحقيق، براي سنجش تقديرگرايي در بين خانواده ها، بر اساس تحقيقات آزاد 

ارمکي )1376( و محسني )1379( و همچنين گويه هاي محقق ساخته، از 

گويه هايي استفاده شده و طي آن از پاسخ گويان خواسته شده است تا ميزان 

موافقت خود را در قالب طيف ليکرت نشان دهند. 

ــاوات طلبي جنسي  ــي2: برابري/مس ــري/ مساوات طلبي جنس ب- براب

ــنجد  ــرد نسبت به دو جنس زن و مرد را مي س ــرش مساوات طلبانه ي ف نگ

ــي در بين خانواده ها از  ــق، برابري جنس ــن تحقي (Turner, 1970:188). در اي

طريق گويه هايي سنجيده شد که بر اساس جمع اين گويه ها، شاخص برابري 

جنسي ساخته شد. 

از  استفاده  ميزان  معناي  به  رسانه اي  مصرف  رسانه اي3:  مصرف  ج- 

است  شده  رسانه هاي جمعي  به  محدود  تحقيق،  اين  در  که  رسانه هاست 

)شکربيگي 1390: 146(. در اين پژوهش، براي سنجش مصرف رسانه اي، ميزان 

استفاده ي خانواده ها از رسانه هايي مانند روزنامه، مجله، اينترنت و ماهواره در 

قالب طيف ليکرت سنجيده شده است.

1- Fatalism
2- Sex equality/egalitarian
3- Media consumption
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جدول 4- تعاریف عملیاتي متغیر نوسازي فرهنگي

گویه هاابعاد/ شاخص هامتغیر

نوسازی فرهنگي

تقدیرگرایي
1( سرنوشت هرکسي از قبل تعیین شده است و نمي توان آن را تغییر 

داد.
2( اگر خدا مي خواست، وضع ما از اینکه االن هست، بهتر بود.

برابري/
مساوات طلبي 

جنسي

3( زن، همیشه زن است و هیچ وقت نمي تواند مثل یک مرد در جامعه 
ظاهر شود.

4( زن و مرد باید کارهاي خانه را با هم انجام دهند.
5( زن هم باید بتواند مثل مرد بیرون از خانه هم کار کند و هم درس 

بخواند.

مصرف 
رسانه اي

اندازه از رسانه هاي زیر استفاده مي شود؟  6( در خانواده شما، تا چه 
روزنامه/مجله، اینترنت و ماهواره

6-2-3- نوسازي رواني

ــبک هاي شناختي،  ــطوح ارزش ها، س ــر در س ــي به تغيي ــازي روان نوس

ــايه ي تجاربي چون  ويژگي هاي شناختي و جز اينها اطالق مي شود که در س

ــه، تماس با رسانه هاي جمعي و استخدام در  اقامت در شهر، رفتن به مدرس

بنگاه هاي مدرن به دست مي آيد. اين نوسازي رواني در نهايت به رفتارهايي 

منجر مي شود که داّل بر توسعه ي اقتصادي و سياسي جامعه است )بنوعزيزي، 

ــخ گويان، از 3  ــازی رواني پاس ــنجش نوس 1374: 13(. در اين مقاله، براي س

ــص فرعي به نام هاي برخورداري از ويژگي هاي انسان مدرن، انگيزه ي  شاخ

پيشرفت و همدلي استفاده شده است.

الف- برخورداري از ويژگي هاي انسان مدرن: از نگاه اينکلس و اسميت، 

انسان مدرن شامل دو بعد داخلي و خارجي است که جنبه ي داخلي آن به 

به  نيز  نو و جنبه ي خارجي آن  انسان  وجه  نظرها، ارزش ها و احساسات 
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محيط انسان نو اشاره دارد )ازکيا، 1377: 110(. در اين پژوهش، براي سنجش سا

اين شاخص، از گويه هايي با طيف ليکرت استفاده شد.

ب- انگيزه پيشرفت1: بنا به اعتقاد مک کله لند، انگيزه ي پيشرفت بر تمايل 

فرد در نائل  شدن به تفوق و کمال در زندگي تأکيد دارد )ازکيا، 1370: 82(. 

در اين مقاله، براي سنجش شاخص انگيزه ي پيشرفت در بين خانواده ها، از 

گويه هايي با طيف ليکرت استفاده شد.

ــرشار از  ــه معناي قدرت تطابق فرد با محيط س ــي2: همدلي ب ج- همدل

ــي، 1380: 132(. در  ــت )اردبيل ــي، در شرايط مختلف و متغير اس دگرگون

ــنجش ميزان همدلي در بين خانواده ها از گويه هايي  پژوهش حاضر، براي س

با طيف ليکرت استفاده شد.
جدول 5- تعاریف عملیاتي متغیر نوسازي رواني

گویه هاابعاد/ شاخص هامتغیر

نوسازی 
رواني

برخورداري از ویژگي هاي 
انسان مدرن

1( فکر مي کنم انسان باید از هر چیز نو در زندگي استقبال کند.
2( همیشه براي کارهایم از قبل برنامه ریزي مي کنم.

انگیزه پیشرفت
3( سعي مي کنم فردایم بهتر از امروز باشد.

4( وقتي کار دشواري را انجام مي دهم، آن قدر تالش مي کنم تا 
در نهایت بتوانم در آن موفقیت حاصل کنم.

همدلي
5( دوست داشتم یک شغل پردرآمد در جامعه داشتم.

6( گاهي اوقات خودم را جاي مسئولین قرار مي دهم و راجع به 
مسائل فکر مي کنم.

1- Need for acheivement
2- Empathy
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 6-2-4- نوسازي سیاسي

نوسازي سياسي داللت بر گسترش نهادهاي دموکراتيک و مشارکت مردم 

در امور سياسي جامعه دارد )ازکيا و غفاري، 1377: 90(. در اين تحقيق، نوسازي 

سياسي در قالب شاخص کارآيي سياسي سنجش شده است. کارآيي سياسي1، 

به معناي اعتقاد فرد به اين است که آيا تغيير سياسي و اجتماعي ممکن است 

يا خير(Schwarzer, 2011: 5). براي سنجش اين شاخص، گويه هايي با طيف 

ليکرت طراحي شده است.
جدول 6- تعاریف عملیاتي متغیر نوسازي سیاسي

گویه هاابعاد/ شاخص هامتغیر

کارآیي سیاسينوسازی سیاسی

1( فکر مي کنم مقامات و مسئوالن کشوري به نظرات افرادي مثل 
من احتیاجي ندارند.

2( رأي  دادن تنها راهي است که افرادي مثل من مي توانند حرفشان 
را بزنند.

3( من مسائل سیاسي کشورم را به آساني درک مي کنم.
مطلع  آن  از  ما  که  شکلي  به  اغلب  کشوري  مهم  تصمیمات   )4

نمي شویم، گرفته مي شود.

7- یافته های تحقیق

از  نفر   400 بين  در  تکميل  شده  پرسش نامه هاي  از  حاصل  داده هاي 

آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  مازندران،  استان  در  سرپرستان خانوار ساکن 

SPSS19 تجزيه و تحليل  شده اند. براي شناسايي توزيع متغيرهاي وابسته و 

مستقل تحقيق، از آمار توصيفي استفاده شد. براي آزمون فرضيه های تحقيق 

1- Political efficacy
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مبني بر تفاوت متغيرهاي مستقل و وابسته نيز، از آزمون t با دو نمونه ي سا

مستقل و برای تأثير متغير فرايند نوسازی بر ساختار خانواده از معادالت 

ساختاری با استفاده از نرم افزاز Lisrel استفاده شد.

7-1- تحلیل یک متغیره

بر اساس نتايج جدول شماره ي 7، در مورد موضوع پژوهش، متغيرهای 

زمينه ای پاسخ گويان در استان به شرح ذيل می باشد:

الف- جنس: 69/8 درصد از پاسخ گويان، مرد و 30/2 درصد آنها زن 

بوده اند.

ب- سن: از بين کل پاسخ گويان استان، 26/2 درصد در گروه سني 29 

سال و کمتر، 8/8 درصد از آنان در گروه سني 30 تا 34 سال و 13/12 درصد 

در گروه سني 35 تا 39 سال، 9/5 درصد در گروه سني 40 تا 44 سال و 42/2 

درصد در گروه سني باالتر از 45 سال بوده اند. 

ج- تحصيالت: از نظر تحصيالت، 34/2 درصد از کل پاسخ گويان داراي 

تحصيالت زير ديپلم، 28 درصد ديپلم و 14 درصد فوق ديپلم، 19/5 درصد 

ليسانس و 4/2 درصد فوق ليسانس و باالتر بوده اند. 

د- تحصيالت همسر: 50/5 درصد از کل پاسخ گويان داراي تحصيالت 

زير ديپلم، 18/2 درصد ديپلم و 9 درصد فوق ديپلم، 19 درصد ليسانس و 

3/2 درصد فوق ليسانس و باالتر بوده اند.

بيکار  به ترتيب  از نظر شغلي، پاسخ گويان استان مازندران  هـ- شغل: 

)12/5 درصد(، کارگر )23/5 درصد(، کارمند )26/5 درصد( و آزاد )37/5 



125

13
92

یز 
پای

 / 
61

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                                          تبیین جامعه شناختي تأثیر فرایند نوسازي در ساختار خانواده

درصد( بوده اند.

به  مازندران  استان  پاسخ گويان  همسر،  شغل  نظر  از  همسر:  شغل  و- 

ترتيب بيکار )46/8 درصد(، کارگر)9/2 درصد(، کارمند )16/5 درصد( و 

آزاد )27/5 درصد( بوده اند.

ز- ميزان هزينه خانوار: 14/92 درصد از پاسخ گويان زير500 هزار تومان، 

تا 1500  درصد 1001  تومان، 26/8  ميليون   1 تا  هزار  درصد 501   54/2

ميليون تومان، 4/2 درصد 1/501 تا 2 ميليون تومان و 0/5 درصد بيشتر از 2 

ميليون تومان در خانواده هزينه داشته اند. 
جدول 7- توزیع نسبي پاسخ گویان برحسب متغیرهاي زمینه اي

طبقاتمتغیر
توزیع

طبقاتمتغیر
توزیع

درصدفراوانيدرصدفراواني

جنس
27969/8مرد

12130/2زن

400100کل نهایی

سن

2910526/2 سال و کمتر

شغل

5012/5بیکار

9423/5کارگر30358/8 تا 34 سال

10626/5کارمند355313/2 تا 39 سال

15037/5آزاد40389/5 تا 44 سال

4516942/2 سال و باالتر

400100کل نهایي400100کل نهایي
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طبقاتمتغیر
توزیع

طبقاتمتغیر
توزیع

درصدفراوانيدرصدفراواني

تحصیالت

13734/2زیر دیپلم

شغل 
همسر

18746/8بیکار

379/2کارگر11228دیپلم

6616/5کارمند5614فوق دیپلم

11027/5آزاد7819/5لیسانس

فوق لیسانس و 
174/2باالتر

400100کل نهایي400100کل نهایي

تحصیالت 
همسر

20250/5زیر دیپلم

میزان 
هزینه ي 
خانوار

زیر 500 هزار 
5714/2تومان

501 هزار تا1 7318/2دیپلم
21754/2میلیون تومان

1001 تا1500 369فوق دیپلم
10726/8میلیون تومان

1501 تا 2 7619لیسانس
174/2میلیون تومان

فوق لیسانس و 
بیشتر از 2 میلیون 133/2باالتر

20/5تومان

400100کل نهایي400100کل نهایي

7-2- تحلیل دو متغیره

در اين پژوهش به منظور آزمون تفاوت ميانگين هر يک از مؤلفه های متغير 

مستقل )فرايندهای نوسازی( و متغير وابسته )ساختار خانواده( در گروه های 

نقاط شهری و روستايی استان، از آزمون تی دو گروه مستقل، استفاده شده 

است. البته قبل از اجراي اين آزمون، ابتدا دو فرض زير مطرح شدند: 
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H0 = ميزان ميانگين هر يک از مؤلفه های متغيرهای تحقيق )فرايندهای 

نوسازی و ساختار خانواده( در دو گروه ساکنين نقاط شهری و روستايی 

استان يکسان است.

H1 = ميزان ميانگين هر يک از مؤلفه های متغيرهای تحقيق )فرايندهای 

نوسازی و ساختار خانواده( در دو گروه ساکنين نقاط شهری و روستايی 

استان متفاوت است. 
جدول 8- نتایج حاصل از آزمون t دو گروه مستقل بین متغیرمستقل و متغیرهاي وابسته

سطح 
معني داري

)Sig(

ارزش
T

انحراف معیار میانگین محل سكونت متغیرها

0/000 25/639
18/516 126/70 شهری*

فرایند نوسازی
10/643 88/78 روستایی**

0/000 21/997
8/354 56/44 شهری

نوسازی اجتماعی
6/398 39/78 روستایی

0/000 19/573
3/366 28/24 شهری

نوسازی فرهنگی
4/767 20/17 روستایی

0/000 17/530
4/973 25/02 شهری

نوسازی روانی
3/455 17/61 روستایی

0/000 17/313
3/110 16/82 شهری

نوسازی سیاسی
3/300 11/22 روستایی

0/000 -16/458
1/328 1/78 شهری

نوع خانواده
1/356 3/99 روستایی
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سطح سا

معني داري
)Sig(

ارزش
T

انحراف معیار میانگین محل سكونت متغیرها

0/000 -10/565
2/460 9/22 شهری

ساختار قدرت
3/011 12/17 روستایی

0/689 -0/401
2/083 4/30 شهری

روابط خویشاوندی
1/260 4/37 روستایی

0/831 0/213
2/741 10/73 شهری

نگرش به ازدواج
2/929 10/67 روستایی

0/245 1/169
1/342 4/30 شهری نگرش به سن 

1/386ازدواج 4/24 روستایی

0/000 9/501
2/915 11/49 شهری استقالل خواهی 

زنان
2/529 8/87 روستایی

0/019 2/363
1/309 4/20 شهری

نگرش و رفتار 
1/353باروری 3/88 روستایی

0/000 -21/413
2/425 5/30 شهری نگرش به 

3/559فرزندآوری 11/73 روستایی

**n=220*n= 180 

در جدول شماره ي 8، آزمون تفاوت ميانگين متغيرهای مستقل و وابسته 

را بر حسب نقاط شهری و روستايی پاسخ گويان به نمايش گذاشته شده که 

نتايج آن به شرح زير مي باشد:

الف- طبق نتايج آزمون t مشخص شد که ميانگين متغيرهای نوسازی 

بين  در  سياسی،  نوسازی  و  روانی  نوسازی  فرهنگی،  نوسازی  اجتماعی، 
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شهری ها از روستاييان بيشتر بوده است و اين تفاوت به لحاظ آماری در 

سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و اطمينان 0/99 نيز معني دار می باشد. بر اين 

اساس، شهری ها نسبت به روستاييان ميزان بيشتری از ويژگی های نوسازی را 

در زندگی خود تجربه کرده اند.

خانواده  ساختار  وابسته  متغيرهای  ميانگين  تفاوت  آزمون  نتايج  ب- 

)نوع خانواده )خانواده ي گسترده(، ساختار قدرت )مردساالر( و نگرش به 

فرزندآوری( بر حسب نقاط شهری و روستايی در سطح خطاي کوچک تر 

به  نسبت  روستاييان  اساس،  اين  بر  دارد.  وجود  اطمينان 0/99  و  از 0/01 

شهری ها ميزان بيشتری از ويژگی های فوق را در زندگی خود تجربه کرده اند. 

همچنين، طبق نتايج آزمون t مشخص شد که ميانگين استقالل خواهی زنان و 

نگرش و رفتار باروری در بين شهری ها از روستاييان بيشتر بوده است و اين 

تفاوت به لحاظ آماری در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و اطمينان 0/99 نيز 

معني دار می باشد و در نهايت نيز مشخص شد بين ميانگين متغيرهای روابط 

خويشاوندی، نگرش به ازدواج و نگرش به سن ازدواج تفاوت معني داری به 

لحاظ آماری در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و اطمينان 0/99 وجود ندارد.

7-3- مدل یابی معادالت ساختاری متغیر ساختار خانواده )نقاط شهری(

در اين قسمت روابط يکپارچه و متعامل بين متغيرها در قالب معادالت 

مؤلفه های  نوسازی( در  )فرايند  متغير مشهود  تأثير  و  ساختاري رگرسيون 

متغير مشهود )ساختار خانواده( در نقاط شهری استان آزموده شد تا ميزان 

اثرگذاری هر يک از متغيرها را مشخص کند.
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ــون فرضيه هاي تحقيق از روش مدل يابي سا ــه منظور تحليل داده ها و آزم ب

ــت.  ــتفاده شده اس ــزار ليزرل (Lisrel) نيز اس ــاختاري و نرم اف ــادالت س مع
ــن صفر و يک هستند و  ــای  IFI 1, GFI2, AGFI3, NFI4, CFI5 بي شاخص ه
ــاهده شده  هرچه به يک نزديک تر باشد، نيکويی برازش مدل با داده های مش

بيشتر است )هومن، 1384: 78(.
شده  آورده  تغيير  بدون  نرم افزار  خروجی  بخش،  اين  در  که  آنجا  از 
است، قبل از مشاهده ي خروجی نرم افزار، جهت شناسايی عالئم اختصاری 

متغيرهای مکنون و مشاهده ای، جدول شماره ي 9 ارائه شده است.
جدول 9- راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل

عالمت اختصاریشاخص

Family typeنوع خانواده

Power structureساختار قدرت

Family relationshipروابط خویشاوندی

Attitude mariageنگرش به ازدواج

Attitude ageنگرش به سن ازدواج

Dependency womenاستقالل خواهی زنان

Attitude to fertilitytyنگرش و رفتار باروری

Attitude to fecundityنگرش به فرزندآوری

Modernismنوسازی

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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• فرض هاي پژوهشي و آماری آزمون	

- فرض صفر: کليت مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی در 

مؤلفه های ساختار خانواده در نقاط شهری استان تأييد نمي شود.

- فرض یک: کليت مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی در 

مؤلفه های ساختار خانواده در نقاط شهری استان تأييد مي شود.
H0: RMSEA ≥ 0.10 

H1: RMSEA < 0.10 

 
الگوي روابط علي در مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی در 

مؤلفه های ساختار خانواده در نقاط شهری استان مبتني بر نرم افزار معادالت 

ساختاري ليزرل در نمودارهای شماره )2(، )3( و )4( منعکس شده اند.

 

نمودار 2- برآوردی نرم افزار   
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      نمودار 3- استاندارد نرم افزار                  نمودار 4- تی نرم افزار

در اين تحقيق، خروجی شاخص های برازش مدل بدين صورت گزارش 

 08/2χ2/df=  ،058/0RMSEA=، 94/0 GFI=  ،95/0 =AGFI  ،91/0=NFI ،92/0 NNFI= 96/0و CFI= . 

 
شده است: 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت که مدل فوق برازش خوبي از داده هاي دنياي 

واقعي داشته است، يعني اين در کليت مدل معادله ي ساختاری، تأثير متغير 

فرايند نوسازی در مؤلفه های ساختار خانواده نقاط شهری استان تأييد شده 

و برازش معنی دار دارد. ميزان اثرگذاری مستقيم هر يک از ابعاد بر اساس 

خروجی نرم افزار به شرح ذيل ارائه مي شود:
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جدول 10- آزمون فرضیه های تحقیق )تأثیر نوسازی در مؤلفه های ساختار خانواده در 

نقاط شهری

ضریب فرضیه ها
نتیجه ي مقدار تیاستاندارد

فرضیه

تأیید33/41-0/91-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در نوع خانواده دارد.

تأیید8/44-0/50-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در ساختار قدرت دارد.

تأیید21/80-0/83-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در روابط خویشاوندی دارد.

رد0/010/08فرایند نوسازی تأثیر معنی داری بر نگرش به ازدواج دارد.

تأیید0/9336/40فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در نگرش به سن ازدواج دارد.

تأیید0/8322/20فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در استقالل خواهی زنان دارد.

تأیید0/8928/25فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در نگرش و رفتار باروری دارد.

تأیید22/69-0/84-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در نگرش به فرزندآوری دارد.

نتايج جدول شماره ي 10، در مورد تأثير متغير نوسازی در مؤلفه های 

متغير ساختار خانواده در نقاط شهری استان به شرح ذيل است:

فرضيه ي اول نشان می دهد که مقدار تی برابر با 33- شده و اين مقدار 

بزرگ تر از 2 می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در نوع خانواده تأييد 

مي شود. همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/91- می باشد که اين بيانگر 

تأثيرگذاری قوی و معکوس است.

در فرضيه ي دوم، با توجه به اينکه مقدار تی )8-( بيشتر از 2 شده است، 

اثرگذاری متغير نوسازی در ساختار قدرت تأييد شد. مقدار ضرايب استاندارد 

شدت تأثير برابر با 0/50- می باشد که می توان گفت ميزان اثرگذاری متوسط 

و معکوس است.
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در فرضيه ي سوم، با توجه به اينکه مقدار تی برابر با 21- شده و اين سا

مقدار بزرگتر از 2 است؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در روابط خويشاوندی 

تأييد نمي شود. همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/83- می باشد که اين 

بيانگر تأثيرگذاری قوی و معکوس است.

در فرضيه ي چهارم، می توان گفت با توجه به اينکه مقدار تی )0/08( 

کمتر از 2 شده است؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی بر نگرش به ازدواج تأييد 

نمی شود. 

در فرضيه ي پنجم، با تأکيد به اينکه مقدار تی برابر با 36- شده و اين 

به سن  نگرش  بر  نوسازی  متغير  اثرگذاری  لذا  است؛   2 از  بزرگتر  مقدار 

ازدواج تأييد نمي شود. همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/93 می باشد 

که اين بيانگر تأثيرگذاری قوی و مثبت است. در نتيجه، هرچه گرايش به 

نوسازی بيشتر، نگرش به سن ازدواج باالتر می رود.

در فرضيه ي ششم، مقدار تی برابر با 22 شده و اين مقدار بزرگتر از 2 

می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در استقالل خواهی زنان تأييد مي شود. 

همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/83 و قوی و مثبت است. از اين رو، 

هرچه گرايش به نوسازی بيشتر، استقالل خواهی زنان بيشتر می شود.

در فرضيه ي هفتم، مقدار تی برابر با 28 شده و اين مقدار بزرگتر از 2 

می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در نگرش و رفتار باروری تأييد مي شود. 

همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/89 و قوی و مثبت است. بنابراين، 

هرچه گرايش به نوسازی بيشتر باشد، نگرش و رفتار باروری کمتر می شود.
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در فرضيه ي هشتم، مقدار تی برابر با 22- شده و اين مقدار بزرگتر از 2 

می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی بر نگرش به فرزندآوری تأييد مي شود. 

همچنين ميزان شدت اين تأثير برابر با 0/84، قوی و معکوس می باشد، هر 

چه گرايش به نوسازی بيشتر باشد، گرايش به فرزندآوری کمتر می شود.

7-4- مدل یابی معادالت ساختاری متغیر ساختار خانواده )نقاط روستایی(

در اين قسمت نيز روابط يکپارچه و متعامل بين متغيرها در قالب معادالت 

مؤلفه های  نوسازی( در  )فرايند  متغير مشهود  تأثير  و  ساختاري رگرسيون 

متغير مشهود )ساختار خانواده( در نقاط روستايی استان آزموده شد تا ميزان 

اثرگذاری هر يک از متغيرها را مشخص کند.

• فرض هاي پژوهشي و آماری آزمون	

فرض صفر: کليت مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی در 

مؤلفه های ساختار خانواده در نقاط روستايی استان تأييد نمي شود.

فرض يک: کليت مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی در 

مؤلفه های ساختار خانواده در نقاط روستايی استان تأييد مي شود.

H0: RMSEA ≥ 0.10 

H1: RMSEA < 0.10 

الگوي روابط علي در مدل معادله ي ساختاری اثرگذاری متغير نوسازی  

نرم افزار  بر  مبتني  استان  روستايی  نقاط  در  خانواده  ساختار  مؤلفه های  در 

معادالت ساختاري ليزرل در نمودارهای شماره ي )5(، )6( و )7( منعکس 

شده اند.
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نمودار 5- برآوردی نرم افزار 

  

     نمودار 6- استاندارد نرم افزار                  نمودار 7- تی نرم افزار  
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خروجی شاخص های برازش مدل بدين صورت گزارش شده است: 
20/2χ2/df= ،052/0RMSEA= ،90/0GFI=  ،92/0 =AGFI  ،92/0=NFI ، 92/0 NNFI= 95/0وCFI=.  

بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که مدل فوق برازش خوبي از داده هاي 

دنياي واقعي داشته است، يعني در مجموع، کليت مدل معادله ي ساختاری 

تأثير متغير فرايند نوسازی در مؤلفه های ساختار خانواده نقاط روستايی استان 

تأييد شده و برازش معنی دار دارد. ميزان اثرگذاری مستقيم هر يک از ابعاد بر 

اساس خروجی نرم افزار بدين شرح ارائه خواهد شد: 
جدول 11- آزمون فرضیه های تحقیق )تأثیر نوسازی در ساختار خانواده در نقاط روستایی(

فرضیه ها
ضریب 
استاندارد

نتیجه ي فرضیهمقدار تی

رد0/56-0/04-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در نوع خانواده دارد.

تأیید2/21-0/16-فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در ساختار قدرت دارد.

فرایند نوسازی تأثیر معنی داری در روابط خویشاوندی 
رد0/020/29دارد.

ازدواج  به  نگرش  در  معنی داری  تأثیر  نوسازی  فرایند 
رد0/92-0/07-دارد.

سن  به  نگرش  در  معنی داری  تأثیر  نوسازی  فرایند 
رد0/41-0/03-ازدواج دارد.

خواهی  استقالل  در  معنی داری  تأثیر  نوسازی  فرایند 
رد0/40-0/03-زنان دارد.

رفتار  و  نگرش  در  معنی داری  تأثیر  نوسازی  فرایند 
رد0/56-0/04-باروری دارد.

به  نگرش  در  معنی داری  تأثیر  نوسازی  فرایند 
رد0/01-0/00-فرزندآوری دارد.
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نتايج جدول شماره ي 11، در مورد تأثير متغير نوسازی در مؤلفه های سا

متغير ساختار خانواده در نقاط روستايی استان به شرح ذيل می باشد:

در فرضيه ي اول، مقدار تی برابر با 0/56- شده و اين مقدار کوچک تر 

از 2 می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی بر نوع خانواده پذيرفته نمي شود.

در فرضيه ي دوم، مقدار تی )2/21-( بيشتر از 2 شده، لذا اثرگذاری متغير 

نوسازی در ساختار قدرت تأييد مي شود. مقدار ضرائب استاندارد شدت تأثير 

برابر با 0/16- ضعيف و معکوس می باشد.

در فرضيه ي سوم، مقدار تی برابر با 0/29 شده و اين مقدار بزرگ تر از 2 

می باشد؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در روابط خويشاوندی تأييد نمي شود. 

در فرضيه ي چهارم، مقدار تی )0/92-( و کمتر از 2 شده؛ لذا می توان 

گفت اثرگذاری متغير نوسازی در ساختار قدرت تأييد نمي شود.

در فرضيه ي پنجم، مقدار تی برابر با 0/41- شده و کوچک تر از 2 می باشد؛ 

لذا اثرگذاری متغير نوسازی در نگرش به سن ازدواج تأييد نمي شود.

در فرضيه ي ششم، مقدار تی برابر با 0/40- شده و اين مقدار کوچک تر 

از 2 است؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در استقالل خواهی زنان رد می شود. 

در فرضيه ي هفتم، مقدار تی برابر با 0/56- شده و اين مقدار کوچک تر از 

2 است؛ لذا اثرگذاری متغير نوسازی در نگرش و رفتار باروری رد می  شود. 

در فرضيه ي هشتم، مقدار تی برابر با 0/01- شده و اين مقدار کوچک تر 

تأييد  فرزندآوری  به  نگرش  در  نوسازی  متغير  اثرگذاری  لذا  است؛   2 از 

نمي شود.
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8- بحث و نتیجه گیري

اجراي  دليل  به  بيشتر  اخير  دهه ي  چند  در  ايران  در  خانواده  نهاد 

سياست هاي مبتني بر برنامه هاي نوسازي و تغييرات فرهنگي متأثر از آن، 

دستخوش تغييرات مهمي شده که اين تغييرات، ساختار خانواده ي ايراني 

را به چالش کشيده است. مقاله ي حاضر  تأثير فرايند نوسازی در ساختار 

متغير  نوسازی  فرايند  است.  کرده  بررسي  را  مازندران  استان  خانواده هاي 

مستقل و متغيرهای ساختار خانواده به عنوان متغير وابسته است.

در اين تحقيق، با توجه به ماهيت جامعه ي آماري، برخورداري خانواده 

از فرايند نوسازی )نوسازي اجتماعي، رواني، فرهنگی و سياسی( بررسي 

الگويي  متغيرهاي  مفهوم  اجتماعي،  نوسازي  ديدگاه  ميان  از  است.  شده 

پارسونز مبني بر جهت گيري هاي ارزشي ناظر بر کنش انسان و شاخص های 

جهانی گرايی و خانواده گرايی بررسي و ارتباط آن با ساختار خانواده در استان 

آزموده شده است. نوسازي فرهنگي نيز بر اساس شاخص های تقديرگرايي، 

برابري/مساوات طلبي جنسي و مصرف رسانه اي سنجيده شده است )ازکيا 

و غفاری، 1377؛ ازکيا، 1377؛Toren, 1970 ؛ شکربيگي، 1390(. بر اساس ديدگاه 

نوسازي رواني نيز به سنجش مفهوم برخورداري از ويژگي هاي انسان مدرن، 

انگيزه ي پيشرفت و همدلي در بين خانواده ها پرداخته شد. در نهايت نوسازي 

سياسي که داللت بر گسترش نهادهاي دموکراتيک و مشارکت مردم در امور 

سياسي جامعه دارد، در قالب شاخص کارآيي سياسي سنجش شده است. در 

بعد ساختاری، تغيير خانواده از گسترده به هسته ای، افزايش خانوده های تک 
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والد، افزايش خانواده های تک نفره و... نمونه ای از اين تأثيرات است )ازکيا و سا

غفاري، 1377؛ Schwarzer,2011؛ چپل، 1388(. 

نتايج آزمون نشان داد که تفاوت معني داری بين ميانگين متغيرهای نوع 

خانواده، ساختار قدرت و نگرش به فرزندآوری نقاط شهری و روستايی 

بيشتری  ميزان  شهری ها  به  نسبت  روستاييان  اساس،  اين  بر  دارد.  وجود 

ميانگين  را در زندگی خود تجربه کرده اند. همچنين،  از ويژگی های فوق 

استقالل خواهی زنان و نگرش و رفتار باروری در بين شهری ها از روستاييان 

بيشتر بوده است و در نهايت نيز مشخص شد بين ميانگين متغيرهای روابط 

خويشاوندی، نگرش به ازدواج و نگرش به سن ازدواج تفاوت معني داری 

به لحاظ آماری در سطح خطاي کوچک تر از 0/01 و اطمينان 0/99 وجود 

ندارد. محمدپور در مطالعه ي  خود پيرامون فرايند و پيامدهاي نوسازي در 

شهرستان سردشت بر تأثيرات نوسازي در تغييرات ايجاد شده در خانواده 

تأکيد دارد )محمدپور، 1380(.

ارزش هاي  رشد  و  شهرنشيني  نتيجه ي  در  خانوادگي  اقتصاد  افول 

داده است.  را کاهش  احتمال شکل گيري خانواده هاي گسترده  فردگرايانه، 

اسملسر، اعتقاد دارد که واحدهاي وسيع خويشاوندي در پي روند نوسازي، 

گستردگي خود را از دست مي دهند. الجوردي در مطالعه ي ساختار قدرت 

در خانواده به اين نتيجه رسيد که هر کدام از زن و شوهر ها در حوزه هاي 

پژوهش  يافته های  )الجوردي، 1376(.  مي گيرند  تصميم  مستقل خاص خود 

مجرب نيز نشان داد که ساختار قدرت در طول سه نسل تغيير کرده است. 
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در نسل سوم بهبود وضعيت زنان و کاهش اشکال سنتي اعمال قدرت مردان 

ديده مي شود )مجرب، 1381(. 

يکي از تأثيرات فرايند نوسازی که بسيار چشمگير بوده، کاهش تدريجي 

باروري است که فهم اين مسئله با عوامل ديگري همچون افزايش تحصيالت 

ــال 1391، در نقاط  ــت. در س زنان و تغيير در نقش هاي جنسيتي مفهوم اس

ــي 107/8 و در نقاط  ــر و نسبت جنس ــر، 12882 دخت ــري 13890 پس شه

ــتايي، 8864 پسر، 8349 دختر و نسبت جنسي 106/2 مي باشد )وزارت  روس

ــتقالل خواهی زنان نبايد از اين نکته ي مهم  ــور، 1392(. در مورد کار و اس کش

ــاي اجتماعي موجب شده  ــه امروزه شرايط اقتصادي و اجباره غافل شد ک

ــت تا در برخي موارد، حق انتخاب از زنان براي ماندن درون خانه سلب  اس

ــواده و همسرش ورود به بازار کار را  ــود و زن براي حمايت مالي از خان ش

ــر حضور تمام وقت در منزل ترجيح دهد. از طرفي ورود زنان به بازار کار  ب

ــر بعد خانواده اثر مي گذارد و زن ها مايل يا ناچارند که ديرتر بچه دار شوند  ب

ــر، تمايل زنان به تحصيل و  ــوی ديگ ــاي کمتري داشته باشند. از س و بچه ه

ــازی است، از علل افزايش  اشتغال، که خود نيز متأثر از تفکرات جريان نوس

ــور، ميانگين سن  ــان می دهد، در کش ــن ازدواج می باشد. چنانچه آمار نش س

ــال 1390  ــال در س ــال 1385 به 26/7 س ــال در س ازدواج مردان از 26/2 س

افزايش يافت و در مورد زنان نيز از 23/3 سال در سال 1385 به 23/4 سال 

ــت، همچنين سن ازدواج مردان از 24 سال  ــال 1390 افزايش يافته اس در س

ــال و سن ازدواج زنها از 20 سال به 23/5 افزايش يافته است )مرکز  به 27 س
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آمار ايران،1390(. مطالعه ي َگوين جونز بيانگر همين موضوع است و نشان داد سا

ــال در دهه ي  ــال در دهه ي 1950 به 21/4 س ــن ازدواج زنان از 17 س که س

ــيني، گسترش آموزش و  ــت و اين با افزايش شهرنش 1970 افزايش يافته اس

تحصيالت براي دختران و مشارکت زنان در بخش مدرن اقتصاد همراه بوده 

ــال 1355، در هر خانواده ي ايرانی به  ــت (Jones, 1981: 255-278). در س اس

صورت متوسط 5 نفر زندگی می کردند که اين تعداد در سال 1385 به 4 نفر 

و در سال 1390 به 3/55 نفر کاهش يافت )مرکز آمار ايران، 1390(. با توجه به 

اينکه 29 درصد جمعيت کشور روستايی و 71 درصد شهری است. کوچک 

ــدن ابعاد خانواده، آزادي عمل را براي زنان افزايش داده و تقاضاي آنها را  ش

ــتر مي کند و  ــارکت اجتماعي بيش براي اشتغال و تحصيل و به طور کلي مش

همين امر زمينه ساز برابري جويي بيشتر زنان و مردان مي شود. 

بخش عمده  ای از پديد آمدن مشکالت خانواده ها در جامعه ي امروزی 

به فرايند نوسازی و طرز تلقی که در آن اتفاق افتاده، بر می گردد. خانواده 

فرايندی تعاملی دارد که هم مرد و هم زن در ساختار آن مسئوليت دارند، 

نابرابری و  باشد،  نگيرد و رابطه يک طرفه  تعامل صورت  اين  هنگامی که 

تغييرات در ساختار خانواده به وجود می آيد. نظريه ي نوسازی بيان می کند 

که وقتی جامعه ای در مسير تغييرات اجتماعی قرار گيرد، به دگرگونی هايی 

مانند تحول و تغيير در خانواده، تغيير در قواعد ازدواج و ... منجر می شوند. 

زير  به شرح  يافته ها  اساس  بر  تحقيق  اين  پيشنهادهاي  مهم ترين  بنابراين، 

است:
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الف- در فرايند نوسازی، نهاد خانواده، تحوالت و دگرگونی هاي متعددي 

را در سطح ساختاري تجربه کرده است. به طور کلی، نهاد خانواده در هر 

جامعه متأثر از تحوالتی که در آن جامعه رخ داده است، دستخوش تغييرات 

می شوند. ضروري است که نهاد خانواده بايد خود را با شرايط جديد انطباق 

دهد و در راستاي تغييرات حرکت کند. در غير اين صورت، دچار مشکل 

شده و از ايفاي نقش های خود باز می ماند. در واقع، الزم است که هنگام 

بررسی اين دگرگونی ها به شرايط حاکم بر جامعه و ميزان انطباق خانواده با 

اين شرايط نيز توجه شود. چرا که، اگر خانواده ها در برابر اين انطباق مقاومت 

با توجه به آنچه درباره ي وضعيت  کنند، دچار از هم پاشيدگی می شوند. 

خانواده در استان بيان شد، می توان گفت عوامل منجر به اين را می توان در 

سطح کالن و خرد دسته بندي کرد. در سطح کالن، بايد جامعه و تحوالت 

آن را در نظر داشت و در سطح خرد، به افراد به عنوان اعضاي خانواده و 

تحوالت آنها اشاره کرد. عمده ترين و اصلی ترين تحولی که در سطح کالن به 

وقوع پيوسته، گام نهادن در جريان نوسازی است که از مصاديق آن می  توان 

به نوسازی اجتماعی، فرهنگی، روانی و سياسی اشاره کرد. در سطح خرد، 

نگرش  و  رفتار  تغيير  آگاه تر شده،  اين جريانات  از  متأثر  اعضاي خانواده 

می دهند. نهادينه شدن اين تغييرات در اعضاي خانواده، در نهايت منجر به 

تغييرات ساختاری خانواده می شود.

ب- بدون ترديد، تغيير در ساختار خانواده به تبع تغيير در ساختارهاي 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است و همين تغييرات گسترده است 
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بنابراين، خانواده مثل هر سا که مسائلی را براي خانواده در پي داشته است. 

پديده ي ديگر اجتماعي، دچار تحوالتي شده و اين تحوالت نيز خارج از 

اراده ي افراد و متناسب با ديگر تغييرات اجتماعي رخ داده است. نقش زن 

در خانواده، قواعد ازدواج، ابعاد خانواده، الگوهاي خانواده و ... همگي در 

حال تغييرند و بديهي است با تغيير نقش ها، بخشي از ساختارهاي خانواده 

دچار اختالل مي شود. با جريان نوسازی، خانواده ي گسترده و سنتي کاهش 

يافته و شکل غالب خانواده ، خانواده ي هسته اي شده است. همچنين، نقش 

انبوه  اشتغال  با  و  رفته  ميان  از  معيشت  در  مرد  انحصاري  و  کننده  تعيين 

زنان به کارهاي خارج از خانه، قدرت چانه زني آنها در استان افزايش يافته 

است. از اين رو، برنامه ريزی بلندمدت برای حل مسائل ساختاری و اتخاذ 

سياست هايی در زمينه ي تغييرات ساختاری خانواده نظير تغيير ساختار قدرت 

در خانواده، نگرش مثبت به قواعد ازدواج، جلوگيری از تاخر سن ازدواج، 

جلوگيری از تنش و تغيير جايگاه زنان، گسترش روابط خويشاوندی، نگرش 

مثبت به رفتار باروری و تربيت فرزندان در خانواده ها الزم و ضروری است.
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