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يافت ها نشان داد در نقاط شهري ،برين نوسرازي و رار رد حمرايتي-
مراقبتي تفاو معطيداري وجود دارد و در نقراط روسرتايي برين ايرن دو
متغيّر تفاو معطيدار وجود ندارد .اما برين دو متغيّرر نوسرازي و رار رد
عاطفي در نقاط شهري و نقاط روسرتايي تفراو معطراداري ديرده نشرده
است.
خانواده هطوز هرم از اهميرت و جايگراه برابيي برخروردار اسرت .البتر برا
شواهدي مي توان ب تغييرا ار رد خانواده اشاره رد ولي اين تغييرا
در دو نقاط شهري و روستايي متفاو است.
واژگان کلیدي

نوسازي ،ار رد خانواده ،ار رد حمايتي -مراقبتي ،ار رد عاطفي.

مقدمه

1

تجرب نوسازي در جهان بازگوي ن است برنام هاي نوسازي ،زماني مرو رتر خواهرد
بود بتواند طرز فکر انسانها و روش زندگي نها را تغيير دهد و از ن جا انسانها
در چارچوب خانواده شکل گرفت اند ،ژس طبيعتاً فرايطد نوسازي در وهی نخسرت ،نهراد
خانواده را تحت تأ ير قرار ميدهد .تأ يرژذيري ار رد خانواده از فر يطد نوسازي از سوي
اسمیسررر ،)1959( 2لرنررر ،)1958( 3ژارسررونز ،)1966( 4رابررر وود ،)1977( 5ريچررارد
بمبر  ،)1963( 6ايطکیس )1976( 7و ايطگیهار  )1373( 8مورد تا يد قرار گرفت است.
در طول دو سده اخير در جريان نوسرازي ،خرانواده ايرانري دچرار تغييررا اساسري
گرديده است .تغييرا ايجاد شده در ساختار یي جامع در ده هاي اخير در ا ر اجرراي
برنام هاي متطوع نوسازي ب ويهه گسترش موزش عالي و وسائل ارتباط جمعي ،شرايط
دگرديسي نهادهاي مسیط اجتماعي را فراهم ردهاند ،ب گونر اي ر برخري نهادهراي
Modernization
Smelser
Lerner
Parsons
Wood
Lambert
Inkeless
Inglehart

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

تحلیلی بر نوسازي و کارکرد خانواده در استان مازندران

123

اجتماعي ار ردهاي سطتي خويآ را از دست داده و ار ردهاي نويطي ژيدا رردهانرد.
خانواده نيز از اين مهم مستثطي نيست ،ب طوري گون گون شدن هم جانب خرانواده
و تغيير نظام قدر در ن مشهود است ( استیز .)268 :1385 ،بطابراين ،عدهاي تغييرا
را ب معطاي زوال و فروژاشي خانواده در دوره جديد ميدانطد .افالطون ،مار س و انگیرس
و فمطيست ها هر يک ب دبيیي متفاو از ديگري ب حذف ار ردهراي سرطتي خرانواده
در جامع ميانديشطد ( زاد ارمکي .)119 : 1389 ،در مقابل ،عدهاي ب بقاي خرانواده برا
وجود تغييرا ن توج دارند .عدهاي از ار ردگرايان ساختاري تحت تأ ير انديش هراي
طت ،دور يم ،ژارسونز و مرتن مدعياند تغيير نظام ار ردي خانواده امري نامحتمل
و تصورناژذير است و خانواده ژاسخگوي اساسيترين نيازهاي انساني و اجتمراعي اسرت و
ب همين لحاظ هرگز دچار فروژاشي نخواهد شرد (هرارابمبوس .)325 : 1991 ،برا ايرن
حال ،خانواده خود ژديدهاي است ب بيان گورويچ هر لحظ در حال دگرگوني بروده و
از فراگردهاي «ساختي شدن»« ،1از ساخت افترادن»« ،2براز سراختي شردن» 3برخروردار
است .لذا ،هرگون نگرشي ب خانواده بايسرتي نگرشري ژويرا و ديرالکتيکي باشرد(مهدي،
.)64 :1354
در ايران ،نهاد خانواده در چطد ده ي اخير عمدتاً ب دليل اجراي سياستهاي مبتطي
بر برنام هاي نوسازي و تغييرا فرهطگي متأ ر از ن ،دست خوش تغييرا مهمي شرده
در نتيج ي اين تغييرا  ،ار ردهاي سطتي خانواده در ايران تضعيف شده است .ن
چ در اين ژهوهآ مد نظر است ،بررسي تغييررا رار ردي خرانواده در بسرتر فرايطرد
يا مازنردران در معرر
نوسازي در استان مازندران است .اما در ژاسخ ب اين ژرسآ
برنام هاي نوسازي قرار گرفت است يا ن  ،بايد گفت اسرتان مازنردران از برنامر هراي
نوسازي دوره ژهیوي دوم ب ويهه اصالحا ارضي و در هرم شکسرت شردن نظرام اربراب
رعيتي از بعد اجتماعي تأ يرا زيادي ژذيرفت .با وقوع انقالب سال  57در ايران ،فرايطرد
دگرگوني هاي اجتماعي شد و گسترش بيآتري يافت و ب تدريج ديگر ابعراد زنردگي
اجتماعي و اقتصادي استان مازندران را نيز فرا گرفت.

1. Structuralization
2. Desrtucturalization
3. Restructuralization
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با توج ب اين توسع و ژيشرفت جامع تا حردود زيرادي در گررو نهراد خرانواده
است ،مقال حاضر در ژي ن است تا سيبهايي ر نهراد خرانواده در فر يطرد نوسرازي
تجرب مي طد را شطاسايي نمايد تا بدين وسيی بتوان برا برنامر ريرزي هرايي در جهرت
اهآ اين معضل گام برداشت .مارهاي ارائ شده توسرط نهادهراي مربروط ،حکايرت از
بحران نهاد خانواده در ايران دارد .از اين رو ،خانواده در دوران معاصر تحوب بي سرابق
اي را تجرب رده انجام اين ژهوهآ ضروري ب نظر مي رسد .بطابراين ،مسئی اصریي
يا تا ير نوسازي بر رار رد حمرايتي -مراقبتري خرانواده در نقراط
ژهوهآ اين است
شهري با نقاط روستايي متفاو است؟ و يا تا ير نوسازي بر ار رد عراطفي خرانواده در
نقاط شهري با نقاط روستايي متفاو است؟ اگر اين تفاو معطادار است ،ميزان و رابطر
ن بر هر يک از مولف ها چگون است؟
پیشینه تحقیق

مرور تحقيقا داخیي و خارجي نشان مي دهد خانواده در دنياي معاصر تحرت ترأ ير
مؤلف هاي نوسازي ،از لحاظ ار ردي ،تغييرا وسيعي را تجرب رده اسرت .بر عبرار
ديگر ،تحقيقا انجام شده در مورد ار رد خانواده نشان ميدهد ا ثر نها ،نوسازي
را باعث تحوب خانواده ميدانطد.
زاد ارمکي و همکاران ( )1379نيز ب بررسي تحوب اجتماعي و فرهطگري در طرول
س نسل خرانواده تهرانري برا تا يرد برر مقايسر مراسرم ،داب و ار ردهراي حمرايتي
ژرداختطد .ن ها ب اين نتيج رسيدند ر برا وجرود ژايرايي ار ردهراي داب و رسروم
ازدواج و تشديد در اجراي مراسم ،برخي از سرطتهرا و ارزشهراي حرا م برر خرانواده و
شبک خويشاوندي تحت تأ ير تحوب فرهطگي اجتماعي بوده است.
قاجانيان ( )2001در مطالع ي خود با موضوع خرانواده و تغييررا ن در ايرران ،برر
اين عقيده است ب اين نتيج رسيد نهاد خانواده در ايران طوني تحت نفرو و ترأ ير
تمدن ايراني قبل از اسالم ،ارزشها و د تررينهراي اسرالمي ،ترالشهرا و فعاليرتهراي
نوسازي ده هاي  1960و ،1970انقالب اسالمي ،هشت سال جطگ ويرانگر و تالشهراي
اخير براي توسع اقتصادي ميباشد.
هيرشمن و مين ( )2002در مطالع اي درباره تأ يرا نوسازي برر سراختار خرانواد
ژدر مکاني در شور ويتطام ،ب اين نتيج رسيدند عیي رغم وجود فر يطرد نوسرازي و
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شيوع مشراغل غير شراورزي و برابرفتن سرن ازدواج ،ايرن نروع الگروي خرانواده تغييرر
محسوسي نکرده است ،يعطي سکونت بيننسیي براي جوامع مدرنيزه شده هطروز رار رد
خود را حفظ رده و مورد استقبال است .ويیيام گود ( )1963نيز در ا ر خرود برا عطروان
انقالب جهاني در الگوهاي خانواده ،نشانداد تغييررا اساسري در حروزههراي رفترار،
ارزشها ،اعتقادا و نگرشهاي مرتبط با خانواده صور گرفت است.
بطابراين ،در اين تحقيق سعي شده است تا تا ير نوسازي را بر بعد حمايتي -مراقبتري
خانواده و نيز بعد عاطفي خانواده در دو جامعر مختیرف (شرهري روسرتايي) بررسري و
مقايس شود .مروري بر مطالعا انجام شده در حوز ار رد خرانواده حرا ي از مبرود
مطالعا عیمي و دقيق در اين حوزه ميباشد .در مقال حاضر سعي شده است برا تیفيرق
شاخصها ،رويکردها و يافت هاي مختیف دربارهي فر يطد نوسازي و ار رد خانواده ،نگراه
جامعي ب وضعيت فر يطد نوسازي و ار رد خانواده ارائ داده شود .حتي مررور برر ايرن
ادبيا نشان ميدهد هيچ مطالع اي در ايران وجود ندارد ب طور خاص ب موضوع
نوسازي و خانواده ژرداخت باشد .از اين رو ميتوان اين مقال را بر عطروان يرک تحقيرق
نادر در اين عرص ب شمار ورد.
چارچوب نظري

با توج ب تغييرا اجتماعي سريع در دوران معاصر ،خانواده ب عطروان « رور تغييرر»،
دچار تغييرا محسوسي شده است .زيرا خانواده ب انطباق برا شررايط اجتمراعي تغييرر
يافت و از مطظر ديگر ب بازتوليد ارزشهاي جديد خانوادگي ژرداخت است .در تبيين اين
چرا خانواده تغيير مي طد و چ عوامیي بر اين تغيير تأ يرگذارند ،مريتروان بر يرک
شطاخت نظري دست يافت و ژاسخ ب اين سوال را در چارچوب نظري هراي مطرر شرده
جستوجو نمود .ايرن چرارچوبهراي نظرري در قالرب نظرير هراي نوسرازي ،سراختي-
ار ردي و تغيير ايدهاي مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
 -1نظریه نوسازي

با توج ب اين مبطاي بررسي اين تحقيق تغييرا خانواده و تأ يرژذيري ن از برخري
عطاصر نوسازي است .از اين رو ،براي بررسي تأ يرا نوسازي بر سراختار خرانواده ترالش
ميشود از ن دست از نظريا نوسازي استفاده شود ر بر موضروع گرذار و تغييرر در
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فر يطد نوسازي ژرداخت اند ،همچرون نظرير ي اسمیسرر ،لرنرر ،اندرسرون و شريیز .ايرن
نظري ها ،عالوه برر بحرث تغييررا سراختار خرانواده در جريران نوسرازي ،بر تمرايزا
ار ردي نهاد خانواده نيز اشاره دارند .عالوه بر اينها ،نظري ژردازهراي جطسريتي مانطرد
بازراپ )1981( 1با اقتباس از ايده هاي نظري ژردازان نوسازي ،بر اين عقيردهانرد ر برا
افزايآ سطو توسع اقتصادي ،نابرابريهراي جطسريتي راهآ مرييابرد .زيررا توسرع
اقتصادي ،موقعيت زنان را ب وسيی افزايآ مشار تشران در اقتصراد صرطعتي و بهبرود
سطو تحصيیيشان ،افرزايآ مريدهرد (سراندارام .)10 :2005 ،2از ايرن رو ،در تبيرين
ساختاري تغييرا خانواده بر تغيير مطظوم ساختارهاي اجتمراعي ،اقتصرادي و سياسري
جامع تأ يد ميشود .تغييررا سراختاري عمردتاً از طريرق نشرانگرهاي رشرد صرطعت،
شهرنشرريطي ،مرروزش ،در مررد و مصرررف ،حمررل و نقررل و ارتباطررا و اشررکال متعرردد
تکطولوژيهاي جديد تبيين ميشوند(جايا ودي و ديگران.)4 :2007 ،3
در فر يطد نوسازي ،انشقاق ،گسستگي و تضعيف در بين عوامل همبست اجتماعي بر
وجود مي يد و افراد ب صور اتمهايي مجزا ب نظر ميرسطد ب دنبال حدا ثر سرود و
مطفعت فردي و شخصي خود هستطد ،يعطي دغدغر هراي شخصري برر مصرالع جمعري و
قومي اولويت مييابد و تغيير در ايده افراد ب سمت سکوبريت  ،ماديگرايي ،فردگرايري و
انزواطیبي ،تکثرگرايري ايردئولوژيکي ،نسربيت ،قابیيرت تغييررژرذيري و تسرامع صرور
ميگيرد و خانواده محوري ب فرد محوري تبديل ميشود .همزمان با اين تحوب  ،نروعي
انطباقژذيري در الگوهاي ازدواج و خانواده با شرايط جديد صور مريگيررد .بر همرين
دليل است وستوف )1978( 4مطر مي طد «تحوب نهادهاي ازدواج و خرانواده،
نشان ها و نمادهايي از تغييرا اجتماعي محسوب ميشروند .زيررا تحروب اقتصرادي و
اجتماعيِ جامع مرتبط با راهآ اقتردار سرطتي و مرذهبي ،اشراع و گسرترش اخرالق
عقالنيت و فردگرايي ،موزش همگاني برراي هرر دو جرطس ،افرزايآ برابرري جطسريتي،
افزايآ احتمال بقاي فرزندان و ترويج و گسترش فرهطرگ مصررف مريباشرد» (ويکرز،5
 .)416 :2002ويیيام گود )1963( 6نيز با مطر ردن ايده «انقالب جهاني در الگوهراي
1. Boserup
2. Sundaram
3. Jayakody et al
4. Westoff
5. Weeks
6. William Good
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خانواده» ،ب گستر تأ يرا نوسازي بر خانواده و الگوهاي ازدواج اشراره مري طرد .مرک
دونالد ( ) 2006نيز برر تأ يرژرذيري خرانواده در جريران ليبراليسرم اجتمراعي (نوسرازي
بازانديشان  )1و سرماي داري جديد اقتصادي تأ يد دارد.
در نهايت ،اگر بخواهيم بر اساس ديدگاه نوسازي ب تغييرا خانواده بطگريم ،خواهيم
ديد اين نظري  ،تغييرا خانواده را ب تغييرا در زندگي اجتماعي بر جهرت وهرور
نيروهاي جديد اجتماعي ،يعطي س جريان صطعتي شدن ،شهرنشيطي و موزش همگاني،
مرتبط مي طد .بر اين اساس ،تحوب ازدواج و خانواده ب عطوان سازگاري نظراممطرد برا
تغيير در شرايط نظام اجتماعي ل يرا بر عبرار ديگرر ،انطبراق برا شررايط اقتصرادي
اجتماعي تغييريافت  ،در نظر گرفت ميشوند (عباسيشوازي وصادقي.)27-28 :1384 ،
 -2نظریه ساختی -کارکردي

عالوه بر نظري نوسازي ،ديدگاه ساختي -ار ردي نيز ،يکري از رويکردهراي اساسري در
مطالع تغييرا خانواده محسوب ميشود .استفاده از اين ديدگاه در مطالع خرانواده بر
صور جدي و گسترده ،توسط ژارسونز شروع گرديرد (برنرارد .)37 :1972 ،2برر اسراس
اين نظري  ،خانواده يکي از خردهنظامهاي نظرام اجتمراعي رل محسروب مريشرود ر
ار ردهايي را جهت بقاي نظام و حفظ ارزشها و هطجارها براي ايجاد نظرم و تعرادل در
جامع بر عهرده دارد .از مطظرر رار ردگرايي سراختاري ،خرانواده بر مثابر يرک نهراد
اجتماعي ،توازن خرود را در رل نظرام اجتمراعي حفرظ نمروده و توانسرت بر بازتوليرد
ارزشهاي خود بپردازد و ن را حفظ طد و ب نسلهاي بعد مطتقرل طرد ( زادارمکري و
ديگران.)7 :1379 ،
از نظر ژارسونز دو ار رد اصیي خانواده عبار اند از :اجتماعي شردن اولير و تثبيرت
شخصيت .از نظر وي خانواده هست اي مطاسبتررين و ار مردتررين نروع خرانواده برراي
ژاسخگويي ب نيازهاي جامع صطعتي است (گيدنز .)255 :1386 ،ژارسرونز برر اهميرت
خانواده و حفظ با جامع و سالمت افراد تا يد مري طرد و روي ار ردهراي مثبرت
خانواده مانطد تطظيم روابط جطسي و توليد مثرل ،جامعر ژرذيري ،مراقبرت و نگر داري
فرزندان ،تعيين ژايگاه اجتماعي ،حمايت عاطفي و تاًمين عشق و محبت و امطيرت فررد
1. Reflexive Modernization
2 . Bernard
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تا يد مي طد و ار ردهاي مطفي خانواده را وجود عالق عاطفي قروي برين اعضرا و در
نتيج محدود ردن نها توسط يکديگر ،ناديده گرفتن ار زنان در خانواده و خشرونت
خانوادگي ميداند (ستوده و بهاري.)53 : 1386 ،
ونيگ ،خارج شدن ار رد توليد اقتصادي خانواده ب سازمان هاي مسرتقل جامعر ،
انتقال ار رد قدر در یيت خود ب دولت ،خرارج شردن رار رد مرذهب و تجمعرا
فرهطگي از خانواده و انتقال ن ب یيسا و ساير نهادهاي اجتمراعي را مرورد بحرث قررار
مي دهد .او معتقد است امروزه درخواستهاي شغیي ن چطران هسرتطد ر خرانواده
هرگز قادر ب ارائ موزش شغیي ب فرزندان نميباشد .بطابراين ،مروزش شرغیي نيرز بر
مؤسسا خاص دولتي با ژرسطل موزش ديده واگذار شده است ،از طرف ديگرر ،وچرک
شدن و از لحاظ اقتصادي بي قدر شدن خانواده مرانعي در ارائر ار ردهراي ترأمين و
ن هم امروزه ب سرازمانهراي متخصرص
محافظت اعضاي سال خورده و بيمار است
واگذار شده است .گذران اوقا فراغت چ براي جوانان و چ ساير اعضراي خرانواده نيرز
امروزه شکیي خاص ب خود گرفت و در انجمنها ،گروهها و یوب هاي مختیرف سرازمان
مي يابد .او حتي معتقرد اسرت ر خرانواده در مصررف مرواد بزم روزانر خرود نيرز بر
سازمان هاي عمومي ،مثالً غذاهاي ماده براي طبخ ماده مي ططد ،وابست شده است.
ب اين ترتيب ،فعاليت هاي درون خانواده تا حردود زيرادي معطروف بر توليرد برراي
مصرف خانگي بود ،اهآ يافت است .با توج ب یي ار ردهايي ديگر در خرانواده
موجررود نيسررتطد ،او ب ر اصررطال " رراهآ ررار رد خررانواده ب ر ار ردهرراي مشررخص
خانوادگي" رسيد .او اين رار رد را تطهرا رار ردي مريدانرد ر در محردوده مسرتقل
خانواده است و اين جمی مک يور "همان طور خانواده ار ردي بعد از رار ردي را
از دست مي دهد ،ب ار رد واقعي خود ميرسرد" مصرداق مرييابرد ( ونيرگ:1987 ،1
 .)248ب اين ترتيب ،ار رد اختصاصي خانواده با توج ب صرميميت و عاليرق اعضراي
ساخت شخصيت فرهطگي -اجتماعي ود ان است .ايرن رار رد واقعري خرانواده برراي
ساليان متمادي زير ژوشآ نيازهاي انوي قرار داشرت و تطهرا ژرس از ژيردايآ جوامرع
مدرن ،خانواده توانست از زير بار تمام ار ردهاي انوي رها شود و ب وويف اصیي خود
برسد.

1. Konig
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شیسکي از دو قانون با خانواده مدرن نام ميبرد .با يا انعطافژذيري خانوادههرا
در جوامع مدرن ب اين دو قانون وابسرت اسرت؛  -1هرر انردازه ر در خرانواده بقايراي
ار ردهاي نهادي بيآ ترر براقي مانرده باشرد خرانواده برا بريآترري دارد (مطظرور
ار ردهايي است با وجود صطعتيشدن و تکامل ار ردهاي عمومي اجتمراعي هطروز
در خانواده باقي ماندهاند) "قانون برا " -2 .هرر انردازه ر ايرن بقايراي رار ردي در
خانواده از طرف شخصيت اعضاي خانواده بيآتر دروني گردد "قرانون انعطرافژرذيري".
در واقع ،با و انعطافژرذيري خرانواده هرا در جوامرع مردرن بسرت بر موجرود برودن
ار ردهاي بيآ تر خرانواده اسرت ر قرانون اول ،قرانون برا بر خصروص در ميران
خانوادههاي روستايي و همچطين خانوادههاي صطعتگر و ارگري ديده ميشرود .قرانون
دوم انعطاف ژذيري دروني ردن اين ار ردها را مطر مري طرد ،بريآترر در ميران
خانواده هاي بورژوازي داراي ارزش هاي احساسي هستطد و از موزشي روشرن فکرانر
برخوردارند ،ديده ميشود (اعزازي.)83 :1389 ،
 -3نظریه تغییر ایدهاي

رويکرد تغيير ايدهاي بر ماهيت نو و ابداعي بودن ايدهها و نگرشها و تغييرا فرهطگي و
ارزشي جامع تأ يد دارد .در چرارچوب ايرن نظرير و برراي تبيرين تحروب خرانواده و
مؤلف هاي ن ،الدول ( )1982بر هست اي شدن عاطفي و خانواده هسرت اي و گسرترش
نها از طريق موزش عمومي و رسان هاي جمعي و گسترش ايدهها و ارزشهراي غربري
در ساير جوامع ،لستهاق ( )1983بر تغيير نظام معطرايي و افرزايآ فردگرايري سرکوبر،1
تغييرررا بطيررادي در مفهرروم ازدواج ،گسررترش هررم خرروابگي ،زادي جطسرري ،طررالق،
فرزند وري خارج از زناشويي و ...در شورهاي اروژراي غربري و سررايت ن بر خرارج از
اروژاي غربي ،مطچ و همکاران( )2005بر تغييررا سرريع در نظرامهراي ارزشري جوامرع
سيايي ،استرلين ( )2001بر نو وري رفتاري ،تغيير ايدهها و ديطاميک اجتماعي اشراع
و تورنتون و همکاران ( )2004بر رمانگرايي توسع تأ يد نمودهاند.
در تمامي ديدگاههايي بيان شد ،نوسازي را ب عطوان عامیي ميتواند در جامع
ايجاد تغيير طد ميشطاسطد و همچطين نهاد خانواده هم از اين تغييرا مسرتثطا نيسرت.
از اينرو ،مبحث محوري در تاريخ اجتماعي دوران مدرن اين ديدگاه بيران مري طرد ر
1. Secular Individualism
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نوعي ژيشرفت از شيوههاي سازمان خانوادگي ب شريوههراي سرازمان غيرخرانوادگي ر
داده است بسياري از ار ردهايي را خانواده در دورههاي ژيشين حفظ رده برود،
از ن گرفت است .مدارس ،ود ان را جامع ژذير مي ططرد ،برازار رار ،جرايگزين شريوه
توليد اقتصادي خانواده محور شده و برنام هاي رفاه اجتماعي ،نياز بر حمايرت گسرترده
شبک خويشاوندي را تضعيف ررده اسرت .برا ايرنحرال ،ايرن تغييرر و تحرول نر تطهرا
حوزههايي را نيازمطد توج بيآ تر ب مطالعۀ تغييرا خانواده است ،محردود نکررده،
بیک گستردهتر نيز نموده است .البت هيچ يک از اين شيوههراي سرازمان غيرخرانوادگي
نتوانست اند ب طور امل جايگزين خانواده ب عطوان يک نهاد اجتماعي شروند ،بیکر ايرن
بست رها مک رده است يرک رشرت حرد و مرزهرايي ر در ن خرانواده اقردام بر
تصميمگيري مي طد را مشخص ططد (سیتزر و ديگران.)915 :2005 ،1
اگرچ  ،در دوره جديرد ،بعضري از ار ردهراي خرانواده در رل بر ديگرر نهادهراي
اجتماعي واگذار شده ،ولي هطوز براي خانواده ارهاي بسرياري براقي اسرت( زاد ارمکري،
 )1( :)65: 1376توليد مثل )2( ،تربيرت فرزنردان )3( ،حمايرت موزشري و ژرورشري از
فرزندان )4( ،حمايت از ژدران و مرادران )5( ،مشرار ت در ازدواج فرزنردان )6( ،تقويرت
حررس مشررار ت )7( ،بررروز عالئررق و زادي و اعتمرراد اجتمرراعي )8( ،اسررتراحت و رفررع
خستگي انسان امروز )9( ،و از هم مهم تر تحقق فرديت اجتماعي .هرم چطرين ،ويیيرام
اف .گبرن نيز در سال  1934شآ ار رد اصیي را براي خانواده مطر ررد -1 :توليرد
مثل؛  -2حمايت و مراقبت؛  -3جامعر ژرذيري؛  -4تطظريم رفترار جطسري؛  -5عاطفر و
همراهي؛ و  -6اعطاي ژايگاه اجتماعي (شيفر .)325-324 :1989 ،2بطرابراين ،در تعريرف
از ار رد خانواده مي توان گفت ،مجموع ي فعاليتهايي خانواده در جهرت برر وردن
نياز يا نيازهاي نظام انجام ميدهد .ار ردگرايان ،اين ار ردها را شرامل تطظريم رفترار
جطسي ،جايگزين ردن اعضاي جامع از نسیي ب نسل ديگرر ،جامعر ژرذير رردن افرراد
خانواده ،مراقبت و نگهداري از فرزندان و ديگر اعضاي خانواده ،تعيين جايگاه اجتمراعي و
حمايت عاطفي از اعضاء ميدانطد (رابرتسون .)314 :1374 ،در مجموع ،ب دليل خصریت
چطدبعدي ژديده ار رد خانواده ،با تر يب ديدگاه هاي مختیف جامعر شرطاختي دربراره

1. Seltzer et al
2. Schaefer
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ن ،مي توان يک مدل نظري را ترسيم و ارائ نمود
فر يطد نوسازي ر شده است (شکل شماره .)1

در ن دو مؤلف

ار رد خانواده ب

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههاي پژوهش

در اين ژهوهآ دو دست فرضي وجود دارد

در زير بيان شده است:

 تأ ير نوسازي بر ار رد حمايتي  -مراقبتي خانواده در نقاط شهري و
روستايي استان مازندران ،متفاو بوده است.

 تأ ير نوسازي بر ار رد عاطفي خانواده در نقاط شهري و روستايي استان
مازندران ،متفاو بوده است.

روششناسی تحقیق

روش تحقيق در اين ژهوهآ ،روش ژيمايشري از نروع همبسرتگي اسرت .جامعر مراري
شامل تمامي سرژرستان خانوار در مطاطق شهري و روستايي استان مازنردران مري باشرد
براساس سرشماري عمومي نفروس و مسرکن  ،1390تعرداد نهرا  931002خرانوار
ميباشد (مر ز مار ايران .)1390 ،روش نمون گيري ،روشهراي نمونر گيرري خوشر اي
در نقراط شرهري ،ابتردا از هرر شرهر 3 ،نقطر
چطدمرحی اي مي باشد ،بدين صور
شمال ،جطوب و مر ز برحسب ژهط جغرافيايي انتخاب شدند .بیروکهراي هرر نقطر برر
روي نقش شهر شمارهگذاري شده و برحسرب ژهطر جغرافيرايي  3بیروک در هرر نقطر
انتخاب شدند .هم چطين در نقاط روستايي ،ژرسشگران يکي از ساختمانهاي عامالمطفع
مانطد مسجد ،مدرس  ،حمام و يا بازار در مر رز روسرتا را رو در روي خرود قررار داده و از
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سمت چپ خود اولرين سراختمان مسرکوني را انتخراب ررده و دقيقراً مطرابق برا روش
رشده در شهرها (تعداد خانوارهاي بیوک بر تعرداد ژرسرآنامر ) رار خرود را شرروع
ردند .تعداد ژاسخگويان در هر مططق متطاسب با تعداد سا طين ن مططق بوده و افرراد
مورد نظر بر روش تصرادفي سراده انتخراب شردهانرد .تعرداد نمونر برر اسراس فرمرول
نمون گيري و ران  400نفر تعيين گرديد.
در اين ژهوهآ ،متغير وابست  ،ار رد خانواده است .ويیيام اف .گبرن شآ رار رد
اصرریي را بررراي خررانواده مطررر رررد -1 :توليررد مثررل؛  -2حمايررت و مراقبررت؛ -3
جامعر ژررذيري؛  -4تطظرريم رفترار جطسرري؛  -5عاطفر و همراهري؛ و  -6اعطرراي ژايگرراه
اجتماعي ( شيفر .)325-324 :1989 ،در ژهوهآ حاضر ،ار رد خرانواده ،برا توجر بر
تغييراتي نوسازي باعث خواهد شد ،در دو حوزه  )1حمايتي  -مراقبتري و  )2عراطفي
در قالب طيف ژطج درج اي ليکر سطجآ گرديد.
 .1ار رد حمايتي و مراقبتي :براي سطجآ اين ار رد ،از مقياس اصال شد
ميزش عاطفي در ابزار ارزيابي خانواده اِژشتاين و ديگران )1983( 1استفاده
شده است ساختار و نظرم مطاسرب خرانواده و الگوهراي تعرامالتي برين
اعضاي ن را مشخص مي طد .سؤاب اين ار رد در مقياسي تحت عطروان
ميزش عاطفي مده ميزان عالق مطدي و توج ب نگرانيهاي اعضراء را
نسبت ب يکديگر ارزيابي مي طد و محّقق با اصرال ايرن سرؤاب از نهرا
براي سطجآ ار رد حمايتي خانواده استفاده رده است.
 .2ار رد عاطفي :براي سطجآ ار رد عاطفي خانواده ،از ژرارهاي از سرؤاب
ابزار ارزيابي خانواده اژشتاين و ديگران ( )1983استفاده شده است.

1. Epstein et al.

133

تحلیلی بر نوسازي و کارکرد خانواده در استان مازندران

جدول  .1تعاریف عملیاتی متغیرها (کارکرد خانواده)
مفهوم

مولفهها

ابعاد /شاخصها

نظریهپرداز

گویهها

سطح

سنجش

 )2عاطفي

عاطفي

گبرن ،رابرتسون

 )4چقدر با اعضراي خرانوادهتران بر راحتري
ترتيبررري (از
درددل مي طيد؟
امالً موافقم
 )5چقدر برين شرما و اعضراي خرانواده تران
بررا ررد  1تررا
اعتماد و صداقت وجود دارد؟
امالً مخالفم
 )6تا چ اندازه ب مهر و عالق در ارتبراط برا
با د )5
خانواده تان اهميت ميدهيد؟

ار رد خانواده

 )1حمايتي -مراقبتي

حمايتي -مراقبتي

گبرن ،رابرتسون

 )1اگر سي گرفتاري مالي در خرانواده تران
ترتيبررري (از
داشت باشد ،چقدر از او حمايت مي طيد؟
 )2معموبً چقدر در هر نراتواني و بيمراري از امالً موافقم
اعضرراي خررانوادهترران مراقبررت و نگرر داري بررا ررد  1تررا
مي طيد؟
امالً مخالفم
 )3چقدر در مک ب اعضاي خانوادهتان ،نفع با د )5
شخصي را ترجيع ميدهيد؟

متغير مستقل يعطي نوسازي با چهار مؤلف اجتماعي ،فرهطگي ،روانري و سياسري بر
مک سؤاب و گوي هاي گوناگون در قالب طيف ژطج درج اي ليکر مورد اندازهگيرري
قرار گرفت است.
نوسازي اجتماعي دبلت بر تفکيک و تمايز اجتماعي نقآها و دگرگوني در طآهرا
و غالبشدن طآ هاي عقالنري و مططقري در برين افرراد جامعر دارد (از يرا و غفراري،
 .)89 :1377در اين ژهوهآ ،نوسازي اجتماعي بر اسراس  3مؤلفر مرورد بررسري قررار
گرفت است )1 :برخورداري از متغيرهاي الگرويي مردرن شرامل عرامگرايري ،فردگرايري،
بيطرفي عاطفي ،ا تساب و تفکيک )2 ،جهانيگرايي و  )3خانوادهگرايي.
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جدول  .2تعاریف عملیاتی متغیرها ( نوسازي اجتماعی)

مفهوم

مولفهها

نوسازي (متغير مستقل)

برخورداري از متغيرهاي الگويي مدرن

اجتماعي

ابعاد /شاخصها

نظریهپرداز
عامگرايي
ژارسونز ،لوي ،اسمیسر

گویهها

فردگرايي

 )1غريب ر هررا هرريچ وقررت جرراي قرروم و
خويآ را نميگيرند.
 )2اگر سي جرايي رار مري طرد ،هرر
وقررت بزم بررود ،بايررد ررار دوسررتان،
شطايان و رفقا را راه بياندازد.
 )3هميش در زنردگي دنبرال ژيشررفت
خودم هستم.
 )4من ارها را اغیب خودم بر تطهرايي
انجام ميدم.
 )5سرعي مرري ررطم مسررتقل از ديگررران
زندگي طم.

بيطرفي
عاطفي

 )6هر سرري مسررئول برطرررف ررردن
مشکال و نيازهاي خودش است.
 )7فردا را سي نديده است و دم عاقل
بايد ب فکر امروز خود باشد.

ا تساب

 )8دم بررا تالشررآ مرري توانررد ب ر هررر
چيزي مي خواهد برسد.
 )9هر سي بايد موقعيتآ را بر اسراس
شايستگيهاي شخصري خرودش ارتقراء
بدهد.
 )10معموب ب جطب هاي مهرم زنردگي
ام توج مي طم.
 )11معموب برا مرردم بر عطروان اربراب
رجوع برخورد مي طم.
 )12اين جاي دنيرا زنردگي مري رطم ،مهرم
نيست ،مهم اين است يک انسان هستم.
 )13براي من ايراني بودن يرا غيرر ايرانري فرقري
نمي طد.
 )14خانواده ،مهمترين چيز براي مرن در زنردگي
است.
 )15تمام تالش خود را حتري بر قيمرت رفراه و
سررالمتي خررويآ بررراي اعضرراي خررانواده انجررام
ميدهم.

سطح سنجش

ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5
ترتيبرري (از خيیرري
زيرراد بررا ررد  1تررا
خيیي م با د )5
ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5
ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5

تفکيک

جهانيگرايي

ايطگیهار

خانوادهگرايي

لوي

ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5
ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5
ترتيبرري (از ررامالً
موافق برا رد  1ترا
امالً مخالف با رد
)5
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نوسازي فرهطگي نيز براساس  3شاخص تقديرگرايي ،برابري مساوا طیبي جطسري و
مصرف رسان اي مورد اندازه گيري قرار گرفت است.

مفهوم

تقديرگرايي
جطسي

برابري مساوا طیبي

مصرف رسان اي

راجرز

نوسازي (متغير مستقل)

سنجش

ترتيبررري (از
 )1سرنوشت هر سي از قبل تعيين شده است و
امالً موافق
نميتوان ن را تغيير داد.
با رد  1ترا
 ) 2اگر خدا مي خواست ،وضع ما از اين ابن
ررررررررامالً
هست ،بهتر بود.
مخررالف بررا
د )5

ترتيبررري (از
 )6در خانواده شما ،تا چ انردازه از رسران هراي خيیري زيراد
زير استفاده ميشود؟ روزنام مجیر  ،ايطترنرت و با رد  1ترا
خيیرري ررم
ماهواره
با د )5

چافز

مولفهها

سطح

شکربيگي

فرهطگي

ابعاد /شاخصها

نظریهپرداز

گویهها

جدول  .3تعاریف عملیاتی متغیرها (نوسازي فرهنگی)

 )3زن ،هميش زن است و هيچوقت نمريتوانرد ترتيبررري (از
امالً موافق
مثل يک مرد در جامع واهر شود.
 )4زن و مرد بايد ارهاي خان را با هرم انجرام با رد  1ترا
ررررررررامالً
دهطد.
 )5زن هم بايد بتواند مثل مررد بيررون از خانر مخررالف بررا
د )5
هم ار طد و هم درس بخواند.

نوسازي رواني ب تغيير در سطو ارزشها ،سبکهاي شطاختي ،ويهگيهاي شرطاختي
و جز اينها اطالق ميشود در ساي تجاربي چون اقامت در شرهر ،رفرتن بر مدرسر ،
تماس با رسان هاي جمعي و استخدام در بطگاههاي مدرن بر دسرت مري يرد(بطوعزيزي،
 .)13 :1374براي سطجآ نوگرايي رواني ،از  3شاخص فرعي ب نامهراي برخرورداري از
ويهگيهاي انسان مدرن ،انگيزه ژيشرفت و همدلي استفاده شده است.
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جدول  .4تعاریف عملیاتی متغیرها (نوسازي روانی)
مفهوم

مولفهها

نوسازي (متغير مستقل)

انسان مدرن
رواني

برخورداري از ويهگيهاي

شاخصها

ابعاد/

نظریهپرداز
ايطکیس و اسميت

گویهها

سطح

سنجش

ترتيبررري ( از
 )1فکر مي طم انسان بايد از هر چيرز نرو در
رامالً موافرق
زندگي استقبال طد.
بررا ررد  1تررا
 )2هميش براي ارهايم از قبل برنامر ريرزي
امالً مخرالف
مي طم.
با د )5

انگيزه ژيشرفت

مک ی لطد

ترتيبرررري (از
 )3سعي مي طم فردايم بهتر از امروز باشد.
رامالً موافرق
 )4وقتي ار دشواري را انجام ميدهم ،نقدر
بررا ررد  1تررا
تررالش مرري ررطم تررا در نهايررت بترروانم در ن
امالً مخرالف
موفقيت حاصل طم.
با د )5

همدلي

راجرز

ترتيبرررري (از
 )5دوسررت داشررتم يررک شررغل ژردر مررد در
رامالً موافرق
جامع داشتم.
بررا ررد  1تررا
 )6گاهي اوقا خودم را جاي مسئولين قررار
امالً مخرالف
ميدهم و راجع ب مسائل فکر مي طم.
با د )5

نوسازي سياسي دبلت بر گسترش نهادهاي دمو راتيرک و مشرار ت مرردم در امرور
سياسي جامع دارد (از يرا و غفراري .)90 :1377 ،نوسرازي سياسري در قالرب شراخص
ار يي سياسي اندازهگيري شده است .ار يي سياسي ،1ب معطراي اعتقراد فررد بر ايرن

است

يا تغيير سياسي و اجتماعي ممکن است يا خير ( شوارزر.)5 :2011 ،2

1. political efficacy
2. Schwarzer
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جدول  :5تعاریف عملیاتی متغیرها ( نوسازي سیاسی)

مفهوم

مولفهها

ابعاد /شاخصها

نظریهپرداز

نوسازي (متغير مستقل)

سياسي

ار يي سياسي

شوارزر

سطح

گویهها

سنجش

 )1فکر مي طم مقامرا و مسرؤبن شروري بر
نظرا افرادي مثل من احتياجي ندارند.
 )2رأي دادن تطها راهي است افرادي مثل مرن
ميتوانطد حرفشان را بزنطد.
 )3من مسائل سياسي شورم را بر سراني درک
مي طم.
 )4تصميما مهم شوري اغیب ب شکیي مرا
از ن مطیع نمي شويم ،گرفت مي شود.

ترتيبررري (از
امالً موافرق
با د 1
ترررا رررامالً
مخالف با د
)5

جهت ارزيابي ژايايي ابزار از روش لفاي رونبا استفاده شده است برراي برر ورد
گوي هاي رتب اي در ابزار سطجآ استفاده مي شود .لفاي رونبا هر يک از متغيرهراي
فوق در جدول زير مده است .ارقام جدول نشان مي دهطد ر رل طيرفهرا از ژايرايي
برخوردار ميباشطد.
جدول  .6میزان آلفاي کرونباخ (پایایی) گویههاي هر طیف

شاخص

تعداد گویه

میانگین

انحراف معیار

آلفاي کرونباخ

3

9 39

2 81

0 68

ار رد حمايتي -مراقبتي

3

نوسازي

31

ار رد عاطفي

8 13

109 6

3 83

24 41

0 86

0 95

یافتههاي پژوهش

خالصه ویژگیهاي اجتماعی -اقتصادي پاسخگویان

توزيع جطسي ژاسخ گويان ب اين صور بوده است مردان  69 8درصد و زنران 30 2
درصد بودهاند ،ژرا طدگي سطي ژاسخگويان 26 2 ،درصد در گروه سطي  29سال و متر،
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 8 8درصد از نان در گروه سطي  30تا  34سال و  13 12درصد در گرروه سرطي  35ترا
 39سال 9 5 ،درصد در گروه سطي  40تا  44سال و  42 2درصد در گروه سطي برابتر از
 45سال را تشکيل مي دادند .توزيع ژاسخ گويان از حيث تحصيال  34 2 ،درصد از رل
ژاسخ گويان داراي تحصيال زيرديپیم 28 ،درصد ديپیم و  14درصد فوق ديرپیم19 5 ،
درصد ليسانس و  4 2درصد فوق ليسانس و بابتر بودهاند .از نظر شغیي ،ژاسخگويران بر
ترتيب بيکار ( 12 5درصد) ،ارگر ( 23 5درصرد) ،ارمطرد ( 26 5درصرد) و زاد (37 5
درصد) بودهاند .سطع هزيط خانوار 14 92 ،درصد زير 500هزار تومان 54 2 ،درصد501
تا  1ميیيون تومان 26 8 ،درصد  1001تا  1500ميیيرون 4 2 ،درصرد  1501ترا 2000
ميیيون و  0 5درصد بيشتر از  2000ميیيون تومان در خانواده هزيط داشت اند.
آزمون فرضیهها

ب مطظور زمون تفاو ميانگين بين متغير مستقل (نوسازي) و متغيرر وابسرت ( رار رد
خانواده) در نقاط شهري و روستايي اسرتان مازنردران از زمرون تري دو نمونر مسرتقل
استفاده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل بین پیرامون نوسازي و کارکرد خانواده
متغیرها
نوسازي
کارکردحمایتی –
مراقبتی

کارکرد عاطفی

انحراف

محل سکونت

میانگین

شهري*

126.70

18.516

88.78

10.643

شهري

5.63

2.093

روستايي

11.18

3.205

شهري

8.79

2.509

10.12

2.992

12.46

3.604

روستايي**

روستايي
روستايي

معیار

ارزش
T

25.639
-20.848

4.736

سطح

معناداري
)(Sig

.000
.000

.000

*n= 220, **n= 180

بر طبق نتايج زمون  tمشخص شد ميانگين متغير نوسازي ،در بين شرهريهرا از
روستاييان بيآتر بوده است و اين تفاو ب لحاظ ماري در سطع خطاي وچرکترر از
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 0 01و اطميطان  0 99نيز معطادار ميباشد .هم چطين ،تفاو معطراداري برين ميرانگين
متغيرهاي ار رد حمايتي -مراقبتي و ار رد عاطفي نقاط شهري و روستايي در سرطع
خطاي وچکتر از  0 01و اطميطان  0 99وجود دارد .بر اين اساس ،روسرتاييان نسربت
ب شهري ها ميزان بيآتري از ويهگيهاي فوق را در زندگي خود تجرب ردهاند.
جدول  .8آزمون همبستگی بین نوسازي و کارکرد خانواده
متغیرها
نوسازي – کارکرد

حمایتی و مراقبتی
نوسازي – کارکرد
عاطفی

مقیاس

متغیرها

نقاط شهري
میزان

همبستگی

سطح

معنیداري
().Sig

نقاط روستایی
میزان

همبستگی

سطح

معنیداري
().Sig

فاصی اي -
فاصی اي

)**(-.783

.000

-.015

.840

فاصی اي -
فاصی اي

-.037

.587

-.013

.858

در نقاط شهري ،رابط بين نوسازي و ار رد حمايتي و مراقبتي نيز در سرطع خطراي
وچکتر از  0 01و اطميطان  0 99معطيدار است .براساس اين نتيج  ،خانواده هايي ر از
ويهگيهاي نوسازي بابتري برخوردارند ،ميزان ار رد حمايتي و مراقبتي نها نسربت بر
خانوادههايي نوسازي در نها ژرائينترر اس رمترر اسرتP=0 000( .؛ .)r= -0 783
البت رابط بين نوسازي و ساختار قدر در حد قوي است .هم چطرين ،در نقراط روسرتايي
رابط بين فر يطد نوسازي و ار رد حمايتي و مراقبتي در سرطع خطراي رمترر از 0 05
معطيدار نيست (P=0 840؛  .)r= -0 015درباره رابط برين دو متغيرر نوسرازي و رار رد
عاطفي نيز ،شاهد عدم ارتباط بين اين دو متغير در سطع خطاي رمترر از  0 05در نقراط
شهري (P= 0 587؛  )r= -0 037و نيز نقاط روسرتايي (P=0 858؛  )r= -0 013هسرتيم.
يعطي ،خانوادههايي از نوسازي و ويهگريهراي مترر ب برر ن برخوردارنرد ،در رار رد
عاطفي نان تا يري نداشت است.
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مدلسازي معادالت ساختاري (نقاط شهري)
فرضیه پژوهش

فرض صفر :تأ ير نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط شهري اسرتان مازنردران ،متفراو
بوده است.

فرض یك :تأ ير نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط شرهري اسرتان مازنردران ،يکسران
بوده است.

H0: RMSEA ≥ 0.10
H1: RMSEA < 0.10

الگوي روابط عیي در مدل معادل ساختاريِ ا رگذاري متغيّرِ نوسازي برر مؤلفر هراي
ار رد خانواده در نقاط شهري استان مبتطي بر نرم افزار معادب سراختاري ليرزرل بر
شر يل است:

نتیجه آزمون :ب مطظور مشخص نمودن بر ورد شاخصهاي نيکويي برازش ،فا تورهاي

گوناگوني وجود دارد

يال هر يک از نها در قالب جدولي مطسجم ارائ خواهد شد:
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جدول  .9شاخص هاي نیکویی برازش
شاخص
2

χ /df
RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI

نام

شاخص

نسبت مجذور اي بر
درج زادي

جذر بر ورد واريانس خطاي
تقريب
شاخص برازندگي

شاخص تعديل شده
برازندگي

شاخص برازندگي نرم شده

شاخص برازندگي نرم نشده
شاخص برازندگي تطبيقي

میزان

مقدار

استاندارد

آزمون

>3 00

1.82

>0 10

0.031

<0 90

0.91

>0 05

0.93

<0 90

0.92

<0 90
<0 90

0.94
0.97

نتیجه
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون

با توج ب نتايج ب دست مده در جدول شماره  ،9مي توان گفت مردل براب بررازش
خوبي از دادههاي دنيراي واقعري داشرت اسرت .يعطري در مجمروع یيرت مردل معادلر
ساختاري ،تأ ير متغيّر فر يطد نوسازي بر مؤلفر هراي رار رد خرانواده در نقراط شرهري
استانِ مورد تاييد بوده و برازش معطي داري دارد .در زير ميرزان ا رگرذاري مسرتقيم هرر
يک از ابعاد بر اساس خروجي نرم افزار ارائ خواهد شد:
جدول  .10میزان اثرگذاري مستقیم نوسازي بر کارکرد خانواده در نقاط شهري

متغیر مکنون
نوسازي

متغیر مشهود

مقدار تی

ار رد حمايتي -
مراقبتي
ار رد عاطفي

ضریب

ضریب

برآوردي

استاندارد

-18.58

-0.09

-0.78

-0.54

-0.00

-0.04

نتايج جدول شماره  10نشان مي دهد ،با تا يد ب ضرايب تي الگوي تحقيرق ،مقردار
تي ( )-0.18بيشتر از  2شده اسرت ،لرذا ا رگرذاري متغيّرر نوسرازي برر مؤلفر رار رد
حمايتي -مراقبتي مورد تائيد قرار ميگيرد .مقدار ضرايب استاندارد شد ترا ير برابرر برا
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 ،-0.78قوي و معکوس مري باشرد .بطرابراين ،هرر چر گررايآ بر فر يطرد نوسرازي در
خانوادههاي شهري بيشتر باشرد ،رار رد حمرايتي  -مراقبتري نران در خرانواده مترر
ميشود .همچطين ،مقدار تي برابر با  -0.54شده و اين مقدار وچکتر از  2ميباشد ،لذا
ا رگذاري متغيّر نوسازي بر ار رد عاطفي مورد تائيد قرار نميگيررد .هرمچطرين ميرزان
شد اين تا ير برابر با  -0.04مي باشد.
مدلسازي معادالت ساختاري (نقاط روستایی)
فرض هاي پژوهشی

فرض صفر :تأ ير نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط روستايي استان مازندران ،متفراو
بوده است.

فرض یك :تأ ير نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط روستايي استان مازنردران ،يکسران
بوده است.

H0: RMSEA ≥ 0.10
H1: RMSEA < 0.10

الگوي روابط عیيّ در مدل معادل ساختاري ا رگذاري متغيّر نوسازي برر مؤلفر هراي
ار رد خانواده در نقاط روستايي استان مبتطي بر نرم افزار معادب ساختاري ليزرل بر
شر ير است:
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جدول  .11شاخص هاي نیکویی برازش
شاخص
χ2/df
RMSEA
GFI
AGFI
NFI

نام

شاخص

نسبت مجذور اي بر درج
زادي

جذر بر ورد واريانس خطاي
تقريب
شاخص برازندگي

شاخص تعديل شده برازندگي
شاخص برازندگي نرم شده

میزان

مقدار

نتیجه

استاندارد

آزمون

>3 00

2.66

تاييد زمون

>0 10

0.042

تاييد زمون

<0 90

0.91

تاييد زمون

>0 05
<0 90

NNFI

شاخص برازندگي نرم نشده

<0 90

CFI

شاخص برازندگي تطبيقي

<0 90

0.92
0.90
0.94
0.96

تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون
تاييد زمون

با توج ب نتايج ب دست مده در جدول شماره  ،11ميتوان گفت مدل براب بررازش
خوبي از داده هاي دنياي واقعي داشت است .يعطي اين در مجموع یيت مدل معادلر
ساختاري تأ ير متغير فر يطد نوسازي بر مؤلف هاي رار رد خرانواده در نقراط روسرتايي
استان مورد تاييد بوده و برازش معطي داري دارد .در زير ميرزان ا رگرذاري مسرتقيم هرر
يک از ابعاد بر اساس خروجي نرمافزار ارائ خواهد شد:
جدول  .12میزان اثرگذاري مستقیم نوسازي بر کارکرد خانواده در نقاط روستایی
متغیر

مکنون
نوسازي

متغیر مشهود

مقدار تی

ار رد حمايتي -
مراقبتي
ار رد عاطفي

ضریب

ضریب

برآوردي

استاندارد

-0.20

-0.00

-0.02

-0.18

-0.00

-0.01

با توج ب نتايج ب دست مده در جدول شماره  ،12با تا يد ب ضررايب تري الگروي
تحقيق ،مقدار تي ( )-0.20متر از  2شده ،لذا ا رگذاري متغير نوسازي بر مؤلف ار رد
حمايتي -مراقبتي مورد تائيد قرار نمي گيرد .مقدار ضرايب استاندارد شد تا ير برابر برا
 -0.02مي باشد .همچطين ،مقدار تي برابر با  -0.18شده و ايرن مقردار وچرکترر از 2
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ميباشد ،از اين رو ،ا رگذاري متغير نوسازي بر ار رد عاطفي مورد تائيد قرار نميگيررد.
همچطين ميزان شد اين تا ير برابر با  -0.01مي باشد اين بيانگر عردم تا يرگرذاري
ميباشد.
بحث و نتیجهگیري

نهاد خانواده در ايران در چطد ده ي اخير عمدتاً ب دليل اجراي سياسرتهراي مبتطري برر
برنام هاي نوسازي ،دستخوش تغييرا مهمي شده اين تغييررا  ،چرالآهرايي را در
برابر ار ردهاي سطتي خانواده ايراني قرار داده است .در اين ژهوهآ ،نوسازي اجتماعي برر
اساس شاخصهاي متغيّرهاي الگويي ژارسونز ( از يرا و غفراري ،)1377 ،جهراني گرايري و
خانوادهگرايري ،نوسرازي فرهطگري براسراس شراخصهراي تقرديرگرايي (از يرا،)1377 ،
برابري مساوا طیبري جطسري (ترنرر )1970 ،و مصررف رسران اي (شرکربيگي،)1390 ،
نوسازي رواني نيز براساس شاخصهاي برخورداري از ويهگيهراي انسران مردرن ،انگيرزه
ژيشرفت و همدلي در خرانوادههرا و نهايترا نوسرازي سياسري در قالرب شراخص رار يي
سياسي (شوارتز )2011 ،مورد سطجآ و بررسي قررار گرفتر اسرت .در بعرد رار ردي،
تغيير در ار ردهاي مختیف خانواده و يا واگذاري برخي ار ردهرا بر نهادهراي ديگرر ،از
جمی تا يرا نوسازي است (چيل.)1388 ،
يافت ها نشان داد در نقاط شهري ،رابط بين نوسازي و ار رد حمايتي  -مراقبتري
نيز معطيدار است .اما ،در نقاط روستايي رابط بين نوسازي و رار رد حمرايتي  -مراقبتري
معطيدار نيست .درباره رابط بين دو متغيّر نوسرازي و رار رد عراطفي نيرز ،برين ايرن دو
متغير در نقاط شهري و نيز نقاط روستايي ارتباط وجود نداشت .يعطي ،خانوادههرايي ر از
نوسازي و ويهگيهاي مترتب بر ن برخوردارند ،در ار رد عاطفي نها تغييرري ر نرداده
یيت ا رگرذاري نوسرازي برر رار رد
است .شاخصهاي برازش نيکويي نشان مي دهد
خانواده در نقاط شهري و نيز فر ا رگذاري متغيّر نوسازي بر ار رد خانواده ،مورد تائيرد
قرار گرفت است .در مقابل ،شاخصهاي برازش نيکويي نشان مي دهرد ر اگرچر یيرت
ا رگذاري نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط روستايي مرورد تائيرد قررار گرفتر اسرت امرا
فر ا رگذاري متغير نوسازي بر ار رد خانواده در نقاط روستايي مورد تائيد قرار نگرفتر
است.
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در اين ژهوهآ نيز مفهوم نوسازي ب عطوان نگرش نوين ب زندگي در چارچوب فکرري
و رفتاري انسان نو مورد بررسي قرار گرفت .از طررف ديگرر ،برديهي اسرت ر قرارگررفتن
انسان در اين چارچوب فکري و رفتاري نو مسائل زيادي را در ار رد خرانواده ژديرد ورده
ار رد خانواده را ترا حردّ يرک واحرد عراطفي
است .يکي از تا يرا نوسازي اين است
صرف ،تقیيل ميدهد ،از اين رو ،خانواده فقط واحدي براي رفع نيازهراي عراطفي فرردي و
بستري براي توليد شهروندان مدني است ب دنبال راهآ مطاسربا برين نسریي برين
خويشاوندان ژديد مي يد .بطابراين ،در اين الگو موضوع اصرالت فررد شررايط رابرراي ترداوم
ژارهاي از سيبهاي فعیي خانواده هموار ميسازد ،چرا امروزه اهآ روابرط عراطفي در
خانواده و رشد انتخاب فردي باعث شده است تا ازدواج ،طرالق ،بعدرد خرانواده ،روابرط برين
نسیي و نظاير ن تحت تأ ير قرار گيرد .يکي ديگر از تا يرا نوسازي ،مرنگ شدن ار رد
حمايتي و مراقبتي خانوادهها در قبال اعضاي خانواده است .در نوسرازي ،خرانواده محروري
جاي خود را ب فرد محوري ميدهد و همزمان ،سازمانهرا و نهادهراي جديرد ،بسرياري از
ار ردهاي قديمي خانواده را ب عهده ميگيرند .لذا ،مطابق با تغيير ار رد خانواده شربک
اجتماعي جديد جايگزين شبک خويشاوندي ميشود و در نتيجر  ،خرانواده بر يرک واحرد
هست اي استوار بر فردگرايي تبديل ميشود .هرمچطرين ،در تا يرگرذاري نوسرازي ،برديهي
است با تغيير نقآها ،بخشي از ار ردهاي خانواده دچار اختالل و تغيير ميشود.
مواجه خانواده با نوسازي در برخي موارد ب تغيير ار رد خانواده مطجر شده است .اما
با اين حال ،در جامع مورد مطالع  ،خانواده هطوز هم از اهميت و جايگاه برابيي برخروردار
است و نميتوان شواهدي براي از بين رفتن رار رد خرانواده يافرت .هرم چطرين ،رار رد
حمايتي و عاطفي خانواده چ در نقاط شهري و چ در نقاط روستايي از بين نرفتر اسرت.
براساس يافت هاي ژهوهآ ،مهمترين ژيشطهادها ب شر زير ميباشد:
 .1در نوسازي ،نهاد خانواده ،دگرگوني هاي متعددي را ب لحاظ ار ردي تجرب
رده است .ضروري است نهاد خانواده بايد خود را با شرايط جديد تطبيق
دهد و در راستاي تغييرا حر ت طد .در غير اين صور  ،دچار مشکل شده
و از ايفاي ار ردهاي خود باز ميماند .چرا اگرر خرانوادههرا در برابرر ايرن
انطباق مقاومت ططد ،دچار از هم ژاشيدگي مي شروند .برا توجر بر نچر
درباره وضعيت خانواده در استان بيان شد ،ميتوان گفت عوامیي مطجر بر
اين تغييرا شده را مي توان در سطع الن و سطع خرد دست بطردي ررد.
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الف) در سطع الن؛ بايد جامع و تحوب ن را در نظر داشرت .عمردهتررين
تحولي در اين سطع ب وقوع ژيوست  ،گام نهادن در جريان نوسرازي بروده
از مصاديق ن ميتوان ب نوسازي اجتمراعي ،فرهطگري ،روانري و سياسري
اشاره رد .ب) در سطع خرد؛ بايد ب افراد ب عطوان اعضاي خانواده و تحوب
نها اشاره داشت .در اين سطع ،اعضاي خانواده متأ ر از اين جريانا گاهترر
شده ،تغيير رفتار و نگرش ميدهطد .نهاديط شدن ايرن تغييررا در اعضراي
خانواده ،در نهايت مطجر ب تغييرا خانواده ميشود.
 .2نتايج ب دست مده از نوسازي در خانواده ،بيانگر اين قضي است نوسرازي
درخانوادهها ،اتفاق افتاده است .يافت ها ،گويراي ن اسرت ر  ،خرانوادههراي
مازندراني بر اساس انديش هاي سطتي خود ،ب شرکلهراي متفراو  ،انديشر
مدرن شدن را اخذ ردهاند و در حقيقت ،نوعي مدرنيت بومي در خرانوادههرا
در حال شکل گرفتن است .نوسرازي در زميطر رار رد خرانواده ،بر قردري
گسترده و عميق است معرفي و بررسي جامع نها در يک تحقيق محرال
است .از اين رو ،ب رغم دقت هرر محقرق در جامعيرت بخشريدن ،هرمچطران
ضرررور ررار ردن برريآتررر در ايررن زميطر وجررود دارد و چر بسررا بطررا بر
محدوديتهايي ،محققان نتوانطد ب اين جامعيت تحقق بخشطد .مقالر حاضرر
نيز ،از خانواده همين تحقيقا است در مسير انجام ،دچار محدوديتهايي
خواست و ناخواست شده است .لرذا ،بزم اسرت برنامر ريرزي وتراه مرد و
سياست هاي حمايتي -عاطفي از خانوادهها از طريق برنام هاي تبیيغي و نيرز
موزش و بسترسازي براي حضور خرانواده هرا در امرور اجتمراعي -فرهطگري
انجام ژذيرد.
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