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تاریخپذیرش 79/20/19:

چکیده
بررسی تغییرات آینده خانواده نیازمند مدل نظری جامعی است که بتواند پویایی و ایستایی
تغییرات را دربرگیرد .این مقاله در راستای تدوین چنین مدلی ارائه شده است .روش مطالعه
تحلیل نظری است کهدرآنبااستفادهازسه رویکرد نظری فردگرایی ،سرمایة اجتماعیو تکوین
شکل مدلیترکیبیارائه شدهاست .براساساین مدل،تغییرات آیندة خانواده نتیجة راهبردهای
نسل حاضر برای سازگاریباشرایطساختاری است.ایننسل بابازاندیشیشرایط ساختاری
لدادن به ساختارهای
مییابد ،در شک 
جامعه که در سیاست زندگی و مشی تربیتی آنان تبلور  
متفاوت دردورة بعدنقشدارد.نسلدوممتأثرازراهبردهایوالدینخودعادتوارهایمتفاوت
لکننده یا
دارد و انتخابهایی در زندگی خانوادگی خود خواهد داشت که ممکن است تکمی 
مشارکتکننده

بازتولیدکنندةساختارهایپیشینباشد.مدلپیشنهادیباانجامپژوهشیکیفیبا33
مشارکتکننده ازمیانصاحبنظران حوزة خانوادهارزیابیشد .نتایج

ازمیان عموممردمو 12
یها دربارة وضعیت
میدهدبااستفادهازاینمدل ،درصورتوجود پیشبین 
دستآمده نشان 
به 
اقتصادیواجتماعیکشوروتعیینسهمهریکازطبقاتاجتماعیازکلجمعیتکشور،امکان
شبینیتغییراتخانوادهباطرحسناریوهایمختلفوجوددارد .
پی 
ندهپژوهی ،بازاندیشی ،تکوین شکل ،تغییرات خانواده ،سرمایة اجتماعی،
واژههای کلیدی :آی 
عادتواره .

علوماجتماعیدانشگاهبوعلیسینا(نویسندةمسئول)j.afsharkohan@yahoo.com،
.1دانشیارگروه 
علوماجتماعیدانشگاهبوعلیسیناbalali_e@yahoo.com،
.2دانشیارگروه 
جامعهشناسی ،دانشگاهبوعلیسیناsawaez@yahoo.com،

.3دکترای
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مقدمه و طرح مسئله
آیندهپژوهی تغییرات خانواده مستلزم استفاده از یک مدل نظری است که بهکمک آن بتوان

عبارتدیگر،اینمدلبایدتبیینکند

ایستاییوپویاییتغییراتخانوادهرامدنظرقراردارد.به
کهعواملمؤثربرتغییراتخانوادهدرمقاطعزمانیمختلفکداماندوترکیبشرایطساختاری
مدلهای نظریموجود
باالگوهایفرهنگیمسلطچهپیامدهاییبرایآیندة خانوادهدربردارد .
گونهای کهدرحالحاضر،باانبوه
به 
میکنند؛  
اطالعاتجامعیدربارة تغییراتخانوادهفراهم 
مدلها در داخل و خارج از کشور ،دالیل عمومی تغییرات
انجامشده با این  
پژوهشهای  

خانواده کامالً روشن است؛ هرچند کمیت و کیفیت تغییرات تا حدودی در جوامع مختلف
متفاوتاست؛برایمثال،عقیدةپژوهشگراندرموردتغییراتخانوادهدرایرانبرایناستکه
توسعهیافته رخداده ،هماز نظر ساختارهاو

همراستا باتغییراتیکهدرجوامع
خانوادة ایرانی  
هم از نظر کارکردها دچار تغییرات عمیقی شده است ،اما تغییرات متأثر از فضای فرهنگی
جامعة ایرانی،متفاوتازتغییراتیاستکهدرغرب اتفاقافتاده است (بهنام1393،؛ارمکی،
؛قانعیراد .)1370،

1392و1371؛عنایت1393،؛فاضلی1371،
استفادهشدهدربررسیتغییراتخانوادهایستاهستند وتنهاامکانشناسایی

مدلهای نظری

میکنند.
ترکیب عوامل تأثیرگذار بر تغییرات خانواده در یک مقطع زمانی را فراهم  
ایستاییشناسی ،ناظر بر شناخت مجموعه عوامل تأثیرگذار بر یک وضعیت است ،اما
زمینهای متغیر
پویاییشناسی برشناساییعواملمؤثردرمقاطعزمانیمختلفبرحسبشرایط 

نمیشودکهعواملمؤثربر
مدلها مشخص 
انجامشده بااین 
نظارتدارد.براساستحقیقات 
آنهادرترکیبباساختارهای
بوده واثرانباشتی 
تغییراتخانوادهدرمقاطعزمانیمختلفچه 
اجتماعیواقتصادیودرتعاملباالگوهایفرهنگیچگونهبرخانوادهتأثیر گذاشتهاست.
بهعنوان عواملتغییروازالگوهایفرهنگی
مدلهای موجود ،ازشرایطساختاری 
همچنیندر 
نوابخشوپاکنیا.)2211،تاکنون

میشود (تورنتون2229،؛
بهمنزلةعواملمقاومتیاد 
مسلط 
انجامشدهدرزمینةتغییراتخانواده،برشرایطساختاریتأکیدشدهوکمتربه
پژوهشهای 

در
کنندهایدروقوعتغییرات
تعیین 
درحالیکهاینعواملنقش 

عواملمقاومتپرداختهشدهاست.
زمینهای کهمیزاناستقبالازتغییراترا
بهمنزلة 
خانوادهدارند.عواملمقاومتیافرهنگسنتی 
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جامعهپذیری ،بهبخشیاز

میکنند ،ازاهمیتزیادیبرخوردارهستند.فرهنگازطریق
تعیین 
میدهد .درواقع شرایط ساختاری
گیریها جهت  
تصمیم 

هویت فردی تبدیل میشود و به 
بهوجود میآورند ،از فیلتر ارزیابی
واقعیتهایی هستند که تغییرات را  

اجتماعی و اقتصادی 
هاییمیکنند

تصمیم 
گیری

میکنند و
شخصیدرحضورفرهنگدرونیشدهدرکنشگرانعبور 

میزنند.بایدتوجهداشت،لزومتوجهبه
کهکمیتو کیفیتتغییراتآیندة خانوادهرارقم 
ارزیابیهای شخصی درکنارتأثیراتناآگاهانه ،راهبردهایی استکهکنشگران درمواجههبا

درپیشمیگیرند .

شرایطاجتماعیواقتصادی
جامعهشناسی معانیوکاربردهایمتفاوتیدارد.برایدرکمفهوموکاربرداین

مدلدر
شودکهمدلموردنظرچهمعانیایرادربرنمیگیرد.یکی

واژهدرمقالةحاضر،الزماستبیان
بزرگتر
ازاینمعانی،استفادهازعنوانمدلبرایمفهومماکتونمونة کوچکازیکشیء 
یشده ازیکشیءبزرگاستکهازنظرکارکردبا
نمونهای بازساز 
است.دراینمعنیمدل  ،
مدلها ،ارزشنظریوپژوهشیمحدودی
شیءواقعییکساناست(رزاقی.)1391،ایننوع 
دارند (بلیکی .)211 :1379 ،معنی دیگر مدل ،سرمشق و الگوست .در این معنی ،مدل بار
مدلهایی
هنجاری و آرمانی دارد ،مانند پدر و مادر نمونه ،سازمان نمونه و مانند آن .چنین  
آنها
آرمانهایی کهدرجهت 
بهعنوان  
ممکناستهرگزدرواقعیتوجودنداشتهباشند ،اما 
.مشابهاینمفهوم،تیپایدهآلوبراست.اوازاینتیپرا

یشوند
یتوانحرکتکردمطرحم 
م
اندازهگیری رادرنظردارد.
یکند وچیزیشبیهواحد 
برایمقایسة مصادیقموجوداستفادهم 
بهعنوان معیارمقایسهسودمندباشد ،اماکاربردآندرمعنای
یتواند  
درمجموع ایننوعمدلم 
پژوهشهایاجتماعیندارد(همان .)210،

هنجاریارتباطیبا
یکی از کاربردهای مهم مدل در علوماجتماعی که در این مقاله نیز استفاده شده است،
ترکیبآنبا نظریهوتشکیلاصطالحمدلنظریاست.بهاعتقادویلر ( )1770مدلنظری
یشود.ساختارروابطمیان
دههای تبیینیاستکهبهپدیدة خاصیمربوطم 
حاویمفاهیموای 
یتوان به یک تبیین دست یافت.
بهکمک آن م 
یدهد که  
مفاهیم ،مکانیسم مدل را شکل م 
لدهندة
ییابیماجزایمختلفتشکی 
درواقع،اینمدلبهسیستمیاشارهداردکهبهکمکآندرم 
یکنظریهچگونهوبراساسکدامتسلسلوتوالیمنطقیباهمارتباطدارند(کوهن.)1373،
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منظمتریبیانشوند،یکنظامصوریراتشکیل
قترو 
بهصورتدقی 
درصورتیکهاینروابط 
یدهند واگرمفاهیمموجوددرروابطنظامصوریتعریفعملیاتیشوند ،نظامی عملیاتی
م
مدلها براساسدانشیگستردهو
یکند 
یتوان آنراآزمود.ویلراستداللم 
یآیدکهم 
بهدستم 

دادهها استنتاج
یتوان باقیاساز 
آنها رانهم 
بهمددتخیلدرمتناکتشافبرساختهمیشوند .
دادهها ،بلکهبرایساختنمدل،فرایندیازاستفهامالزماست که
کردونهباتعمیماستقرایی 
راشاملمیشود(بلیکی .)223:1379،

تخیلوخالقیت
میتوان در قالب دو گروه عمده
پژوهشهای خانواده را  

استفادهشده در 

مدلهای نظری 

جهانیشدنکهتغییراتخانواده

مدلهاینظریمبتنیبررویکردنوسازیو
مدنظرقرارداد .1:
را ناشی از گسترش مظاهر مدرنیته همچون شهرنشینی ،کاهش قدرت نظام خویشاوندی،
مدلهای نظری مبتنی بر
میداند  .2 ،
افزایش تحرک جغرافیایی ،توسعة فناوری و مانند آن  
رویکرد انتقادی که تغییرات خانواده را نتیجة فقر و نابرابری اقتصادی ،نابرابری جنسیتی و
بهویژه در ایران
انجامشده با رویکرد نوسازی  
پژوهشهای  

میداند .
ساختارهای پدرساالر  
جهانیشدن

فراوانیبیشتریدارد(قانعیراد.)109:1397،براساساینپژوهشهای،مدرنیتهو

سببگسترششهرنشینی،تحرکجغرافیایی،افزایشتحصیالت،اشتغالزنانوتنوعنهادهای
اجتماعیشدهاست.درنتیجه بسیاریازکارکردهایخانوادهبهنهادهایدیگرواگذارشدهکه
شبکههای خویشاوندیکردهاست.پیامداینتحول
شبکههای اجتماعیراجایگزین 
اینامر 
هستهای و فردگرایی بوده است .رواج فردگرایی با
تبدیل خانوادة گسترده به خانوادة  
تصمیمگیری و تأخیر ازدواج ،تغییر شیوة همسرگزینی و افزایش انتظارات از

طوالنیشدن 

روابطزناشویی همراهبودهاست.همچنینبهبودموقعیتزنانباافزایشسنازدواج،کاهش
زناندرخانوادهوکاهشباروریهمبسته

تصمیمگیری

فاصلةسنیبینزوجین،افزایشقدرت
است(ساروخانی1397،؛عصاره1397،؛آزادارمکیوهمکاران1397،؛شکوریوآزادارمکی،
پژوهشهای

؛زنجانیزادهوجوادی1391،؛عنایتوموحد،1393،آزادارمکی.)1371،

1391
میکنند کهفقراقتصادیو
اینگونه تبیین 
انجامشده بارویکردانتقادی نیزتغییراتخانوادهرا 

انتخابهای افراد را محدود کرده و شرایط دسترسی به وضعیت زندگی

نابرابری اجتماعی 
خانوادگیمعمول راازآنانگرفتهاست.درنتیجه الگوهاییازخانوادهوروابطزناشوییدر
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ایرانشکلگرفتهکهدرگذشتهرواجنداشتهاست(خضری1392،؛معیدفروحمیدی1390،؛
کاهش یافته

بهشدت 
آنها  
ازدواجها به تأخیر افتاده و پایداری  

واعظزاده .)1371 ،همچنین 

است (توسلیوغیاثیندوشن،1372،حسینیوهمکاران.)1371،پژوهشگرانفمینیست با
نشاندهندةتداومپدرساالریونابرابریجنسیتی
استفادهازهمینرویکرد،تغییراتخانوادهرا 
(شادیطلب1392 ،؛ اعزازی ،1393 ،راودراد و نائینی)1390 ،؛ برای مثال ،افزایش

میدانند 

طالق پیامد ساختار نابرابر جنسیتی و موقعیت فرودست زنان و دال بر تقویت ساختارهای
مذکوردرشرایطجامعةمدرناست .
باهردورویکرد ،امکانبررسیاحتماالتدربارة تغییراتآیندة خانوادهوجود دارد.در
توسعهیافتگیدرجوامعمختلفودررویکردتضاد

رویکردنوسازی،تغییراتبرحسبفرایند
پیشبینی است .اصوالً
گروههای اجتماعی قابل  
برحسب جابهجایی ترکیب قدرت در میان  
پیشبینی آیندهرا درخود
مفروضگرفتنعواملثابتتغییر  ،

مدلهای نظریبابردکالن ،با

پیشبینیمبتنیبربینشنظریاستوبهقلمروفلسفهتعلقدارد.براساسمنطق
دارند،امااین 
جامعهشناس

روششناختی پذیرفتةاینرویکردها،قلمروآیندة قابلیتآزمونشدنراندارد و

عبارت دیگر،قلمرو

پدیدههای عینیرابررسیکند (والکوف.)7197:2210،به 
میتواند 
تنها 
میتواندازنظرعلمیمطالعهشود .ایندیدگاهاز
آیندهبهدلیلآنکه مفروضوذهنیاست ،ن 

میشود:اول اینکههرچندآیندهامریمفروضوذهنیاست ،باتوجهبهاینکه
چندزاویه نقد 
میتواندخالیازعینیتباشد.دوماینکه
منشأاثراستوآثارمشهوددررفتارکنشگراندارد،ن 
بهمنظور
تفکیک گذشته ،حال و آینده از یکدیگر تنها به شکل صوری ممکن است و  
درحالیکه امر

میگیرد؛ 
سادهسازی فرایند تحقیق و در راستای منطق علم اثباتی صورت  

اجتماعییکواقعیتپیوستهودرزمانجاریاست(آدام .)10:2221،
یکی از ملزومات سنجش آیندة خانواده ،داشتن مدل نظری جامعی است که هم پویایی
نسلها) و هم ایستایی (تأثیرات ناشی از
تغییرات آیندة خانواده (تأثیرات ناشی از روابط  
میگیرد.اینمقالهدرراستایتدوینچنینمدلیازتغییراتآیندة
تصمیماتیکنسل)رادربر 
قابلاستفاده در
میدهد کهمدلنظری 
ارائه شده استوبهاینپرسشاساسیپاسخ 
خانواده 
نحویکه بتواندپویاییو

مطالعة تغییراتآیندة خانوادهبایدازچهاجزائیبرخوردارباشد؛  
به
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دیدگاههای سه تناز

ایستاییتغییراتآیندة خانوادهرادربرگیرد .مدلپیشنهادیبااستفادهاز
میشود وامکانبررسینحوة تأثیرگذاری
جامعهشناسی،گیدنز،بوردیووآرچر تدوین 

بزرگان
میکند.
ساختارها از مجرای تصمیمات فردی بر تغییرات خانواده را در نسل آینده فراهم  
دربررسیتغییراتخانوادهبارویکردآماریجمعیتشناسانرواجزیادی

آیندهپژوهی 
هرچند 
دارد ،در این مقاله هدف آن است که مدل ترکیبی تغییرات آیندة خانواده با تکیه بر
جامعهشناسیآیندهارائهشود .

روششناختیدرحوزة
پیشرفتهاینظریو 


روششناسی پژوهش
آیندهپژوهی درسطحجهانبهشدت درحالگسترشاست.درایراننیزاینحوزة پژوهشی

جامعهشناسان به

این حال ،
مییابد .با  
روشهای مرسوم  
جایگاه خود را در کنار سایر  
بهویژه در ایران معدود
پژوهشهای خانواده کمتر توجه کرده است؛  

آیندهپژوهی در 

بودهاند.
جمعیتشناختیمتمرکز 

بینیهای 
پیش 
آیندهپژوهی تغییراتخانوادهبر 
پژوهشهایبر 

پژوهشهای داخلیوخارجیباموضوعآیندة تغییراتخانواده معرفیو

مهمترین 
درادامه 
بیانمیشود .

آنها
استفادهشدهدر 

مدلهاینظری

پژوهشهای داخلی
مهمترینمنابععلمیدرحوزةتحوالتآیندةخانوادهرابهنامدرسال1772انجامداده
یکیاز 
دگرگونیهایاجتماعی-فرهنگی،تغییرات

است.براساسمدلنظریاو،تغییراتخانوادهپیامد
ارزشهای فرهنگینیزسببمیشود تغییراتبا

پیشرفتهای علمیاست .تداوم

جمعیتیو
ارزشهای جامعه سازگاری داشته باشند .آقاجانیان ( )2221نقش فرهنگ سنتی را در ایران

پررنگتر دیدهومعتقداستگسترشارتباطاتفراملیوانتقالهنجارهایفرهنگیسایرملل

نسلهای بعدیایجادخواهدکردکهبهافزایش
بهداخلکشورتغییراتنگرشیرادرمیان 
جهانیشدن بهاین

بهکمک رویکرد
منجرمیشود .سرایی( )1391

تعارضاتمبتنیبرجنسیت
موضوعپرداختکهدربررسیتغییراتخانوادهدرایران،عالوهبرشرایطوعواملفعالدر

عواملبیرونیناشیازجهانیشدنرانیزبایدمدنظرقرار داد.عنایتوموحد()1393

محل،
وضعیتخانوادهدرعصرجهانیشدنبه

پیشبینی
جهانیشدنباتحلیلو 

نیزدرقالبرویکرد
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ایننتیجهرسیدندکهخانوادهدرآیندهبهحیاتخودادامهخواهددادوازبیننخواهدرفت،
ونی هایی در الگوهای خانواده و روابط حاکم بر آن ایجاد خواهد شد .تنهایی و
اما دگرگ 
دلیلتجدددچارتحولودگرگونی

شکربیگی ( )1399بیان کردندکهبسترخانوادة ایرانی  
به
دراینامر،واسطههاییمانندسواد،شهرنشینی،

شدهودرحالگذارازسنتبهتجدداست .
یهای نوین ارتباطی نقش داشتهاند .فاضلی ( )1371با
میزان مسافرتهای خارجی و فناور 
هایمدرنیتهوپستمدرنیسمسهنوعخانوادهرا


بررسیروندتغییراتخانوادهدرقالبنظریه
در ایران تشخیص داده است :خانوادة سنتی ،خانوادة مدرن و خانوادة پسامدرن .این الگوی
درغرببهصورتخطیطیشده است ،امادرایراناین

جهانیتحولدرخانوادهاستکه 
تحولخطینیست.میرمحمدرضاییوهمکاران()1371بامطالعهوبازسازیمعناییتغییرات
شدندرمیانخانوادههایشهرزنجانبهایننتیجهدست یافتند


خانوادهمتأثرازفرایندجهانی
یهای
که جهانیشدن پیامدهای دوگانهای بر ساختار و کارکردهای خانوادهها دارد و فناور 
قانعیراد()1370بابررسیآیندةوضعیتخانواده
ارتباطیروندتحوالتراتسریعکردهاست .

یکیاززمینههایاساسیتحولبنیادیندرجامعة

درایرانازبعدساختارقدرتمعتقداست،
ایرانی،دگرگونیدرساختارقدرتدرخانوادهاست.بهاعتقاداو،درشرایطکنونیخانوادهدر
مدنیشدن»قرارداردونبایدانتظارداشتدرآیندهیکیاز
وضعیتیدرمیانة «فروپاشی»و« 
همزمانوجودداشتهباشند .
بلکهایندوشکلمتعارضمیتوانند 

آنهابردیگریغلبهکند،

آزادارمکیوهمکاران()1392ازمدلنظریساختی-کارکردیپارسونزاستفادهکردندو
الگوییازشباهتهاو

درپژوهشیمرتبطباتغییراتخانوادهدرتهراننتیجهگرفتنددرایران
تفاوتهای نسلی متأثر از مدرنیتة ایرانی وجود دارد .همچنین آزدارمکی ( )1371دربارة

تغییراتآیندةخانوادهمعتقداستخانوادةایرانیدرآیندههمدرشکل،همدرروابطدرونیو
باتغییراتعمدهایمواجهخواهدشد.محمدپوروهمکاران()1399

همدرکارکردهایخود 
نیزبااستفادهازرویکردنوسازیبهمطالعةتغییراتخانوادهدرایالتمنگورپرداختندونتیجه
گرفتند خانوادههماز نظرساختاری-کارکردیوهممعنایی-تفسیریدرمعرضتغییراست.
یعنیشهرنشینی،آموزشمدرنورسانههایارتباطیبرافولابعاد

همچنینسهمؤلفةنوسازی،
سنتی خانواده و پیدایش شکل مدرن آن مؤثر بودهاند .کاظمی پور ( )1397از زاویة
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جمعیتشناسی وبااستفادهازمدلنوسازی،ابعاد مختلف مناسبات جمعیتی و توسعهدرایران

را ارزیابی کرده است و اعتقاد دارد جمعیت ایران در معرض مسائل نوظهور جمعیتی و
توسعهایمانندنیروی محرکهیاگشتاورجمعیتی ،توزیع نابرابر جمعیت ،مهاجرتو شهرنشینی

انتقالهای ساختار سنی ،سالخوردگی جمعیت ،تغییرات

سریع ،وضعیت مهاجران خارجی،
خانواده ،نابرابری جنسیتی ،رشد فزایندةتعداد زنان سرپرست خانوار،فقر و نابرابری ،تخریب
.صادقیفساییوعرفانمنش()1372نیزبا

محیطزیست و موضوعات مرتبط دیگر قراردارد

رویکردنوسازیبهاینمسئله پرداختند کهنهادهایاجتماعیایراندرسیرتحوالتمدرنیته
بهطور کامل ،یکسان و همزمان دچار تغییر نشدهاند ،ازجمله سطوح خرد ،میانه و کالن در

تأثیرپذیرفتهاند .

گونهایناهماهنگباتغییرجامعه
ساختارخانوادهبه 
پژوهشهای خارجی
علیرغم مقاومتالگوهای
گود()1312تحوالتخانوادهرابررسی کردهاست و اعتقاددارد  
خانوادهدربرابرفشارهایبیرونی،مدرنیزاسیونتغییراتمهمیدرالگوهایخانوادهدرسراسر
این حال،جهتتغییراتخانوادهدرجوامعمختلفمتفاوتاست.
میآورد.با  
جهانبهوجود 

نمونهواریازتأثیراتمدرنیتهبرخانوادهرابرشمرده است ،از جمله
تافلر ( )1373مجموعة  
پایههای
حرفهای ،جدایی نقش مادری از  
تعویض احتمالی والدین تفننی با والدین  
خانوادههایی با پدر و مادرهای

شناختی آن و خدمات اجتماعی مادران حامل جنین ،


زیست
کردهاند،
دستوپا 
جنینهاییبرایخود 
شغلیشان 
جدیدشصتیاهفتادسالهکهدرپایاندورة 
همجنس و مانند آن .کورنیش ( )1791آیندة خانواده را با
زوجهای  
رقابت پدر و مادرها و  
گرایشهای موجود»«،بازگشتبهوضع

پیشبینی کردهاستکه «تداوم
سناریوهایمختلفی 
خانوادههای

موجود»« ،امحای خانواده»« ،بازگشت به عقب»« ،احیای خانواده» و «ایجاد 
مصنوعی» را شامل میشود (به نقل از :آلکون .)139 :2221 ،راسل ( )1797با طرح چهار
به این ترتیب بررسی کرده است :در
سناریو ،احتماالت مختلف دربارة تغییرات خانواده را  
سناریویاول،فردچنداندرگیرخانواده نیستوخانوادهبهتجمعسادةموقتییابه«پانسیون
میشود.در
بهعنوان «پناهگاه»احیا 
میشود.درسناریویدوم،نقشخانواده 
خانوادگی»تبدیل 
میداند
بهویژهحفظمیزانپایینباروریراوضعیتیناگوار 
سناریویسوم،دولتتحولجاری ،
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میکوشد با مقرراتگذاری آرام بر رفتارهای خانوادگی نظارت کند .در سناریوی چهارم
و 
میشود(بهنام.)112:1393،درسال 2212پژوهشی
فرضیة بازگشتبهنهادهایسنتیمطرح 
باعنوان«آیندةخانوادهتاسال1»2232درکشورهایعضوسازمانهمکاریاقتصادیوتوسعه
آیندهپژوهی انجام شد .براساس نتایج این پژوهش،
روشهای شناختهشدة  
( )OECDبا  
استقاللطلبانهفردیموجبظهوراشکالجدیدیازخانوادهخواهد

اندیشههای

جهانیشدنو

همزمان حداقلچهاریاپنج
شد.همچنینطولعمربیشتروسالخوردگی جمعیتبهحضور 
میانجامد،هرچندزیریکسقفنباشند.ازسویدیگر،احتمالافزایشتعداد
نسلدرخانواده 
بهافزایشخواهدبود.
رو 
یافتهتر 
توسعه 

بهویژهدرکشورهای
همخانه ،
خانوادههای 

والدینتنهاو
دیتورو همکاران ( )2229با بررسی وضعیت آیندة خانواده در کرهجنوبی امکان تداوم نسل
ایهارادرآیندهازطریقزادوولدبررسیکردند .
کره 

پژوهشهای مرورشده غالباً تغییرات خانواده را با توجه به تأثیرات مدرنیته و متأثر از

شتر درغرباتفاقافتادهبررسیکردهاندوکمتربهنقشعواملمقاومتدر
تحوالتیکهپی 
بهدرستی یادآور
نظریهپردازان ،چنانکه بهنام نیز  
یکه به اعتقاد بیشتر  
داخل پرداختهاند .درحال 
شدهاست،آیندةخانوادهدرجهانبهتأثیرعواملاجتماعی-اقتصادیوفرهنگیبرایننهاددر
جوامعمختلفمربوطاست(بهنام .)191:1393،

مباحث نظری
تغییرات خانواده درگذشته بااستفادهازمدلنظریة نوسازیوبا توجه به تغییرات ساختاری،
مانندتغییر در شیوة تولید از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و خدماتی ،مهاجرت از روستاها
میشد،اما در چند
به شهرها ،گسترش آموزش ،اشتغالزنان،افزایش تغییرات درآمدیو...تبیین 
میتوانند تغییرات خانواده را در
دهة اخیر،این باور عمومیت یافتهاست که عوامل ساختاری ن 
سراسر جهان به نحو یکسان تبیین کنند؛ زیرا نیروهای فکری و هنجاری نقش مستقیمی در
بهعبارتدیگر،هنجارهای
شکلگیریباورها بهخانواده دارند(جایاکودیوهمکاران .)2229،

نسلها و جایگاه کودکان در خانواده متأثر از
معطوف به ازدواج ،روابط بین زوجین ،روابط بین 
1. The Future of Families to 2030
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میکنند.درمورداینکهنیروهای فکری طی چه فرایندی تغییرات خانواده را
نیروهای فکری تغییر 
میزنند ،رویکردهای نظری متنوعی وجود دارد که نوعی تعامل میان نیروهای تغییر و
رقم 
مکانیسمهای اثرگذاری

آنها پذیرفته شده ،اما وزن هریک از عوامل و
نیروهای مقاومت در 
پدیدههای
جامعهشناسیدرتبیین 

چالشهایمهم

دیدگاهها شده است.یکیاز

آنها ،سبب تنوع

اجتماعی از جمله تغییرات خانواده ،تعیین میزان اهمیت و نقش ساختارها در برابر نقش
دیدگاههای تلفیقیمنجرشدهاست.

عاملیتبودهاست.درچنددهة اخیر ،اینچالشبهارائة 
وهشهای
کردهاند که در پژ 
دو نمونه از رویکردهای نظری تلفیقی را گیدنز و بوردیو ارائه  
داشته است ،امارویکردسومراآرچرمبتنیبرواقعگرایی انتقادیارائه
خانوادهبسیارکاربرد 
کردهکهکمتربهپژوهشگرانمعرفیشدهاست.درادامه،مفاهیماساسیهریکازرویکردهای
مذکورتشریحمیشود .
نظریة فردگرایی
جامعهشناسیمعاصر،نظریة فردگرایی

معروفترین رویکردها بهتغییراتخانوادهدر

یکی از
جامعهشناسانیمانندگیدنزوبکاست که تأثیر مدرنیتةمتأخر را بر ساختار و کارکرد خانواده از

کردهاند .براساس این رویکرد ،نهادهای
یشدن و نهادزدایی از خانواده تئوریزه  
فرد 
خالل 
عرصههای

بهشدت در حال خروج از
اجتماعی سنتی مانند دین و خانواده در دورة معاصر 
تصمیمهای زندگی از

یشدن
فرد 
بهموازات کاهش تأثیرگذاری نهادها ،نیزفرایند 
زندگی هستند .
خالل بازاندیشی قوت گرفته است.گیدنز ( )1371فردگرایی رانتیجةهویتیابی بازتابنده در
تعیینشده زندگی،

ب دنبال کاهش اهمیت مسیرهای از پیش
میداند که طی آن 
مدرنیتة متأخر 
زندگینامة شخصی خود را بنویسند .به اعتقاد گیدنز ،مدرنیته

افراد مجبورند انتخاب کنند و
میشود .چیل
جامعهپذیری محقق 

میآورد که از طریق
بهوجود 
نوعی شخصیت را در افراد 
جامعهپذیری در دورة جدید

شکلگیری فردگرایی را در دوران کودکی به نوع
( )2229نیز  
میداند .به این ترتیب کودکان بهجای اینکه با فشارهای بیرونی کنترل شوند ،کنترل
وابسته 
آنها پایش و نظارت دائمی بر رفتار خود و
میگیرند .درنتیجه  
درونی و خودتنظیمی را یاد 
میگیرندواینموضوعشخصیت سازگار با سبک زندگی
دادههای بیرونی رایاد 
بازاندیشی در 
میکند (لبیبی.)1373،بازاندیشی فرایند تعریف و بازتعریف خود از
آنها ایجاد 
مدرن را در 
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طریق مشاهده و تأمل در اطالعات دربارة مسیرهای ممکن زندگی است(گیدنز .)11:1391،این
مفهوم به سازوکارهایی در اندیشه و کنش انسانی اشاره دارد که رفتار را تنظیم و برآن نظارت
میکند .درواقع ،هدف اصالح و بازسنجی کنش براساس دانش تجربی است (گیدنز:1391 ،

اشارهشده همان آگاهی عملی در نظریة بوردیوست که برای توضیح نقش

 .)19دانش تجربی
میکند .
عادتواره در عملکرد انسانی از آن استفاده 

نظریة سرمایة اجتماعی
میکند و
رابطهای اجتماعی عمل 

بهعنوان
سرمایهها 

از نظر بوردیو ،سرمایة اجتماعی مانند سایر
بهعنوانیکمنبعدر فرایند
شبکههای روابط اجتماعی است که ممکن است 

مجموعهای از

شامل
تمایز طبقاتی کاربردداشتهباشند (ادکینز .)179:2221،برایدرکایننظریهالزماستچند
مفهوم در دستگاه فکری بوردیو معرفی شود .اولین مفهوم عادتواره است که به معنی
آنها ادراکوداوریمیکنند
نظامهاییازخلقوخوهای تغییرپذیر وپایاستکهافرادبهکمک  

محدودیتهاو

درونیکردن

.اینقالبهایناخودآگاهبا 

ودرجهانپیرامونخودعملمیکنند
عادتواره تدارکراهبردهایی از پیش

امکاناتبیرونی شکلمیگیرند(بوردیو.)21:1770،
میکند (بوردیو .)111:1799،به عبارت دیگر محصول
شدهرابرایفردامکانپذیر 


اندیشیده
پیدرپی است
نسلهای 
ذهنیکردن ساختارهای اجتماعی است که خود حاصل فعالیت تاریخی 

(بوردیو .)232:1372،مفهومدیگردرنظریة بوردیو،سرمایهاست.درتوضیحاینمفهومو
موقعیتهایی است که فرد در جامعه

عادتواره متأثر از 

ارتباط آن با عادتواره باید گفت ،
بامیزانبهرهمندیاز سرمایه در ارتباطاست .در

عادتواره 

اشغالمیکند .به عبارت دیگر ،

قابلتشخیصاست:سرمایةاقتصادی،سرمایةاجتماعی،سرمایة
اندیشةبوردیوچندنوعسرمایه 
فرهنگی و سرمایة نمادین .وضعیت و موقعیت هر فرد در جامعه به ترکیب و حجم کلی
سرمایهایوابستهاستکهدراختیاردارد .
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سرمایةاقتصادی
سرمایةاجتماعی
حجمکلی
سرمایةفرهنگی

عادتواره


انتخابراهبردها

سرمایه

سرمایةنمادین
شکل  .1رابطة انواع سرمایه ،عادتواره و انتخاب راهبردها



نظریةبوردیوازاین جهت کهکمتربهتغییرات اجتماع معطوفاست،نقد شدهاست.بااین
حال،مفسران معتقدندتغییردر بطن نظریةسرمایةاجتماعی نهفته است؛برایمثال،ادکینز()2221
معتقداستآمادگی قبلی موردنظر بوردیو(عادتواره) جبری نیست و همواره امکان تغییر وجود
عادتوارة ثانویه در آثار بوردیو اشاره میکند

عادتوارة اولیه و

دارد .بونویتز ( )1370به مفهوم
وارههای ادراک و کنش است
طرح 
که مبنای ایدة تغییر اجتماعی در اندیشة اوست.عادتوارة اولیه 
میپردازند
بهتدریج به کسب تجارب تازه 
مییابد،اما کودکان 
که از سوی خانواده به کودکان انتقال 
عادتواره و شرایطی که باید در

میدهند.هنگامیکه میانشرایط تولید
و عادتوارة ثانویه را شکل 
میآید ،تغییر اجتماعی رخ میدهد .کالهون ( )2220نیز با
آنها عمل کنند ،ناسازگاری بهوجود 

اشارهبهعادتوارة اولیهوثانویه،آموزشوتجاربعملیرادرشکلگیری عادتوارة ثانویه
عادتوارة
میداند ،اما توجه به این نکته ضرورت دارد که تغییرات ناشی از شکلگیری  
مؤثر  
ثانویه در دیدگاه بوردیو به تغییرات ایجادشده در چرخة زندگی یک فرد معطوف است و
میشوند که نسل والدین
میشود .تغییرات نسلی زمانی محقق  
تغییرات نسلی را شامل ن 
عادتوارهایمتفاوتاز
راهبردهاییرادرقبالفرزندانخوددرپیشبگیرندکهبهشکلگیری  
عادتوارة
خودشاندرآنانمنجرشود.درواقع،بااینرویکرد،تغییراتخانوادهنتیجةتفاوتدر 
اندوختههای سرمایهای است .همچنین در

نسل دوم با نسل اول است که معلول تغییرات در 
بزرگسالی
جامعهپذیری افراد در دوران کودکی با شرایط زندگی آنان در  

صورتی که شرایط 
میکنند .
تفاوتزیادیداشتهباشد،راهبردهاییناسازگاروناهمخوانانتخاب 
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نظریة تکوین شکل
نظریهایعامدرموردتغییراتاجتماعی
ایننظریهبهتغییراتخانوادهاختصاصنداردودرواقع  
وفرهنگیاست،امااز آنجا که چارچوبتحلیلیمناسبیبرایدرکپویاییتغییراتخانواده
میکند ،در مدل پیشنهادی این مقاله از آن استفاده شده است .آرچر نظریة خود را با
فراهم  
میکندومعتقداستهرچند ساختار و عاملیت ازنظر
دوگانهانگاری تحلیلی ساختار عاملیت آغاز 

وابستهاند.بهاعتقاداو،ساختارهاممکناست

هستیشناختی از هم جدا هستند ،ازنظر علی به هم
کنشها در
میتواننددلیل تغییرتمایالتو 
کنشها راپشتیبانییامحدودکنند ،امان 
تمایالتو 
عامالن باشند (آرچر .)119 :2229 ،درواقع ،عامالن با درک شرایط ساختاری ،قوانین و
نگرانیهایی که دربارة سالمت ،موفقیت و توسعة زندگی خود دارند،

سیاستهای عمومی و 

بازاندیشانهفکرمیکنندکهبایدچهاقداماتیانجامدهند.دیدگاهآرچرتااینجامشابهنظریةگیدنز
دربارةنقشعاملیتدرمواجههباشرایطساختاریاست ،امانکتة متمایزکننده درنظریة وی،
یکه درنظریة گیدنز،ساختار
دوگانهانگاریساختاروعاملیت براساسعاملزمانیاست؛ درحال 

آنهاتقدموتأخر
تفکیکناپذیرازیکدیگرند.درنظریةآرچربین 


وعاملیتدوروییکسکهو
میکنند،
زمانیوجوددارد.بهاینصورتکهعامالندر داخل شرایط ساختاری و فرهنگی عمل 
اما در طی زمانممکناستساختارهایپیشینراتغییر دهندیا تقویت کنند.این فرایند در طول
رخداده در کنش
بیپایان دگرگونی ساختاری ،تغییرات 
چرخههای 

یها و
بهتوال 
میدهدو 
زمانرخ 
میشود(آرچر)1771،؛برایمثال،اگر آغاز تغییر را
و کنش متقابل و نیز به بسط ساختاری منجر 
کنشها را کنترل و
از نقطة زمانی  T1درنظر بگیریم ،در این مقطع شرایط ساختاری از پیش موجود ،
میپردازند و در مقطع زمانی T4
محدود میکند.در مقطع  T2و  T3کنشگران به تعامل با یکدیگر 

میکنند(شکل .)2
شرایط ساختاری پیشین را تکمیل یا حفظ 
هنگامیکه کنشگران در مقطع زمانی  T2تحت شرایط

براساس رویکرد تکوین شکل،
میکنند ،ممکن است آن شرایط را حفظ کنند یا تغییر دهند؛وضعیتی که آرچر آن
ساختاری عمل 
آنها ممکن است
میدهد و 
مینامد.همین رویداد برای شرایط فرهنگی رخ 
را تکمیل ساختاری 
تغییر کنند یا حفظ شوند.نتیجه اینکهدر مقطع زمانی  T3عبارت است از شرایط تغییریافته یا
میکند (آرچر .)110:1771،
تشده که شرایط پیشینی را برای چرخة تحلیلی بعدی فراهم 
تقوی 
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شرایط ساختاری

T1
تعامل اجتماعی-فرهنگی

T3

T2

تکمیل ساختاری

T4

بازتولید ساختاری


شکل  .2مراحل سهگانة چرخة تکوین شکل
منبع :آرچر1991 ،

مدل نظری تغییرات خانواده
مدلهای نظری مطرحشده از نظر سطوح تحلیلی یکسان نیستند ،با توجه به
هرچند  
میشوندوایننقطة اشتراکامکان
رویکردهایشان بهرابطة ساختار-عاملیت،تلفیقیمحسوب 
مدلهاینظریفوق،در
یتوانگفتهریکاز 
یکند.م 
آنهارادرمدلینظریفراهمم 
ترکیب 
یها
یهایی داردکهدرترکیببادونظریة دیگرآنکاست 
بررسیتغییراتآیندة خانوادهکاست 
یشوند .مدل ترکیبی پیشنهادی در شکل  3آمده است .براساس این مدل،
پوشش داده م 
همزمان و در بستر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
ساختارهای عینی و ذهنی 
سیاستهای دولت ،قوانین و مقررات رسمی و مانند آن از مجرای تجارب عملی و بازاندیشی

انتخابهایی که متأثر از ساختارهای ذهنی

میدهند .کنشگران طی
کنش نسل اول را شکل 
مشروطکننده عمل میکنند ،فشار نیروهای

زمینههای

(عادتواره) است و در بستری از

عادتوارة خود قادر به ایجاد تغییرات

میکنند ،اما بهدلیل قدرت
ساختاری تغییر را احساس 
آنها
میشود که 
گونهای عمل 
به 
جامعهپذیری فرزندان 

عمدهدرزندگی نیستند.با این حال ،در
میکند ،تقویت
میتوانند مسیرهای متفاوتی را درپیش گیرند .عاملی که به این امر کمک 


آیندهپژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائة یک مدل نظری ترکیبی) 884

سرمایههای اجتماعی فرزندان است.به عبارت دیگر ،والدین روی فرزندان خود سرمایهگذاری

قابلاستفاده باشد .والدین با توجه به
بزرگسالی نتایج آن برای فرزندانشان 

میکنند تا در

بهتغییرعادتوارة

میکنندوازاینراه
سرمایهها را تقویت 

ارزیابیای که از آینده دارند ،برخی

انتخابهایی متفاوت از نسل قبلی است .در

میکنند .این تغییر به معنی 
فرزندان خود اقدام  
انتخابهای نامعمولی صورت بگیرد و به تغییرات

حوزة خانواده و ازدواج نیز ممکن است 
ساختاری یا عملکردی بینجامد .باید توجه داشت در این مقاله ،منظور از تغییرات اجتماعی
خانواده،تغییراتکارکردیومحتواییمانندروابطدرونخانوادهوتغییراتساختاریمانند
اشکالخانواده،سنازدواج،باروریو...است .

عادتوارهها




سیاست زندگی (انتخابهای
معطوف به خود و خانواده-
تأثیرات قصدنشده به تغییرات

بازاندیشی

شرایط

نسل آینده)

ساختاری

تغییرات
خانواده



تجارب عملی

مشی تربیتی (انتخابهای




معطوف به آیندة فرزندان-
تأثیرات قصدشده به تغییرات


نسل آینده)
شکل  .3فرایند تأثیرگذاری شرایط ساختاری بر تغییرات خانواده براساس مدل نظری پیشنهادی
افزونبرتأثیراتآگاهانة مشیتربیتیوالدیننسبتبهفرزندان،تغییراتدرشرایطزندگی
یافتهاندایجادمیکند
والدیننیزبسترهایعینیمتفاوتیرانسبتبهآنچهخوددرآنپرورش  
گیریعادتوارة آنانتأثیر


پذیریفرزندانوشکل

رشدوجامعه
ودرنتیجهناخواستهبرفرایند 
سرمایهایوشرایطعینیرشدوتربیتفرزندانسببتغییر در

تغییردراندوختههای

میگذارد.

گونههای متفاوتی از راهبردها در
میشود .درنتیجه در نسل دوم شاهد 
عادتوارة نسلبعدی 

زمینة زندگی شخصی و ترجیحات خانواده خواهیم بود که پیامد آن تغییر در ساختار یا به تعبیر
قابلمشاهده
آرچر ،تکمیل ساختاری است.مواردمذکورهمراهبانقشعاملزماندر شکل 1
است .
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ساختارهای عینی
شهرنشینی ،تحصیالت ،اشتغال،

ساختارهای ذهنی

جهانیشدن... ،

عادتواره (ایدهآلهای خانواده)

بسترها
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،برنامههای دولت ،قوانین و مقررات

تجارب عملی،

نسل 8

بازاندیشی

تعامل اجتماعی
تربیت فرزندان (ایجاد تغییر در سرمایة اجتماعی)

تکمیل ساختاری

نسل 8

تنوع اشکال خانواده و ازدواج

ساختارهای عینی

ساختارهای ذهنی

شهرنشینی ،تحصیالت ،اشتغال،

عادتواره (ایدهآلهای خانواده)

جهانیشدن

بسترها
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،برنامههای دولت ،قوانین و مقررات

شکل  .4مدل نظری آیندهپژوهی تغییرات خانواده
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ارزیابی مدل
بهمنظور ارزیابی مدل نظری پیشنهادی ،مطالعهای کیفی با مشارکت  33نفر از والدین دارای

نمونهگیری
صاحبنظران حوزة خانواده انجام شد .روش  

فرزند  1تا  11ساله و  12نفر از 
بهمنظور شمولاقشارمختلف
هدفمندبودوحجمنمونهباتوجهبهاشباعنظریتعیینشد .
مردم در پژوهش ،نواحی شهری به سه گروه برخوردار ،نیمهبرخوردار و نابرخوردار تقسیم
جمعآوریاطالعاتپرداختهشد .
شدندودرهرناحیهبه 
شبینی وضعیت
دستآمده درزمینة سیاستزندگیومشیتربیتیبراساسپی 
به 
اطالعات 
گاههای اجتماعی خود در الگوهای مختلفی از
یدهد کنشگران براساس پای 
آینده نشان م 
برنامهریزیبرایآیندة
تصمیمهایزندگیومشیتربیتیقرارمیگیرند.درجدول،1الگوهای 

تکفرزندی وگروه
عبارتاند از:تقویتاقتصادی،تأمینامنیت،مهاجرت ،

زندگیخانوادگی
میشود
گاههای اقتصادیواجتماعیمشخص 
بدونبرنامه.باقراردادناینالگوهادرکنارپای 
گاههای مختلف در زمرة افرادی قرار دارند که در زمینة سیاست زندگی
دارندگان پای 
یبرنامهبودندرقبالآیندة زندگیخانوادگیبه
یرسد ب 
.بهعبارتدیگر،بهنظرنم 

برنامهاند
ی 
ب
طبقة خاصی اختصاص داشته باشد ،اما افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بیشتر به سیاست
فارغالتحصیالنی که شغل پایداری ندارند،
تقویت اقتصادی خانواده گرایش دارند .همچنین  
بیشترقصدمهاجرتازکشوررادارند .
براساسجدول، 1دربارةرابطةالگوهایتربیتیباپایگاهاجتماعیواقتصادیمیتوان
گفتافرادباسطحتحصیالتپایینتر  ومشاغلناپایدارتربهتربیتاخالقیوسنتیبیشتر
گ رایش دارند.در مقابل افراد با سطح تحصیالت باالتر ومشاغل پایدارتر بیشتر بهتربیت
فرهنگیمایلهستند.افرادباسطحتحصیالتباالترکهمشاغلناپایدارتریدارند،بهتربیت
بهروزبیشترعالقه مندند.افرادیکهسطحتحصیالتبسیارپایینومشاغلناپایداردارندیا
بیکار  هستند ،روش تربیتی مشخصی درپیش نمیگیرند  و در این زمینه منفعالنه رفتار
میکنند .
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جدول  .1الگوهای سیاست زندگی براساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی
الگوی تربیتی

بدونبرنامه 

تحصیالت

اشتغال

مشارکتکننده

تحصیالت

اشتغال

مشارکتکننده

کارشناسیارشد 

خانهدار 

1

کاردانی 

آزاد 

 11

کارشناسیارشد 

مربی 

2

ابتدایی 

خانهدار 

 17،13

دیپلم 

آزاد 

 20،19،12،10،1

دیپلم 

کارگر 

 11

کارشناسی 

شغلآزاد 

0

دیپلم 

خانهدار 

 11

کارشناسی 

کارمند 

9

سیکل 

بیکار 

 19،9

کارشناسی 

خانهدار 

 21،22

سیکل 

آزاد 

 32

دیپلم 

بیکار 

 31

بیسواد 


خانهدار 

 33

کارشناسی 

خانهدار 

 23،7

کارشناسی 

دبیر 

 29

دیپلم 

آزاد 

 21

کاردانی 

کارمند 

 32

کارشناسی 

کارمند 

 29







تأمینامنیت 

سیکل 

آزاد 

1

دیپلم 

مربی 

 12

مهاجرت 

کارشناسی 

شغلآزاد 

 22،21،9







تکفرزندی 


سیکل 

آزاد 

 27







تقویتاقتصادی 

منبع:نگارندگان
جدول  .2الگوهای تربیتی براساس پایگاه اجتماعی و اقتصادی
الگوی تربیتی

شماره

شماره

تحصیالت

اشتغال

کارشناسیارشد 

خانهدار 


1

کارشناسیارشد 

مربی 

2

دیپلم 

کارشناسی 

شغلآزاد 

 22،21،0

سیکل 

آزاد 

سیکل 

آزاد 

1

دیپلم 

کارگر 

 11

دیپلم 

شغلآزاد 

 20،21،3

دیپلم 

خانهدار 


 11

ابتدایی 

خانهدار 


 13

کارشناسی 

خانهدار 


 21

کارشناسی 

کارمند 

 29،9

کاردانی 

آزاد 

 11

(ارتقای

کارشناسی 

آزاد 

9

کارشناسی 

دبیر 

 29

سرمایه) 

دیپلم 

مربی 

 12

کاردانی 

کارمند 

 32

ابتدایی 

خانهدار 


 17

سیکل 

آزاد 

 32

دیپلم 

آزاد 

 19،1

یسواد 
ب

خانهدار 


 33

سیکل 

بیکار 

 31،19







تربیتبهروز

(مدرن) 
تربیتاخالقی
(سنتی) 
تربیتفرهنگی

تربیتمنفعالنه 

منبع:نگارندگان

مشارکتکننده

تحصیالت

اشتغال

کارشناسی 

خانهدار 


 23،22،7

شغلآزاد 

 10،12
 27

مشارکتکننده

آیندهپژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائة یک مدل نظری ترکیبی) 888

یافتههای پژوهش
نتایج ارزیابی مدل ترکیبی پیشنهادی مؤید آن است که پایگاه اجتماعی و اقتصادی در کنار
یدهند .بهاین
یداری راتشکیلم 
بهای معن 
الگوهایتربیتیوالگوهایسیاستزندگیترکی 
انجامشده،افرادیکهپایگاهاقتصادیواجتماعیواالییدارند ،هم
ترتیبکهبراساسمطالعة  
آنهاروشن استوهمبهتربیتفرهنگیگرایشدارند.برعکسافرادیکه
سیاستزندگی 
پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند ،هم سیاست زندگی روشنی ندارند و هم در قبال
یگیرند .
فرزندانخودتربیتمنفعالنهدرپیشم 

باال

تقویت اقتصادی+تربیت فرهنگی

پایگاه اقتصادی و اجتماعی
پایین

بدون برنامه+تربیت منفعالنه

شکل  .1فرایند تأثیرگذاری شرایط ساختاری بر تغییرات خانواده براساس یافتههای پژوهش



براساس نظریة بوردیو،پایگاهاقتصادیواجتماعییابهتعبیراوطبقة اجتماعی،دالبر
یزند .براساس
عادتواره است و متأثر از حجم کلی سرمایه ،راهبردهای زندگی را رقم م 

ترکیبعادتوارهباتجاربعملیزندگی

دیدگاهگیدنزوآرچر راهبردهایزندگیمحصول
صاحبنظران حوزة

است که از شرایط ساختاری جامعه تأثیر میپذیرد .براساس دیدگاه 
جامعهای افراددارایپایگاه

داشتهاند،درصورتیکهدر
خانوادهکهدراینپژوهشمشارکت 
اقتصادیواجتماعیباال،راهبردتقویتاقتصادیرابرایزندگیخانوادگیدرپیشگیرندوبه
ادهها همراه با آرامش و اعتماد به
تربیت فرهنگی گرایش داشته باشند ،نوعی ثبات در خانو 
یرود رفتارهاینابهنجار
شبینی است.درنتیجه انتظارم 
ارزشها وهنجارهایاجتماعیقابلپی 

در حوزة خانواده و تصمیمهای غیرعادی در نسل آینده کمتر مشاهده شود .البته با تقویت
سرمایة فرهنگی در نسل آینده امکان افزایش فردگرایی (غیرخودخواهانه) و تغییراتی در
کارکردهای خانواده وجود دارد .درمجموع این یافته حاوی این سناریوست که در صورت
گاههایاقتصادیواجتماعی،احتمالثباتدرخانوادهازنظرعمومیتازدواج،تأمین
بهبودپای 
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سطحجانشینیدرباروری،سنازدواج،روابطزوجینوکارکردهایمعمولخانوادهازمجرای
تأمین اقتصادی و تربیت فرهنگی نسل آینده وجود دارد .همچنین در صورتی که در جامعه
افرادیبا پایگاهاقتصادیواجتماعیپایینبدونبرنامهزندگیکنندودرقبالفرزندانخود
یشود کهنسلآیندة اینگروهدروضعیت
تربیتمنفعالنهداشتهباشند ،اینامکانتقویتم 
انتخابهایی در زمینة

ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،

ناامنی اقتصادی و ضعف پایبندی به 
زندگی خانوادگی میکنند که با عرف جامعه همخوانی ندارد؛ بنابراین این سناریو مطرح
یشود که در صورت افزایش سهم گروهی که پایگاه اقتصادی و اجتماعی ضعیفی دارند،
م
یثباتی درخانوادهازنظرساختارها وکارکردهاشاملافزایشسنازدواج،
احتمالافزایشب 
تکوالدینی،
خانوادههای  

کاهش باروری ،افزایش تجرد قطعی ،سالمندی ،همخانگی ،
یبرنامگی و تربیت
آنها از مجرای ب 
یکانون و مانند  
خانوادههای ب 

خانوادههای صمیمی ،

منفعالنهنسلکنونیوجوددارد .
فارغالتحصیالن دانشگاهیافزایشیافته ،وضعیت
سالهای اخیردرایران ،هرچندسهم 
در 
یثباتی وضعیتاشتغالودرنتیجه سلبقدرت
اشتغالپیشرفتینداشتهاست؛ بنابراینشاهدب 
استهایروشندرقبال
بیتوجهیبهسی 
خانوادههامتأثرازفشارهایاقتصادیو 

برنامهریزیاز

آنها بودیم .آثار این وضعیت در تغییرات خانواده طی
آیندة زندگی خانوادگی از سوی  
حوزههای مختلف
یها در 
عدهای ازپژوهشگرانبابررس 
سالهای گذشتهمشهودبودهاست .

کردهاند؛ برای مثال،
خانواده تأثیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی را بر تغییرات خانواده تأکید  
کردهاند،تغییراتهمسرگزینیمتأثرازپایگاهاقتصادی
محمودیانوهمکاران()1371گزارش 
واجتماعیوتجاربکنشگراناست .موحدوهمکاران()1371نیزتوزیعقدرتدرخانواده
عدهای ازپژوهشگرانبدون
کردهاند ،اما 
راتابعتحصیالتدانشگاهیواشتغالزنانمعرفی 
سرچشمههای تغییر ،بهبررسیتأثیرپیامدهایراهبردهای والدیندرقبالزندگی

درنظرگرفتن
شبکههای مجازیبر
پرداختهاند؛برایمثالتأثیراستفادهاز 

خانوادگیوفرزندانبرنسلآینده
نسلآینده(معماروهمکاران)1371،یاتأثیرکاهشنظارتخانوادهبرروابطپیشازازدواج
)نشاندهندة شیوة تربیتیوالدینونوعنظارت،

(ابراهیمیومهدادی1379،؛ صادقی1397،
پژوهشهای مذکور هرچند

بهطورکلی رویکرد والدین به فرزندان است .
تأمین امکانات و  
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نشانمیدهد،ازجامعیتکافیبرخوردارنیستند

اطالعاتارزشمندیدرموردتغییراتخانواده
یگیرند .
وبهتعبیریکلداستانرادربرنم 

بحث و نتیجهگیری
دراینمقالهباتوجهبهضرورتتدوینمدلنظریجامعبرایبررسیتغییراتآیندهخانواده،
ازسه رویکرد نظری فردگرایی ،سرمایة اجتماعیو تکوین شکل استفادهو مدلیترکیبیارائه
شد .براساس این مدل ،تغییرات آیندة خانواده نتیجة راهبردهایی است که نسل حاضر برای
میبرد.ایننسل بابازاندیشیشرایط ساختاری جامعه که
سازگاریباشرایطساختاریبهکار 
شکلدادن به

در سیاست زندگی و مشی تربیتی آنان در قبال فرزندان تبلور مییابد ،در
ساختارهای متفاوت در دورة بعد نقش دارد .نسل دوم متأثر از راهبردهای والدین خود،
انتخابهاییدرزندگیخانوادگیخودخواهندداشت

وارهایمتفاوتخواهدداشتو
عادت 

لکننده یا بازتولیدکنندة ساختارهای پیشین باشد .مدل پیشنهادی با
که ممکن است تکمی 
مشارکتکننده ازمیانافرادی کهفرزندان  1تا 11ساله

پژوهشیمیدانیبه روشکیفیبا  33
میدهدپایگاهاقتصادیواجتماعینقشمهمیدر
بهدستآمدهنشان 
داشتند،ارزیابیشد.نتایج 
تعیینسیاستزندگیومشیتربیتیوالدیندارد؛یعنیافرادیباپایگاهاقتصادیواجتماعی
باالهمسیاستزندگیروشنیدارندوهمبهتربیتفرهنگیگرایشدارندوبرعکس .افراد
دارای پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین ،سیاست زندگی روشنی ندارند و در قبال فرزندان
صاحبنظران حوزة

دگاههای 
یگیرند؛ بنابراین با استفاده از دی 
خود تربیت منفعالنه درپیش م 
یبرنامگیزندگیوتربیتمنفعالنةوالدینبرفرزندانونیزتأثیر
خانوادهدرموردتأثیرترکیبیب 
شبینی کرد با توجه به سهم
یتوان پی 
سیاست تقویت اقتصادی و تربیت فرهنگی فرزندان م 
تهایی درزمینة آیندهخانوادهمحتملاست؛
هریکازطبقاتاجتماعیدرجامعه ،چهوضعی 
یها دربارةوضعیتاقتصادیواجتماعیجامعهوتعیینحجم
شبین 
بنابراینبااضافهشدنپی 

میتوان
سهمهریکازطبقاتاجتماعی ازکل جمعیت کشور ،بااستفادهازمدلپیشنهادی 
سناریوهایممکندرزمینةتغییراتخانوادهدرآیندهمطرحکرد .
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