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چکیده

درنوادهخاتحوالتوشدنجهانیرابطهتبیینهدفباپژوهشاین
ابرویاروییدرتحوالتالگوهایوابعادشناختوزنجانشهر

نجامافرضیاتآزمونوپیمایشروشازاستفادهباشدنجهانی
20ازبیشهایزوج)هایخانوادهراپژوهشآماریجمعیت.شد

باکهدهندمیتشکیل199771تعدادبهزنجانشهرساکن(سال
به.آمددستبهنفر384نمونهحجمکوکرانفرمولازاستفاده
افزایشنفر400بهنمونهحجمپایاییفورواییافزایشمنظور
.یافت



چکیده

جمعهاداده،(PPS)حجمبامتناسبایمرحلهچندایخوشهگیرینمونهروشازاستفادهبا•
تتحزنجانششهرهایخانوادهدادنشانهایافته.شدتحلیلSPSSافزارنرمطرریقازوآوری

خارجییروینفقطشدنجهانیامااند،کردهتجربهرامنفیومثبتهایپیامدشدنجهانیتاثیر
نبیادنیزرایمحلعواملمیانایندرهستیم،سهیماندرنیزمابلکهگذارد،میاثرمابرکهنیست

.کردهتوجشدنجهانیازناشهایتهدیدوهافرصتبههاسیاستگذاریدروداشتدورنظراز



:  کلیدواژه ها

جهانی شدن، خانواده، تحوالت، تغییرات فرهنگی، شهر زنجان•



مقدمه

وتغییرمعرضدرگذشتهازبیشامروز،جهاندرخانواده
تغییرهکمیدهدنشانشناختیجامعهپژوهشهای.استدگرگونی

ازنمیتوانلذاواستدادهتغییرراخانوادهماهیتجوامع،
خانواده.ردکصحبتایستاوتغییرناپذیرامریعنوانبهخانواده

ذیر،تأثیرپوپیرامونیجامعهعنوانبهایراندراخیردههدودر
.تاسشدهتغییردچاردرونیوبیرونیعواملتأثیرتحت

زندگیددمتعهایناپذیرجنبهاجتنابگاهوشتابانتغییرات
وارتباطاتگسترش،شدنجهانیچونعواملیاثردرامروزی
ردنیزراخانواده،جامعهشدنایشبکهواطالعاتیفناوری
میانیمعنادارتحولواستدادهقراردگرگونیوتغییرمعرض

وجودجهانیجوامعدرخانوادهوایرانیخانوادهدرتغییرات
دارد



مقدمه

روندوعینبایدراشدنجهانی.فرایندهاستازپیچیدهایترکیببلکهفرایند،نهشدنجهانی
وودیتمحدثبات،شدن،جهانیفراینددیگر،عبارتبهکرد؛درکاجتماعیـزیستینهادساز

برمبتنیوپارهپارهونفوذپذیراجتماعیفضاینوعیومیزندبرهمراسنتیجامعهیکپارچکی
کنشنظامیتی،وضعچنین.میکندایجادشدنایشبکهوپارادوکسیسیالیت،تفاوت،ویژگیهای

.استادهدقرارپیچیدهومتحولبدیع،محیطیوالیهچندخاص،موقعیتدرونومتندرراارزشی
فشارهایمعرضدرشدهجهانیعصردرجامعهکنشنظامبرحاکمارزشیواجتماعینظمبنابراین،

داردقراررادیکالدرونیوبیرونی



سراسردرانوادههاخکهمیکندتجربهراتغییراتیهمانایرانیخانوادهآیاکهکردتوجهبایدبنابراین
موردموارههجامعه،بنیادیواحدکوچکترینعنوانبهخانوادهدگرگونیهای.میکنندتجربهجهان
تأثیریاجتماعنظامبخشهایدیگردراجتماعینهاداینتغییراتکهطوریبهاستبودهتوجه

.میگذارد
بهاروپاییجوامعازتغییراتانتقالبهتوجهباکههستیمسؤاالتاینبهپاسخپیدرنیزمقالهایندر

درکهمیکندتجربهراتغییراتیوتحولفرایندهایهمانزنجانشهرخانوادههایآیاایران،
خانواده.ستاگرفتهپیشدرراتحوالتاینازدیگرمسیرییاوهستیمشاهداروپاییکشورهای

چهوکردهتجربهشدنجهانیفراینددرراتحوالتیچهزنجان،شهرهایخانوادهجملهازمعاصر
است؟شدهایجادآنبرایفرصتهاییوچالشها



هدف اصلی این پژوهش

تهدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه جهانی شدن و تحوالت خانواده های زنجانی اس•



اهداف فرعی

شناخت ابعاد و الگوهای تحوالت خانواده در شهر زنجان•
جهانی شدن بر تحوالت خانواده زنجانی( ویژگی)شناسایی تأثیرگذارترین ابعاد •
شناسایی تغییرپذیرترین ابعاد خانوادههای زنجانی در رویارویی با جهانی شدن•
تعیین تفاوت تغییرات خانواده، تحت تأثیر جهانی شدن بین گروههای همدوره ازدواج•



:واهیم آمدهمچنین در این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ سؤاالت ذیل بر خ

آیا جهانی شدن در تحوالت خانوادهها در شهر زنجان نقش مؤثری بر جای گذاشته است؟•
کدام یک از ابعاد خانواده در شهر زنجان با تحوالت قابل توجه روبه رو شده  است؟•
گذاشته است؟جهانی شدن بیشترین تأثیر را بر تحوالت خانواده در زنجان( ابعاد)کدام ویژگیهای •
ود دارد؟آیا بین گروههای همدوره ازدواج در تغییرات خانواده تحت تأثیر جهانی شدن تفاوت وج•



باکهاستیرفتهپذصورتایراندربسیاریتحقیقاتخانواده،تغییراتوشدنجهانیتأثیرزمینهدر
رکتحجهتدودرعموماخانوادهتحوالتبهمربوطتحقیقاتگفتمیتوانآثاراینبرمروری

یاوانوادهختحوالتازبخشیبرراشدنجهانیازبعدیکتأثیرکهآثاریاولدسته:استکرده
:یلقبازپژوهشهاییبهمیتوانجملهآنازکهاستکردهمعطوفخانوادهتغییرازبعدیک



:مروری بر پژوهش های این حوزه

زناشوییارزشهایوفرهنگشدنجهانی(1391طنازی،)خانوادهارزشهایوفرهنگشدنجهانی
درخانوادهتغییروتداوم(1393مشفق،وحسینی)ازدواجسنبرشدنجهانیتأثیر(1391قلیچ،)

زنانفرزندآوریبهگرایشوفرهنگیشدنجهانی(1386سرایی،)ایرانجمعیتیجریانگذار
موحد،وعنایت)شدنجهانیعصردرخانوادهساختاریتحوالتوزنان(1392پرنیان،وعنایت)

نقش(1391دیگران،وسمیعی)خانوادهارزشهایونگرشهاتغییردرایبرنامهنقشبررسی(1383
خانوادهگفتمانتحلیل(1391نیازی،وکاظمی)خانوادهساختاربهمربوطتحوالتدرشدنجهانی
.کرداشاره(1393دیندار،)دینمداریوشدنجهانیبرمبتنی



دسته دوم پژوهش ها:مروری بر پژوهش های این حوزه

مچونهپرداختهاند؛مدرنیتهوشدنجهانیتأثیرتحتخانوادهرویفراچالشهایبهدومدسته
جهانیفرهنگپذیرش(1392پوررضا،واحمدیعلی)مدرنیتهوسنتتقابلوخانوادهتهدیدهای

فرارویچالشهای(1391رحمانی،وادریسی)خانوادهاجتماعیسرمایهکاهشوکالنشهرهادر
کهاستاینتحقیقاتاینقوتنقاط(1391مشگی،)شدنجهانیعرصهدرخانوادهکارکرد
تنهاداخلیحقیقهایتبیشتر.ببردفراوانیبهرهآنهاازتوانستمحققکهکردهاندارائهخوبینظریات

تغییراتتمامبررسیبهوندگرفتهنظردرشدنجهانیتأثیرتحتراخانوادهتغییراتازبعدیک
راشدنجهانیرتأثیتحتخانوادهچالشهایآنهابیشترونپرداخته،شدنجهانیتاثیرتحتخانواده

انددادهقرارنظرمد



پژوهشایناستفادهموردنظریدیدگاههایجملهاز
یالکتیکی،ددیدگاهاساسبر.استدیالکتیکیدیدگاه

وخشکمتصلب،هایپدیدهاجتماعی،هایپدیده
ازرکیبیتاجتماعیهایپدیده.نیستتغییرقابلغیر

ونهایتبهگاههیچوهستندغایتومعناوذهنیت
ارههموکهاستناتمامیهایپدیده.رسندنمیپایان

ایهپدیدهاینکهبویژهاستشدنوتغییرحالدر
هایپدیدهواقعدر.استترکیبحالدراجتماعی
شدن،حالدرهموارهانسانها،کنشهایواجتماعی

.ستندهدیالکتیکیوتلفیقیبازنگری،تغییر،



یعنییکدیالکتکهاستاینگویایدیالکتیکی،رویکرد
نشاندهنده،بیشترودوگانهتقابلهایدرآناجزایکهتمامیتی
یامعهجایعنیاست؛آنپویاییوتغییروحرکتویژگی

تیواقعیوساختدارایومنظممیزانهمانبهاجتماعیگروه
وراههانیازها،اشتراکبهنیزآنتمامیتکهاستتمام

انمیحساستفاوتهایجامعوحاملومیگرددبراجزااهداف
بااستمتفاوتچهاگرکهحساسیتفاوتهای.اجزاست

تفاوت،ازدرجهایهربامتفاوتاجزایمیاناشتراکات
.دهدمیتشکیلراتمامیکلواستشدههماهنگ



بهومیگذارداثراجتماعیپدیدههایدرآیندهوحال،گذشتهساحتهایدرزمانعنصراینرواز
کردنجداهکگونهایبهمیشودسببزمانطولدرراانعطافپذیریوپویاییمعرفتشناسی،لحاظ

برخی،روایناز.بودخواهدممکنغیرخودزمانمندیویژگیازاجتماعینهادهایوپدیدهها
درتوازنیوادلتعهرکهچراکنیم؛مطالعهدیالکتیکیرهیافتیباراخانوادهاستبهترمعتقدند
ودمیزنهمبرراتعادلاینکههستخاصیعواملهموارهوداردگذراوناپایدارحالتیخانواده،

کهروبهروستاتقابلهوپیوندهاباهمزمانخانوادهتفکر،ایندر.میشودآندرتغییراتیایجادباعث
داشتنخواهدآنهاازگریزی



جان تاملینسون

درراشدنجهانیاصلیعناصراست،فرهنگۀ حوزنظریهپردازانجملهازکهتاملینسونجان
راسویف»بهراماهمجواری،فکر.استنهادهآنبر«فرهنگیسیاق»نامخودکهمیبیندزمینهای
یزیکیففاصلهوجودبهرغمکهمیکندکمکمابههمجواری.میبرد«ارتباطتجربیوضعیت

طریقازویتصویرگونهایبهچهکنیم؛تجربهرادیگرانباارتباطانسانها،بینانکارناپذیر
.هواپیمایلهوسبهاندکزمانیدرزیادفاصلهنوردیدندرباوفیزیکیطوربهچهوجمعیرسانههای



کلنر و اینترنت

کهاستاینشدنجهانیتحققمعیارهایازیکیبهولی
ممکنهوایییسفرهاوسیلهبهکه،فیزیکیفاصلهبرغلبه
هماهنگفرهنگیفاصلهبرغلبهبااندازهچهتااستشده
ازیانعکاسهمچنینکه،کلنرمهممباحثجملهاز.است

نترنتایدربارهاشاندیشهاوست،دیالکتیکیدیدگاه
رایبگوناگونشیوههایبهجدیدفناوریایناز.است

میشوداستفادهشدنجهانیترویج



گیدنز و اولریش بک

متأخریتهمدرننظریهپردازانعنوانهببکاولریشوگیدنزآنتونی
ختیاراتابههستندمدرندنیایمنفیپیامدهاینگراناینکهضمن

ازدوهربکشاولریوگیدنزآنتونی.هستندخوشبیننیزکنشگران
درنیتهمکلیدیشاخصهایعنوانبهمخاطرهپرآزادیوخطرپذیری

اندیشهوریمحمفاهیمازمدرنیتهبازاندیشی.میکنندیادجدیددنیای
.ستاچیزهمهدربارهبازاندیشیمدرنیته،ویژگی.استگیدنز

معتقددیشانهانبازنوگراییمفهومبرتأکیدبانیزنیزبکاولریش
نظاموخوددربارهکهدارندراامکاناینکنشگرانامروزهکهاست

کنندبازاندیشیاجتماعیشانروابط



و ه بازاندیشی بدر حال تغییر و تحول، فرد را ۀ معتقد است، جامعهویت بازاندیشانه برگر در مورد •
.می سازدتصمیمهای گوناگون ناگزیر 



نظریه تغییرات ارزشی اینگ هارتل

سطحدرالتتحوپیونددلیلبههارتلاینگارزشیتغییراتنظریه
نظریهبههتوجبا.استاتکاقابل،فردیارزشیتغییراتباکالن

ایراندرجمعیهایرسانهگسترشواقتصادیتوسعهاینگلهارت،
درراراتیتغییاخیرسالهایدر(شدنجهانیابعادازیکیعنوانبه)

نظریهبهتوجهبا.استآوردهوجودبهخانوادهارزشهای
نیزوصنعتیتهپیشرفجوامعدرارزشیتغییراتتببیندراینگلهارت

یههانظرازیکیمثابهبهآنازایرانهمچونتوسعهحالدرجوامع
غییرتتبیینوتوضیحمنظوربهتحقیقمفهومیچارچوبدر

درارزشیتغییراتبروزبنابراین.میشوداستفادهخانوادهارزشهای
ازخارجاجتماعیروابطبهمیتواندشدنجهانیدلیلبهایران

شودمنجر...وفردگراییهمبالینی،چارچوب،



وایدمر

هستیمنیتهپسامدردورانشاهداینکامامیداند؛مدرنیتهبهسنتمرحلهازراخانوادهتحولنیزوایدمر
جمعهایدیگرامروزدنیایدرافراد.دهیمقرارمطالعهموردعصرایندرراخانوادهویژگیهایبایدو

مایلندکهددارندخالتافرادیگزینشوانتخابدرخودبلکهنمیدهند؛سامانراگذشتهخانوادگی
وماهیتدربازنگرینوعیبهبلکهنیستافولحالدرخانواده.گیرندقرارآنانجمعدر

نشانوایدمر.استخودترمیموبازسازیحالدردائمصورتبهومیدهدرویآنکارکردهای
نهاآهمهازمهمترومتقابلروابط،ساختاریابعاددارایاجتماعیسرمایهمانندموضوعیمیدهد
واهیتمحتیوآنشکلگیرینوعاجتماعی،سرمایهمیزانالبته.استافرادبیناعتمادوجود

2(.وایدمر،)نیستیکسانمختلفهایخانوادهدرآنارزشهای



دروخانوادهساختاردرفراواندگرگونیهایباعثاجتماعی،واقتصادیزمینهدربنیادینتحوالت
رانحصادرروزیکهکارکردهاییبود؛هاهنگامی.شدجهانسراسردرکارکردهایشآنپی

ورطهمانکژکارکردی،دچارخانوادهنظامشود،ایجاداختاللخانوادهکارکردهایدرکهخانواده
.میشوداست،معتقدمرتنکه

جهانیامواجازناشیجامعهاجتماعیاوضاعتأثیرتحتکهاستاینتحقیقنظریفرضبنابراین
کردهیرتغیآنکارکردهاییاودادهدستازراخودکارکردهایبرخیایرانیسنتیخانوادهشدن،

ازدورعاطفیطالقهمچونپدیدهایبروزواستشدهروروبهچالشباآنهاساختاریتعادلو
نیستانتظار



:دتوجه به چارچوب نظری، فرضیههای ذیل استخراج شبا 

تحولتجربه جهانی شدن باعث تغییراتی در خانوادههای زنجانی شد و آن را م: اصلیفرضیه •
.کرد•



فرضیه فرعی اول: های فرعیفرضیه 

بهخارجیسفرهایدرعمومیتورسوخوجهانیگسترش،ایشبکهمصرفمتغیرهایازکدامهر-1
:کهمعنیبدینشد؛زنجانشهرخانوادههایدرتغییراتیباعثتفکیک

.استکرده تبدیلرا در خانواده از حالت مفروض به مشاعیت تصمیم گیری ـ ساخت قدرت را تغییر داده و 
.ـ تغییر نگرش نسبت به انتظارات از نقشهای زن و مرد را به همراه داشته است

.های همسرگزینی قرین بوده استشیوه با تغییر در 
.استـ تغییر نگرش به روابط خارج از چارچوب را موجب شده 

.شکل ـ گیری طالق عاطفی در خانواده و تکوین خانواده اضطراری همراه شده استبا -
.را موجب شده استاتفردی خانواده ـ های تکوین -

.ـ فرزندمداری را موجب شده است
.ـ موجب تحدید روابط خویشاوندی شده است



فرضیه فرعی دوم

دینباست؛متفاوتازدواجهمدورهگروههایدرشدنجهانیتأثیرتحتخانواده،تغییراتـ2•
.دارندقرارشدنجهانیتجربهتأثیرتحتکمترقدیمیترازدواجهمدورهگروههایکهمعنی



روش

بارامطالعهموردمسئله،پیمایشروشبهوتبیینیـتوصیفینوعواثباتگراییرویکردباتحقیقاین
میاندرخانوادهتحوالتپژوهش،ایندر.میکندبررسیفرضیاتآزمونونظریاتازاستفاده

راتحقیقاینآماریجمعیت.خواهدگرفتقراربررسیموردزنجانشهردرساکنخانوادههای
ونفوسسرشماریآخریناساسبرزنجانشهرساکن(سال20ازبیشزوجهای)خانوادههای

ازادهاستفبانمونهحجمتعیینبرای.میدهدتشکیلنفر199771تعدادبه1390سالدرمسکن
بهنمونهحجمتحقیق،پایاییورواییافزایشبرایکهآمددستبهنفر384حجمکوکرانفرمول

.یافتافزایشنفر400



روش نمونه گیری

تمالیاحنمونهگیریبهکهاستحجمبامتناسبمرحلهایچندخوشهاینیزگیرینمونهروش
آنخانوارهایتعدادبهبلوکهرانتخاباحتمالشیوهایندر.استمعروفppsحجمبامتناسب
طریقازکههستندزنجانشهرساختمانیبلوکهایواقعدرآماریجامعهچارچوب.داردبستگی
مناطق)منطقههربلوکهایppsحجمبامتناسباحتمالینمونهگیریروشبهنمونهگیریروش

نمونهگیریروشباخانوارپنجبلوکهرازواستشدهانتخاببلوک40(گانه6شهرداری
پژوهش،ایندربنابراین.دهدپوششراشدهپیشبینینمونهحجمتاشدانتخابسامانمندتصادفی

بههستندخودمشترکزندگیسال25و20،سال15سال،دهسال،پنجدرکهازدواجهمگروهپنج
ورتص(پرسشنامهتکمیل)مصاحبهوشدانتخابازدواجهمگروههایازیکهرازمساوینسبت

.گرفت





یافته ها



یافته ها

دارای تحصیالت از زوجین مورد مطالعه درصد 37/5نتایج توصیفی نتایج بیانگر این است که :•
.  دارندقرار 45تا   36در ردههای سنی  درصد 37دیپلم هستند و 



یافته ها

ایندرپاسخگویان.هستندفرزندیکدارایدرصد22افرادبیشترکهستاینبیانگرهایافته
دردرصد31ودارندماهوارهکهکردندعنواندرصد66میکنند،استفادهماهوارهازآیاکهپرسش،

هایبرنامهازآنهادرصد33/4ترجیحاوکنندمیتماشاماهوارهساعت،دوتایکروزطول
ودارنداینترنتپاسخگویانازدرصد79/5.دهندمیترجیحرافیلمبهکردننگاهآنگوناگون

.کنندمیاستفادهآنازروزدرساعت3ـ4درصد40/5



یافته ها

از.نندمیکاستفادهمجازیفضایازساعتسهروزانهکهکردنداذعانهمچنینآنهادرصد22/5•
فراوانیبیشترینباآنهادرصد34/5ومسافرت،کشورازخارجبهدرصد72/5پاسخگویانمیان

بهدرصد48/5آنانمسافرتهایمقصدبیشتروکردهاندسفرایرانازخارجبهباریکحداقل
بیشترکهستااینبیانگرهایافتهواقعدر.استبودهغیرمذهبیانگیزههایدلیلبهایرانازخارج

ورنتاینتماهواره،همچون،شدنجهانیابزارهایطریقازراشدنجهانیتجربهمطالعهموردافراد
.داشتهاندخارجیمسافرتهای



یافته ها

راخودبرادراندرصد51/8هفتهطولدربارچندیندرصد33/8باراخودمادروپدرپاسخگویان
میکنند؛مالقاتهفتهدرباریکراخودخواهراندرصد53باهفته،درباریک

هکآنهاییبرایوبودنددادهدستازراخودمادربزرگوپدربزرگدرصد63/5باآنهابیشتراما
در.میکردندمالقاتراآنهاهفتهدرباریکدرصد12/5بابودندمادربزرگوپدربزرگدارای

چندینصورتبهخودمادروپدربارامالقاتبیشترینیک،درجهخویشاوندانمیانازآنهاواقع
برایدرصد45/5،عموهابرایدرصد39/5فراوانیبیشترینباهمچنین.اندداشتههفتهطولدربار

مالقاتراآنهانیزماهیکطولدرداییهابرایدرصد46/2واهخالهبرایدرصد42/8،هاعمه
نمیکنند



یافته ها

باواقعدر.استکردهپیدارواجخانوادهدرفرزندمداریامروزهکرداذعانمیتوانهایافتهبهتوجهبا
موافقپاسخگویاندرصد،53وانتخاب212باموافقکامالا گزینهبهشدهانتخابگزینهبیشترین

واقتدارشودهکتنظیمفرزندانبرنامههایوهاخواستهمحوربروالدینفعالیتهایبیشترکهبودند
)بامیگذردآنهاازدواجازسال20کهزوجینیسوییاز.میرساندخانوادهدررافرزندانمرکزیت

بیشترینموافق،کامالامورد51بامیگذردآنهاازدواجازسال25کهزوجینیوموافقکامالا مورد62
.داشتندفرزندانفرزندمداریباراموافقت



یافته ها

،عشقاقدفکهمیشودتبدیلتوخالیازدواجهایبه،یابدنمیپایانطالقباکهها،ازدواجبرخی
سپریرازمانومیروندپیشخانوادگیزندگیجریانبافقطهمسرانواستدوستیومصاحبت

تجربهراعاطفیطالقدرصد66/3وموافقگزینهبهانتخاب265باپاسخگویاننتایجطبق.میکنند
مورد58بااولسالپنج)هستندزندگیاولسالهایدرکهزوجینیبیندرامراینومیکنند

.استنمایانبیشتر(موافقتمورد54باسالده)و(موافقت



یافته ها

ویکنندمپیداگرایشفردگراییسمتبهجامعهشدنمدرنباافراد
جمعیاهدافمقابلدرشخصیاهدافکردندنبالبهکنشگرتمایل
برای41/3مورد165انتخاببیشترینبازنجانیزوجینامااست؛
هنوزبینظر،برایدرصد35وانتخاب140باسپسومخالف،گزینه

دتعهجامعهوجمعبهنسبتواندنکردهفراموشراجمعیاهداف
تمایلشاهددبعمرحلهدرنیزبینظرگزینهانتخابباامادارند؛مناسبی

ازدواجازسال25کهافرادیمیانایندر.هستیمفردگراییبهآنها
بارامخالفتبیشترین(،درصد10/8بامورد43)باگذشتهآنها

درزوجینربیشتچهگرگفتمیتوانواقعدر.اندداشتهفردگرایی
دررکمتکهافرادی،اندبودهمخالففردگراییباگروههاتمامی

مسئلهاینابرامخالفتبیشتریندارند،قرارشدنجهانیتجربهمعرض
دنبالراجمعیاهدافبیشتروداشتهاندکمتریفردگراییوکرده،
میکنند



:  استنباطییافته های 

مبستگیهتحلیلروشازداریمکاروسروابستهومستقلمتغیرهایازایمجموعهباکههنگامی
مستقلمتغیرموعهمجدوبینکانونیهمبستگینتایجنیزپژوهشایندر.میکنیماستفادهکانونی
فرهایسدرعمومیتورسوخوایشبکهمصرفجهانی،گسترش"ابعادباشدنجهانیتجربه

نقش،اراتانتظ(،گیریتصمیم)قدرتساختار"ابعادباایرانیهایخانوادهدرتغییراتو"خارجی
زندمداریفرفردگرایی،عاطفی،طالقچارچوب،ازخارجروابطبهنگرشهمسرگزینی،شیوههای

.استشدهگرفتهنظردر"خویشاوندیروابطتحدیدو











یافته ها

خانوادههایدرتغییراتوشدنجهانیتجربهمتغیرمجموعههمبستگیپژوهش،هاییافتهاساسبر
تجربهمتغیردیگر،عبارتبهاست؛درصد42ضریباینمجذور.استدرصد66حدودایرانی
کلازمیانایندر.استکردهتبیینراایرانیخانوادههایدرتغییراتازدرصد42شدن،جهانی

دریتعمومورسوخوشبکهایمصرفجهانی،گسترش"ابعادبامستقلمتغیرسهمدرصد42
ازافراداستفادهمیزانبیانگرکهجهانیگسترشمتغیرتوسطآنسهمبیشترین،"خارجیسفرهای
ابعاداز)یتصمیمگیرقدرتساختمتغیربرراتأثیرسهمبیشترینکهدادهرخاست،ماهواره
.استداشتهعهدهبر(وابستهمتغیرهشتگانه



یافته ها

مرحلهدرتگیهمبسبیشترین(تصمیمگیری،)قدرتساختازپسهاخانوادهدرتغییراتتابعدر
ایشافزبادیگرعبارتبهدارد؛قرارهمبستگیدومردهدرصد0/52وزنبافرزندمداریمتغیربابعد

تابعدرویافتخواهدافزایشدرصد52میزانبهتابعدوهمبستگیمیزانفرزندمداری،واحدیک
نشانافزایشدرصد54میزانبهتابعدوهمبستگیمیزانجهانی،گسترشواحدیکافزایشبادوم

وقوعبهشدنجهانیاثردرکهتغییراتیبااستمعتقدگیدنزکههمانگونهواقعدر.دادخواهد
راخودابقساهمیتچهاگرفرزندداشتنوهستیمکودکانحقوقگسترششاهداست،پیوسته
شاهدسهایمگرنعقیدهبهکهآنجاازوهستنداقتصادیهزینهفرزندانفرزندمداری،دلیلبهندارد

جهانیزارهایابطریقازشدنجهانیفرایندنفوذاثربرنیزامروزههستیم،خانوادههاکیفیارتقای
تصمیمهادرومحوری،اهمیتدارایفرزندانکههستیمخانوادههادرفرزندمداریشاهدشدن،

.شوندمیدادهمشارکت



:یافته ها

هایخانوادهدرتغییراتتابعبا0/47وزنبادوهرچارچوب،ازخارجروابطوعاطفیطالقمتغیر
خارجروابطهبنگرشوعاطفیطالقواحدیکافزایشبادیگرعبارتبهدارد؛همبستگیایرانی

بادومتابعدرویافتخواهدافزایشدرصد47میزانبهتابعدوهمبستگیمیزانچارچوب،از
خواهدنشانافزایشدرصد54میزانبهتابعدوهمبستگیمیزانجهانی،گسترشواحدیکافزایش

ازپسوهانیجگسترشبویژهوشدنجهانیتجربهچهاگرکهاستضرورینیزنکتهاینذکر.داد
0/47تابعوزنمشاهدهبااستشدهموجبرااضطراریخانوادهظهورشبکهایمصرفآن

داردقرارمتوسطیحددرمتغیرهادیگربهنسبتتابعاینهمبستگی



:یافته ها

همچون0/47وزنباایرانیهایخانوادهدرتغییراتتابعدرنیزچارچوبازخارجروابطبهنگرش
جهانیأثیرتتحتاستمعتقدگیدنزکههمانگونه.داردقرارهمبستگیچهارمردهدرعاطفیطالق
قعوادر.استجنسیآزادیهایرشدآنهاازیکیکهدادهرویخانوادهدرعمدهایتغییراتشدن،

جامعهدرجنسیآزادیهایآنپیدرکندتغییرچارچوبازخارجروابطبهنگرشهاکههنگامی
داشتهارقرشدنجهانیتجربهمعرضدربیشترافرادچقدرهرکهمعنیبدینیافت؛خواهدرشد

بهآنانهاینگرش،کننداستفادهاینترنتوماهوارههمچونشدنجهانیابزارهایازبیشتروباشند
روابطبهنگرشتغییرپیدردانیمهمانویافتخواهدتغییرچارچوبازخارجروابطمیکهطور

.بودخواهیمروابطنوعاینرشدشاهدچارچوب،ازخارج



یافته ها

بهدارد؛همبستگی0/46وزنباهمسرگزینیشیوههایایرانیهایخانوادهدرتغییراتتابعدر
46میزانهبتابعدوهمبستگیمیزانهمسرگزینی،شیوههایواحدیکافزایشبادیگرعبارت
دوبستگیهممیزانجهانی،گسترشواحدیکافزایشبادومتابعدرویافتخواهدافزایشدرصد

ارعاطفیواحساسیروابطوعشقنقشامروزه،.دادخواهدنشانافزایشدرصد54میزانبهتابع
نظامغلبهلیلدبهشدهتنظیمقبلازازدواجهایاحتمال.گرفتنادیدهنمیتوانازدواجشکلگیریدر

.دانستنشدجهانیهمگراییالگویدرراامرایندلیلمیتوانکهاستکمترایهستهخانوادگی
تحتهشدتنظیمازدواجهایکاهشوهمسرآزادانهانتخابرونداستمعتقدگیدنزکههمانگونه

.استجریاندرشدنجهانیفرایندتأثیر



یافته ها

عبارتبهدارد؛همبستگی0/44وزنبانقشازانتظاراتایرانیخانوادههایدرتغییراتتابعدر
افزایشدرصد44میزانبهتابعدوهمبستگیمیزاننقش،انتظاراتواحدیکافزایشبادیگر

میزانبهابعتدوهمبستگیمیزانجهانی،گسترشواحدیکافزایشبادومتابعدرویافتخواهد
شدنجهانییرمتغباهمبستگیمیزانکمترینتابعایندرواقعدر.دادخواهدنشانافزایشدرصد54
ازافرادانتظاراتنشدجهانیفرایندتأثیرتحتچهاگرکهمعنیبدیناست؛متعلقنقشانتظاراتبه

فرایندتأثیرتحتمترکبعداینخانوادهدرتغییرابعاددیگربهنسبتمییابد،تغییرجنسیتینقشهای
اجاموچهاگر.دارندمردوزننقشهایازسنتیانتظاراتهنوززنجانمردموداردقرارشدنجهانی
جامعهوخانوادهیسنتساختاربرابردرراچالشهاییورسیدهنیزایرانبهزناننقشتغییرشدنجهانی

هستند،یفعالکنشگرانخوداجتماعیواقتصادیمشارکتبازنجانیزنانواستدادهقرارایران
قائلنداهمیتنیزخودسنتینقشهایبرایهنوز



یافته ها

دورههمگروههایازشدنجهانیتأثیرتحتایرانیخانوادههایتغییراتدرکبرایکهآنجااز
تحلیلگسترشنوعیکهمتغیرهچندواریانستحلیلازکهاستتوضیحبهنیازشداستفادهازدواج

منظوربهبنابراین.مباشیداشتهوابستهمتغیریکازبیشکهمیشوداستفادههنگامیاست،واریانس
هایشیوه،عاطفیطالق(،گیریتصمیم)قدرتساختارنقش،ازانتظاراتمیزاندرتفاوتاثبات

دراوندیخویشروابطوفرزندمداریچارچوب،ازخارجروابطبهنگرشفردگرایی،،همسرگزینی
.دشاستفادهچندمتغیرهواریانستحلیلاز(ازدواجهمدورهگروههای)ازدواجکوهورتهردرون
درنتایجکهشددهاستفاویلکزالمبداآزمونازوابستهمتغیرهایبرگروهاثرمعنیداریتعیینبرای

استشدهگزارش5جدول







بحث و نتیجه گیری



نتیجه گیریبحث و 

تغییراتدرشدنجهانینقشمطالعهوبررسیبرمبنیتجربیـنظریتالشیحاصلآمد،کهآنچه
برکیهتباوانجام،نظریمطالعاتمنظوربدین.بود(زنجانشهرموردشناسی)ایرانیخانوادهاخیر

.شودارائهمطالعهردموموضوعازجامعهشناختیتبیینیتاشدتالشوتلفیقیدیالکتیکیرویکرد



بحث و نتیجه گیری

همینبهومیگیرددربرهمرااجتماعیبعدکهاستجانبهچندوبعدیچندپدیدهشدنجهانیچند
جهانیسطحدرکهتحوالتیوتغییرامروزه.استداشتهدنبالبهنیزگوناگونیپیامدهایوآثاردلیل
چونکهکردهتزریقایرانیجامعهبهاطالعاتوارتباطاتدنیایطریقازراپیامدهاییافتاده،اتفاق

خانوادهدریجبتکهاستشدهسببوآوردهوجودبههاخانوادهبرایراتحوالتینشده،فرهنگسازی
ازژوهشپاهدافبررسیبرای.بپذیردخوددرراتغییراتیزنجانیهایخانوادهآن،پیدروایرانی

را(منابعوقواعدمعنیهب)ساختارکه،گیدنزساختیابینظریهطبق.شداستفادهدیالکتیکیرویکرد
راشدنجهانیوپیوندمیدهد(خانواده)خردسطحبههمو(اجتماعینظامهای)کالنسطحبههم

.گرداندمیبازعاملیتبهرامقولهاینوداندمیدیالکتیکایپدیده



بحث و نتیجه گیری

طوربهمانزندگیوداریمقرارنیزآنتأثیرتحتهمزمانکهطورهمانهستیم،فراینداینعامالنما
ازکهستامؤثرجامعهبنیادیننهادهایدگرگونیدرشدنجهانی.کندمیتغییرآنتوسطکلی

جهانیترردهگستجامعهوفرهنگیزندگیسیاسی،حاکمیتاقتصادی،زندگیماهیتتاخانواده
انجامدهخانواتغییراتمورددرکههاییبررسیبا.شودمیشاملاستجهانیسازمانهایدارایکه

بلکهندارد،ودوجیکوصفروسفیدوسیاهآندرکهمنطقی؛شدمعتقدفازیمنطقبهمیتوانشد،
.هستیمرنگهاازطیفیشاهد



بحث و نتیجه گیری

وگروههاییافرادتوانمندسازیاست؛شدهفرصتهاگسترشومنابعبهدسترسیباعثجهانینیروهای
آنانصدایرسیدنوتواندرآمدنفعلیتبهکودکان،وزنانهمچونبودند،شدهراندهحاشیهبهکه
وخانوادهدرروابطشدندموکراتیکنابرابریها،شدنکمرنگموجبعمومی،عرصههایبه

قوانینییرتغمواردیدرکهاستشدهخانوادهزمینهدرالمللیبینحقوقوقوانینباافرادآشنایی
.استداشتههمراهبهکشوردرنیزراخانواده



بحث و نتیجه گیری

وکردهجادایزنانحقوقافزایشوپدرساالریبردنبینازبرایرافرصتهاییشدنجهانیچهاگر
گستردهترهایشبکهدرهمفکرافرادباوبپردازندخودهویتشکلتغییربهدادهاجازهافرادبه

کردهجادایخانوادگیروابطساختاروهویتزمینهدرچالشهاییمقابل،دریابندپیونداجتماعی
ست؛اداشتههمراهبهخانوادهدرنیزرادیگریمنفیپیامدهایشدنجهانیمزایا،وجودبا.است
درکشورهایردبویژهاقتصادیمسائلگیریشکلموجبجهانی،اقتصادبهمحلیاقتصادپیوند
ویکاریبرشدپذیر،آسیباقشاروزنانخاصگروههایبرایبویژهجامعهاقشاربرایتوسعهحال

سبباقتصادیعدمتوازنوفقریافته،کاهشبشدتخانوادههزینهتأمینتوانوشدهاقتصادیمسائل
شدهدورزیخانوادهظهوروکاریابیبرایاجباریمهاجرتهایصورتبهخانوادههااجباریجدایی

طالقرشدوخانوادگیاختالفاتفرزندآوری،ازدواج،زمانهمچونخانوادهدرتصمیمگیریهادرو
.استبودهمؤثر



بحث و نتیجه گیری

تغییرچهاگر.استمتفاوتدیگرفرهنگبهفرهنگیازخانوادهوجامعهتحولمیزانکرداذعانباید
یادآورنیزراکتهناینبایداستپیوستهوقوعبهشدنجهانیتأثیرتحتایرانیخانوادهدرتحوالتو

خودخاصویژگیهایجهان،نقاطدیگردرخانوادهبااشتراکوجوهضمنتغییراتاینکهشد
درهاتگذاریسیاسلذادارد؛راسیاسیواجتماعیطبیعی،فرهنگی،اقتصادی،اوضاعتأثیرتحت
وفرهنگهاتفاوتدرکمستلزمشدن،جهانیازناشیتهدیدهایوفرصتهابهتوجهباخانوادهحوزه

به.نیسترمؤثمختلف،فرهنگهایبرایوکشورهردروندریکسانواکنشواستمتفاوتجوامع
هموفرصتهممیتوانرامسئلهیککهاستآمیختههمبهچنانآنتهدیدهاوفرصتهامیرسد،نظر

تبدیلرصتفبهنیزراتهدیدهامنطقی،وصحیحدیدوشناساییبامیتوانواقعدر.دانستتهدید
جدیتریناینومیروددستازنیزفرصتهاحتی،بمانیمعقبجهانیحرکتاینقافلهازاگرکهکرد

بودخواهدتهدید



بحث و نتیجه گیری

ازحمایترورتضاست،آنانکنشگریوزنانبازاندیشیبیانگرتحقیقاینهاییافتهکهآنجااز
طحسدرکوتاهمدتومدتمیانبلندمدت،هایبرنامهدرآنانمدنیمشارکتبرایزنجانیزنان

با.باشیمهکردکمکخانوادگیفضایبهبودبهطریقاینازتااستضروریزنجانشهرومنطقه
ازومبکاهیآنهاتهدیدهایازشدنجهانیابزارعنوانبهنوینرسانههایمقابلدرفرهنگسازی

.جوییمسودخانوادهکیفیارتقایراستایدرنوینهایرسانهفرصتهای



بحث و نتیجه گیری

باتوانیممقاومتفردگراییوخویشاوندیروابطتحدیدبرابردرزنجانیخانوادههایکهآنجااز
بهخانوادگیمجازیشبکههایجایگزینیبانوینارتباطاتتوسطشدهایجادفرصتهایمیکنند،
دلیلبه.دادانجامراالزماقداماتزمینهایندرفرهنگسازیوخویشاوندیواقعیارتباطاتجای

روابطهبنسبت،خانوادهمعناییوارزشیتغییراتهمهبازنجانمردممیاندردینیباورهایرسوخ
مقابلدرمحلیفرهنگودینمؤلفهدوبامیتوانبنابرایندارد؛وجودنگرانیچارچوبازخارج

افقیدرشدنهانیجتأثیرتحتتغییربیشترینکهآنجااز.کردمقابلهشدنجهانیمنفیتغییرات
بازسازیراهدرتوانهمینازگیریبهرهبامیتواناست،دادهرویخانوادهدرقدرتهرمشدن

خانوادهاعضامشارکتاساسبروعقالنیکهبرداشتگاممدنیخانوادهترویجطریقازخانواده
نگریستهمنفیددیباشدنجهانیتأثیرتحتخانوادههادرتغییراتبهمیشودپیشنهادهمچنین.باشد

نشود؛



بحث و نتیجه گیری

ورهدوبااصالحبهواستخودبازسازمانیحالدرزنجانیهایخانوادهنیزوایرانیخانوادهزیرا
وفرهنگیذاریسیاستگنیازمندفرصتبهچالشاینتبدیلبرایامامیکند؛اقدامخودبازتعریف
ورتصبهودولتگرانهمداخلهسیاستهایبدونمختلفابعاددرخانوادهازحمایتواجتماعی
هستیمحمایتی


