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Abstract
The purpose of this article is also the future study of the family institution in
Iran with a scenario-orientation approach. Considering that this research tries
to provide appropriate planning for potential future by environmental analysis,
the method of this research is futuristic research, which is carried out using a
combination of quantitative and qualitative models. Also, this research is a
combination of documentary and survey methods in terms of data collection
type. 20 prominent university faculty members in related fields of cultural
affairs and some executive authorities in the field of family were selected. To
collect information, questionnaires and cross-impact analysis techniques have
been used. In the first stage 39 key factors were considered. In the next stage,
these propellants merged with one another and fired into 13 propulsors.
Relationships and interactions between these 13 agents were examined
through the MickCam software. The results showed that the two key factors
of consumerism and the plurality of authority centers in families are the main
factors in changing the Iranian family in the next decade, which could be the
starting point for these developments. After identifying two key factors of
consumerism and the plurality of authority centers in Iranian families, four
scenarios were developed based on the Chermak scenario model. Among
other things, scenario 4, namely, the simultaneous reduction of consumerism
and the reduction of the authority centers in the family, is highly desirable for
the IRI and, consequently, for the Iranian family, which, according to experts,
is difficult to reach.
Keywords
Scenario; Future Studies; Iranian Family; Consumerism; Reducing the
Centers of Authority in the Damily; Iran.
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چکيده
روش سناريونويسي كه ازجمله روشهاي «مبتنيبر فرضيات» ميباشد ،يكي از كارآمدترين روشهاي
موجود براي پيشبيني آيندههاي دور و در شرايطي كه عدمقطعيتهاي زيادي در سيستم وجود دارد
است .در روش سناريونويسي ،فضاهايي از آينده كه ممكن و محتمل هستند به تصوير كشيده ميشود.
هدف مقاله حاضر نيز آينده پژوهي نهاد خانواده درايران با رويكرد سناريونويسي است .باتوجه به اينكه
اين تحقيق سعي دارد با تجزيه و تحليلهاي محيطي ،برنامهريزي مناسبي براي آيندههاي بالقوه ارائه
دهد؛ بنابراين روش اين تحقيق ،آينده پژوهي بوده كه با استفاده تركيبي از مدلهاي كمي و كيفي انجام
شده است .همچنين اين تحقيق از نظر نوع جمعآوري دادهها ،تركيبي از روش هاي اسنادي و پيمايشي
است 20 .نفر از اعضاي هيأت علمي برجسته دانشگاهها در رشتههاي مرتبط با حوزههاي فرهنگي و
برخي مسئولين اجرايي در حوزه خانواده ازطريق نمونهگيري هدفمند بهعنوان نمونه پژوهش براي
شناسايي پيشرانها انتخاب شدند .براي جمعآوري اطالعات از روش پرسشنامه و تكنيکهاي تحليل
اثرات متقاطع استفاده شده است .در مرحله اول تحقيق حاضر پس از مطالعه اوليه ،بررسي پيشينه تحقيق
در كشورمان و ساير تحقيقات مرتبط و مصاحبه نيمه باز 39 ،عوامل كليدي يا پيشران در نظر گرفته شد
كه در مرحله بعدي اين پيشرانها با يكرديگر ادغام و به  13پيشران تقلبل پيدا كرد .روابط و تعامالت
ميان اين  13عامل ازطريق نرم افزار ميک مک مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد دو عامل كليدي
مصرفگرايي و تعدد كانونهاي مرجعيت در خانوادهها عوامل اصلي تغيير خانواده ايراني در دهه آتي
هستند كه ميتواند نقطه شروع اين تحوالت باشد .پس از شناسايي دو عامل كليدي مصرفگرايي و
تعدد كانونهاي مرجعيت در خانوادههاي ايراني 4 ،سناريو براساس مدل سناريونويسي چرماک تدوين
شد .از اين ميان ،سناريوي شماره  4يعني كاهش همزمان مصرفگرايي و كاهش كانونهاي مرجعيت در
خانواده براي نظام جمهوري اسالمي ايران و به تبع آن خانواده ايراني بسيار مطلوب است كه البته
رسيدن به آن نيز براساس نظر خبرگان دشوار است.
واژگان كليدی
سناريونويسي ،آينده پژوهي ،خانواده ايراني؛ مصرف گرايي؛ كاهش كانونهاي مرجعيت در خانواده.
_______________________________________________________
 .1دانشآموخته دكتري تخصصي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
ys271ys110@gmail.com
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مقدمه

امروزه كمتر انديشمندي را ميتوان يافت كه به اهميت آيندهپژوهي تأكيد نداشته باشد.
اين دانش راهبردي توانسته است جايگاه خود را در بسياري از سازمانها و نهادهاي
كشور پيدا كند .كتابها و مقاالت آينده پژوهان غربي بيشتر به ضرورت و مباني نظري
اين دانش ميپردازد و گاهي هم بهصورت سطحي روشها و فرايندهاي اجرايي ارائه
ميشوند كه بههيچعنوان براي اجراي آيندهپژوهي كافي و مناسب نخواهند بود .اما
خوشبختانه سال ها است كه انديشمندان به اين مهم توجه كردهاند و در مسيري پر فراز
و نشيب تالش شده تا اين دانش به صورت بومي در اختيار تصميمگيران و
سياستگذاران كشور قرار گيرد .نخستين تالش در اين حوزه در سال  1354و در
سازمان صداوسيما (راديو و تلويزيون ملي) انجام شد .اين پروژه زماني انجام شد كه
آيندهپژوهي در جهان نيز رشد و توسعه خوبي نيافته بود .هرچند كه اينكار نتوانست
سبب رشد آيندهپژوهي در ايران شود اما به دليل پيشتازي و تأثيرات قابل توجه ،براي
هميشه در تاريخ آيندهپژوهي به نيكي ثبت شد (ملكيفر.)1385 ،

از طرف ديگر ،خانواده مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ و ركن بنيادي جامعه است
كه در شرايط مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است .انسانها
در خانواده به هويت و رشد شخصيتي دست مييابند و در خانوادههاي سالم به تكامل
معنوي و اخالقي نائل مي شوند .لذا خانواده عامل كمال بخشي ،سكونت ،آرامش و
بالندگي به اعضاي خويش است كه در تحوالت اساسي جوامع نقش عمدهاي ايفا
ميكند .البته خانواده متأثر از عملكرد مذهب ،آموزش و حكومت نيز ميباشد و اين تأثر
به صورت متقابل باعث ايجاد تغييرات اساسي ميگردد .اگر خانواده محيط سالم و
سازندهاي داشته باشد و نيازهاي جسمي و روحي اعضاي خويش را برآورده سازد،
كمتر به خدمات جانبي و جبراني براي خانواده نياز است .در تعريف خانواده ،بيان شده:
خانو اده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب ،سبب و رضاع با يكديگر
به عنوان شوهر ،زن ،مادر ،پدر ،برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي
پديد آورده و در واحد خاصي زندگي ميكنند (ساروخاني و گودرزي ،1388 ،ص.
.)135
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مطالعات مربوط به خانواده حوزههاي مختلفي را در بر ميگيرد .ازجمله اين
حوزهها ميتوان ازدواج ،تشكيل خانواده ،تعامل هاي زناشويي ،روابط والدين و فرزندان
(كودكان) ،اختالفات خانوادگي ،طالق و جدايي و… را ميتوان نام برد (آزادارمكي و

ظهيرينيا .)1389 ،هريک از اين حوزهها ابعاد وسيعي را شامل ميشود و الزم است
سياستها و خطمشيهاي مناسبي براي آنها تدوين و اجرا گردد .امروزه يكي از مسائل
مهم كشورها ،تدوين سياستهاي كالن در حوزههاي مختلف ،جهت دستيابي به اهداف
و آرمانها است؛ به همين خاطر سياستگذاري از اهميت بهسزايي در بهبود و پيشرفت
امور برخوردار است .سياست گذاري ،اصولي است كه تصميمات را جهت ميدهد و
موجب ارتباط و تداوم اقدامات مراجع تصميمگيرنده ميشود و روشها و راههايي براي
دستيابي به اهداف معيّن در زمينههاي مشخص را بيان ميكند .رسالت پژوهشگر،
بررسي و تحليل عيني و خرد مسائل عمومي جامعه و ارائه مقايسه وضعيت موجود با
سياستهاي راهبردي است تابتوان بر پايه آن جهت گزينش مناسبترين راهكارها در
آينده اصالح مسير انجام داد .اين امر ،در سياستگذاري فرهنگي ،جايگاهي بس مهم،
راهبردي و اثر گذار دارد كه عمدتاً ناظر به وضعيت مطلوب بوده و چهارچوبها و
اصول حركت به هدف مطلوب را معيّن ميكند و ازآنجاييكه در جمهوري اسالمي
ايران ،هم فرهنگ و هم خانواده جايگاه مهم و برجستهاي دارد و هم رسيدن به اهداف
متعالي و انساني و وضعيت مطلوب در همه زمينهها مورد توجه است؛ بايد تالش شود
سياستهاي روشن ،آيندهنگر ،واقعي ،پايدار و فراگير در اين زمينه وضع و اجرا گردد.
استفاده از روشهاي آينده پژوهي در اينجا ميتواند مؤثر و راهگشا باشد« .آينده
پژوهي» ،دانش مطالعه آينده (رويدادها ،حوادث ،روندها ،نوآمدها و )...و به منزلة علم و
هنر كشف آينده و مهارت شكل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا است .در واقع آينده
پژوهي در مفهوم نوين خود ،دانش -فناوري نوپديدي است كه با هدف پيشبيني و
خلق مطلوبترين آيندههاي ممكن ،از مجموعه وسيعي از ابزارها و روشهاي علمي و
حتي هنري بهره ميبرد (محمودي و عباسي .)1384 ،در اين راستا موضوعات و مسائل
مختلف خانواده در ايران مي توان مورد مطالعه جدي آينده پژوهي قرار گيرد ،از قبيل:
تأثير نهادهاي مختلف بر آينده تحوالت خانواده در ايران (تأثير نهاد آموزش بر خانواده؛
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تأثير رسانههاي جديد بر خانواده و تأثير برنامههاي توسعه بر خانواده) .همچنين
آيندهنگري آسيبهاي نهاد خانواده در ايران (مانند :شكاف نسلي و خانواده؛ اشتغال
زنان و خانواده؛ برنامههاي تنظيم خانواده و تحوالت آينده) و...؛ سپس شناسايي
مشكالت و چالشهاي خانواده در ايران و مطالعه وضعيت آن آينده ،مهمترين و
اساسيترين اقدام ،ارائه ،تصويب و اجراي سياستهاي تقويت و تحكيم خانواده در
ايران است .در اين زمينه ما شاهد ابالغ سياستهاي اجرايي از سوي شوراي عالي
انقالب فرهنگي هستيم كه بايد موردتوجه جدي برنامهريزان و كارگزاران امور قرار
گيرد .اين سياستها گامي در جهت تقويت و تحكيم خانواده در ايران است كه
متأسفانه تاكنون آنگونه كه شايسته و بايسته است در مرحله اجرا موردتوجه قرار
نگرفته و متوليان و دستاندركاران آن بهطور جدي وارد عرصه عمل نشدهاند.
داليل اهميت و ضرورت آيندهپژوهي درباره نهاد خانواده به شرح زير است:
 .1خانواده بنيان بسياري از نهادها بهشمار ميآيد.
 .2شرايط ساختاري و كاركردي خانواده ،نمايانگر وضعيت عمومي هرجامعه و
در تحقيق حاضر ،جامعه ايراني است.
 .3شرايط خانواده بر بسياري از نهادهاي فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي مؤثر است
و حتي تحوالت سياسي را ميتواند (به نوبه خود) پيشبيني كند.
 .4خانواده نهاد حساسي است كه به سرعت به تحوالت ساختاري پاسخ ميدهد.
 .5با پيشبيني ،آسيبها و مشكالت خانواده قبل از وقوع ،شناسايي و حدس زده
ميشود (حاجياني و اخالقي.)1389 ،
همچنين پرداختن به خانواده و اهميت و جايگاه آن از ديرباز چه در فرهنگ و
تمدن ايراني و چه در فرهنگ اسالمي نيز از جايگاه وااليي برخوردار بوده است .لذا
پرداختن هرچه بيشتر به اين مهم و حساس بودن نسبت به نشانههايي كه حاكي از بروز
مشكل در اين ساخت تأثيرگزار اجتماعي دارد ،از وظايف عقالني نظامها بهشمار
ميرود .برخي از انديشمندان و سياستگذاران برمبناي بررسيها و پژوهشهاي متعدد
و متفاوت اعالم كردهاند كه تواناترين ملتها ،آنهايي هستند كه خانواده در آنها
قوي ترين بنياد و سازمان را داشته باشد و بنابراين تمام نهادهاي اجتماعي بايستي در
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خدمت تحكيم و تقويت نظام خانواده باشند .مقاله حاضر نيز با در راستاي پاسخگويي
به اين چالشها و با هدف آينده پژوهي نهاد خانواده در ايران با رويكرد سناريونويسي
انجام شده است.
سؤاالت اصلی:
 .1پيشرانهاي كليدي تغيير در زمينه تحوالت خانواده ايراني در افق ده ساله
كدامند؟
 .2سناريوهاي جايگزين پيشروي تحوالت خانواده ايراني در افق ده ساله
كدامند؟
 .1مروری بر نظریات تحوالت خانواده و پيشينه آن در داخل و خارج از كشور

امروزه شاهد تحوالت گستردهاي در نهاد خانواده هستيم كه ما را ناگزير ميسازد
خانواده را در مفهومي گستردهتر از مفهوم متداول و متعارف آن درک و فهم كنيم
(هواسون 1و همكاران .)2002 ،از دهه  1960ميالدي به بعد ،در دورهاي كه برخي از
نظريهپر دازان اجتماعي به آن مدرنيته دوم نام دادهاند ،بسياري از تصورات مربوط به
خانواده بهنجار 2موضوعيت خود را از دست دادهاند .الگوي غالب تغييرات صورت
گرفته در ساختار خانواده در اروپاي غربي شامل كاهش نرخ ازدواج ،افزايش طالق و
هم باليني ،كاهش قابل توجه در فرزندآوري با وجود افزايش تعداد بچههاي به دنيا آمده
خارج از چارچوب ازدواج و ...ميباشد (اسكات .)2006 ،3بيورنبرگ ( )1992در
خصوص تغييرات صورت گرفته در خانواده غربي به الگوي نوظهوري اشاره ميكند كه
شامل كاهش نرخ مواليد ،تأخير در ازدواج ،باال رفتن سن والدين بههنگام اولين فرزند،
وجود فرزندان كمتر در هر واحد خانوادگي ،رشد ميزان طالق ،خانواده تکوالدي 4و

_______________________________________________________
1. Whasoon
2. Normal family
3. Scott
4. Single parent
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همباليني ،1افزايش تعداد مواليد خارج از چارچوب ازدواج و ميزان كار دستمزدي زنان
است (برناردز ،1384 ،ص.)40 .
اينگونه تحوالت در نهاد خانواده ،بهويژه در ميان افراد جوانتر و گروههاي شهري
داراي سطوح تحصيلي باالتر و برخوردار ،گونههاي جديد و متنوعتري از خانواده را به
وجود آوردهاند (گومز ،2006 ،2ص .)6 .ازجمله انواع جديد خانواده ميتوان به
همباليني ،خانوادههاي ناتني ،3خانوادههاي تکوالدي ،خانوادههاي بدون فرزند،
خانوادههاي مختلط 4و ...اشاره كرد .البته اين تغييرات محدود به جوامع غربي نيست و
جوامع ديگر نيز پس از مواجه با فرايند صنعتي شدن و مدرنيزاسيون ،اين تحوالت را در
نهاد خانواده تجربه كردهاند .واسون بيون 5و همكارانش ( )2000به مواردي همچون
افزايش سن ازدواج ،كاهش تعداد ازدواج ،افزايش نرخ ازدواج ،كاهش نرخ مواليد و...
بهعنوان تغييرات صورت گرفته در خانوادههاي كرهاي در سالهاي اخير اشاره ميكنند.
از نظر آنها ،اهميت اين تغييرات بهگونهاي است كه بهسختي در چارچوب مفهوم سنتي
خانواده قابل فهم و تفسير هستند .گذار از خانواده پدرساالر به خانواده هستهاي و
همچنين از خانواده تکنانآور به خانوادهاي كه زن و شوهر هردو كار ميكنند ،تغييرات
مهمي را در ارزشهاي سنتي خانواده در كشوركره بهوجود آورده است.
در آمريكاي التين نيز ساختارهاي جديد خانواده ،همچون زوجهاي بدون فرزند و
«خانوارهاي بدون هسته ازدواجي» 6در كنار شكل سنتي خانواده در حال ظهور است،
در حالي كه خانوادههاي زن سرپرست در حال افزايش است .بررسي دادههاي مربوط به
سالهاي  1986تا  1990ميالدي ،حاكي از ظهور خانوادههاي تک نفره ،خانوادههاي
بدون هسته و درنهايت خانوادههاي مركب 7در آمريكاي التين است .همچنين با افزايش
طالق و جدايي ،خانوادههاي مختلط بهعنوان پديدهاي جديد در حال ظهور است .اين
_______________________________________________________
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پديده نتيجه طالق ،جدايي ،بيوه گي يا شكست همبالينيها و اقدام به ازدواج يا رابطه
جديد است (آرياگادا.)2002 ،1
تورنتون و فريک ( ،)1987نيز در يک مطالعه تطبيقي بين كشورهاي غربي ،چين و
آسياي جنوبي ،شاهد تغييرات مشابهي در ساختار خانواده اين كشورها بودهاند .عالوهبر
موارد فوق به موارد ديگري همچون مطالعه بوكسباوم ( )1978درخصوص تغييرات
اجتماعي و قوانين خانواده در چين؛ بررسي تأثيرات نوسازي و عوامل فرهنگي  -سنتي
بر زمان ازدواج در سريالنكا توسط مالهوترا وتسوي ( ،)1996مطالعه الحاج ()1998
درباره اثرگذاري فرايند نوسازي بر نظام خويشاوندي در جوامع در حال توسعه و
كشورهاي عربي ،مطالعه تأثيرات نوسازي بر ساختار خانواده پدرمكاني در ويتنام توسط
هيرشمن و ماين ( ،)2002مطالعه تورن ( )2003در خصوص گذار خانواده از شكل
سنتي به مدرن در فلسطين و نقش نيروهاي مؤثر در تغيير يا حفظ الگوهاي خانواده،
بررسي تغييرات خانواده و تعادل نوين نقشهاي خانواده در بستر نوسازي در سيبري
توسط ميكيوا ( )2007نيز ميتوان اشاره كرد (محمدپور و همكاران .)1388 ،گستردگي
جغرافيايي اين مطالعات نشان ميدهد :تغييرات خانواده ،امروزه پديدهاي فراگير است
كه ناگزير همه جوامع آن را تجربه خواهند كرد.
براي بررسي الگوي اين تحوالت و عوامل دخيل در آن ،ديدگاههاي متفاوتي ارائه
شده است .اما در مجموع رويكردها و تبيينها ي نظري مطرح در زمينه خانواده را
مي توان به دو گروه كلي تقسيم كرد :گروه اول ،كه تأكيد بيشتري بر نقش تغييرات
ساختاري جامعه در تبيين تغييرات خانواده دارند (تبيينهاي ساختاري) 2و دسته دوم،
بيشتر بر نقش عوامل فرهنگي و تغيير ايدهها در تبيين تغييرات خانواده تأكيد ميكنند
(تبيينهاي ايدهايي( )3عسكري ندوشن و همكاران.)1388 ،
در ميان تبيينهاي ساختاري ،نظريههاي مبتني بر تأثير مدرنيزاسيون بر تحوالت
خانواده از اهميت و عموميت بيشتري برخوردار است .براساس اين ديدگاه ،تحوالت
_______________________________________________________
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2. Structural Explanation
3. Ideational Explanation
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اجتماعي ناشي از صنعتي شدن ،گسترش شهرنشيني ،گسترش تحصيالت و تحوالت
جمعيتي ،ساختار روابط خانوادگي را به ميزان زيادي دگرگون ساخته است (تورون تون
و فريكي .)1987 ،1بدينترتيب تغييرات خانواده بهعنوان سازگاري نظاممند با تغيير در
شرايط نظام اجتماعي پيراموني يا به عبارتي ،انطباق با شرايط اقتصادي و اجتماعي تغيير
يافته در نظرگرفته ميشود (عباسي شوازي و صادقي .)1384 ،در جريان صنعتي شدن،
مهاجرت افراد از شهرهاي كوچک و روستاها به شهرهاي بزرگتر در جستجوي كار،
باعث شكلگيري سبک جديدي از زندگي ميشود كه تبلور عيني آن ،گسترش
خوابگاهها و يا خانههاي مجردي است .اين امر بهويژه در خصوص زنان ،ممكن است
به افزايش سن ازدواج و يا تجرد قطعي منجر شود (عباسي شوازي و صادقي.)1384 ،
از سوي ديگر ،افزايش تحصيالت ،باعث افزايش فرصتهاي شغلي افراد و در
نتيجه استقالل آنها از خانواده ميشود .اين موضوع بهويژه درباره دختران از اهميت
بيشتري برخوردار خواهد بود .همچنين باال رفتن تحصيالت -كه وقت زيادي از افراد
ميگيرد -ممكن است به تأخير در ازدواج افراد منجر شود ((عباسي شوازي و صادقي،
 ،1384ص .)766 .تحقيقات نشان ميدهد :حتي زناني كه تحصيالت خود را به پايان
نرساندهاند نيز ديرتر از زناني كه هيچگونه تحصيالتي ندارند ازدواج ميكنند .مطالعات
متفاوتي كه در كشورهاي مختلف انجام شده نشان ميدهد زنان تحصيلكرده كه در
مناطق شهري زندگي مي كنند و به كار اشتغال دارند ،ديرتر از زنان ديگر ازدواج ميكنند
(مک كارتي.)1982 ،2
عالوه بر افزايش سن ازدواج ،تغيير الگوي همسرگزيني و رواج روابط جنسي
خارج از چهارچوب ازدواج از جمله پيامدهاي مهم ديگر تغييرات ناشي از
مدرنيزاسيون است .گسترش تحصيالت به ويژه در صورت گسترش مراكز آموزشي
مختلط به ناچار موجب افزايش روابط دختر و پسر در محدودهاي وسيعتر و خارج از
روابط خانواده ميشود و اين باعث تغيير اساسي در الگوي همسرگزيني خواهد بود
(تورون تون و فريكي.)1987 ،
_______________________________________________________
1. Thornton and Fricke
2. McCarthy
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با توجه به تأثيراتي كه گسترش تحصيالت ،اشتغال و ...بر فعاليتها ،روابط
اقتصادي و روابط افراد با اعضاي خانواده و همساالن آنها ميگذارند ،انتظار ميرود ،اين
تغييرات به نوبه خود تأث ير مهمي بر ازدواج و الگوي همسرگزيني آنها داشته باشد
(تورون تون و فريكي ،1987 ،ص .)764 .با توجه به اينكه افراد بهدليل اشتغال به
تحصيل و كار ،وقت زيادي را بيرون از خانواده ميگذرانند و همچنين با توجه به اينكه
ممكن است ازلحاظ مسكن نيز مستقل از خانواده باشند ،فرصت آنها براي ارتباط با
جنس مخالف افزايش يافته و فرصت كنترل و نظارت خانواده بر آنها كمتر خواهد شد.
از جمله پيامدهاي اين وضعيت ،كاهش كنترل خانواده بر ازدواج افراد خواهد بود
(كانگ.)1983 ،1
عالوهبر متغيّرهاي ساختاري ،عوامل ايدئولوژيک و فكري همچون سكوالريزم،
انديشههاي دموكراتيک و برابري گرايانه تأثير بسزايي در تغييرات و تحوالت خانواده
داشتهاند .بر اين اساس ،كالدول 2و همكارانش ( )1982سكوالريزم را از مهمترين
عوامل مؤثر بر تغييرات خانواده در آسيا تلقي كردهاند .اين در حالي است كه در تبيين
ساختاري مدرنيزاسيون  ،تغييرات به وجود آمده در فرايندهاي توليد ،تغييرات در ساختار
جمعيتي ،الگوهاي جديد اشتغال و مصرف ،دسترسي گسترده به محصوالت و خدمات
اجتماعي همچون تحصيالت ،تأمين اجتماعي و مراقبتهاي بهداشتي و تأثير آنها بر
ساختار خانواده مورد توجه قرار ميگيرند و در تبيينهاي فرهنگي به ارزشهاي مدرنيته
همچون گسترش آزادي هاي فردي و اجتماعي ،سكوالريزم ،بازانديشي و تأثير آنها بر
تحوالت خانواده تأكيد مي شود .مدرنيته اساساً يک نظم مابعد سنتي است كه مشخصه
آن ،تنوع روزافزون سبک زندگي و شيوههاي زندگي همراه با تأثيرات ناهمگون بر
عادات ،ارزشها ،تصورات و شيوههاي تفكر و سرگرمي است (آرياگادا.)2002 ،
بر اساس ديدگاه مدرنيته ،فرايندهاي صنعتي شدن و شهرنشيني و دسترسي فراگير به
رسانهها باعث پيدايش مكانيسمهايي شدهاند كه خارج از زمينههاي محلي عمل ميكنند.
توسعه اجتماعي و اقتصادي همراه با سطوح باالتر تحصيلي و فرصتهاي بيشتر شغلي،
_______________________________________________________
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باعث خودمختاري ،آزادي و استقالل بيشتر نسلهاي جديد در انتخاب همسر ،ازدواج
و تشكيل خانواده شدهاند (گومز ،2006 ،ص.)2 .
تمپرمن و همكارانش در اين خصوص بيان ميكنند :با افزايش دسترسي به آموزش،
اشتغال ،درآمد و منابع ديگر  ،شكاف جنسيتي كمتر شده و استقالل و خودمختاري زنان
بيشتر شده است .همزيستي نهادي در محيط گستردهتر و متنوعتر اشتغال ،آموزش و
محيط شهري همچنين افرايش دسترسي به اطالعات از طريق رسانهها ،همزيستي بين
گروه هاي اجتماعي ،مذهبي و قومي مختلف را تقويت كرده است .با افزايش سطح
تحصيالت ،تنوع فرصت هاي شغلي ،دانش و اطالعات ،افراد از قدرت بازانديشي

1

بيشتري برخوردار خواهند بود .براساس اين قرائت از بازانديشي نهادي ،مكانيسمهايي
كه رهايي از سنتها را امكانپذير ميكنند ،رهايي روابط اجتماعي و انتخاب همسر را
از شرايط و محدوديتهاي محلي ،اجتماعي و روابط خانوادگي گسترش ميدهند.
اكنون روابط اجتماعي و روابط با همسر با تأكيد بيشتر بر تصميم ،ذائقه و
ترجيحات فردي بازتعريف شده است .آزادي انتخاب ،واسطه و بدين ترتيب مهمترين
عامل تغيير در انتخاب همسر و تشكيل خانواده است .اين استقالل و خودمختاري ،افراد
را قادر ميسازد تا درباره تعداد فرزندان ،زمان بچهدار شدن ،سقط جنين ،همباليني
(بدون ازدواج) ،طالق ،بيان ترجيحات جنسي ،انتخاب شريک زندگي براساس
ترجيحات و احساسات فردي تصميمگيري كنند (گومز ،2006 ،ص.)5 .
بدينترتيب مجموعه عوامل فوق ،تغييرات و دگرگونيهاي مهمي همچون افزايش
سن ازدواج ،افزايش و تنوع روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج ،تغيير در الگوي
همسرگزيني ،پيدايش الگوهاي جديد خانواده و ...را به همراه داشتهاند كه خانواده سنتي
(يا بهتر است بگوييم خانواده متعارف) را با چالشهاي جدي مواجه ساختهاند .چنين
روندي به عنوان شاهد كاهش اهميت زندگي خانوادگي و پيامدهاي وخيم آن بر
يكپارچگي اجتماعي تلقي ميشود (اسكات .)2006 ،البته اين به معناي آن نيست كه

_______________________________________________________
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خانواده سنتي مبتنيبر نقشهاي جنسيتي سنتي از بين رفته است ،بلكه اين شكل غالب
خانواده ،اكنون به شكلي در ميان بقيه شكلهاي خانواده درآمده است.
بارک و رابرت )2012( 1در مقاله خود ،به ارائه يک نماي كلي از نظريه سيستمهاي
خانواده و با تمركز خاص بر نقش كودكان ،به بررسي خانوادههاي ناكارآمد پرداختند.
آنها بر روي  125معلم انجام شد .تجزيهوتحليل آن درباره خانوادههاي ناكارآمد و ارائه
مفاهيم براي مسيرهاي جديد در آموزشوپرورش براي معلمان بود .نتايج مقاله حاكي از
اين است كه تعداد زيادي از عوامل انساني ،فرهنگي ،سياسي ،تاريخي و فردي به
تنشهاي كودكان در مدرسه و روابط اجتماعي آنها مؤثر بوده است .تحقيقي توسط
اسميت )2005( 2با هدف بررسي رابطه بين اوقات فراغت خانواده ،كاركردها و روابط
خانوادگي صورت گرفت .نمونه آماري  90فرزند و  123نفر از والدين از  25ايالت
مختلف در آمريكا انتخاب شدند .نتايج نشاندهنده اين بود كه مشاركت در اوقات
فراغت خانواده ،متغيّرهاي كاركردي خانواده را از نظر فرزندان پيشبيني ميكند و
اوقات فراغت خانواده پيشبينيكننده روابط خانوادگي از سوي جوانان و
خانوادههاست .پژوهشي توسط هلي ول و پاتنام ( )2004در اياالت متحده آمريكا و
كانادا بهمنظور بررسي زمينههاي اجتماعي كه منجربه ارزيابي ذهني و بهزيستي ،شادي و
سالمت افراد ميشود ،صورت گرفت كه سرمايه اجتماعي بهعنوان ابزار اجتماعي
استحكام خانواده ،محله ،روابط مذهبي و جامعه در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد اين
متغيّ رها روي بهزيستي ذهني و سالمت افراد تأثيرگذارند .شواهد جديد اين پژوهش
تأييد ميكند كه سرمايه اجتماعي از طريق كانالهاي مستقل و اشكال مختلف همبستگي
قوي با بهزيستي ذهني افراد دارد .ازدواج ،خانواده ،ارتباط با دوستان ،همسايگان ،روابط
محل كار ،فعاليتهاي مدني (فردي و جمعي) و اعتماد بهطور مستقل همبستگي قوي با
شادي و رضايت از زندگي دارند.
آزادارمكي و ظهيرينيا ( )1389به بررسي سنخهاي ارزشي و تغييرات فرهنگي در
خانواده پرداختند .از نظر آنها ،ارزش ها نقشي اساسي در تبيين ،كنترل ،هدايت و
_______________________________________________________
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پيشبيني كنشهاي افراد ايفا ميكنند و شيوه جهتگيري ،كنش و تعامل آنها را نسبت
به ساير افراد تعيين و هدايت ميكنند .بنابراين با توجه به اهميت ارزشها در تعيين و
هدايت رفتار و تعامالت اجتماعي در جامعه ،بررسي موضوع مقاله بهويژه در جوامع
چندفرهنگي مانند شهر بندرعباس ،از اهميت بسيار بااليي برخوردار است .اين مقاله
درصدد بود با بهرهگيري از نظريههاي مربوط به تغييرات فرهنگي ،ضمن شناخت
وضعيت سنخهاي ارزشي در بين اعضاي خانواده ايراني (والدين و فرزندان) ،به بررسي
تغييرات فرهنگي در خانواده بپردازد .دادههاي اين تحقيق با تكميل  393پرسشنامه
( 200نفر والدين و  193نفر فرزندان) به روش مصاحبه حضوري ،از خانوارهاي ساكن
در شهر بندرعباس ،گردآوري و مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .نتايج حاصل از
بررسي وضعيت سنخهاي ارزشي ،نشان ميدهند كه هم والدين و هم فرزندان،
ارزشهاي مادي را نسبت به ارزشهاي فرامادي ،در اولويت باالتري قرار ميدهند.
همچنين نتايج نشان داد ،ميزان رضايت از زندگي ،تعامل اجتماعي و احساس
خوشبختي فرزندان ،بيشتر از والدين است و در مقابل والدين بيشتر به ارزشهاي
مذهبي و خانوادگي توجه دارند .اين مسأله احتماال به دليل تأكيد بيشتر والدين بر
ارزشهاي سنتي ،مذهبي و خانوادگي باشد كه خود نيز ،تحتتأثير شرايط اجتماعي
شدن افراد در دوران اوليه زندگي اشان است .در يک جمعبندي كلي ميتوان گفت ،به
دليل برآورده نشدن نيازهاي اوليه افراد در هر دو گروه از پاسخگويان (والدين و
فرزندان) ،اولويتهاي ارزشي بيشتر به سمت ارزشهاي مادي گرايش دارد .در واقع
عليرغم ظهور و نمود بُعد سخت توسعه در جامعه آماري ،بُعد نرم توسعه (تغييرات
فرهنگي و ارزشي متناسب) هنوز تحقق نيافته است .آزاد ارمكي و همكاران ( )1379در
مقالهاي به تأثير تحوالت فرهنگي اجتماعي بر ساختار دروني خانواده تهراني ،در طول
سه نسل پرداختند .اين تحوالت در پي مقتضيات دوران مدرن پديد آمده است .در اين
تحقيق مسأله اصلي اين بود كه« ،آيا با وجود تحوالت رو به گسترش و همهجانبه در
جامعه ،خانواده و شبكههاي پيرامون آن توانسته است با بازتوليد ارزشهاي حاكم بر
خود موجوديتش را در طول سه نسل تداوم بخشد يا خير؟» براي دستيابي به اين هدف
طرح تحقيقي براي شهر تهران فراهم و براي اجراي آن از روش مطالعه اسنادي و منابع
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و روش پيمايشي ،با بهرهگيري از تكنيک تكميل پرسشنامه همراه با مصاحبه و با
مراجعه به پاسخگويان ،استفاده شد .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه خانواده در اجراي
آداب و رسوم ازدواج توانسته است كاركردهاي خود را حفظ كند و تداوم بخشد و به
نسلهاي بعد منتقل نمايد .همچنين نقش حمايتي خود را به اعضايش ،با وجود
تغييرات ،از دست ندهد .از طرف ديگر ،با وجود پايايي كاركردهاي آداب و رسوم
ازدواج و تشديد در اجراي مراسم برخي از سنتها و ارزشهاي حاكم بر خانواده،
شبكه خويشاوندي تحتتأثير تحوالت فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته و در نگرش به
بعضي از آنها تغييرات مشاهده شده است .بستاننجفي ( )1392مقالهاي با عنوان
«كوششي نظري در جهت ساخت مدل اسالمي ثبات خانواده» تدوين كرد؛ اين مقاله با
هدف معرفي الگويي براي ساخت مدلهاي نظري ديني در حوزه علوم اجتماعي و
بهمنظور خارج كردن انديشه علم ديني از حيطه مباحث صرفاً فلسفي و كشاندن آن به
حوزه مباحث روشي ،متضمن كوششي بوده در جهت ساختن مدلي نظري در باب ثبات
خانواده كه از ويژگيهاي اتقان ،انسجام منطقي ،بومي بودن و انطباق با آموزههاي
اسالمي بهرهمند باشد .برحسب اين مدل ،تأمين نيازهاي فطري همسران ،عامل اصلي
ثبات خانواده است و مجموعهاي از عوامل باواسطه نيز در سطح خرد يا سطح كالن بر
آن تأثير ميگذارند كه در چهار محور ويژگيهاي فردي همسران (ويژگيهاي اعتقادي،
اخالقي ،دانشي ،رفتاري و جسمي) ،ويژگيهاي ساختاري خانواده (تمايز جنسيتي
نقشها ،حضور زن و شوهر در كنار هم و داشتن فرزند) ،پيش زمينههاي تشكيل
خانواده (در مراحل رشد همسران و در مرحله همسرگزيني) و عوامل اجتماعي
(آموزش ،تربيت ديني و اخالقي جامعه ،بسترسازي اجتماعي ،بسترسازي قانوني،
حمايت اجتماعي و نظارت اجتماعي) بررسي شدهاند .جنادله و رهنما ( )1393به
بررسي دگرگوني در الگوي متعارف خانواده ايراني پرداختند؛ از نظر آنها خانواده
متعارف ايراني كه داراي ويژگيهايي همچون الگوي همسرگزيني مبتنيبر محوريت و
موافقت والدين ،عموميت ازدواج و پايين بودن نسبي سن ازدواج ،ممنوعيت روابط
جنسي خارج از ازدواج ،اهميت فرزندآوري ،حضور هر دو والد در خانواده و
نگرشهاي جنسيتي سنتي است امروزه بهدليل تغييرات ساختاري ناشي از نوسازي
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همچون صنعتي شدن ،گسترش شهرنشيني ،مهاجرت و فراگير شدن تحصيالت و
همچنين گسترش ارزشهاي مدرن همچون فردگرايي ،استقالل و خودمختاري افراد
دگرگونيهاي مهمي را تجربه ميكند .در اين مقاله تالش شد براساس تحليل ثانويه
دادههاي ملي موجود در خصوص نگرشهاي مرتبط با خانواده ،گمانههايي را در ارتباط
با تحوالت و دگرگونيهاي پيشروي خانواده متعارف ايراني مطرح كرد .براساس
يافتههاي اين مطالعه ،ازجمله مهمترين دگرگونيهاي احتمالي در اين زمينه ميتوان به
مواردي همچون تغيير الگوي همسرگزيني و روابط بين دو جنس ،تأخير در ازدواج يا
تجرد قطعي ،شكلگيري الگوهاي جديد خانواده و تضادهاي جنسيتي اشاره كرد.
 .2روش تحقيق

تحقيق حاضر به دنبال آينده پژوهي نهاد خانواده در ايران با رويكرد سناريونويسي است
و سعي دارد با تجزيهوتحليلهاي محيطي ،برنامهريزي مناسبي براي آيندههاي بالقوه ارائه
دهد؛ بنابراين روش اين تحقيق ،آينده پژوهي است كه با استفاده تركيبي از مدلهاي كمي
و كيفي انجام شده و از نظر نوع جمعآوري دادهها ،تركيبي از روشهاي اسنادي و
پيمايشي است .عموماً در پژوهشهايي كه از روش آينده پژوهي در آن بهرهگيري شده
است ،جامعه مورد مطالعه ،افراد صاحبنظر (متخصص) و نوع نمونهگيري ،نمونهگيري
هدفمند 1بوده است 20 .نفر از اعضاي هيأت علمي برجسته دانشگاهها در رشتههاي
مرتبط با حوزههاي فرهنگي و برخي مسئولين اجرايي در حوزه خانواده از طريق
نمونهگيري هدفمند بهعنوان نمونه پژوهش براي شناسايي پيشرانها انتخاب شدند .براي
قسمت دوم استخراج پيشرانها نيز از  4هيأت علمي با سابقهكاري باال در حوزه خانواده
و آينده پژوهي استفاده شد .براي جمعآوري اطالعات از روش پرسشنامه و تكنيکهاي
تحليل اثرات متقاطع استفاده شده است .روش ماتريس تأثير متقاطع جهت بررسي ميزان
تأثير عوامل بر همديگر و روش سناريونويسي بهعنوان روش تعيين سناريوهاي مطلوب
ازجمله روشهايي هستند كه در تدوين سناريوهاي مطلوب آينده خانواده ايراني از آنها
استفاده شده است .در اين تحقيق بهمنظور شناسايي پيشرانها از روش مصاحبه نيمه باز،
_______________________________________________________
1. Purposed Sampling
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بررسي پيشينه تحقيق در كشورمان و ساير تحقيقات مرتبط استفاده گرديد .در مرحله
اول تحقيق حاضر پس از مطالعه  39عامل كليدي (پيشران) در نظر گرفته شد كه در
مرحله بعدي جهت هدفمندتر عمل نمودن در تحليلها و به پيشنهاد خبرگان ،اين
پيشرانها بايكديگر ادغام و به  13پيشران با حوزههاي كامالً متفاوت تقليل پيدا كرد.
 .3یافتهها

ليست زير  13پيشران اصلي است كه توسط متخصصين حوزه خانواده معرفي شدند كه
شامل:
 :A1 oافزايش گرايش به سكوالريسم و ضعف دينداري در جامعه؛
 :A2 oافزايش مشكالت معيشت بر خانواده؛
 :A3 oاشتغال مادران (كمرنگ شدن حضور مادر در خانه) برخانواده؛
 :A4 oمصرفگرايي خانوادههاي معاصر(مدگرايي)؛
 :A5 oافزايش جرايم و ناامنيهاي اجتماعي بر نهاد خانواده؛
 :A6 oگسترش شبكه اجتماعيِ مجازي؛
 :A7 oفرسايش سرمايه اجتماعي در ايران؛
 :A8 oكمشدن اقبال عمومي به ازدواج بهويژه ازدواج سنتي؛
 :A9 oافزايش مدرکگرايي و سطح تحصيالت زنان؛
 :A10 oگسترش انواع انواع اعتياد (مواد مخدر ،مشروبات الكلي و )...در
خانوادهها؛
 :A11 oتوسعه حاشيه نشيني و تأثير آن بر افراد خانواده؛
 :A12 oافزايش شكاف نسلي در خانوادهها؛
 :A13 oتعدد كانونهاي مرجعيت در خانوادهها.
 الف) تحلیل و تفسیر خروجیهای میک مک :بهمنظور تعيين و شناساييپيشرانهاي كليدي مؤ ثر بر آينده خانواده در ايران ،پس از آنكه از ميان  39عامل به
 13عامل نهايي رسيديم ،روابط و تعامالت ميان اين  13عامل ازطريق نرمافزار
ميک مک مورد بررسي قرار گرفت .منطق اين روش بررسي روابط و تعامالت
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زوجي ميان پيشرانهاست كه هم روابط مستقيم و هم روابط غيرمستقيم يک
ماتريس را بررسي ميكند .در اين نرمافزار ،همه پيشرانها در سطر و ستون قرار
داده شده و روابط دو به دوي آنها در يک طيف صفر تا سه نمره داده ميشود كه
نمره صفر بهمعناي حداقل تأثير و نمره سه بهمعناي حداكثر تأثيرگذاري است .اين
نمرات كه توسط خبرگان حوزه خانواده اختصاص داده شد .در پژوهش حاضر با
استفاده از ابزار پرسشنامه اين نظرات به دقت جمعآوري شده است.
 ب) تحلیل تأثیر متقاطع :الزم به ذكر است براساس استانداردهاي آماري كه ميشلگوده بهعنوان طراح اين نرم افزار ارائه كرده است ،حداقل نمره پر شدگي ماتريس
ميبايست  15درصد باشد تا بتواند بخوبي نشان دهنده روابط واقعي مستقيم و
غيرمستقيم باشد .درهرحال ،ميزان پرشدگي در اين ماتريس 52 ،درصد بوده كه
بهواسطه اعالم نظر خبرگان بوده است.
نمودار ( :)1ترسيم تأثيرات مستقيم

براساس نمودار ( )1عامل يک يا سكوالريسم تأثير جدي بر عامل مرجعيت (عامل
سيزدهم) خانواده دارد .ضمن اينكه مرجعيت خود تحتتأثير كاهش ازدواجهاي سنتي
است .عالوهبراين ميان عوامل گسترش انواع انواع اعتياد (مواد مخدر ،مشروبات الكلي
و )...در خانوادهها با توسعه حاشيهنشيني رابطه وجود دارد .عامل ( 6گسترش شبكههاي
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اجتماعيِ مجازي) تحتتأثير اشتغال مادران بوده و بهنوبهخود بر مصرفگرايي خانواده
نيز مؤثر است.
نمودار ( :)2نقشه ظرفيت تأثيرگذاری /تأثيرپذیری غيرمستقيم عوامل

مطابق نمودار ( ،)2چهار عامل مصرف گرايي ،كانون مرجعيت ،دور شدن از ازدواج
سنتي و گسترش شبكههاي اجتماعي مجازي متغيّرهاي ريسک (قابل برنامهريزي)
هستند كه از ميان آنها دو عامل مصرفگرايي و تعدد كانون مرجعيت مهمتر هستند و از
نيز از اين بين عامل مصرفگرايي وزن بيشتري نسبت به ديگري دارد.
درمجموع و براساس تمام خروجيهاي بهدستآمده ميتوان مدعي شد كه دو
عامل كليدي مصرفگرايي و تعدد كانونهاي مرجعيت در خانوادهها (و به فاصله اندكي
عامل دور شدن از ازدواجهاي سنتي) عوامل اصلي تغيير خانواده ايراني در دهه آتي
هستند كه ميتواند نقطه شروع اين تحوالت باشد.
 .4استخراج سناریوهای آینده خانواده ایراني

پس از شناسايي دو عامل كليدي مصرفگرايي و تعدد كانونهاي مرجعيت در
خانوادههاي ايراني ،اكنون امكان نگارش سناريو (براساس مدل سناريونويسي چرماک)
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فراهم آمده است .براي رسيدن به سناريوهاي احتمالي ،روابط متقابل ميان اين دو عامل
موردبررسي قرار مي گيرد كه خالصه آن در نمودار ( )3آمده است:
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نمودار ( :)3سناریوی مستخرج از روابط متقابل بين دو عامل اصلي
مصرفگرايي شديد
ضعيف

سناريوي دوم
سناريوي چهارم

سناريوي
اول
سناريوي

افزايش
مرجعیت

سوم

كاهش

منبع :يافتههای تحقیق

 .5معرفي سناریوها

در ادامه روايتهاي هر  4سناريو به شرح ذيل ارائه ميشود:
 .1روايت سناريوي اول (بازی با مرگ) :در سناريوي اول اگر بنابه داليلي همچون
ترويج فرهنگ غربي ،تجملگرايي ،فردگرايي و ...مصرفگرايي در خانوادهها تشديد
شود و كانون مرجعيت نيز به واسطه نقش پررنگ مادران و فرزندان در داخل خانه و
فضاي جامعه افزايش يابد ما شاهد شكلگيري خانواده ايراني خواهيم بود كه از نظر
ساختاري كوچک (تکفرزندي) خواهد بود و درآن توجه فزاينده به حقوق و
نيازهاي فرزندان و نيز افزايش طالق رواني و عاطفي و كاهش اقتدار پدر را شاهد
خواهيم بود .در اين سناريو خانواده ايراني از نظر كاركردي مواردي همچون كاهش
نظارت بر فرزندان ،اولويت آزادي فردي به منافع جمعي در خانواده ،پررنگ شدن
نقش مهد كودکها در تربيت كودكان و ...را تجربه خواهد كرد .خانواده ايراني ازنظر
ارزش ها نيز در اين سناريو تغييراتي خواهد داشت مواردي همچون افزايش شكاف
نسلي بين والدين با فرزندان ،مادي گرايي و تجمالت بيشتر در خانواده ،توسعه
فردگرايي درخانوادهها و تضعيف باورهاي مذهبي در خانواده؛
باتوجه به افزايش كانون مرجعيت ،نقش زنان كه امروزه در خانواده ايراني بسيار مهم
است ،در آينده نيز پررنگتر از امروز خواهد شد و نقش فرزندان نيز در خانواده
ايراني كامالً تعيينكنندهتر ميشود .در آينده ،نگاه به خانواده بيشتر يک نگاه فرهنگي
اجتماعي خواهد شد كه در واقع بار اصلي عواطف و احساسات است كه از فرزندان
پشتيباني و حمايت ميكند و دائماً اين چرخه بازتوليد ميشود و روابط آمرانه و
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مردساالرانه به روابط عرفي ،منطقي و عقالني و كاهش قدرت مرد تبديل ميشود .در
اين سناريو بهواسطه اينكه بسياري از خانوادهها جذب مدگرايي ميشوند هزينههاي
بسيار بااليي به جاي اينكه براي اموري چون مطالعه ،علم افزايي و بهداشت مصرف
شود ،براي خريد مواد آرايشي ،تغيير پوشش و لباس و اسراف صرف خواهد شد.

اين هزينه بهجاي اينكه در خدمت اقتصاد خانواده قرار گيرد ،مستقيماً به جيب
توليدكنندگان يا كپيبرداران از محصوالت خارجي ميرود و موجب آلودگي ظاهري
جامعه ،رواج تقليد كوركورانه و چشم و همچشمي ،نگراني و استرس ،مقبوليت
ظاهري و مطابق مد روز بودن ،نداشتن انگيزه و رغبت به تحصيل ،گرفتار شدن در
آسيبهاي اجتماعي و غرور كاذب ميشود .يقيناً اين شكل از خانواده ايراني با
رفتارهاي غربي بيشتر مطابقت دارد .اعضاي چنين خانوادههايي بر اين باورند كه
رفتار و منش غربيها يک برتري اخالقي به حساب ميآيد و نهتنها بايد در چگونگي
پوشش و رفتار از آنها الگو گرفت بلكه حتي بايد از مارکها و نشانهاي غربي نيز
در كاالهاي موردنياز استفاده كرد و هر كااليي كه ماركي خارجي و مطرح داشته
باشد مقبول و باكيفيت محسوب ميشود.

 .2روايت سناريوي دوم (نسل سوخته) :در اين سناريو پيشبيني ميشود كانونهاي
مرجعيت در خانواده افزايش يابد و در كنار آن مصرفگرايي كمتر شده يا حداقل
وضع موجود تداوم يابد در چنين شرايطي خانواده ايراني ازنظر رهبري واحد دچار
چالش اساسي خواهد شد و ديگر پدر در خانواده نقش محوري نخواهد داشت
درعينحال مطرح شدن مسائلي همچون مشكالت اقتصادي باعث خواهد شد تا
اندازهاي جلوي مصرف گرايي خانواده گرفته شود و اعضاي خانواده براي پيروي از
مد و مدگرايي در محدوديت قرار بگيرند .در اين سناريو ،باتوجه به مشكالت
اقتصادي حاكميت «اقتصاد خانوادگي» بهجاي اقتصاد فردي و مشاركت همه اعضاي
خانواده در كسب درآمد موردتوجه قرار ميگيرد و صرفاً اين نقش برعهده پدر
خانواده نخواهد بود .در گذشته خانواده براساس سليقه ،ميل و اراده پدر خانواده
بدون اينكه حتي بحثي شود ،-شكل ميگرفت .يعني پدر خانواده محل زندگي راتعيين ميكرد ،جهت زندگي و مصرف خانواده توسط پدر خانواده مشخص و تعيين
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ميشد .درحاليكه در اين سناريو پيشبيني ميشود پدر حتي زندگي شخصي و
خصوصياش تحتالشعاع وضعيت همسر و فرزندان قرار خواهد گرفت .همه اينها
از يکطرف تحول را نشان ميدهد ،از طرف ديگر بيانگر اين مطلب است كه
خانواده براي حفظ و نگهداشتن خود در حال دستوپا زدن است و ميخواهد براي
خودش معنا ايجاد كند .با توجه به افزايش كانونهاي مرجعيت ،شكاف نسلي نيز
گسترش مييابد؛ البته فاصله ارزشي نسل جوان با نسل پيش از خود همواره در
تاريخ خانوادهها وجود داشته است .اين فاصله را به صفر نميتوان رساند .فاصله
نسلي با سرعت تغييرات و وسعت دگرگونيها ارتباط پيدا ميكند؛ هرچه سرعت
تغييرات افزايش يابد ،فاصله نسلي عميقتر ميشود .تاجاييكه اين فاصله را ميتوان
به گسست نسلي و شكاف نسلي تعبير نمود .در شكاف نسلي كه پيشبيني ميشود
در اين سناريو اتفاق بيفتد بسياري ارزشهاي نسل گذشته ناديده گرفته ميشود و با
استهزا روبهرو ميگردد و درنهايت در ساخت زندگي و سبک زندگي ناكارآمد تلقي
ميگردد.
 .3روايت سناريوي سوم (تشریفات) :در اين سناريو پيشبيني ميشود اگر
مصرفگرايي تشديد و كانونهاي مرجعيت كاهش يابد خانواده ايراني با محوريت
پدر خانواده به دنبال تجمالت ،مدگرايي و مصرف بيشتر باشد .در اين سناريو تشديد
مدگرايي به مصرف گسترده كاالهاي غيرضروري منجر خواهد شد؛كاالهايي كه تنها
به انگيزه تمايز با ديگر گروههاي اجتماعي و بلكه تشابه با قشر ثروتمند جامعه
مصرف ميشوند .از نشانههاي مدگرايي و تشديد مصرفگرايي در اين سناريو را
ميتوان به مصرف اقالمي چون كاالهاي تجمالتي و لوكس ،تغيير مداوم پوشاک،
مصرف كاالهاي آرايشي ،افزايش عملهاي زيبايي و حتي مسافرتهاي برونشهري
و برونمرزي و ...اشاره كرد .در عين حال خانواده از يک وحدت رويه برخوردار
خواهد بود و پدر خانواده نقشهاي سنتي خود را در هدايت اين هسته بازخواهد
يافت .نظارت بر تربيت فرزندان و امور تحصيلي بار ديگر اهميت پيدا ميكند .در
اين ميان بهواسطه وجود روح مصرفگرايي هزينههاي زيادي براي آموزش و
يادگيري فرزندان صرف خواهد شد .يادگيري چند زبان ،كالسهاي متعدد كنكور
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و ...مثالهايي از تشديد توجه به فرزندان در كنار ترويج مصرفگرايي است .بنابراين
در سناريوي سوم پيشبيني ميشود در كنار ماديگرايي و تجمالت بيشتر در خانواده
شاهد افزايش شكاف نسلي بين والدين با فرزندان نباشيم و پدر خانواده نقش
مرجعيت خود را باز پيدا كند.
 .4روايت سناريوي چهارم (خانه سبز) :در اين سناريو پيشبيني ميشود چنانچه تمايل
به مصرفگرايي در خانواده ايراني كاهش يابد و كانون مرجعيت در خانواده نيز به
شكل سنتي (در اختيار پدر) برگردد ،خانواده ايراني به مرحلهاي از تجديد حيات
ميرسد كه در آن به دنبال بازسازي برخي نقشهاي سنتي است .بسياري از جامعه
شناسان بر اين عقيده هستند كه خانواده ايراني در مرحلهاي از حيات خود ،نمادهاي
پست مدرنيسم را پسزده و دوباره به ارزشهاي سنتي خود برميگردد كه سناريوي
چهارم ما ميتواند تبلوري از اين قضيه باشد .از ديدگاه ارزشي ،ما مسلمان هستيم و
در جامعهاي مذهبي زندگي ميكنيم ،بنيان خانوادهها نيز ديني است .پس بايد از
الگويي پيروي كنيم كه متناسب با شخصيت و ظرفيت ديني و مذهبي مان باشد و
اگر بخواهيم از آسيبهاي مدگرايي مصون و در امان بمانيم بايد از آموزهها و
الگوهاي ديني و سنتي بهره بگيريم و مهمترين بنيان در اين زمينه خانواده است .در
اين سناريو خانواده ايراني ،خانوادهاي است كه پدر و مادر نقش خود را بهدرستي
ايفا ميكنند ،پدر جايگاه رهبر و مادر مديريت داخلي خانه را بهعهده دارد ،مرد در
خانواده همچون مغز ،زن مانند قلب و بچهها اعضاي آن هستند ،بيترديد ،مغز
جايگاه فرماندهي دارد و همه اعضاي بدن از او تبعيت ميكنند .در اين سناريو،
شرايط مطلوب نهفته است؛ شرايطي كه در آن خانواده به مرحلهاي از بلوغ رسيده كه
بهدنبال رفع نيازهاي ضروري خود است نه مدگرايي و تجمالت و خريد وسايل
لوكس و غيرضروري و در عين حال ،نقشهاي موجود در خانواده نيز با محوريت
نقش پدر بهعنوان رهبر خانواده باز تعريف ميشود.
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احتمال وقوع سناریوها :در اين بخش مجدداً از نظرات  4صاحبنظر اصلي براي
اولويت بندي تحقق سناريو استفاده شده است .عدد بيشتر احتمال وقوع آن را با شدت
بيشتر نشان مي دهد .بر اين اساس ،احتمال و امكان وقوع هر سناريو به شكل زير است:
جدول ( :)1احتمال و امکان وقوع هر سناریو

سناریوهای چهارگانه احتمال وقوع ( از  1تا )4
سناريو بازي با مرگ

4

سناريو نسل سوخته

3

سناريو تشريفات

2

سناريو خانه سبز

1

منبع :يافتههای تحقیق

تحليل صاحبنظران بر اين بوده كه باتوجه به روند فعلي و رصد تحوالت ،سناريوي
شماره ( )1امكان وقوع بيشتري دارد و خانواده ايراني در دهه آتي از يک طرف
مصرفگراتر خواهد شد و از طرف ديگر شاهد تعدد كانونهاي مرجعيت در خانواده
خواهيم بود .نفوذ باورهاي غربي در خانواده ايراني رشد مدگرايي و تجملگرايي را
تشديد كرده است كه در اين ميان نقش ماهوارهها و شبكههاي اجتماعي نيز كامالً پررنگ
بوده است .از طرف ديگر ،احساس استقالل زنان و فرزندان در يک دهه گذشته همراه با
افزايش تحصيالت و اشتغال آنها باعث شده كه پدر ديگر بهعنوان تنها مرجع در خانواده
شناخته نشود و اين نقش بين اعضاي خانواده به نوعي توزيع شود.
در احتمال وقوع سناريوي دوم ،تحليل صاحبنظران بر اين بوده است كه اگرچه
خانوادهها بهدنبال مصرفگرايي بيشتر و گرايش بيشتر به مد هستند اما فشار اقتصادي و
مشكالت معيشتي اين اجازه را به آنها نخواهد داد .ركود اقتصاد جهاني و تأثيرگذاري آن
بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و نيز مشكل تحريمها ،آينده مبهمي از اقتصاد و بازار
كسبوكار را در ايران نشان ميدهد .كه تأثيرات آن بر اقتصاد خانواده بر كسي پوشيده
نيست .بنابراين سناريوي محتمل دوم اين است كه كانونهاي مرجعيت در خانواده
افزايش يابد و در كنار آن مصرفگرايي كمتر شده يا حداقل وضع موجود تداوم يابد.
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در احتمال وقوع سناريوي سوم ،تحليل صاحبنظران بر اين بوده است امكان
تشديد مصرفگرايي و يا تداوم وضعيت موجود زياد است ولي انتظار كاهش
كانونهاي مرجعيت در خانواده دور از ذهن ميرسد .رصد تحوالت امروز خانواده
نشان ميدهد نقش زنان كه امروزه در خانواده ايراني بسيار مهم است ،در آينده نيز
پررنگتر از امروز خواهد شد و نقش فرزندان نيز در خانواده ايراني كامالً تعيينكننده
ميشود .در آينده ،نگاه به خانواده بيشتر يک نگاه فرهنگي اجتماعي خواهد شد كه در
واقع بار اصلي عواطف و احساسات است كه از فرزندان پشتيباني و حمايت ميكند و
دائماً اين چرخه بازتوليد ميشود و روابط آمرانه و مردساالرانه به روابط عرفي ،منطقي
و عقالني و كاهش قدرت مرد تبديل مي شود.
در احتمال وقوع سناريوي چهارم ،تحليل صاحبنظران بر اين بوده است كاهش
همزمان مصرفگرايي و كانونهاي مرجعيت در خانواده بسيار خوشبينانه بهنظر
مي رسد و نيازمند تدابير دقيق و هوشمندانه و همكاري بين دستگاههاست .از نگاه آنان،
رسيدن به چنين شرايطي در سالهاي آينده دور از ذهن است.
مطلوبیت سناریوها :در اين بخش مجدداً از نظرات  4صاحبنظر اصلي براي
اولويتبندي مطلوبيت سناريوهاي چهارگانه براي جمهوري اسالمي ايران استفاده شده
است .عدد  ،4بيشترين مطلوبيت و عدد  1كمترين مطلوبيت را نشان ميدهد .بر اين
اساس ،مطلوبيت هر سناريو به شكل زير است:
جدول ( :)2مطلوبيت هر یک از سناریوها

سناریوهای چهارگانه احتمال وقوع ( از  1تا )4
سناريو بازي با مرگ

1

سناريو نسل سوخته

3

سناريو تشريفات

2

سناريو خانه سبز

4

منبع :يافتههای تحقیق

در مورد مطلوبيت هر يک از سناريوها ،تحليل صاحبنظران بر اين بوده است
سناريوي شماره ( )4يعني كاهش همزمان مصرفگرايي و كانونهاي مرجعيت در
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خانواده براي نظام جمهوري اسالمي ايران و بهتبع آن خانواده ايراني بسيار مطلوب
است .هرچه تعيين ميزان مطلوبيت براي سناريوي چهارم آسان بوده اما براي
سناريوهاي دوم و سوم مشكل بوده است .در ادامه تحليل صاحبنظران بر اين بوده
است كه باتوجه به نگاه مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتي ،توليد ملي ،اشتغال و
پرهيز از اسرا ف كاري و ترويج فرهنگ قناعت ،سناريوي دوم (كاهش مصرفگرايي و
افزايش كانون هاي مرجعيت در خانواده) براي نظام اسالمي مطلوبتر است .بعد از آن،
سناريوي سوم و اول در درجه بعدي قرار دارند.
بحث و نتيجهگيری

ما در نقطهاي زندگي ميكنيم كه مصرف بر تمام وجوه زندگي ما چنگ انداخته است.
نقطهاي كه كليه فعاليتها به همان شيوه تركيبي ،منطقاً با يكديگر ارتباط پيدا ميكنند.
مسير رضايتمندي از پيش ترسيم و ساعت به ساعت برنامهريزي شده است و محيط نيز
از هرلحاظ كامل است و كامالً مناسب و مرتب بوده و جنبه فرهنگي پيدا كرده است .در
پديدارشناسي مصرف ،اين مناسبسازي كلي زندگي ،كاالها ،اشيا ،خدمات ،رفتارها و
روابط اجتماعي ،نمايانگر مرحلهاي تكميلشده و مصرفشده در يک سير تكاملي است
كه از فراواني صرف آغاز ميشود ،از شبكههاي مفصلبندي شده اشيا گذر ميكند و
بهشرطي شدن كامل كنشها و زمان و شبكهاي از محيطهاي نظاممند منتهي ميشود كه
شهرهاي آينده نمونهاي از آنهاست .امروزه در اطراف ما شواهد بسيار زيادي از مصرف و
فراواني به چشم ميخورد :از انواع و اقسام اشياء ،خدمات و كاالهاي مادي كه
پديدآورنده نوعي جهش بنيادي در اكولوژي نوع بشر هستند .سخن دقيقتر آنكه امروزه،
افراد مرفه مانند گذشته ،بيشازآنكه در محيط اطراف خود با ديگر انسانها سروكار داشته
باشند ،با اشياء در ارتباطاند .مراودات روزمره آنان براساس آمارها ،با سير صعودي ،صرف
دريافت كاالها و پيامها و دستكاري در آنها ميشود (بودريار .)1395 ،آموزههاي ديني و
ازجمله آيات قرآني نيز بر كاركرد خانواده بهويژه والدين بهعنوان دو عنصر اصلي
شكلدهنده ،صيانتگر و تداومبخش نهاد خانواده اهتمام زيادي ورزيده و كاركرد پدر و
مادر را در حراست از كيان خانواده بسي مهم و تعيينكننده قلمداد كرده است .اما مقايسه
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كاركرد فعلي خانواده با گذشته ،كامالً متفاوت است .در گذشته ،خانواده هم مركز كار و
هم مركز توليد و مصرف و درنهايت يک واحد اقتصادي بسته بود .اعضاي يک خانواده
نيازمنديهاي خودشان را خود تأمين ميكردند .در كنار محل سكونت خانواده ،مكان
نگهداري احشام بود كه از شير و گوشت و پوست و پشم آنان استفاده ميكردند .غالت و
ميوه و سبزيجات موردنياز را هم از مزرعه و باغ خودشان تأمين ميكردند .خانواده تنها
مركز تربيت و عاطفه و آرامش نبود ،بلكه مركز تالش ،كار ،توليد و مصرف هم بود.
كانون گرم و عاطفي در خانواده نيز كامالً مشهود بود .به تعبير يک محقق ،جامعه سنتي از
ثبات برخوردار است ،معطوف به زندگي در حدّ معاش است و محور آن خانواده و اساساً
جامعهاي مذهبي است (موسوي ،1382 ،ص .)81 .اما امروزه معموالً خانه مكان مصرف
خانواده است تا توليد .از طرفي حتي نوع مصرف هم تغيير كرده است .مصرف خانواده
امروزي فقط مبتنيبر نيازهاي اعضاي خانواده نيست و به نوعي خانواده امروزي به
مصرفگرايي روي آورده است .مطالعه نوع مصرف هميشه موردتوجه رشتههاي علوم
اجتماعي و اقتصاد بوده است .درواقع مصرف جزء الينفک زندگي امروز بشر شده است.
متخصصان علوم اجتماعي معتقدند كه بين مصرف و ايدئولوژي رابطه مستقيمي وجود
دارد و فرهنگ مصرفگرايي از دوران خانواده شكل ميگيرد .در جوامع پيشين نيز
مصرف وجود داشته ولي هدف اصلي آن رفع نياز بوده ،اما امروزه مصرف اهداف ديگري
دارد كه فراتر از حدنياز است و جنبه آسيبگونه بهخود ميگيرد .حتي از ديد انسانهاي
جامعه كنوني مصرفگرايي با خوشبختي معادل شناخته ميشود .زيرا تمايل شديد به
داشتن كاالها و خدمات زياد است كه فرد ممكن است توانايي مديريت آن را نداشته
باشد ،اما در جامعه او اين خدمات و كاالها وجود دارند و نشاندهنده منزلت و ارزش
افرادي است كه اين خدمات يا كاال ها را دارا هستند.

هنگامي كه زيربناي مناسب توليد و در آمدي وجود نداشته باشد و در عين حال بر
مصرف تأكيد شود ،آسيبهاي متعددي در جامعه بروز ميكند .در جامعه ايران پس از
انقالب ،به رغم ماهيت و جهتگيري معنوي انقالب ،به علل مختلف ارزشهاي مادي
رواج يافت و ارزشهاي معنوي را تحتالشعاع خود قرار داد .مصرفگرايي به صورت
اخص آن در بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ
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رواج پيدا كرد .دولت و صاحبان صنايع ابتدا در كشورهاي صنعتي و بعد در كشورهاي
در حال توسعه ،انسان را بهعنوان يک ماشين مصرفكننده مدنظر قرار دادند تا از اين
رهگذر به اهداف اقتصادي كه همانا افزايش مداوم سود است نائل شوند .بنابراين
مصرفگرايي ،ضامن چيزي جز نياز هاي كاذبي نيست كه در خدمت صنايع و
كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد .از طرف ديگر ،در روابط داخل خانه (مرجعيت) در
زندگي جديد با گذشته كامالً متفاوت شده است .در گذشته معموالً روابط ،مردساالرانه
و آمرانه بود ،ولي روابط زناشويي نوين كمكم به سمت روابط منطقي و عقالني پيش
ميرود .ساختار جديد اقتصادي و اجتماعي ،مرزبنديهاي جنسيتي بين مرد و زن و پسر
و دختر را نسبتاً كاهش داده است؛ اگرچه اين تغيير ميتواند مبارک باشد ،اما گاهي
خود تبديل به معضل و مشكل نيز مي شود .افزايش سطح سواد زنان و اشتغال به
تحصيالت بر جهان بيني و نگرش و شخصيت و رويكرد آنان به زندگي و خانواده و
ازدواج تأثير گذاشته است .عالوهبر اين ،تحصيالت زمينهساز و مشوق اشتغال به كار
زنان در بيرون خانه شده و روابط زنان را با جامعه گسترش داده است .در نهايت ،تغيير
نقش هاي اجتماعي و خانوادگي زنان و تغيير در نظام توزيع قدرت در خانواده،
تحتتأثير شناخت ،مطالعات و تحصيالت زن قرار ميگيرد .در گذشته حاكميت
اقتصادي خانواده با مرد بود ،مرد را نانآور خانواده ميناميدند و او مسئوليت اقتصادي
خانواده را برعهده داشت؛ ولي در شرايط فعلي بهجاي اقتصاد فردي ،اقتصاد خانواده به
تدريج با مشاركت زوجين سامان مييابد .نه تنها مرد و زن كار ميكنند ،بلكه حتي
گاهي مرد خانه ناچار است در دو نوبت كار كند تا قادر به تأمين مخارج زندگي باشد.
بنابراين ،شرايط زندگي نسبت به گذشته بسيار متفاوت شده است .در بحث مرجعيت،
كاهش قدرت مرد در خانواده آشكار ميباشد .اكنون ديگر ،دوران پدرساالري و
مردساالري رو به سپري شدن است .بسط آموزش و دموكراسي ،كاهش قدرت
انحصاري مردان را نشان ميدهد .بنابراين ،با فرايند مستمر توسعه آموزش ،شاهد
كاهش قدرت مردان و در نتيجه ،تقسيم اقتدار در خانههاي ايراني خواهيم بود .اما
نگرانكنندهترين شكل از توزيع قدرت در اختيار گرفتن زمام خانواده توسط فرزندان
است؛ والديني كه اقتدار ضعيفي دارند ،در طول زمان و با بزرگتر شدن فرزندان،
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قدرت را به آنها تفويض ميكنند و اينجاست كه كل ساختار خانواده دچار چالش
ميشود .اغلب فرزنداني كه در اين خانوادهها تربيت ميشوند ،بزهكار هستند ،دچار
بيبندوباري ميشوند ،آزاديهاي بيحد و حصري براي خود قائل ميشوند و به منافع
فردي خود بيش از منافع خانواده ميانديشند؛ به اين ترتيب واضح است كه تضاد
قدرت در مجموعه والديني چه بهصورت حذف يكي از والدين از سلسله مراتب
قدرت و چه واگذاري آن به فرزندان ،ساختار خانواده را دچار مشكالت اساسي مي
كند .آنچه مشخص است اين است كه تواناترين ملتها ،آنهايي هستند كه خانواده در
آنها قوي ترين بنياد و سازمان را داشته باشد و بنابراين تمام نهادهاي اجتماعي بايستي
در خدمت تحكيم و تقويت نظام خانواده باشند .لذا الزم است تا با همه امكانات و
نيروها وارد اين عرصه خطير شويم و جايگاه خاصي براي آن قائل شويم .راهبردهاي
اين تحقيق مبتنيبر سناريوهاي چهارگانه است .هدف اين راهبردها كاهش احتمال
وقوع سه سناريوي اول به ترتيب شدت و افزايش احتمال وقوع سناريوي چهارم است.
در واقع ،سناريوي شماره ( )4يعني كاهش همزمان مصرفگرايي و كانونهاي مرجعيت
در خانواده براي نظام جمهوري اسالمي ايران و بهتبع آن خانواده ايراني مطلوب است.
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