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دریافت مقاله6991/9/02 :

پذیرش نهایی6991/0/02 :

چكیده
جهان در عصر حاضر تحت تأثير انفجار اطالعاا ،دتاوادرد ای فنادراناه د در ا

كساوه انن مره اای

فر نگی به تمت افق ای ناپينایی در حركت اتت .جهانی نن د فنادریهای ارتباطی د رتانه ای جمعی جهاان
را به د كنهای كوچك تبنیل كرده اتت د فر نگها اره ها نجار ا د آداب د رتاو جواماب بتان ،در حاا
تغيير د تحو اتت .یكی اه حوهه ایی كه تحت تأثيرا ،جهانی نن تحو قابل تاوجهی را تجرباه كارده اتات
خانواده د تغيير كاركرد ای خانواده اتت .در این پژد ش تالش نه اتت تأثير جهانی نن بر خانواده ایرانی باا
ردش پيمایش مورد مطالعه قرار گيرد .جامعه آماری پژد ش امل افراد  62تا د باالتر اهر تهاران ساونن كاه
 980نفر با ردش نمونهگيری خو های چننمرحلهای د بهصور ،تصادفی تامانمنن انوخاب انهانن .نواایج نتاان
مید ن كه جهانی نن با نتهای مخولف بر كاركرد ای پنجگانه خانواده یعنی كاركرد اقوصادی كااركرد عااطفی
د ردانی كاركرد هیسوی د تولينمثل كاركرد تربيوی د كاركرد تأمين نياه جنسای تاأثير دا اوه اتات .در ایان باين
بيتورین تأثير را كاركرد هیسوی د تولينمثل د كمورین تأثير را كاركرد اقوصادی د اجوماعی تجربه كرده اتت.
كلید واژهها :خانواده جهانی نن فنادریهای ارتباطی كاركرد ای خانواده.

 .6این مقاله اه طرح «تأثير جهانی نن بر ردابط خانوادگی» اتوخراج د با اعوبار «مركز بررتيهای اتوراتژیك ریاتت
جمهوری» توتط نگارننه در پژد تگاه علو انسانی د مطالعا ،اجوماعی جهاد دانتگا ی اجرا نه اتت.
 .0دانتجوی دكوری جامعه ناتی د عضو يا ،علمی پژد تگاه علو انسانی د مطالعا ،اجوماعی جهاد دانتگا ی
hs.heidari@gmail.com
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مقدمه
تا اواسط قرن نوزدهم تصوّر عمومی از خانواده ،خانوادهای گسترده بود .این نوع خانواده با
تمام تفاوتهایش در مناطق مختلف جهان ،دو ویژگی ثابت داشت :اول اینکه خانواده محیط زندگی
سه نسل و حتی بیشتر بود که با هم در زیر یک سقف و بر محور یک فعالیت تولیدی زندگی
میکردند .دوم ،تمرکز قدرت در دست پدر خانواده و انتقال آن به پسر ارشد بود و میتوان گفت
از زمان اسکان بشر و شکلگیری شهرها و تمدن ،این نوع خانواده وجود داشته است (اعزازی،
 .)2831با صنعتی شدن جامعه ،ساخت ،کارکردها و اقتدار خانواده ،دگرگون شد و مهمترین پیامد
آن ،گذار از خانواده سنتی به خانواده صنعتی شهری و همچنین جایگزینی خانواده هستهای با
خانواده گسترده پیشین بود .در همین راستا خانواده از واحد تولیدی و مصرفی به واحدی تقریباً
مصرفی تبدیل شد و بهدنبال آن بسیاری از کارکردهای گذشته خود را از دست داد (کوئن:2831 ،

ماره  71تابسوان 6998

 .)211اولین وظیفهای که خانواده در شکل سنتی و گسترده از دست داد ،وظیفهای بود که بهعنوان
واحد تولیدکننده در چارچوب نظام همبستگی اجتماعی به عهده داشت .با ظهور مدارس و
آموزشگاه ها بخشی از وظیفه تربیتی خانواده به نهادهای بیرون از خانواده واگذار شد؛ سپس نقش
مراقبت بهداشتی و سرپرستی سالمندان نیز به نهادهای تازه تأسیس منتقل شد .اگر چه خانواده در
غرب با پدیده صنعتیشدن تحوالت گستردهای را تجربه کرده است زمان شروع این تغییرات در
کشور ما چندان طوالنی نیست .این تغییرات ،که با شروع به کار دولت پهلوی و در دستور کار
قرارگرفتن برنامه نوسازی و توسعه آغاز شده بود با برنامه اصالحات ارضی در دهه  01شمسی وارد
مرحله جدیدی شد .اصالحات ارضی در واقع ورود به مرحله جدیدی از تغییرات اجتماعی در
ایران و فروریزی دیوارهای بلند سنت در کشور و آغاز پوستاندازی در حوزه خانواده است؛
ظهور صنعت و توسعه صنعتی نیز بخش بزرگی از نیروی کار خانوادهها را از کشاورزی به سوی
بخشهای صنعتی و خدمات گسیل کرد.
اگر چه علل این تغییرات ممکن است متعدد باشد بخش بزرگی از این تغییرات در راستای
تغییرات کالنی است که در بسیاری از نقاط جهان در حال وقوع است و از آن به عنوان
جهانیشدن یاد میشود و شامل تحول و دگرگونی ارزشهای جوامعی است که جای خود را به
ارزشهای جامعه غربی و سبک زندگی غربی میدهد .جهانی شدن 2پدیدهای است که فرایندهای
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1. Globalization

چگونگی نگریستن ما را به محیط پیرامون متحول کرده است بهطوری که حتی در حوزههای
خصوصی نیز احساس میشود .به تعبیر گیدنز «در میان تغییراتی که این روزها در جریان است،
اهمیت هیچکدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی ،در روابط جنسیتی ،حیات
عاطفی ،ازدواج و خانواده در حال وقوع است .درخصوص اینکه ما چگونه فکر میکنیم و چگونه
با دیگران پیوند و رابطه برقرار میکنیم «انقالبی» در جریان است .این انقالب در مناطق و
فرهنگهای مختلف با سرعتهای متفاوت و با مقاومتهای زیاد در حال پیشروی است» (گیدنز2111 ،
به نقل از تنهایی.)2833 ،
جهانیشدن به خروج فرد از حالت دروننگرانه و متکی به منطقهای خاص به سمت هویتی
بروننگرانه و فرا سرزمینی کمک میکند .این پدیده بر تغییری؛ که طی آن بهجای ساختارها و
سامانههای پیشین ،پیکره نوینی در حال شکلگیری است که پیامهای آن افقی جهانی پیدا میکند؛
به تعبیر دیگر در متن جهانی شدن نوعی «قدرت جریان» جاری است که افقی جهانی یافته و در

مطالعه جامعه ناخوی تأثير جهانی نن بر كاركرد ای خانواده

روابط اجتماعی و وابستگی متقابل جوامع در سطح جهانی را تشدید ،و سیمای ظاهری جهان و

ورای مرزهای فرو ریخته ،همصدای زیادی پیدا کرده است .ثانیاً جهانیشدن بر تبدیل اصل و
مصداقهای «طبیعت» به فراوردههای فرهنگی ناظر است؛ (نصری.)131-130 :2831 ،
برخی همگون شدن فرهنگ ملتها را حاصل پیشرفتهای عظیم در فناوری ارتباطات و تبادل
اطالعات و نفوذ و گسترش شبکههای رایانهای و ماهوارهای را یکی از جنبههای مثبت پدیده
جهانی شدن تلقی میکنند .ولی آنتونی گیدنز اعتقاد دارد که معنای جهانی شدن این نیست که
جامعه جهانی در حال «یکپارچه شدن» است؛ برعکس این پدیده در برخی ابعاد با تفرق و شقهشقه
شدن روبهروست تا اتحاد و یکپارچگی؛ به عبارت دیگر ،فرایند جهانیشدن فرایند همگنساز
نیست بلکه فرایندی تفکیکساز است و همه چیز را یکدست توسعه نمیدهد و پیامدهایش به هیچ
وجه خطرناک نیست و از آنها هم گریزی نیست (سعیدی.)20 :2838 ،
از نظر تاملینسون ( )2832همه این تفاسیر از تحوالت اخیر جهانی ،که تحت عنوان «جهانی
شدن» نام برده شده است ،نشان از پدیدهای چالشگر دارد که ابعاد مختلف آن ،قلمرو بسیاری از
مفاهیم اجتماعی سنتی مانند نظم ،قدرت ،امنیت ،دولت ،مشروعیت ،فرهنگ ،حاکمیت و هویت را
در نوردیده و زمینه باز تفسیر آنها را فراهم ساخته است .در جریان این تحوالت نه با وضعیت
غایی ،بلکه با فرایندی از تغییرات و «شدنها» سر و کار داریم که هنوز به پایان نرسیده است؛ بدین
ترتیب وجود مفهوم «شدن» در درون این اصطالح ـ جهانیشدن ـ که گویای سرشت در حال
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تحول آن است ،ارائه قضاوت نهایی را درباره آن نفی میکند و در نتیجه نمیتوان با سالح رد و
ابطال کامل و یا تأیید و تصدیق قاطع به سراغ این پدیده رفت .اتفاقاً یکی از جالبترین ویژگیهای
نظریه جهانیشدن ،فراوان بودن معانی آن است به طوری که به نظر میرسد هر نوع معنایی براحتی
و به فراوانی از آن استنباط میشود.
تاملینسون ( )2832برخالف تصور عام و معمول ،که فرهنگ را به محلیت ربط میدهد ،معتقد
است که فرهنگ الزاماً پیوند مفهومی با محل ندارد؛ «زیرا معانی توسط [افراد] در حرکت و در
جریانها و رابطههای بین فرهنگها خلق میشود» .انتقال فرهنگ از طریق نمادهای فرهنگی مثل
مجموعههای خانوادگی که در ماهوارهها پخش میشود و یا متون اینترنتی صرفاً به شیوه تکخطی
صورت نمیگیرد .حرکت نمادهای فرهنگی همواره مستلزم تفسیر ،ترجمه ،جهش ،انطباق و «بومی
شدن» فرهنگ است؛ زیرا فرهنگ پذیرنده ،تمامی منابع فرهنگی خود را بهکار میگیرد و به
شیوهای دیالکتیکی بر «واردات فرهنگی» تأثیر میگذارد؛ انبوه کاالهایی که بهگونه مؤثری در
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موردشان تبلیغ میشود؛ سبکها و شیوههای مردمی یا قومی که از بافت اصلیشان بریده شدهاند؛
پارهای از گفتمانهای ایدئولوژیک که با «حقوق و ارزشهای انسانی سروکار دارند و یک زبان
کمی و علمی استانداردشده برای پیامرسانی و ارزشیابی که اساس همه آنها را نظام جدید اطالعات
و پیامرسانی از راه دور (ماهوارهها) و فناوری رایانهای (اینترنت) تشکیل میدهد (تاملینسون:2832 ،
 .)20-03در این بین به نظر میرسد کارکردهای خانواده بیش از هر چیز تحت تاثیر جهانی شدن
بوده است .اگر چه کارکردهای متعدد و گوناگونی را میتوان برای خانواده در نظر گرفت؛ ولی
پنج کارکرد زیستی و تولیدمثل خانواده ،تربیتی و آموزشی خانواده ،ارضا و اقناع نیازهای جنسی،
سالمت جسمی و روانی اعضاء و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده از مهمترین
کارکردهای خانواده هستند (محسنی .)821 :2831
پارسونز کارکردهای خانواده هستهای را از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار میدهد :از
دید جامعهشناسی کالن و از نگاه جامعهشناسی خرد .جامعه در نگاهی کالن ،نیازمند به افراد با
هویت اجتماعی است که اوالً جامعه را بسازند (تشکیل دهند) .ثانیاً آن را در جهت اهداف خاص
به پیش برند؛ از آن رو که دست کم در اغلب موارد به طور طبیعی ،تولید نسل در خانواده رخ
میدهد ،یکی از کارکردهای اساسی خانواده ،با این نگاه ،کارکرد تولید نسل است .از سوی دیگر،
همانگونه که از مالحظه دستگاه فکری پارسونز بر میآید ،صرف وجود و یا ایجاد افراد انسانی
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برای تشکیل و پیشبرد جامعه و اهداف آن کافی نیست ،بلکه حتماً باید آن افراد ،به افراد اجتماعی

اجتماعی وجود خویش را بشناسند؛ از همینرو ،کارکرد دیگر خانواده در دیدی کالن ،اعطای
هویت اجتماعی به فرزندان است .از دید جامعهشناسی خرد ،در نگاه پارسونزی ،مصداق آن
جامعهشناسی شخصیت در مطالعات مربوط به خانواده است ،خانواده دو کارکرد عمده و پراهمیت
دیگر دارد :اجتماعیکردن ابتدایی کودکان و حفظ و تقویت شخصیت بزرگساالن (پارسونز و
بیلز .)2183 ،به اعتقاد پارسونز بر اساس همین دو وظیفه اصلی ،وظایف هر یک از اعضای خانواده
(زن ،مرد و فرزندان) مشخص میشود .این کارکردها در عصر جهانیشدن با تغییرات مواجه شده
است .به نظر پارسونز فرایند توسعه صنعتی به تغییرات خانواده از شکل گسترده به خانواده هستهای
منجر شده است .این نوع خانواده بر خالف خانواده گسترده ،تمام کارکردهای اجتماعی و
اقتصادی خود را از دست داده و صرفاً به واحد سکونت و مصرف تبدیل شده است .کارکردهای
اقتصادی ،آموزشی ،خدماتی ،محافظتی و  ...خانواده به دیگر نهادها و سازمانهای اجتماعی واگذار
شده است.

مطالعه جامعه ناخوی تأثير جهانی نن بر كاركرد ای خانواده

تبدیل شوند؛ یعنی پیوستگی خود با جامعه و نیاز خود را به جامعه درک کنند و در واقع ،بعد

نتایج تحقیقات مختلف نیز گویای تاثیر جهانی شدن و ابزارهای جهانی شدن بر خانواده است.
نتایج تحقیق چیو )2113( 2نشان دادکه بیثباتی خانوادههای مالزیایی نه به دلیل توسعه فناوریهای
اطالعاتی بلکه به دلیل تحلیل و فرسایش ارزشهای فرهنگ سنتی جامعه است .از این رو ،پس
زدن و خودداری از به کارگیری فناوریهای اطالعاتی یا جهانی شدن نمیتواند چاره کار غلبه بر
این تأثیرات زیان بار باشد؛ چرا که این کار تنها به معنای پاک کردن صورت مسئله و نشانه فرار از
واقعیت جامعه خواهد بود .تنها راه چاره و تضمین ثبات خانواده و اجتماع ،توجه و تمرکز بر
عامالن تغییر است .پژوهش پیلکینگتون 1و دیگران ( )1111در روسیه نشان داد که جوانان روسی
تحت تأثیر فرهنگ غرب و رسانهها برخی از ویژگیهای فرهنگی غربی را پذیرفتهاند .ولی آنها در
عین حال که وانمود میکنند در حال «امریکایی شدن» هستند به فرهنگ باستانی و گذشته خود نیز
پایبند هستند .یانگ و نیل )1113( 8که پیامدهای جهانیشدن بر روابط زوجین با یکدیگر را
بررسی کردهاند به این نتیجه دست یافتند که تغییرات نسلی باعث برجسته شدن ترجیحات شخصی
و انتخاب عقالنی و ایجاد روابط صمیمی با دورههای زمانی کوتاه بین جوانان شده است .کامیابی

1. Cheu Hock Tong
2. Pilkington
3. Renxin Yang & Arthur G. Neal

81

فصلنامه فر نگی ا تربيوی هنان د خانواده تا چهارد

اقتصادی و آزادی شخصی با افزایش طالق ،خیانت زناشویی ،افزایش روابط همباشی و افزایش
روابط جنسی قبل از ازدواج همراه شده است .در پژوهش شاه )1113( 2نیز تأثیر جهانی شدن
اقتصادی را بر کار و ارزشهای خانوادگی در هند تایید شد .بر اساس نتایج وی کسانی که در
شهرهای بزرگ زندگی میکنند ،نسبت به کسانی در شهرهای کوچک زندگی میکنند ویژگی
جمعگرایی خانوادگی در آنها قویتر است و فردگرایی بویژه در بعد احترام به ارزشهای حرفهای
در هر دو گره تفاوت معناداری ندارد .همچنین تالش برای ارتقاء و رقابت شغلی در شاغالن فعال
در شرکت های مستقر در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ رایج است .در مقابل تضاد
کار ـ خانواده بین شاغالن شهرهای بزرگ ،از شاغالن شهرهای کوچک بیشتر است .کیم)1111( 1
در بررسی خانوادههای فراملی و پدیده ازدواجهای برون مرزی که به «خانواده غاز وحشی»8
شهرت پیدا کردهاند به این نتیجه رسید که خانواده غاز وحشی به عنوان راهبرد خانوادههای فراملی
طبقه متوسط برای بازسازی طبقاتی خود به کار گرفته میشود .در این راهبرد پدر و مادر با توجه به
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ویژگیهای خاص و منحصر به فردش در نقشهای جنسیتی جدید و در نقش حامیان فرزندان،
تقاضای آموزشهای جهانی دارند .همچنین با توجه به اینکه همسران و فرزندان معموالً جداگانه و
دور از هم زندگی میکنند ،صمیمت خانواده بشدت در معرض خطر قرار دارد .از نظر سالم و
همکاران ) 1128( 0نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر تعامل والدین با فرزندان
و روابط زوجین باعث اختالل در مسئولیتهای نقشی آنها میشود .همچنین کاهش تعامل بین
اعضای خانواده با یکدیگر ،تضعیف نهاد خانواده و روابط زناشویی از نتایج شایع و مرسوم استفاده
از این فناوریهای ارتباطی است.
شواهد حاکی است که برخی روندها و پدیدههایی که در دهـههـای گذشته به تحول و
دگرگونی خانواده در جوامع غربی منجر شده ،امروزه به درجـات مختلـف در خانوادة ایرانی نیز
بروز و ظهور یافته است (جمشیدیها و همکاران .)230 :2811 ،به عنوان مثال تنهایی و شکربیگی
( )2833در پژوهشی دریافتند که خانواده ایرانی به دلیل واسطههایی مثل سواد ،شهرنشینی ،میزان
مسافرتهای خارجی و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی ،دگرگونی در خود پذیرفته است و
در تقابل دیالکتیکی بین سنت و تجدد قرار دارد .نتایج تحقیق خواجهنوری ( )2833نشان داد که
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و استفاده از فناوریهای اطالعاتی ارتباطی  81درصد از متغیر تصمیمگیری را در خانواده تبیین
میکند .قلیچ ( )2812در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین میزان استفاده از محصوالت فرهنگی
جهانی و دگرگونی صمیمیت ،نگرش عرفی به خانواده و دگرگونی انگارههای جنسیتی ارتباط
مستقیم وجود دارد .از نظر وی رسانهها نه عامل تغییر بلکه عمدتاً نقش شدت بخشی و تسریع روند
دگرگونی ارزشهای زناشویی و روابط خانوادگی را به عهده دارند .در تحقیق فاطمی ( )2811اگر
چه رابطه بین انسجام روابط خانوادگی با میزان استفاده از اینترنت در خانواده تایید نشد ،اما وجود
رابطه معکوس بین متغیرهای انسجام روابط خانوادگی ،میزان همدلی اجتماعی در خانواده ،توجه
به نیازهای فردی در خانواده ،داشتن همراه واقعی در زندگی و حمایت اجتماعی با میزان استفاده از
اینترنت تایید شد .پژوهش گنجی و همکاران ( )2818نیز نشان داد که بین استفاده از فناوریهای
نوین و از هم گسیختگی خانوادگی رابطه معنادار وجود دارد .تحقیقات دربارة تغییرات خانواده
نشان میدهد که خانواده در عصر جهانی شدن ،شاهد دگرگونیهایی در الگوهای خانواده و
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متغیرهای گفتگو در خانواده ،احترام به قوانین و مقررات مربوط به زنان در خانواده ،نقش جنسیتی

روابط حاکم است و شکلهای جدیدی از روابط خانوادگی در حال ظهور و تجربه است .از نظر
وی ساخت قدرت در خانواده ایرانی دچار تغییر شده و ساختار پدرساالری در معرض تهدید جدی
قرار گرفته است .عالوه بر آن ،افزایش میزان آگاهی ،مشارکت اجتماعی ،اشتغال و تحصیالت
زنان ،جایگاه و موقعیت آنان را در خانواده و اجتماع دگرگون کرده است.
آنچه که از مطالعات پیشین می توان استنباط این است که جهانی شدن و ابزارهای آن مثل
فناوری های نوین ارتیاطی ساخت و روابط خانوادگی و به تبع آن کارکردهای خانوادگی را دچار
تحول و دگرگونی کرده است .این تغییرات مختص یک منطقه یا کشور نبوده بلکه روندی جهانی
است .به عبارتی فرهنگ جهانی شده ،جریان پیوسته گردش عقاید ،اطالعات ،ارزشها ،نگرشها و
سلیقهها است که از طریق افراد متحرک ،رمزگان نمادین و رسانههای الکترونیک در جوامع به
گردش درمیآید و تمامی عناصر جامعه ،اعم از نهادها و محلیترین و خصوصیترین دنیاهای
تجربه زندگی روزمره انسانها را دستخوش دگرگونی میکند .با توجه به اهمیت تاریخی و جایگاه
خانواده در جامعه ایرانی و با توجه به اینکه جهانی شدن بسیاری از عرصههای زندگی اجتماعی بشر
امروز را تحت تأثیر قرار داده است ،پاسخ به این پرسش ضروری مینماید که کارکردهای خانواده
ایرانی چه تغییراتی را تجربه کرده است و نقش و جایگاه جهانیشدن در این فرایند چه میزان
است؟ میزان این تأثیر در هر یک از کارکردها چه میزان است؟ کدام یک از کارکردهای خانواده

89

فصلنامه فر نگی ا تربيوی هنان د خانواده تا چهارد

در برابر جهانی شدن مقاومت کرده و کدام یک از آنها دچار تغییر شده است؟

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش پیمایش است .جامعه آماری در این پژوهش افراد باالی  28سال شهر
تهران است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شد که عدد  830به دست
آمد.

Nt 2 s 2
n
Nd 2  t 2 s 2
 = nتعداد نمونه

 = Nتعداد کل جمعیت هدف

 = tتعداد اشتباه استاندارد الزم برای دستیابی به ضریب اطمینان قابل قبول
 = dنصف فاصله اطمینان

 = S2واریانس متغیر مورد نظر در جمعیت هدف
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مقدار  S2برای متغیرهای کمّی است؛ اما در متغیرهای دو ارزشی این مقدار برابر )P(1-P
میشود که  Pبرابر نسبتی از متغیر معین در جمعیت است و این فرمول برابر خواهد شد با:

)(1 / 96) 2  0 / 5  (1  0 / 5
 384
(0 / 05) 2

n

روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است و نمونهها به صورت تصادفی سامانمند انتخاب
شدهاند .برای گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .سؤاالت پرسشنامه در
دو محور اصلی جهانیشدن و کارکردهای خانواده (کارکرد اقتصادی ،کارکرد تأمین نیازهای
جنسی ،کارکرد عاطفی و روانی و کارکرد تربیتی و آموزشی) تدوین شده است .برای تأمین اعتبار
ابزار تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است؛ بدین صورت سؤاالت با توجه به چارچوب نظری
و الگوی مفهومی طرح و از صاحبنظران این حوزه نظرخواهی شده است .برای سنجش روایی نیز
از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن به شرح زیر است:
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متغیر
جهانی نن

2/990

كاركرد اقوصادی خانواده

2/882

كاركرد نياه ای جنسی خانواده

2/922

كاركرد عاطفی د ردانی خانواده

2/892

كاركرد تربيوی د آموه ی خانواده

2/822

یافتهها
از  832نفر نمونه آماری این پژوهش  01/3درصد افراد انتخاب شده مرد و  81/0درصد زن
هستند؛ حدود  31درصد پاسخگویان متأهل 81 ،درصد مجرد و کمتر از  1درصد آنها مطلقه بودند
و یا همسرشان فوت کرده بود .از نظر ترکیب سنی  23درصد بین  23تا  18سال 81 ،درصد بین 13
تا  88سال 18 ،درصد بین  83تا  08سال و  1درصد نیز بیش از  81سال هستند .حدود  81درصد از
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ضریب آلفای كرونباخ

پاسخگویان شغل آزاد 11 ،درصد خانهدار 28 ،درصد خصوصی 28 ،درصد دانشجو 3 ،درصد
دولتی 8.8 ،درصد بازنشسته ،حدود 2/3درصد دانشآموز 1/0 ،درصد بیکار و کمتر از  2درصد
وضعیت شغلی خود را در حال خدمت سربازی اعالم کردهاند .از نظر سطح تحصیالت  81درصد
دیپلم و زیر دیپلم 08 ،درصد از افراد جامعه نمونه دارای مدرک کاردانی و کارشناسی 28 ،درصد
نیز ارشد و دکتری هستند .همچنین از نظر قومیت پاسخگویان  81درصد فارس 81 ،درصد ترک،
 0درصد کرد 3/8 ،درصد لر و  8درصد گیلک هستند.
جدول زیر میزان نفوذ شاخص جهانیشدن در جامعه نمونه به ترتیب بیشترین نفوذ تا کمترین
میزان را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد.
میزان نفوذ ارزشهای جهانی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

ابعاد جهانی شدن
آ نایی با فنادریهای نوین

986

12٫99

01٫16

پيگيری اخبار جهانی

919

28٫99

09٫27

تفر خارجی

677

22٫02

91٫96

986

91٫81

08٫69

ناخت نر جهانی
اتوفاده اه فنادریهای ارتباطی نوین

986

91

09

ارتباط با خارج

912

08٫7

90٫29

آ نایی با هبانهای خارجی

986

00٫11

61٫66
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بر این اساس بعد آشنایی با فناوریهای نوین با اختصاص میانگین  31از  211بیشترین نفوذ را در
جامعه مورد مطالعه داشته است .همچنین پیگیری اخبار جهانی با میانگین  83به عنوان دومین مؤلفه
پرنفوذ جهانیشدن بین افراد مورد مطالعه است .میانگین نفوذ بقیه ابعاد جهانیشدن نیز به این ترتیب
است :سفر خارجی با میانگین نفوذ  ،88شناخت هنر جهانی با میانگین نفوذ  ،83استفاده از
فناوریهای ارتباطی نوین با میانگین  ،83ارتباط با خارج با میانگین نفوذ  13و آشنایی با زبانهای
خارجی با میانگین ( 18همگی از .)211
دربارة دادههای جدول نکته مهمی هست که بدون توجه به آن نمیتوان به نتایج متقنی دست
یافت .تعداد کسانی که به بعد «سفر خارجی» پاسخ دادهاند  200نفر است؛ به عبارتی دیگر حدود
 83درصد به این سؤال پاسخ داده ،و  31درصد پاسخ این سؤال را رها کردهاند؛ با این وصف
نمیتوان با اطمینان بعد سفر خارجی را با دیگر ابعاد جهانیشدن مقایسه کرد .بنابراین به نظر
میرسد ابعاد مصرفی جهانیشدن بیشتر از ابعاد ایجابی و کنشگرانه جهانیشدن در بین جامعه مورد
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مطالعه این تحقیق نفوذ دارد؛ به عبارتی دیگر ابعادی از جهانیشدن (مثل یادگیری زبان خارجی و
شناخت هنر جهانی) که نیازمند تأمل ،تفکر و اراده کنشگرانه است ،نفوذ چندان زیادی بین افراد
مورد مطالعه ندارد ولی نفوذ و استفاده از تلفن همراه ،رایانه ،پیگیری اخبار و  ...در جامعه قابل
مالحظه است.
میانگین آشنایی با زبانهای خارجی بین جامعه مورد مطالعه این تحقیق در سطح خیلی پایینی
قرار دارد (میانگین  18درصد از  211درصد)؛ این در حالی است که انحراف معیار این شاخص در
مقایسه با شاخصهای دیگر در پایینترین میزان ( )23قرار دارد؛ به عبارتی دیگر سطح آشنایی با
زبانهای خارجی «متوسط» یکی از افراد مورد مطالعه 23 ،نمره کم یا بیشتر از میانگین کل جامعه
مورد مطالعه در آن شاخص ( )11/33است؛ بنابراین افراد مورد مطالعه در شاخص یادگیری
زبانهای خارجی (که سطح یادگیریشان بسیار پایین است) تجانس زیادی باهم دارند (البته نسب به
بقیه شاخصهای جهانیشدن)؛ به عبارتی دیگر اشترک افراد در پایینبودن سطح یادگیری زبانهای
خارجی از بقیه شاخصها خیلی بیشتر است (افراد در یاد نگرفتن زبان خارجی خیلی شبیه هم
هستند) .بر اساس دادههای جدول با اینکه شاخص «سفر خارجی» بین  3شاخص جهانی شدن از
لحاظ نفوذ در مرتبه سوم قرار دارد ،انحراف معیارش از بقیه شاخصها بیشتر است ()83؛ به عبارتی
دیگر دربارة سفر خارجی ،افراد تجانس کمتری دارند و نسبت به بقیه دارای پراکندگی بیشتری
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هستند.

است .میانگین و انحراف معیار هر یک از شاخصها به این شرح است:
آماره توصیفی كاركردهای خانواده
تعداد

میانگین

انحراف معیار

كاركردهای خانواده
كاركرد اقوصادی خانواده

986

19/2222

69/2222

كاركرد نياه ای جنسی خانواده

986

11/6922

68/10077

كاركرد عاطفی د ردانی خانواده

986

12/7710

69/60108

كاركرد تربيوی د آموه ی خانواده

986

11/866

69/27280

كاركرد هیسوی د تولينمثل خانواده

986

17/7880

69/09612

نتایج نشان می دهد بـا تمـام تغییراتـی کـه در صـورت روابـط اجتمـاعی رخ داده اسـت ،هنـوز
خانواده کارکرد اجتماعی اقتصادی زیادی دارد .در این تحقیق جایگـاه خـانواده در بعـد اجتمـاعی
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کارکردهای خانواده با استفاده از  8شاخصی که در جدول زیر مشاهده میشود ،سنجش شده

اقتصادی در بازه  1تا  ،211نمره  31و انحراف معیـار آن  28اسـت .ایـن اعـداد نشـان میدهـد کـه
خانواده در ایران توانسته است تا حدود زیادی جایگاه خود را در عرصـه اجتمـاعی بازتولیـد کنـد.
البته خ یلی نباید بعد ایجابی را به خانواده واگذار کرد ،شاید بتوان گفت عدم نهادمندی ،موفقیت و
استقرار دیگر شیوه های ممکن برای تغذیه ابعاد اجتماعی و اقتصادی هنوز فراهم نشده و خانواده در
این میان تنهاترین نهاد تأمینکننده این بعد است (گر چه نمیتوان کتمان کرد که معرفـت عملـی و
مخزن تفسیری که در نهاد خانواده متراکم شده است براحتی قابل جـایگزینی بـا دیگـر شـیوههـای
ممکن نیست).
کارکرد خانواده در زمینـ تـأمین نیـاز جنسـی بـرای جامعـه مـورد مطالعـه از میـانگین بسـیاری
برخوردار است .ایـن شـاخص بـا اختصـاص نمـره  33در مقیـاس بـین  1تـا  211از جایگـاه خـوبی
برخوردار است .طبق میانگین ،میتوان گفت که هنـوز شـیوههای دیگـر برقـرار روابـط جنسـی در
جامعه مقبول واقع نشده و خانواده جایگاه سنتی خود را در این حوزه در جامعـه مـا تـا حـد زیـادی
حفظ کرده است .انحراف معیار حدود  21هم نشان میدهد کـه کـارکرد جنسـی بـین افـراد مـورد
مطالعه از تجانس و تشابه بسیاری برخـوردار اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر کـارکرد جنسـی خـانواده از
اشتراک نسبی زیادی برخوردار است و هنوز افراد نسبت به کارکرد جنسی خانواده شباهت زیادی
نسبت به هم دارند.
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کارکرد عاطفی و روانی بعد از کارکرد جنسی دومین جایگاه را به خود اختصاص داده اسـت؛
به عبارتی در جامعه مورد مطالعه ،خانواده بعـد از کـارکرد جنسـی در حـوزه عـاطفی و روانـی نیـز
ت وانسته است جایگاه سنتی خود را در حد نسبتاً زیادی حفظ کند .میانگین این شاخص در مقیاس 1
تا  211حدود  31است .این نمره زیاد فاصله نسبتاً خوبی از میانه مقیاس ( 81درصـد) دارد .بـر ایـن
اساس میتوان گفت که با گسترش روابط آنالین ،شبکههای اجتماعی در حوزههـای مختلـف و...
هنوز خانواده منبع اصلی تأمینکننده عاطفه است .هنـوز افـراد نهایتـاً خـانواده را محـرم عواطـف و
احساسات خود میدانند و در آن احساس امنیت میکنند .انحراف معیار  21برای ایـن شـاخص نیـز
گویا است که افراد حول این کارکرد خانواده از تجـانس و اشـتراک نسـبتاً فراوانـی برخوردارنـد.
شاید بتوان گفت که در این دنیای پرتالطم ،آشفته و قطعهقطعه شده ،تنها خانواده است که به انسان
پناه میدهد و تنها این نهاد است که بهطور کامل «کاالیی» نشده است و افراد میتوانند احساسات و
عواطف خود را با هم به اشتراک بگذارند.
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میانگین کارکرد تربیتی خانواده با اینکه در رتبه چهـارم قـرار دارد ،اختصـاص میـانگین  33در
مقیاس  1تا  211قابل توجه است .میـانگین  33در بـاالی میانـه مقیـاس ( 81درصـد) قـرار دارد؛ بـه
عبارتی خانواده تا حد نسبتاً زیادی توانسته است کارکرد تربیتی خود را حفظ کنـد .در واقـع هنـوز
نهادهای آموزشی مدرن نتو انسته است اعتماد جامعه را در زمین تربیت فرزنـدان جلـب کنـد .فـوراً
باید اضافه کرد که در مقایسه با دو شاخص جنسی و عاطفی ،کارکرد تربیتی بیشتر در معرض نفوذ
ارزشهای مدرن قرار گرفته است.
بعد از کارکرد تربیتی ،کارکرد زیستی و تولیدمثل نیز در معرض نفـوذ ارزشـهای جهـانی قـرار
دارد .میانگین این شاخص نسبت به شاخص کارکرد جنسی خانواده نسبتاً تفاوت دارد .این شاخص
با اختصاص میانگین  30از میانه مقیاس باالتر قرار دارد .بهطور خالصه کارکرد اجتماعی بـین ابعـاد
بررسی شده ،کارکرد زیستی خانواده بشدت در حال تغییر اسـت (تغییـر از شـکل سـنتی بـه شـکل
مدرن) .کارکرد تربیتی و عاطفی نیز به ترتیب در مقایسه با دیگر ابعاد بیشتر در معـرض تغییـر قـرار
دارد و در مقابل کارکرد اجتماعی و جنسی خانواده در حد زیادی توانسته است شکل سـنتی خـود
را حفظ کند.
تأثیر جهانیشدن بر كاركردهای خانواده
همانگونه که در جدول ذیل مالحظه میشود ،رابطه جهانیشدن با کارکردهای خانواده
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آشنایی با زبان خارجی و هر یک از کارکردهای زیستی و تربیتی و جنسی و عاطفی در سطح

شدت این همبستگی برای کارکرد زیستی  ،-1/23برای کارکرد تربیتی  ،-1/13برای کارکرد
جنسی  -1/10و برای کارکرد عاطفی  -1/21است؛ بنابراین هر چه جهانیشدن افزایش مییابد،
کارکردهای خانواده هم از شکل سنتی به شکل مدرن تغییر شکل میدهد.
رابطه بین جهانیشدن و كاركردهای خانواده
كاركردهای خانواده

فراوانی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

همبستگی

-2/201

Sig.

2/162

كاركرد اجوماعی اقوصادی

986

19/91

60/10

كاركرد عاطفی

986

12/77

69/60

**

2/222

كاركرد جنسی

986

11/69

68/10

**

2/222

كاركرد تربيوی

986

11/86

69/27

**

2/222

كاركرد هیسوی

986

17٫78

69٫09

**

2/222

-2/098
-2/691
-2/068
-2/696

برای بررسی رابطه بین ابعاد جهانیشدن و کارکردهای خانواده از آزمون ضریب همبستگی

مطالعه جامعه ناخوی تأثير جهانی نن بر كاركرد ای خانواده

( ) p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین این متغیرها از نوع همبستگی معکوس (منفی) ،و

پیرسون استفاده شده است که نتایج در جدول ذیل قابل مشاهده است:
رابطه ابعاد جهانیشدن و كاركردهای خانواده
ابعاد
جهانیشدن

آزمون آزمایی

كاركرد
زیستی

آ ااانایی باااا
هبانهااااااااای

تطح معنیداری

2/226

تعناد

986

خارجی

تربیتی

**

ضریب مبسوگی پيرتون

كاركرد

-2/619

**

-2/011

كاركرد
جنسی
**

-2/077

كاركرد
عاطفی

اجتماعی

**

-2/689

2/222

2/222

2/222

986

986

986

986

اتااااااوفاده اه

ضریب مبسوگی پيرتون

-2/60

2/228

-2/298

-2/662

فنادری ارتبااط

تطح معنیداری

2/269

2/880

2/728

2/202

تعناد

986

986

986

نوین

986

*

-2/260
2/861
986

آ ااانایی باااا

ضریب مبسوگی پيرتون

-2/609

2/201

**

-2/0

-2/27

فنادریهای نوین

تطح معنیداری

2٫261

2٫227

2٫167

2/222

2/792

تعناد

986

986

986

986

986

ضریب مبسوگی پيرتون

2/280

-2/278

2/280

-2/268

2/61

تطح معنیداری

2/661

2/91

2/661

2/197

2/220

تعناد

919

919

919

919

919

ميزان پيگياری
اخبار جهانی
مياازان ارتباااط
با خارج

ضریب مبسوگی پيرتون

*

2/201
2/161

*

**

-2/079

**

كاركرد

-2/671

**

-2/008

**

-2/011

**

-2/62

**

-2/217

تطح معنیداری

2/222

2/222

2/222

2/227

2/061

تعناد

912

912

912

912

912
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مياازان آ اانایی

ضریب مبسوگی پيرتون

با نر جهانی

**

-2/616

**

-2/276

-2/067

**

-2/926

-2/286

تطح معنیداری

2/220

2/700

2/222

2/222

2/661

تعناد

986

986

986

986

986

رابطه میزان آشنایی با زبان خارجی و هر یک از کارکردهای زیستی و تربیتی و جنسی و
عاطفی در سطح ( ) p=1/12معنادار است .نوع همبستگی معکوس (منفی) ،و شدت این همبستگی
برای کارکرد زیستی  ،-1/23برای کارکرد تربیتی  ،-1/13برای کارکرد جنسی  -1/10و برای
کارکرد عاطفی  -1/21است؛ بنابراین به میزانی که آشنایی با زبان خارجی بیشتر شود ،کارکردهای
خانواده هم از شکل سنتی به شکل مدرن تغییر شکل میدهد .البته میزان این همبستگی در سطح
متوسطی است.
رابطه میزان استفاده از فناوری ارتباطی نوین و هر یک از کارکردهای زیستی و عاطفی در
سطح ( )p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین این متغیرها ،از نوع همبستگی معکوس (منفی) ،و

ماره  71تابسوان 6998

شدت این همبستگی برای کارکرد زیستی  - 1/21و برای کارکرد عاطفی نیز  -1/21محاسبه شده
است .رابطه میزان استفاده از فناوری ارتباطی نوین و هر یک از کارکردهای زیستی ،تربیتی و
عاطفی در سطح ( )p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین این متغیرها از نوع همبستگی معکوس
(منفی) ،و شدت این همبستگی برای کارکرد زیستی  ،-1.21برای کارکرد تربیتی  -1.28و برای
کارکرد عاطفی نیز  -1/11است .رابطه میزان استفاده از فناوری ارتباطی نوین و کارکرد اجتماعی
در سطح ( )p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین این متغیرها از نوع همبستگی معکوس
(منفی) ،و شدت این همبستگی  -1/23ارزیابی شده است .رابطه میزان ارتباط با خارج و هر یک از
کارکردهای زیستی ،تربیتی ،جنسی و عاطفی در سطح ( )p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین
این متغیرها از نوع همبستگی معکوس (منفی) ،و شدت این همبستگی برای کارکرد زیستی - 1/10
برای کارکرد تربیتی  ،-1/18برای کارکرد جنسی  -1/13و برای کارکرد عاطفی نیز  -1/28به
دست آمده است.
رابطه میزان ارتباط با خارج و هر یک از کارکردهای زیستی ،جنسی و عاطفی در سطح
( )p=1/12معنادار است .نوع همبستگی بین این متغیرها از نوع همبستگی معکوس (منفی) ،و شدت
این همبستگی برای کارکرد زیستی  ،-1/23برای کارکرد جنسی  -1/12و برای کارکرد عاطفی
نیز  -1/88است.
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باشد به همان اندازه کارکردهای خانواده از شکل سنتی خارج میشود و به سمتوسوی فردگرایانه
و جهانی گرایش پیدا میکند .همانطور که نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد جهانی
شدن با هر یک از کارکردهای عاطفی ،جنسی ،تربیتی و زیستی ارتباط معنیدار و مستقیمی دارد؛
به عبارت دیگر هر چه میزان جهانیشدن بیشتر میشود ،میزان تغییر در هر یک از این کارکردها
نیز افزایش پیدا میکند.
جهانیشدن با کارکرد اجتماعی و اقتصادی خانواده رابطه معناداری ندارد .میتوان گفت
ممکن است افراد ارزشهای جهانیشدن را بپذیرند ولی همچنان کارکرد اجتماعی و اقتصادی
خانواده را نیز بازتولید کنند؛ به عبارتی دیگر میتوان اظهار کرد که افراد در حوزه اقتصادی و
اجتماعی خانواده همچنان کارکرد گذشته خود را دارند و همچنان نقش اصلی را در تأمین این
نیازها برای افراد خانواده بر عهده دارد؛ ولی شدت ارتباط متغیرهایی که با جهانیشدن رابطه
معنیداری دارد خیلی زیاد نیست و این نشاندهنده این است که جهانیشدن تمامی ابعاد زندگی

مطالعه جامعه ناخوی تأثير جهانی نن بر كاركرد ای خانواده

فرض اصلی مطالعه این است که هر چقدر ارزشهای جهانیشدن نفوذ بیشتری در افراد داشته

خانوادگی را هنوز فرا نگرفته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جهانیشدن بر کارکردهای خانواده بود .برای بررسی این
موضوع تالش شد تا ابتدا وضعیت هر یک از این کارکردها در خانوادههای ایرانی سنجیده ،و
سپس در ادامه تأثیر جهانیشدن بر این کارکردها و نوع رابطه آنها با یکدیگر بررسی شود.
کارکردهای خانواده در این پژوهش به پنج کارکرد مختلف کارکرد زیستی و تولیدمثل خانواده،
کارکرد تربیتی و آموزشی خانواده ،کارکرد تأمین نیازهای جنسی خانواده (ارتباط با جنس
مخالف) ،کارکرد عاطفی و روانی خانواده و کارکرد اجتماعی و اقتصادی خانواده جدا شد .نتایج
تحقیق نشان میدهد که بهرغم تغییراتی که در صورت روابط اجتماعی رخ داده ،کارکرد
اجتماعی /اقتصادی خانواده نسبت به دیگر کارکردهای خانواده از قدرت زیادی برخوردار ،و
قویترین بعد کارکردی خانواده است .بعد از کارکرد اجتماعی اقتصادی خانواده ،کارکرد عاطفی
و روانی ،کارکرد زیستی و تولیدمثل و کارکرد جنسی در رتبههای بعدی قرار دارد .نکته قابل
توجه در نتایج ،انحراف معیار متغیرها نشان میدهد که نگرش جامعه در کارکرد اجتماعی
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اقتصادی خانواده و کارکرد تأمین نیازهای جنسی در چارچوب خانواده از همگونی قابل توجهی
برخوردار است .بر این اساس میتوان گفت هنوز شیوههای دیگر برقراری روابط جنسی در جامعه
مقبول واقع نشده و خانواده ،جایگاه سنتی خود را در این حوزه تا حد زیادی حفظ کرده است.
کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده ،کارکرد عاطفی و روانی خانواده و کارکرد زیستی و
تولیدمثل از نظر همگونی در رتبههای بعدی قرار دارد .در کارکرد عاطفی خانواده نیز تغییرات
زیادی اتفاق نیفتاده است و حتی با وجود گسترش شبکههای اجتماعی و نفوذ قابل توجه آن ،که
انتظار میرفت نقش عاطفی خانواده را دچار تزلزل سازد ،هنوز خانواده منبع اصلی تأمینکننده
عاطفه است و هنوز افراد نهایتاً خانواده را محرم عواطف و احساسات خود میدانند؛ هر چند
انحراف معیار زیاد این متغیر نشاندهنده این است که کارکرد عاطفی خانواده ،تجانس و اشتراک
کمتری نسبت به دو کارکرد قبلی دارد .بررسی وضعیت کارکرد تربیتی خانواده نیز نشان میدهد
که هنوز خانواده در تربیت کودکان نقش محوری دارد و نهادهای آموزشی مدرن نتوانسته است
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اعتماد جامعه را در مورد تربیت فرزندان جلب کند و خانواده در این حوزه نیز نقش بنیادی دارد.
نتایج نشان میدهد که جهانیشدن با کارکرد اقتصادی خانواده رابطهای ندارد .خانواده
همچنان یکی از منابع تأمین اقتصادی افراد خانواده است .همانطور که بهنام ( )2838بدرستی
تأکید کرده است گروه خویشاوندی هر چند نمیتواند در درون خود مسائل را حل کند بهعنوان
واحدی بزرگ میتواند حامی افرادش در جامعه باشد .امروزه این دایره تنگتر ،و از حوزه
خویشاوندی به چارچوب خانواده منتقل شده است و خانواده همچنان حامی افراد خانواده در تأمین
نیازهای اقتصادی است .گذشته از کارکرد اجتماعی اقتصادی خانواده ،که با جهانیشدن رابطه
معناداری ندارد ،دیگر کارکردهای خانواده با جهانیشدن رابطه معنیدار و معکوس دارد؛ یعنی هر
چه ارزشهای جهانیشدن در جامعه نفوذ بیشتری مییابد از میزان کارکردهای سنتی خانواده در
کارکردهای عاطفی و روانی ،کارکرد تربیتی و آموزشی ،کارکرد جنسی و کارکرد زیستی و
تولیدمثل کاسته میشود .در این بین کارکرد زیستی و تولیدمثل نسبت به دیگر کارکردها با سرعت
بیشتری در حال تغییر است (تغییر از شکل سنتی به شکل مدرن) .این تغییر در راستای همان
تغییراتی است که گیدنز ( ) 2830نیز بدان اشاره کرده است .این تغییر همان افزایش روزافزون و
پررنگ شدن ویژگی رمانتیک افراد در زناشویی و اهمیت یافتن عنصر احساسات و عواطف است.
در واقع کارکرد زیستی خانواده در ایران در مرحله بازسازی هنجاری و نهادینهکردن نظمی نوین
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است .کارکرد تربیتی و عاطفی نیز به ترتیب در مقایسه با دیگر ابعاد بیشتر در معرض تغییر قرار

میکند تا حد زیادی در حال پررنگ شدن است؛ در مقابل ،کارکرد اجتماعی و جنسی خانواده تا
حدی توانسته است شکل سنتی خود را حفظ کند .از نظر گیدنز زندگی مشترک نه تنها شکل
فرهنگی «روابط ناب» را پیدا کرده است ،بلکه هر چه بیشتر و در سطحی گسترده از چارچوبهای
روابط غیرصمیمی ـ مانند تولیدمثل ،پایگاه اجتماعی ،تأمین اقتصادی ،روابط جنسی ثابت و پایدارـ
جدا می شود .کارکرد عاطفی خانواده با اینکه هنوز دچار تغییرات اساسی نشده و خانواده همچنان
مأمن اصلی عاطفی افراد است ،دورنمای تغییرات آن بویژه در بعد روابط زناشویی قابل مشاهده
است .همانطور که گیدنز ( )2111گفته است تا زمانی که زوجین از داشتن رابطه زناشویی با
یکدیگر احساس رضایت متقابل داشته باشند ،چنین رابطهای را ادامه میدهند و هر لحظه که این
احساس در آنها از بین برود ،دلیلی برای تداوم رابطه ندارند .بر خالف گذشته ،که افراد در هر
وضعیتی تالش میکردند رابطه زناشویی تداوم داشته باشد ،امروزه این نگرش در حال تغییر است.
آمار زیاد طالق در جامعه ،که بخش اعظمی از آن ناشی از خدشهدار شدن اعتماد بین زوجین
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دارد .در واقع میتوان گفت نظر گیدنز دربارة ویژگی روابط مدرن ،که از آن به رابطه ناب تعبیر

است ،نشان میدهد که اعتماد متقابل در تداوم زندگی زناشویی نقش مهمی دارد و روز به روز
اهمیت آن در عرصه حیات اجتماعی بیشتر خود را نمایانتر میسازد.
از سوی دیگر با ورود نسلهای جدید به همراه رشد چشمگیر اینترنت و افزایش بهرهگیری از
این فضای شبکهای ،انتظار میرود این نسلهای بعدی مورد اشاره ،حضوری رایجتر و با کیفیتی
متفاوت را در جهان موازی تجربه کنند .بنابراین از آنجا که آغاز اجتماعیشدن اولیه این نسلهای
مشهور به نسل ایگرگ 2در فضایی دوجداره صورت خواهد گرفت ،تکامل یا پرورش اجتماعی
ثانویه آنها نیز بنابر آنچه برگر میگوید که «پرورش اجتماعی اولیه مهمترین عامل اجتماعیشدن
فرد است و ساختار اساسی پرورش اجتماعی ثانوی باید با ساختار اساسی پرورش اجتماعی اولیه
شباهت داشته باشد» (برگر و الکمن )231 :2838 ،بر پایه همین نگرشها و رویکردها سامان خواهد
یافت .همچنین باید توجه کرد که در سالهای بعد ،بیشک بهرهوری از این فضا ،شکل
سامانیافتهتر و هدفمندتری خواهد داشت .بنابراین قابل تصور است که در سالهای بعد شاهد
حضور افراد جهاننگرتر دربارة زندگی زناشویی و خانواده باشیم تا از اتصال و نهایتاً اجتماع این
افراد بر و در بستر جهان مجازی ،جهان بیناالذهانیای با ویژگی بارز جهاننگری شکل بگیرد.

1. Generation Y
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نقطه آغاز اصلی تمام این حرکتها افراد هستند؛ افرادی که توان اتصال و امکان عبور از مرزهای
سنتی را یافتهاند .اساساً هر برداشتی از مفاهیمی مانند زندگی اجتماعی ،حیات فردی ،عدالت،
صلح ،حکومت ،مشروعیت ،آزادی و مفاهیمی از این دست نهایتاً بر خوانشی از سرشت انسان
بهعنوان موجودی طبیعی استوار است .با این تأکید دوباره بر اهمیت فرد ،باید گفت از آنجا که
نیازهای فردی از لحاظ شناختی به صورت ارزش و در قالب چارچوبهای پذیرفتهشده اجتماعی،
بازنمایی میشود و به منصه ظهور میرسد ،وقوع این تغییرات در شیوه تفکر فردی ،تبدیلشدن
تدریجی آنها به ارزش به عنوان پیشنیاز نگرش و نهایتاً ظهور آنها به صورت رفتار در سطح فردی
در آینده دارد.
به نظر میرسد که نگرشهای قبلی در مورد کارکردهای خانواده به هر حال تغییر شکل دادن و
جایگزین شدن با نوعی متفاوت از خود است؛ چنانکه برگر معتقد است دنیای بیناالذهانی حاصل
تجمع غیر جبری ذهنهای جدا اما مرتبط است .چنانکه مشخص است ،نگرش در حال تغییر و
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دگردیسی است و لذا قابل ادعاست که محصول آنها نیز یعنی جهان بیناالذهانی برگری و نیز
تولیدات آنها یعنی تمدن و فرهنگ نیز دستخوش تحول و زایشی دوباره است .دستیابی به چنین
نتایجی ،نشانگر این است که جامعه ایرانی ،بهرغم محدودیتها در حال گذار به جامعهای با ذهنیت
منعطف و فرابومی و احیانا رسیدن به نگاهی بومی ـ جهانی است .ابزار تأمینکننده چنین امکانی،
فضای مجازی است که میتواند شیوهای تاکتیکی از سوی مردم به منظور مقابله با راهبرد قدرت
اعم از ملی و فراملی به کار گرفته شود.
پیشنهادها
یکی از اقدامات مهم و اساسی در برابر فرایند جهانیشدن و تأثیر آن بر نهاد خانواده این است
که آگاهی ،مهارت و اطالعات خانواده درباره جهانیشدن و ابزارهای آن (فضای مجازی به عنوان
شاخصترین ابزار آن) باید ارتقا داده شود و برنامه و دستورالعمل مشخصی برای رویارویی با این
فرایند تدوین شود؛ به عنوان مثال باید والدین به فعالیتهای کودکان خود برای فعالیت در فضای
مجازی نظارت کنند .به همین منظور آنها باید خود وقت معین و محدودی را صرف سرگرمی و
مصرف رسانه های جهانی ،فضای مجازی و ابزار آالت دیگر این فرایند اختصاص دهند .تا آنجا که
ممکن است زمانی که بچهها در منزل حضور دارند ،وقتشان را به بچهها اختصاص دهند .همچنین
محدودیتهای خاصی را در مورد استفاده فرزندان (نسبت به سنشان) از فضای مجازی و دیگر
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ابزارهای جهانیشدن به کار گیرند؛ عالوه بر این از شیوههای زیر نیز میتوان نسبت به این مدیریت

 طراحی و ساخت اپلیکیشن ایرانی و یا آموزش چگونگی رویارویی با شبکههای اجتماعیمجازی و استفاده از این فناوریها
 پیشبینی ،تدارک و برگزاری کالسهای آموزشی در مدارس بهمنظور آگاهی دادن بهنوجوانان و جوانان در مورد مزایای جدید و چگونگی استفاده صحیح از آنها
گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه بهطوری که فرزندان از نظرعاطفی ،احساس خأل نکنند که به منظور جبران این کمبود به فضای مجازی پناه ببرند.
 تهیه و پخش برنامههای کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان گروههایمرجع و محبوبی که عموماً جوانان آنها را الگوی خود قرار میدهند.
 طراحی بازیهای رایانهای بهگونهای که در آنها انواع خطر فضای مجازی و راهکارهاییبهمنظور آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده باشد.
 -طراحی و تدوین بخشی در کتابهای درسی در ارتباط با آشنایی دانشآموزان با فناوریهای
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آثار زیانبار جهانی شدن اقدام کرد:

جدید و اینترنت برای آشنا کردن آنها با خطر بالقوه آنها
 ساخت و پخش فیلمها و سریالهایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن استفاده از آموزههای دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترلاجتماعی توسط هر شخص
 هنجارسازیهای مثبت و ترویج استفاده از اینترنت و فضای مجازی شناسایی شبکهها و برنامهها و ابزارهای آسیبزای جهانیشدن توسط سازمانهای مربوط واعمال نظارت و محدودیتهای دقیق
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