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 چکیده
 هب جهان نقاط در سایر را پیامدهایی افتاده، اتفاق مدرنیته عنوان تحت غرب در که تحوالتی

 انایر کشور. باشد نشده سازی فرهنگ آن برای جامعه بسترممکن است در  که گذاشته جای

است،  فرهنگی هر به وابسته ارزشهای مهمترین از که گراییخانواده. نیست مستثناامر  آن از نیز

، در جوامع توانمی تاکید خانواده یاعضا بین در همکاری و اعتماد وفاداری، های نگرش به

)پرسشنامه  ابزار پرسشنامه روش پیمایش و با است. این پژوهش با تغییر حال در مختلف

 نفر 66۵ برابر نمونه حجم و پرسشنامه محقق ساخته( انجام گرفت. گراییخانوادهاستاندارد 

ر مشخص و نمونه ها در تعیین و با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای، سهم هر منطقه از شه

تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. 

بر  .گردیداز رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده  برای تحلیل داده هاانجام شد.  اساسپیاس

هر د. رابطه معنی دار وجود دار گراییخانوادهمشخص شد که بین مدرنیته و  هایافته اساس

چند عقالنیت و فردگرایی و نگرش مثبت به اشتغال زنان به عنوان ابعاد مدرنیته در جامعه روند 

  .دهدمیو خانواده به حیات خود ادامه  باشدمیگرایی باال رو به رشد دارد، لکن خانواده

 .مدرنیته یی؛ عقالنیت؛فردگرا ؛گراییخانواده ؛زنان اشتغال :هاکلیدواژه
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 لهأبیان مسو مقدمه  -۱
توان نخستین نهاد بشری دانست که در پاسخگویی به نیازهای حیاتی، عاطفی خانواده را می

تواند ادعای های سالم نمیای بدون داشتن خانوادهو جنسی انسانها شکل گرفته است. هیچ جامعه

ساروخانی، ) اندتاثیر از خانواده پدید نیامدهسالمت کند و هیج یک از آسیبهای اجتماعی بی

 طریق از جامعه تداوم در مهمی نقش که است خویشاوندی گروه مهمترین خانواده .(۱۱: ۱۳۷۵

 هاینقش پذیرش و آینده زندگی برای آنها نمودن آماده و فرزندان کردن اجتماعی و فرزندآوری

و  خانواده و ارزشهای آن در دوران معاصر تحت تاثیر فضای اجتماعی. دارد عهده بر اجتماعی

فرهنگی جدید و امکان تبادل فرهنگی بین جوامع دچار تغییر در ارزشهای خود شده است. 

عمیق و  هایجریان ترین تغییرات امروزی در حوزه خانواده از طریقتردیدی نیست که مهم

صورت گرفته است. ذهن انسان دیروز که اغلب از سوی هنجارها و ارزشهای تحوالتی جهانی 

 ه است، تغییرات زیادی کردتعامالت گسترده و نوینته بود، امروزه تحت تاثیر خانوادگی شکل گرف

  .(۳0 :۱۳۹۱)رضایی، 

روابط بین اعضای خانواده، احساس موضوع ترین ارزشها در حوزه خانواده که به مهم از جمله

 اریهمک و اعتماد وفاداری، هایشعضای خانواده می پردازد و بر نگرتعلق و حمایت عاطفی از ا

 ارزشهای مهمترین از یکی 1گراییخانوادهاست.  گراییخانوادهخانواده تاکید دارد،  اعضای بین در

 از یبخش عنوان به و توانمی اشاره اجتماعی سازمان از الگویی به که است فرهنگی هر به وابسته

 وانتمی تاکید خانواده گروه بین در همکاری و اعتماد وفاداری، های نگرش بر که است جامعه نگاه

 نسبت افراد گیری جهت و گرایی جمع ماهیت که است ای سازه گراییخانواده .(۲00۳ ،2پونزتی)

 هر .( ۲6: ۱۳۹۲ پور، عباس و رجبی) دهدمی نشان را خانواده اعضای رفاه و وفاق آسایش، به

 حقوق ن،دی و مذهب حفظ خانوادگی، زندگی برای خود، رفتار و اعمال انجام برای ایجامعه

 تهداش رواج جامعه در وسیع طور به که است قائل ییهاارزش بزرگان و والدین به احترام سایرین،

شوند و  می محسوب فرهنگی نظام جزء و هستند عمیق و دار ریشه ارزشها، این معموالً که

 رعاصم دنیای در مکان و زمان فشردگی با معاصر انسان یکی از این ارزشها است. گراییخانواده

 موجهای که هستند مرتبط هم با چنان جهان گوناگون مناطق که ای گونه به است، روبرو

  .نوردید خواهند در سرعت به را زمین سراسر دگرگونی

 ران نیز از تغییرات فرهنگی و اجتماعی که در سراسر دنیا رخ داده، مستثنی نیست.ای جامعه

 

1- familism 
2- ponzetti 
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 فرهنگی – اجتماعی هایدگرگونی برابر در که این گو خانوادگی، ارزشهای و تعامالت کارکردها،

 حاشیه به تازه هنجارهای نفع به تدریج به و اندشده سست حال عین در اما ورزند،می مقاومت

 بر اجتماعی متعددی و فرهنگی عوامل (.۱۹6: ۱۳8۳ بهنام،) شوندمی گذاشته کنار و شده رانده

 گیرند،نمی فرا را شانجوامع مطلوب ارزشهای تمام لزوما افراد و گذاشته تاثیر جامعه ارزشهای

 است. سازگار آنها انتخابی زندگی سبک و شانمستقیم تجربه با که پذیرندمی را ارزشهایی بلکه

سط که تو به نام مدرنیته قرار گرفته ؛سالهاست که در مسیر جریانی جهانینیز ی ما جامعه 

 ساختارهای در تحول از ناشی جریان یک مدرنیته های پیشین مشاهده و تجربه نشده بود.نسل

 مدرنیته (۱۳۷۷)1گیدنز .دهدمیکه پیوندهای جمعی و مشترک را تحت تاثیر قرار  است اجتماعی

 از بشر دهدمی نشان که انددمی خاصی اجتماعی هایسازمان یا و زندگی نوین هایشیوه را

 همتاییبی ویژگی جهات برخی از درن،م اجتماعی نهادهای که معنا بدین. است بریده گذشته

 جامعه مدرنیته؛ روند در. (6: ۱۳۷۷ گیدنز،) کرد متمایز سنتی هایسازمان از را آنها که دارند

نماید که بر کلیه می تجربه فرهنگی نظام یهاارزش و هنجارها در ایگسترده هایدگرگونی

تغییرات د توانمیها هی این دگرگونیکه گا گذاردمینهادهای اجتماعی از جمله خانواده تاثیر 

  .متعددی را در نهادهای اجتماعی از جمله خانواده به دنبال داشته باشد

 دموکراسی نام به ایپدیده مدرنیته پیامدهای از یکی عنوان به است معتقد( ۱۳۷۹) گیدنز

 اساس بر احساسات و خانوادگی زندگی آن در که گرفته شکل خانوادگی جدید روابط در عاطفی

ساز متعددی در اختیار افراد قرار امروزه منابع هویت گیرد.می شکل دموکراتیک هایشاخص

گرفته که تکثر این منابع موجب شده که هر کس سبک زندگی خاصی برگزیند که ممکن است 

هجامعبا ارزشهای جامعه مغایرت داشته باشد و بر اساس آن روابط اجتماعی خود را تعریف نماید. 

هایی که در خانواده به وجود آمده است، بیشتر به نقش ناسان در خصوص تغییرات و دگرگونیش

انقالب صنعتی، مدرنیته و تغییرات ارزشی ناشی از فرایند مدرنیته مانند فمنیسم و غیره اشاره 

ثبات و دوام خانواده یکی از مهم ترین اهداف  .(8۲: ۱۳۹۱دارند)احمدی، قاسمی و کاظمی پور، 

ثبات اجتماعی و فرهنگی است. بدین لحاظ افزایش آمار طالق به دواج و نشانه یک جامعه بااز

اعم از اقتصادی، فرهنگی و علل متعددی شود که عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی شناخته می

 یگرایخانوادهمله ارزش جد تغییر در نظام ارزشی افراد از توانمیاین علل یکی از  .دارداجتماعی 

 6/۱6 اصفهان شهر در طالق به ازدواج نسبت ،۱۳۷0 سال در که دهدمی نشان آمار بررسی اشد.ب

 ازدواج مورد ۱۲ به مذکور نسبت ۱۳80 سال در و بوده طالق مورد یک مقابل در شده ثبت ازدواج

 

1- Giddens 
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 طالقیک  ازدواج، مورد شش در مقابل ۱۳۹0 سال در. است رسیده طالقمورد  یک برابر در

سایت ) است رسیده ثبت به طالقمورد  یک ازدواج، ۳/۳ برابر در ۱۳۹۳و در سال  شده گزارش

د نشان از تغییر در ارزشهای خانواده توانمیافزایش آمار طالق  (.۱۳۹۳ اصفهان، استان احوال ثبت

روابط درون در های مهم فرهنگی نقش موثری به عنوان یکی از سازه گراییخانواده محسوب شود.

 باشد. داشته آندوام در نتیجه خانواده و 

 بین رد گراییخانواده برمدرنیته مختلف ابعاد  تاثیر بررسی به است صدد در حاضر پژوهش 

این پژوهش این است که آیا ابعاد مختلف مدرنیته پرسش اصلی  .بپردازد اصفهان شهر یهاخانواده

 شده است؟ فرهنگی سازه یک عنوان به گراییخانوادهموجب کاهش 

 پیشینه پژوهش  -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱
 یهاخانواده اجتماعی فرهنگی تغییرات روند با ارتباط در( ۱۳8۱)جزائی و زند ارمکی،آزاد

 یهاخانواده در که شده مالحظه و اندداده انجام پیمایشی روش با پژوهشی نسل سه طی تهرانی

 ایجاد آن مناسک و ازدواج چون ایعمده مسائل به نسبت افراد هاینگرش در تغییرات تهرانی

 که نموده تلقی اجتماعی جدی امر یک عنوان به را خانواده همچنان تهران شهر مردم اما شده،

 یدجد شرایط با پذیری انطباق جهت در خانواده تحوالت. نمود تالش باید آن بقای و حفظ برای

 .است وقوع حال در جهان و ایران فرهنگی اجتماعی

اند که یل رابطه بین سنت و مدرنیته به این نتیجه رسیدهل( در تح۱۳8۵ملکی) ارمکی وآزاد

 رصهع از بیشتر دین عرصه در سنتی عناصر ماندگاری, درایران مدرنیته و سنت بین چالش در

 سانیان توسعه سطح و سنتی عناصر حوزه در فرهنگی تجانس کالن، بین سطح در. است خانواده

 به را خود جای فرهنگی تجانس مدرنیته، فرآیند در یعنی دارد، وجود معکوس رابطه کشورها

 دهد.می فرهنگ سنتی عناصر حوزه در آراء تشتت

ساختار خانواده در کشورها بر اساس مراحل  (۱۳۹۱)بر اساس پژوهش احمدی و همکاران 

د نگذار جمعیتی متفاوت است. در کشورهایی چون عراق که در مراحل ابتدایی گذر جمعیتی هست

ها مثبت است در بین آنها زیاد و نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده در آن گراییخانواده

اما در کشورهایی که در مرحله دوم گذر جمعیتی هستند مانند سوئد، فنالند و فرانسه 

 پایین و نگرش به ازدواج و تشکیل خانواده منفی است. روند تفییرات ازدواج و نگرش گراییخانواده

های اسالمی آموزهعوامل فرهنگی به ویژه  دهدمینسبت به ازدواج در کشورهایی مثل ایران نشان 
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و تشکیل خانواده مهم است بنابراین، روند گذار جمعیتی دوم تک خطی نیست  گراییخانوادهدر 

 و بر حسب ساختار فرهنگی کشورها متفاوت است.

 مقیاس فارسی نسخه روایی و ی پایاییخصوص بررس تحقیقی در( ۱۳۹۲) پورعباس و رجبی

 وابسته یهاارزش ترینمهم از یکی عنوان به را گراییخانواده محققین،. اندهداد انجام گراییخانواده

 بین در همکاری و اعتماد وفاداری، هاینگرش که بر جامعه سنتی نگاه از بخشی و فرهنگ به

 سازه یک و بوده جهانی مفهوم یک گراییخانواده. اندکرده تعریف نماید،می تأکید خانواده گروه

 ظرین ادبیات عنوان شده فقدان پژوهش این در. باشدمی نگرشی و رفتاری ساختاری، بعد سه با

 قداما کشور در آن کاربست و شناخت به نسبت محققین تا کرده ایجاب ایران کشور در پژوهش و

 رد مثبتی نقش گراییخانواده که داده اننش کشور از خارج در مختلف تحقیقات زیرا. کنند

 ازدواج و خانوادگی ارزشهای در تغییر و مهاجرت فرهنگی، تغییرات ولی دارد مختلف فرهنگهای

 واییر و پایایی بررسی لذا و است تغییر حال در سازه این که دهدمی نشان مختلف فرهنگهای در

 به سازه این ورود برای مناسبی شروع دوانتمی پژوهشی هایاستفاده برای گراییخانواده مقیاس

 .باشد رانایجامعه فرهنگی حوزه

 فرهنگ تأثیر بررسی خصوص درژوهشی پ( ۱۳۹۲) لوالآور و فساییصادقی ،مشیدیهاج

 بر .اندداده انجام کیفی روش به و تهران شهر در خانواده تحوالت بر جنسیتی نظر از مدرن

 بوده غرب در مدرنیته پیامدهای از یکی خانواده اختارس و نهاد دگرگونی ،پژوهش این اساس

 را آن زا درجاتی نیز کشورها سایر بلکه ؛نیست غربی پیشرفته کشورهای به محدود فقط که

 .رودمی پیش هانقش روابط و هاارزش ها،نگرش دگرگونی سوی به خانواده و کنندمی تجربه

 هایویژگی تعریف در مردان و زنان ینب ایمالحظه درخور هایتفاوت جنسیتی، لحاظ به

 تحول جریان در خانوادگی روابط و ساختار دگرگونی از آنان روایت مدرن، و سنتی خانوادة

 این در مختلف هایگفتمان گیری شکل و تغییرات این پذیرش میزان و مواجهه نحوة خانواده،

 .دارد وجود زمینه

 حمایت در نوگرایی هایمؤلفه تأثیر یبررس به تحقیقی در( ۱۳۹۳) همکاران و فرهمند

 نوگرایی عناصر تأثیر واکاری صدد در محققین. اندپرداخته یزد شهر یهاخانواده خویشاوندی

یافته اساس بر. اندبوده خانوادگی روابط بر شدنعرفی و سودگرایی عقالنیت، فردگرایی، شامل

 معطوف هایکوشش و نوسازی بهتجر شروع از سال یکصد از بیش گذشت وجود با تحقیق، های

 یمعضل عنوان به رانیای جامعه در مدرنیته و سنت چالش همچنان ایران، در مدرنیته استقرار به

 هتجرب را مدرنیته و نوگرایی از ناشی زیادی های دگرگونی رانایجامعه. شود می تلقی اساسی

 رخیب و داشته نیز ساختاری یها جنبه مواردی در بلکه نیست ظواهر حد در تغییرات این و کرده
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 ساختاری تغییرات ها،آن ترینمهم از که است داده قرار تغییر معرض در را اساسی ساختارهای

 میزان نوگرایی، هایمؤلفه میزان افزایش موازات به پژوهش، هاییافته اساس بر. است خانواده

 کامل طور به سنت که ندچ هر و یافته کاهش مطالعه مورد جمعیت بین در خویشاوندی حمایت

 هم با مواردی در که دارند حضور هم کنار در مدرنیته و سنت عمومی عرصه در اما نرفته، بین از

 وارد ایجامعه به مدرنیته عناصر و نوین ارزشهای جا هر پژوهش، هاییافته اساس بر. ناسازگارند

 نوگرایی های مؤلفه ورود. دهدمی دست از حدی تا را خود کارایی پیشین یهاارزش و سنت شوند،

 .است شده یزد شهر یهاخانواده بین تعامالت و حمایت کاهش موجب

 شهر در خانوادگی مدرن پست یهاارزش عنوان تحت پژوهشی (۱۳۹4)مهدوی و مدیری

 ان،ایر در آن نفود و غرب در مدرنیته فرآیند واسطه به پژوهش، این اساس . براندداده انجام تهران

 وسعهت صنعتی، اقتصاد شهرنشینی، طریق از را پیامدهایی نیز ایرانی خانواده اجتماعی ساختار

 سطح افزایش و گراییتجدید هایشاخص بهبود با همزمان و پذیرفته خود در...  و اداری نظام

 در را آن ثیرتأ توانمی که است پیوسته وقوع به نیز فرهنگی تغییرات انسانی، و اقتصادی توسعه

 اهمیت از همچنان ازدواج و خانواده دهدمی نشان تحقیقاین  هاییافته. کرد مشاهده دهخانوا

 حال در جامعه در. دارد وجود جنسی تعهدات در جدی هایمقاومت و برخوردارند باالیی بسیار

 ظهور با ،نشده فراهم مدرن یهاارزش ساخت زیرما، در حالی که هنوز  مدرنیته به سنت از گذر

ر و اگ یافته افزایش سوم به اول نسل از که یممواجه خانوادگی مدرن پست یهاارزش زا عناصری

 .چه بطئی است، اما در حال گسترش است.

 از برخی تاثیر مطالعه با ارتباط درپژوهشی  (۱۳۹4) افشاری عطایی و سعیدی ،زاده عباس

. اندداده انجام یمایشیپ روش با زنجان شهر در طالق به زنان گرایش بر مدرنیته جریان عوامل

 ابتث و سنتی یهانقش در اساسی دگرگونی موجب و تأثیرگذاشته خانواده نهاد در شدن جهانی

 ظهور و گرایی فرد رشد ،آن نتیجه که است گردیده خانواده اعضای شده تعیین پیش از و

 دینب که فتهگر شکل ایرانی یهاخانواده در «بومی» مدرنیته نوعی. باشدمی رمانتیک هایعشق

 اندیشه دارای همچنان زندگی، سبک و نوع در تجددگرایی رغم علی ایرانی یهاخانواده که معنا

 در نآ نتیجه که هستند مدرن عینیت، در و سنتی( ذهنیت) اندیشه در واقع در و هستند سنتی

 این که است مالحظه قابل اجتماع و خانواده در زنان وظایف و نقش و جایگاه به سنتی نگرش

 دهخانوا کانون فروپاشی و زوجین میان اختالف بروز برای عاملی مدرنیته و سنت بین تعارض

 . باشدمی
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 و گراییخانواده خصوص در( ۲008)  1 مونتوریو و گونزالس نایت، لوسادا، که ای مطالعه در

 الحظهم ؛اندداده انجام پیمایشی روش به ها زبان اسپانیایی بین در افسردگی عالیم در آن تاثیر

 آن هب پایبندی که است اسپانیایی فرهنگ در کلیدی و مهم ارزش یک گراییخانواده که شده

 قابل نیز ها فرهنگ سایر در موضوع این که چند هر. است زیاد تالشهای و زحمات با همراه

 اسپانیایی فرهنگ در و بوده متفاوت مختلف های فرهنگ در آن حدت و شدت اما است، مشاهده

تاثیر مستقیم در روابط خانوادگی و بروز  گراییخانواده .شود می تلقی مهم ارزش یک عنوان به

 میزان افسردگی کاهش می یابد و بر گراییخانوادهعالئم افسردگی دارد به گونه ای که با افزایش 

 باال افسردگی کمتر است. گراییخانوادهی اسپانیایی با هاخانوادهاین اساس در 

 قومی های گروه بین در گراییخانواده کاربرد خصوص در آمریکا میامی در (۲00۷) ۲شوارتز

 در یگرایخانواده است. بر اساس یافته های پژوهش؛ داده انجامتحقیقی  پیمایشی طریق از متنوع

 و ریزی امهبرن قابلیت که شود می نگریسته اسپانیایی فرهنگی ارزش یک عنوان به آمریکا جامعه

 های نمره داده نشان تائیدی عاملی تحلیل. دارد نیز را قومی های گروه سایر ینب در سنجش

 تفاوت. دارد خوانی هم گروه آن فرهنگی ارزش و قومیت با قومی گروههای بین در گراییخانواده

 وجود نیز قومها سایر بین در گراییخانواده یهاارزش که داده نشان ها میانگین در دار معنا های

 عجم ارزشهای سایر و گراییخانواده ارزشهای بین همگرایی که کرده گیری نتیجه محقق و دارد

 . دارد وجود در میان اقوام مختلف گرایی

( در تحقیقی در خصوص ارزش خانوادگی و ۲0۱۵)3هایدبرو و مندن هالگارسیا تحقیق در 

 . بر اساس این پژوهشندادادهفرصتی برای ارتقا سالمت و پیشگیری از بیماری در آمریکا انجام 

اذعان شده هرچند که امید به زندگی در کشورهای صنعتی افزایش یافته  با مطالعه بالینی افراد

اما بیماریهای مزمن و ذهنی چالش سالمتی در عصر معاصر است. بر اساس این پژوهش با بررسی 

وجب کاهش تاثیر نتیجه گیری شده مداخله حمایت خانواده م گراییخانوادهفواید ارزشهای 

بیماری شده و باید با افزایش مناسبات و روابط خانوادگی و توسعه فعالیتهای قوی فامیلی به 

 سمت کاهش بیمارهای جسمی و مغزی پیش رفت.

مولفه سایر همان گونه که در این تحقیقات مالحظه می شود هر چند خانواده از مدرنیته و  

 معاوفرهنگی در جهای یر پذیری بسته به سازه ثین تالکن امی پذیرد  های جهان معاصر تاثیر

 به گراییخانوادهو  دهدمیخانواده به حیات خود ادامه  در این شرایط نیز .متفاوت است مختلف

 

1- Losada, Knight, Gonzalez, Montorio 
2- Schwartz, Shthj 
3- García-Huidobro, Mendenhall 
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اما دچار دگوگونی و تغییر شده که با  ورود  ماندعنوان یک ارزش مهم در حوزه خانواده باقی می

های خارجی به اهمیت . قابل توجه این که در اکثر پژوهشی جدید به جامعه همراه است هاارزش

در سالمت روانی افراد خانواده و نقش آن در جامعه پرداخته شده است.  گراییخانوادهموضوع 

ران، ایجامعههای مدرنیته در این است که با توجه به رشد مولفهمحقق حال سوال مهم برای 

 می پذیرد. تا چه میزان از آن تاثیر گراییخانواده

 چهارچوب نظری -۲-۲
تا بتوان به  شودمیبیان  و خانواده در ارتباط با مدرنیتهو نظرات  برخی از مفاهیمدر ادامه 

ل و هر چه بهتر متغیرهای مستق یافت سیچرایی مسئله پی برد و برای سواالت تحقیق پاسخ اسا

 و متغیر را شناسایی نمود.

 منجر که هستند مهمی مفهوم دو مدرنیزاسیون و دنش صنعتی ،(۱۳8۲) اینگلهارت نظر به

 و آموزش افزایش اقتصادی، توسعه با همگام و شوند می اجتماعی نظام در ارزشی تغییرات به

 به که آید می وجود به ارزشها در مهمی تغییرات جمعی های رسانه اشاعه و آن سطوح ارتقای

 مردم نیاز به پاسخگویی صدد در فرهنگ، هر. بود خواهد گذار تاثیر نیز خانواده در حتم طور

 هب اجتماعی های نظام سایر که شود می موجب که است شان محیط با تطابق راستای در جامعه

 فبازتعری به منجر که کرده تحمیل بشر بر جدیدی الزامات مدرن دنیای. کند تغییر آن تبع

 هک پذیرفت باید نیست، ملمحت و متصور گذشته به برگشت چون و شده آن ارزشهای و خانواده

 بتوانند که است مسئله این به منوط خانواده جمله از اجتماعی نهادهای از هر یک حیات ادامه

 هک کنند تعریف جدید دوران با متناسب ارزشهایی و کرده حفظ را خود کارکرد جدید شرایط در

 . است گراییخانواده ارزشها، این از یکی. باشدمیعمو توافق مورد

 هویت کسب و اعتماد همچنین و امنیت احساس با ارتباط در عاملی دتوانمی گرایینوادهخا

 گراییخانواده واقع در. بخشد می بهبود را افراد روانی سالمت که گردد محسوب فرد خانوادگی

 کاهش و زندگی دشوار شرایط سازی آسان در که دهدمی قرار فرد اختیار در فرهنگی منابع

 علقت احساس بر خانواده پیکره. است موثر بسیار اقتصادی و اجتماعی وضعیت منفی تاثیرات

 رندنگی نظر در را خود منافع تنها توانمی وادار را افراد که احساسی است، شده بنا آن به نسبت

 به خود فردی منافع بر عالوه گوناگون شرایط در و دهند قرار عمل مالک را جمعی منافع بلکه

 گریکدی های فعالیت تمامی در افراد حالت این در باشند، داشته نظر نیز ادهخانو کلی مصالح

 ۲008، ویدمر) دارد خانواده بقای و استحکام در مهمی نقش ها فعالیت نوع این و شوندمی سهیم

 عمرج یهاخانواده با ارتباط ،(فرزندان و والدین) خانواده درون روابط موضوع به گراییانوادهخ (.۳ :
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 از عاطفی حمایت و خانواده اعضای سایر از فرمانبرداری میزان خانواده، ابعاد خویشان، رو سای

 شرایط از متاثر فرهنگی ارزشهای سایر همانند ارزش این. پردازدمی و خویشاوندان خانواده اعضای

 روثم آن روی بر مدرنیته جمله از فرهنگی و اجتماعی تغییرات و بوده جامعه اقتصادی و اجتماعی

 تی،شناخ روان دیدگاه از. است ساختاری و رفتاری نگرشی، بعد سه دارای گراییخانواده. باشدمی

 شخصی زندگی برای را خانواده روابط که شودمی اطالق ها نگرش از ای دسته به گراییخانواده

 بچه که عقیده این همچنین و خانواده گروه اعضای بین در وظیفه احساس رشد اجتماعی، و

 ر،عباسپو و رجبی) دهدمی قرار تأکید مورد را است، فردی و اجتماعی تحقق برای ای الزمه شتندا

 زداییتقدس جمعی، منافع جای به فردی منافع ترجیح و گرایی فرد عقالنی، انتخاب .(۲6: ۱۳۹۲

 یهاشاخص جمله از شهرنشینی و شدن صنعتی از ناشی زندگی سبک تغییر همچنین و امور از

 ددمج گراییخانواده نگرش بعد که شده موجب و شده مؤثر افراد نگرش در که هستند همدرنیت

 و فردی مناسبات در آن نتیجه که شود می رفتار موجب نگرش که جایی آن از. گردد بازتعریف

 اذعان باید .است بوده برخوردار زیادی اهمیت از نگرشها بررسی است، مشاهده قابل جامعه در

 از ناشی جهانی های دگرگونی. است داشته خود همراه منفی و مثبت امدهایپی مدرنیته کرد

 و اطفعو تغییرات، این بلکه نیست، بزرگ نهادهای در بزرگ تغییرات به مربوط فقط مدرنیته

 و هویت قلب، در عمیقی طرز به متجدد دنیای و گیرد می بر در نیز را افراد خصوصی زندگی

 می یاد آن از «شخصی روابط» اصطالح با امروز که ای حوزه و توانمی نفوذ شخصی احساسات

 جتماعیا بافت در که نهد می ما اختیار در خویشتن بیان و صممیت ابراز برای هایی فرصت کنیم،

 .(۳0:  ۱۳8۵ گیدنز،) ندارد وجود سنتی جوامع از بسیاری

 ناگون در افکارکه پس از طی مراحل و تجارب گو باشدمی مدرنیته نگرشی در سیر تاریخ 

انسان پیدا شده است. خصوصیت این نگرش بر این مبنا است که انسان بر حل مشکالت خود 

د سرنوشت خود را بسازد )سلطان توانمیتواناست و عقل حالل این مشکالت است و انسان 

 همدرنیته به معنای روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی )اسطور .(4۷:  ۱۳8۵ ی،القرائ

 ای، اخالقی، عاطفی و ...(، رشد اندیشه علمی و خردباوری و افزون شدن اعتبار فلسفه نقادانه

لطه ه تدریج سکه همه همراهند با سامان یابی تولید، تجارت، شکل گیری قوانین مبادله و ب است

مدرنیته یک جریان ناشی از تحول در ساختارهای  .(۵۹: ۱۳۷۹، 1)واترزجامعه مدنی بر دولت 

اجتماعی است که همراه خود پیامدهای مثبت و منفی داشته است. از جمله؛ فرایند مدرنیته، 

، پیوندهای جمعی و مشترک توانمیجهان سنتی را که در آن زندگی معنایی روشن دارد، متالشی 

 

1- Waters 
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می دهند که مبتنی بر  ایجامعهگرم و شخصی جایشان را به روابط غیر شخصی و رقابتی در 

مدرنیته باعث تغییر در چهار حوزه اقتصادی،  .(۲۳ :۱۹۹۷هارت، ل)اینگ است توفیق شخصی

. در دوران قبل از مدرنیته انسانها جمع گرا، تابع آداب و سنن بوده ه استسیاسی و اجتماعی شد

اما در دوران مدرنیته افراد خود را خودمختار دانسته که هر یک به دنبال گسترش آزادی خود و 

نابع شخصی هستند. زیمل در آرای خود عنصر اصلی جریان مدرنیته را گسترش دست یافتن به م

  .(۲86: ۱۳8۲)کرایب،  آزادی فردی می داند

ای تولد فرد خودمختار در دوره است.ی مهم مدرنیته، گسترش فردگرایی هاشاخصیکی از 

مهم از مابین اومانیسم رنسانس در قرن شانزدهم و روشنگری قرن هجدهم، نشانگر گسستی 

موتور محرکی بود که کل نظام اجتماعی مدرنیته را به حرکت در  ،گذشته بود و به اعتقاد برخی

فردگرایی عبارت است از گرایش ذهنی و رفتاری که به خود  .(۱4: ۱۳8۷آورد )رفعت جاه: 

برایش مهم تر اهداف و خواسته های دیگران  ازخواسته های فردی ومختاری فرد منجر می شود 

دوران مدرن به شکل جدیدی از فردگرایی امکان بروز داد که در مرکز آن مفهوم سوژه  ند.هست

فردی و هویت او قرار گرفته است. تغییراتی که در دوران مدرنیته رخ داد، فرد را از ریسمان ها و 

 .(۳: ۱۳8۷)رفعت جاه:  زنجیرهای ثابتی که در سنت ها و ساختارها وجود داشت رها کرد

( معتقد است که فردگرایی اساس تغییر خانواده در کشورهای صنعتی و دیگر ۲00۱) 1تورنتون

  .(8۲: ۱۳۹۱پور، کاظمی و قاسمی )احمدی، نقاط جهان است

بر عقل و خرد انسان در که  باشدمیهای مدرنیته دیگر از شاخصعقالنیت به عنوان یکی 

خردباوری نیز یاد کرد. خرد باوری  از آن به عنوان توانمیکه  کردههای مختلف تاکید زمینه

یعنی تالش برای بخردانه کردن هرچیز، شکستن و ویرانگری عادتهای اجتماعی و باورهای سنتی 

شیوه های مادی و فکری زندگی  ،همراه با پشت سرنهادن ارزشها، حس ها، باورها و در یک کالم

و یا ویژگی ها استعداد فردی عقل تنباید توجه داشت که  .(4۷: ۱۳8۹)قاسمی و همکاران، کهن

 و مفاهیمی چون رفتار عقالنی .نیست، بلکه پدیده ای است دارای هویت جمعیزیست شناختی 

خردباوری مفاهیمی هستند که در محدوده اجتماع و انتخابهای افراد در ارتباطات اجتماعی معنا 

یت مکانیسم های مغزی و یک استعداد ذاتی ناشی از فعال توانمیمی یابد و هر چند که عقل را 

های افراد در جمع معنا می یابد و در مقابل کنش کنش عقالنیفردی است، اما رفتار عقالنی و 

 تعریف می شود.در مقابل هم 

 

1- Thornton 
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اشتغال زنان به عنوان یکی از پیامدهای مدرنیته مورد توجه است. میزان مشارکت زنان در 

فزاینده ای را طی کرده است به عنوان مهمترین طی دهه های اخیر در جهان روند که بازار کار 

وقوع جنگ  .(40 :۱۳۹0)فروتن،  محسوب می شود« ی جنسیتیهانقشانقالب در »ویژگی 

جهانی دوم و غیبت مردان در خانوده این فرصت را به زنان داد تا به بازار کار وارد شوند و از 

 به مدد زنان ،انه در قالب لوازم خانگیطرفی ایجاد نهادهای خدماتی جدید و ورود تکنولوژی به خ

آمد تا بتوانند با آرامش بیشتری ضمن محول نمودن بخشی از وظایف خود از جمله نگهداری 

فرزندان به مهدکودک ها و همچنین کنترل بارداری با کمک پیشرفت علوم پزشکی و استفاده از 

 که پذیرش نقش فعال برای زنانوسایل جدید زندگی، در بازار کار مشارکت کنند. باید پذیرفت 

جهت حضور در صحنه های اجتماعی و اقتصادی نیازمند تغییر در نگرش افراد جامعه است که 

 نمودند. قت زنان در محیط خانه را تصور میی سنتی مبتنی بر حضور تمام وهانقشهمواره 

 تحول حال در جنسیت و عواطف صمیمت، و نزدیکی یعنی امروزین، یهاخانواده ایهمولفه 

و نوع  خانواده از مختلفی اشکال پیدایش به منجر که این بر عالوه بنیادی تحوالت این و هستند

 و ادیاقتص اجتماعی، تر گسترده تغییرات به مستقیماً گردد، می جدیدی از مناسبات خانوادگی

 یابد، می بیشتری توسعه پساسنتی جامعه هرچه شخصی، زندگی حوزه در. شود می مربوط... 

 نامید، خانواده و زناشویی جنسی، روابط در ناب رابطه را آن توانمی که چه آن سوی به حرکت

 برابر اجتماعی رابطه نوعی را ناب رابطه گیدنز .(۱8۹: ۱۳8۲ گیدنز،) گیرد می بیشتری سرعت

 خود از که است مشخصی پاداش یا رضایت احساس به وابسته منحصراً که داند می مرجع خود و

 همشخص که گیرد می شکل «فردگرایی» مبنای بر روابط نوع این. شود می حاصل رابطه همان

 . است مدرن دنیای

 ،افراد بین ارتباط امکان اکنون اما یافتمعنا می مکان و زمان بعد با ارتباط سنتی، جوامع در

 کسانی اب را اطارتب توانمی و ممکن شده فیزیکی حضوربه  نیاز بدون حتی و مکان بعد از مستقل

 گردی عبارت به. ندارد وجود ایشان با فیزیکی حضور تجربهحتی  و بوده غایب که کرد برقرار

 چهرهو اعتماد در جوامع سنتی  پایبندی. است شده خارج چهره به چهره شکل از ارتباط برقراری

 تماعاج خویشاوندی، نظام شامل محیط چهار در که است «حضوری هم» بر مبتنی و چهره به

 تنیمب اعتماد و روابط مدرن، شرایط در. است گرفته می شکل سنت و مذهبی بینی جهان محلی،

 در دوران آمیز اعتماد محیط سه از گیدنز. باشدمی مکان و زمان جدایی در و انتزاعی های نظام بر

 تثبیت وسیله عنوان به جنسی صمیمیت یا دوستی شخصی روابط: ولا برد؛ می نام مدرن

 ایه پهنه راستای در روابط بیتتث وسیله عنوان به انتزاعی های نظام: ومد؛ اجتماعی دهایپیون
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 و ذشتهگ ارتباط شیوه عنوان به گرایانه آینده و واقعی ضد اندیشه :سوم؛ مکانی زمانی نامشخص

 .(۱۲۳:  ۱۳84 گیدنز،) حال

ند برخی روابط هرچ و یافته تغییر معاصر دوران در خویشاوندی روابط گیدنز، باور به

 همان هنوز خویشاوندی که باشد این معنای به دتوانمیناما  ،خویشاوندی قوی باقی مانده اند

 گیدنز،) دبکن دتوانمی ایفا کرد، می بازی مردم اکثریت روزانه زندگی تنظیم در زمانی که را نقشی

از حمایت های پدر کودکان در حین اجتماعی شدن، اعتماد کردن را می آموزند و  .(۱4:  ۱۳84

برای آدم ها فراهم می سازد  1و مادر برخوردارند. این جنبه اجتماعی شدن یک نوع پیله حفاظتی

 )ریتزر و و امنیت هستی شناختی داشته باشندرسند مقداری اعتماد تا زمانی که آنها به بلوغ می

  .(6۳۲: ۱۳۹0، 2گودمن

ید و این تهد کندمیه اعتماد افراد را تهدید جهان معاصر به گونه ای است کشرایط  حالبا این

این همان . (6۳۲: ۱۳۹0)ریتزر و گودمن،  هستی شناختی فراگیری منجر می شود به ناامنی

میز مدرنیته است و آگاهی روزافزون انسانها به برخی مخاطرات که چهره جهانی آهره مخاطره چ

جب شده که قطعیت ارزشها و هنجارهای یافته مانند جنگ، فقر، آلودگی محیطی، خشونت و... مو

 نفوذ اثر بر و نوعی احساس عدم امنیت در بین انسانها به وجود بیاید. کاهشجامعه سنتی 

 به منوط و رها خویشاوندی روابط و مکان به وابستگی از اعتماد وضعیت مدرنیته یهاشاخص

 دبای طرفین که شود می طرحی به تبدیل شخصی، سطح یک در اعتماد و شود می صمیمیت

:  ۱۳۹0 گرامیان، و پور یئجال) است دیگران روی به فرد بودن باز مستلزم و کنند کار آن روی

روابط و  ،انسانها .که در روابط مشخصی حاصل شود نیست شده تعریف قبل از امری اعتماد .(۲6

و با برقراری ارتباط با افراد، این روابط با خاصیت  کنندمیهای اجتماعی خود را انتخاب شبکه

عینی از تدریج به که اعتماد هایشعاع در توانمی را اعتماد بازتابندگی، حفظ و تجدید می شود.

می بسط اجتماعی هایموضوع به معطوف ترانتزاعی روابط سمت به شخصی بین روابط ترین

 گسترده و شودمی خانواده اعضای میان اعتماد به وطمرب هاشعاع محدودترین. کرد بررسی یابند،

. هستند "غایب دیگران " اصطالح به که شوند می مردم از بزرگی هایدسته شامل دایره، ترین

موضوع نوعاً ...  و دانشگاه، مدرسه،. هاستسازمان و نهادها به معطوف اعتماد، تر انتزاعی حالت

هایی که افراد در آن به دنبال یکی از محیط .(80: 3،۱۳86زتومکا) هستند اعتماد نوع این از هایی

در جوامع ماقبل مدرن، محدودیت ارتباطات و  .باشدمیکسب اعتماد و امنیت هستند، خانواده 

 

1- protective cocom 

2- Ritzer, Goodman 

3- Sztompka 
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شد که افراد فقط در چارچوب خانواده و خویشان خود به دنبال کسب گروههای مرجع موجب می

تباطات موجب شده که معنای خانواده وروابط آن نیز اعتماد و امنیت باشند. اما تغییر شکل ار

 تغییر کند.

 اام است مستحکم یهاخانواده داشتن مستحکم جامعه یک داشتن الزمه دارد عقیده گیدنز

ویژگی و سجن دو بین تساوی اساس بر بایستی و کرده تفاوت گذشته با مستحکم خانواده تعریف

 هارویه در نظر اختالف درک برای. بود نخواهد سنتی یهاخانواده مشابه که شود بنا دیگری های

 یمبتن که پرداخت عاطفی دموکراسی موضوع به باید جنسی روابط و خانوادگی زندگی درحوزه

 دموکراتیک ایخانواده که مستحکم خانواده یک داشتن برای یعنی. است مرد و زن بین تساوی بر

 دوری نبودند مساوی آن در گاههیچ مرد و زن هک سنتی خانواده اصلی ویژگی از باید هست نیز

 حرکت تساوی سمت به باید سیاسی عرصه بر عالوه نیز عاطفی زندگی حوزه در و کرد

گردد که نهایت این موضوع به نظر گیدنز منجر به ایجاد رابطه ناب می .(۱۳: ۱۳84 گیدنز،)کنیم

در این  امنیت و اعتماد دارد. عالوه بر ایجاد احساس رضایت در فرد، به همراه خود احساس

مدرنیته و خانواده خصوص های گیدنز در با توجه به دیدگاه گراییخانوادهپژوهش نیز بعد نگرشی 

 مورد بررسی واقع می شود.

 مدل مفهومی تحقیق  -۲-۳
 در مدرنیته تاثیر بررسی هدف با زیر هایفرضیه ،پیشین هایپژوهش و هابندی نظریهجمع با

 :شود می ارائه گراییخانواده

 رابطه وجود دارد. گراییخانواده: بین مدرنیته و پژوهش فرضیه کلی

 پژوهش: فرعی فرضیه های

 دارد. وجود رابطه گراییخانواده و عقالنیت بین -

 .دارد وجود رابطه گراییخانواده و فردگرایی بین -

 .دارد وجود رابطه گراییخانواده و زنان اشتغالنگرش به  بین -

 ، ارایه شده است.۱ظری تحقیق در نمودار مدل ن
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 تحقیق نظری مدل :۱نمودار

 تحقیقروش -۳
 نیتبیی پژوهشهای زمره در باشد کهمی تحلیلی توصیفی، یشیوه به و کمی نوع از تحقیق این

ها دهآوری دا. پس از جمعباشدمی کاربردی هدف، حیث از و گرفته قرار گراییاثبات پارادایم در و

و تحلیل مسیر و رگرسیون  1اساسپیاس افزاربا ابزار پرسشنامه به تحلیل آن با استفاده از نرم

 پرداخته شده است.

 ۱۹اصفهان اعم از زن و مرد و در محدوده سنی  شهر شهروندان حاضر تحقیق آماری جامعه

 برابر ۱۳۹0 سال مسکن و نفوس سرشماری اساس بر آنها تعداد که باشدمیسال  6۵تا 

 کوکران فرمول با استفاده از .(۱۳۹۳اصفهان، شهرداری آماری سالنامه)باشدمینفر۱۹08,۹68با

 با شده و محاسبه %۹۹با سطح اطمینان  نفر 66۵ برابر مطلوب نمونه بزرگ، حجم جمعیت برای

 محالت جمعیت اساس بردر ابندا  ،باشدمی ناهمگن اصفهان شهر جمعیت که این به توجه

سهمیه هر منطقه مشخص و سپس بر اساس نمونه گیری  ،ونی طبق منطقه بندی شهرداریمسک

 سال ۱۹-6۵ سن بودن دارا تحقیق، به افراد ورود مالک تصادفی پاسخگویان انتخاب شدند.

تقل مس انتظار می روند بنوانندکه در سن ازدواج بوده و  باشدمی( باالتر سنی گروهای و جوانان)

 صورت پرسشنامه دو وسیله به نیاز مورد اطالعات آوری جمع .دهندخانواده شده و یا تشکیل 

و پرسشنامه محقق ساخته در خصوص  گراییخانواده استاندارد ی پرسشنامه شامل؛ که گرفته

 .باشدمیتغال زنان شفردگرایی، عقالنیت و نگرش به ا

هار بعد مقدم بودن ( بر اساس چ۲00۳)2توسط استیدل و کانترپراس گراییخانوادهمقیاس 

 

1- spss   

2- Steidl & Kantrpras 

 عقالنیت

 فردگرایی

 گراییخانواده مدرنیته

نگرش به 

 اشتغال زنان 
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 ۱8افتخار و شرافت خانوادگی، هم پیوندی خانوادگی و مطیع خانواده بودن با  خانواده بر فرد،

 ،در ایران .گردیده استاعالم  8۳/0ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه که طراحی شده گویه 

 اقدام به معلم( جهت سنجش اعتبار و پایایی مقیاس در مراکز تربیت ۱۳۹۲) رجبی و عباس پور

انجام تحلیل عاملی اکتشافی به سه بعد مطیع خانواده بودن، مقدم بودن خانواده  با و بررسی تموده

 نیز لفای کرونباخ کل مقیاسآافتخار و شرافت خانوادگی در ایران دست یافتند.  بر فرد،

شنامه این پرس هکایرانی استفاده شده  گراییخانوادهمحاسبه گردید. تحقیق حاضر از مقیاس ۷۳/0

بررسی و طراحی گردیده ران ایجامعهو شرایط فرهنگی و اجتماعی ای ی هستههاخانوادهبر اساس 

 است.

در این  متغیرهای مستقل استفاده شده است.جهت بررسی  ساخته محقق یپرسشنامه

ورد مو همچنین نگرش به اشتغال زنان مدرنیته )عقالنیت و فردگرایی(  هایمولفهپرسشنامه، 

 و یحسابگر نگری، آینده خانوادگی، و فردی منافع ابعاد در عقالنیت سنجش قرار گرفته است.

رقابت در  یی چونهاشاخصبا فردگرایی  و گرفته قرار سنجش مورد گویه ۹شناسی در  وقت

اشتغال زنان نگرش به و گویه  8با کمک  و خوداتکایی عالیق شخصی، منافع فردی درون خانواده،

نان به عنوان آویه در ارتباط با نگرش به حضور زنان در جامعه و اشتغال آنان و وظایف گ 8در 

تا  ۱مورد سنجش قرار گرفته است. این گویه ها در طیف لیکرت بین همسر و عضو فعال جامعه 

 داوری و قضاوت بر مبتنی صوری اعتبار از تحقیق اعتبار و روایی برای نمره گذاری شده و ۵

ی عقالنیت از اعتبار صوری با جهت بررسی اعتبار پرسشنامه .است شده فادهاست متخصصان

ریب از ض پایاییهت بررسی جمراجعه به اساتید علوم تربیتی و جامعه شناسی استفاده و 

و اشتغال زنان   ۷۱/0، فرد گرایی۷0/0این ضریب در متغیر عقالنیت آلفاکرونباخ استفاده شده که 

  محاسبه شده است. ۷۹/0

 :وابسته تغیرم
. است گرفته قرار بررسی مورد نگرشی بعد در وابسته متغیر عنوان به گراییخانواده

 و دیفر هویت یک شامل که شود می تعریف فرهنگی ارزش یک عنوان به نگرشی گراییخانواده

 تقابل وفاداری، قوی هایاحساس داشتن و فرد گسترده و ایهسته یهاخانواده به قوی دلبستگی

 نظری دیدگاه اساس بر .(۲۷: ۱۳۹۲ پور، عباس و رجبی)است خانواده اعضای بین در همبستگی و

 خانواده اعضای رفاه و وفاق آسایش، به نسبت افراد گیریجهت و گراییجمع ماهیت ،گراییخانواده

 .دهدمی نشان را
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 متغیرهای مستقل:

النی شدن عبارت است از سازمان از پیامدهای مهم مدرنیته، عقالنیت است. عق یکی عقالنیت:

ی شناخت دقیق مناسبات میان های گوناگون بر پایهدادن به زندگی، با تقسیم و همسازی فعالیت

ضر در تحقیق حا .انسانها، ابزارها و محیطشان، به منظور تحصیل حداکثر کارایی و بازده بیشتر

 مورد گویه ۹ در شناسی وقت و بگریحسا نگری،آینده خانوادگی، و فردی منافع ابعاد در عقالنیت

 گرفته است. قرار سنجش

فردگرایی: در بینش فردگرایانه، اصالت به فرد داده شده و همه ی قوانین و احکام جمعی بر 

های فردی توصیف شده و انسان در برابر تمامی اساس احکام فردی، انگیزه، قدرت، اعتقاد و قابلیت

د و صاحب اختیار و مسئول اعمال خویش است به طوری که ها موجودی آزااجبارها و محدودیت

. در تحقیق حاضر فردگرایی دهدمیاعمال خود را آزادانه و آگاهانه و بنا به تصمیم شخصی انجام 

 ،خانواده درون در رقابت چون ییهاشاخص با در خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. فردگرایی

 گویه سنجیده شده است. 8 کمک با ییخوداتکا و فردی منافع شخصی، عالیق

د یا مفیو ارزیابی زنان و مردان از ، نگرش تصور این متغیر بر اساس نگرش به اشتغال زنان:

 غال. نگرش به اشتاستمورد سنجش قرار گرفته  نامناسب بودن اشتغال زن و تاثیر آن در خانواده

 به آنان وظایف و آنان اشتغال و هجامع در زنان حضور به نگرش با ارتباط در گویه 8 در زنان

 .است گرفته قرار سنجش مورد جامعه فعال عضو و همسر عنوان

 یافته های پژوهش-4

درصد پاسخگویان را مردان تشکیل  ۵/۵0درصد را زنان و  ۵/4۹نفر پاسخگو  66۵از میان 

اسخگویان باشند. میانگین سن پدرصد مجرد می۹/4۵درصد متاهل و 6/۵0دهند. از این میان می

قابل ذکر است چون از . باشدمیسال  ۲6مربوط به سن  نسبی بوده که بیشترین فراوانی ۵/۳0

طیف لیکرت با نمره دهی از یک تا پنج در پرسشنامه استفاده شده، پس از جمع نمرات و محاسبه 

ت که حاکی از آن اس ۱جدول شماره های دادهمالک بوده است.  ۵میانگین، میانگین از نمره کل 

 از حد متوسط باالتر است.  فردگرایی متغیر استثنای ی ابعاد متغیرها بهمیانگین کلیه
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 های توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته ی تحقیق:  شاخص۱جدول 

 انحراف استاندارد 5میانگین از  متغیر

 وابسته
نگرش به 

 گراییخانواده

 8۲/0 6۲/۳ حمایت خانواده

 6۳/0 64/۳ گیافتخار و شرافت خانواد

 ۲۱/۱ 6۵/۳ مطیع خانواده بودن

 ابعاد مدرنیته مستقل
 ۹۲/0 4/۳ عقالنیت

 ۵۲/۱ 8/۲ فرد گرایی

 ۱۱/۱ 4/۳ نگرش به زنان اشتغال  مستقل

 آزمون فرضیه ها -4-۱
 یرسونپ همبستگی آزمون رابطه وجود دارد: نتایج گراییخانوادهبین عقالنیت و  -فرضیه اول

 است آن یدهنده نشان این .باشدمی ۳4۲/0 با برابر همبستگی ضریب میزان که ستا آن گویای

دارد؛ از آنجایی که سطح اطمینان تحقیق  وجود همبستگی گراییخانواده و عقالنیت بین که

 می 00۱/0 با برابر و 0۱/0 از کمتر ( p) معناداری سطح درصد اطمینان است،۹۹ حاضر در سطح

 ررسیب است. معنادار متغیر دو بین آمده دست به همبستگی ضریب که است آن گویای باشد و

 ابطهر عقالنیت و گراییخانواده ابعاد بین که دهدمی نشان گراییخانواده ابعاد و عقالنیت یرابطه

باید به این نکته توجه داشت در این پژوهش . دارد وجود دارآماری، معنی لحاظ از و مستقیم

انتخاب عقالنی و کنش عقالنی است و رفتارهای مبتنی بر عقالنیت موجب منظور از عقالنیت، 

 درصد6/۱۱ که است آن بیانگر تعیین ضریب افزایش خانوداده گرایی در نمونه شده است. میزان

 .باشدمی عقالنیت تاثیر تحت گراییخانواده تغییرات از

 یرسونپ همبستگی آزمون نتایجگرایی رابطه وجود دارد. بین فردگرایی و خانواده -فرضیه دوم

 است آن یدهنده نشان که باشدمی - ۱06/0 با برابر همبستگی ضریب میزان که دهدنشان می

 ارد.د وجود همبستگی و با توجه به عالمت منفی، رابطه معکوس گراییخانواده و فردگرایی بین

 آمده دست به مبستگیه ضریب و باشد می 006/0 با برابر و 0۱/0 از کمتر (pمعناداری) سطح

ه بین دهد کگرایی نشان میاست. بررسی رابطه ی فردگرایی و ابعاد خانواده معنادار متغیر دو بین

افتخار و شرافت خانوادگی و مطیع خانواده بودن و فردگرایی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. 

گونه که انتظار می رود در اما این رابطه بین حمایت خانواده و فردگرایی وجود ندارد. همان 

د. دهگرایی کاهش نشان میصورت ترجیح منافع شخصی بر منافع جمع گرایانه، میزان خانواده

گرایی تحت تاثیر فردگرایی درصد از تغییرات خانواده۱/۱میزان ضریب تعیین بیانگر آن است که 
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 باشد.می

 آزمون نتایجطه وجود دارد. گرایی راببین نگرش به اشتغال زنان و خانواده -فرضیه سوم

 نشان که باشدمی ۱0۲/0 با برابر همبستگی ضریب میزان که است آن گویای پیرسون همبستگی

 زانمی اگرچه دارد وجود همبستگی گراییخانواده و زنان اشتغال به نگرش بین است آن یدهنده

 گویای باشد و می 008/0 با برابر و 0۱/0 از کمتر (pمعناداری) سطح است. ضعیفی همبستگی

 است. بررسی رابطه ی نگرش معنادار متغیر دو بین آمده دست به همبستگی ضریب که است آن

دهد که بین مطیع خانواده بودن و نگرش به اشتغال گرایی نشان میبه اشتغال زنان و ابعاد خانواده

ت خانواده و نگرش به زنان رابطه معنی دار وجود دارد. اما بین افتخار و شرافت خانوادگی، حمای

دار آماری وجود ندارد. نگرش مثبت به اشتغال زنان موجب کاهش اشتغال زنان رابطه معنی

گرایی درصد از تغییرات خانواده۱گرایی نشده است. میزان ضریب تعیین بیانگر آن است که خانواده

 باشد.تحت تاثیر نگرش به اشتغال زنان می

 پیرسون :  نتایج آزمون همبستگی۲جدول 

 تغیر وابستهم                       

 متغیر مستقل

 گراییخانواده

حمایت 

 خانواده

افتخار و شرافت 

 خانوادگی

مطیع 

 خانواده بودن
 گراییخانواده

 عقالنیت

 ۳4۲/0 ۳84/0 ۲8۲/0 ۲۹0/0 همبستگی ضریب

 0/ ۱۱6 ۱4۷/0 0۷۹/0 084/0 مجذور همبستگی

p 00۱/0 00۱/0 00۱/0 00۱/0 

 فردگرایی

 -۱06/0 -080/0 -۱۳6/0 -0۵8/0 ضریب همبستگی

 0۱۱/0 0064/0 0۱8/0 00۳4/0 مجذور همبستگی

p ۱۳۲/0 00۱/0 0۱/0 006/0 

نگرش به 
 اشتغال زنان

 ۱0۲/0 ۱84/0 0۱۷/0 08۷/0 ضریب همبستگی

 0۱/0 0۳۳/0 000۲/0 00۷/0 مجذور همبستگی

p 0۲4/0 66/0 000/0 008/0 

 66۵ 66۵ 66۵ 66۵ هحجم نمون

و بررسی  (گراییخانوادهبه منظور بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )

متغیر وابسته را تبیین  این که مجموعه متغیرهای مستقل چند درصد از واریانس ) تغییرات (

یل مون تحلنتایج آز .استفاده شده استتحلیل رگرسیون  واز رگرسیون چند گانه  می کنند،

داری است و سطح معنی ۳۳/۱8برابر با  F، نشان می دهد که مقدار ۳واریانس در جدول شماره 
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می باشد بنابراین فرض وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر  .Sig= 00۱/0آن برابر با 

 کرد  دار بودن رابطه را تأییداطمینان می توان معنی %۹۹وابسته تأیید می شود و با احتمال 

 گراییخانواده: تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره ۳جدول

 F Sig مجذورمیانگین df مجموع مجذورات 

 00۱/0 ۳۳/۱8 ۳۳/6 ۵ 6۲/۳۱ اثر رگرسیونی

   ۳۵/0 ۵4۷ ۲/۱۹۲ باقیمانده

    ۵۵۲ ۷۹/۲۲۳ جمع

 گراییدهخانواتغییرات در  %۲/۱4دهد که حدود نشان می 4مقدار ضریب تعیین در جدول   

نمایش  ضریب همبستگی چندگانه را R= ۳۷6/0به وسیله ابعاد مدرنیته قابل تبیین است. مقدار 

. این ضریب نشان دهنده ی شدت همبستگی بین متغیرهاست. با توجه به نتایج حاصل دهدمی

اند هر گذاشتتاثی گراییخانوادهاز تحلیل رگرسیون، متغیرهایی که صرفاً به صورت غیر مستقیم بر 

مشخص گردید. بر این اساس، متغیر فردگرایی و نگرش به اشتغال زنان فقط به صورت غیر 

تاثیر گذاشته است. به عبارت دیگر این متغیرها پس از اثرگذاری  گراییخانوادهمستقیم بر متغیر 

 رایبض داری معنی اثر گذاشته اند. نتایج گراییخانوادهبر روی متغیر عقالنیت با ضریب بر روی 

 بر اساس beta میزان بیشترین بررسی از ، پسگراییخانواده با ارتباط در مستقل متغیرهای

 و شده همعادل وارد وابسته متغیر عنوان به است، دارا را میزان بیشترین که متغیری مسیر تحلیل

 ائهار تجربی مدل نهایت در و شود می سنجیده گراییخانواده با متغیرها مستقیم غیر نسبتهای

 .گردد می

 گراییخانواده:  نتایج آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره 4جدول 

 ضریب همبستگی چندگانه
R 

 ضریب تعیین

R Square 
 ضریب تعیین تعدیل شده

Adj. R Square 

 خطای استاندارد برآورد

St. Er. Of Etimate 
۳۷6/0 ۱4۲/0 ۱۳4/0 ۵۹/0 

 گراییخانواده با آنها مستقیم اثر که متغیرهایی گرددمی مشاهده ،۵در جدول  که همانگونه

. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون متغیرهایی باشدمیعقالنیت  متغیر شده، مشخص

اند عبارتند از: متغیر فردگرایی و تاثیر گذاشته گراییخانوادهمستقیم بر که صرفاً به صورت غیر

گر این متغیرها پس از اثرگذاری بر روی متغیر عقالنیت با نگرش به اشتغال زنان. به عبارت دی

اند. مجموع تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر اثر گذاشته گراییخانوادهضریب بر روی 
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دست آوردن این مقدار کل، باید ه . برای بدهدمیرا نشان  گراییخانوادهمستقل بر متغیر وابسته 

 .(6)جدول  یرمستقیم هر متغیر مستقل را با هم جمع کنیممقدارهای تاثیرهای مستقیم و غ

 گراییخانوادهداری رابطه ی همبستگی ضرایب متغیرهای مستقل با : نتایج معنی5جدول 

 B St. Er. beta T Sig. 

 000/0 ۲4/۷ ۳0۳/0 0۵4/0 ۳۹۳/0 عقالنیت

 ۷۲/0 -۳۵/0 --0۱۵/0 0۳4/0 -0۱۲/0 فردگرایی

 ۲۳۹/0 ۱۷/۱ 048/0 0۳۵/0 04/0 نگرش به اشتغال زنان

۳4/۲= Constant    

 اییگرخانواده: تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ۶جدول

 تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم 

 ۳0۳/0 ---- ۳0۳/0 عقالنیت

 00۱4/0 00۱4/0 ---- نگرش به اشتغال زنان

 0۵8/0 0۵8/0 ---- فردگرایی

 

 گیرینتیجهبحث و  -5
مدرنیته به عنوان یک جریان موثر در تحول ساختارهای اجتماعی بر نهاد خانواده به عنوان 

مدرنیته های اجتماعی در دوران معاصر تاثیر گذاشته است. ترین نهادترین و بنیادییکی از مهم

با  تری رازندگی راحت شرایطی را برای بشر فراهم نموده که قدرت انتخاب او را افزایش داده و

به گونه ای که برگشت به جامعه سنتی را نامحتمل  ،به همراه آوردهها کمک ابزارها و ماشین

ی هاشاخصگیری ازهدبا انداشته است. ن پیامدهای خوشایند و ناخوشایند اما همزما ؛کرده

نشان از و  مدرنیته در شهر اصفهان مالحظه شد که این شاخصها از حد متوسط باالتر بوده

نیز در بین ساکنین شهر  گراییخانوادهمیانگین . جریان مدرنیته استاز  تاثیرپذیری جامعه

اصفهان از سطح متوسط باالتر است که بازگو کننده توجه و اهمیت خانواده و ارزشهای آن در 

این پژوهش در حاصل از پژوهش مشخص می شود که  بین پاسخگویان است. با بررسی نتایج

همچنان اهمیت  گراییخانوادهند که نشانه های یک جامعه مدرن قابل مشاهده است، اما هرچ

آن  و از کردهخانواده و ارزشهای آن تغییراتی را بر اساس مدرنیته تجربه  .باشدمی شته و باالدا

د زاآ این موضوع با تحقیقات تاثیر می پذیرد اما این موضوع به معنای از بین رفتن خانواده نیست.
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( همخوانی ۱۳۹۳) (، فرهمند و همکاران۱۳۹4(، مدیری و مهدوی )۱۳8۱ارمکی و همکاران)

 دارد. 

 نمونهر د گراییخانوادهبر  و مثبت عقالنیت به عنوان یکی از ابعاد مدرنیته تاثیر مستقیم

در این پژوهش عقالنیت رفتار مبنتی بر خردورزی و تصمیم و انتخاب  آماری پژوهش داشته است.

النی در مقابل رفتار سنتی تعریف گردیده و مشخص شد با افزایش عقالنیت، از اهمیت خانواده عق

ل قاب محسوب می شود. گراییخانوادهنه تنها کاسته نشده بلکه حتی عاملی در جهت افزایش 

ته ند در جامعه فعالیت داشتوانمیتوجه است نگرش به اشتغال زنان و در نظر گرفتن این که زنان 

قابل در مند مثبت بوده و عقالنیت بر این موضوع تاثیر مثبت و مستقیم گذاشته است. باش

فردگرایی بیشتر به معنای  ده است.در نمونه آماری ش گراییخانوادهفردگرایی موجب کاهش 

راد اف ترجیح خود و انتخاب بر مبنای منافع شخصی در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

ایی را که درباره جهان اجتماعی، خود، آینده و شرایط زندگی دارند، وارد جهانی هجامعه، اندیشه

که آن را توصیف می نماید. بدین سان، آن را به طور بنیادی تغییر می دهند. در چنین  کنندمی

ای که در زندگی جمعی به دانش های تخصصی دارند، شرایطی، افراد جامعه با دسترسی گسترده

: ۱۳۹۱.) طشت زر و همکاران، کنندمییت شخصی شان را خودشان تعیین سبک زندگی و هو

می قرار عمل مالک فردی اهداف یا و فردگرایانه منافع مبنای بر فقط زندگی سبکاگر ( ۹۹

یا منافع جمعی  و ارزشی نظام با که گردیممی مواجه هایی کنش با گاه روزمره زندگی در ،گیرند

اهده قابل مش در زندگی خانوادگی نیزو  فرد و انتخابهای ترجیحات این موضوع درو  است تضاد در

وجب مدر دنیای مدرن  خاب عقالنیتان از طرفی احساس ناامنی ناشی از مدرنیته و در مقابل .است

برای خود باشند و چون تمامی نهادهای دنیای مدرن و شده که افراد بیشتر بدنبال کسب امنیت 

به خوبی موجب جلب اعتماد فرد و در نتیجه ایجاد امنیت در وی  نظام های انتزاعی نتوانسته

و بر روی حمایت های  به دنبال کسب امنیت و آرامش استدر محیط خانواده خود گردد، او 

در خانواده اعتماد  رن حساب کنند.خانوادگی به عنوان یکی از راههای کاهش تنش های دوران مد

این اعتماد مبتنی بر یک انتخاب عاقالنه بر قابلیت  .(۱۲0۱، 2شکل می گیرد.)مولرینگ 1عقالنی

فرد دیگری اعتماد کرد و احتمال اعتماد  هب توانمیگیرد که مبنا شکل می این اعتماد است که بر

ی ناما توجه مفرط به خانواده مبتتر از سوء استفاده طرف مقابل است. محتمل ،کردن در این رابطه

د تهدیدی برای کاهش سرمایه اجتماعی نیز محسوب توانمیهایت بر عقالنیت و فردگرایی در ن

 

1- Rational trust 
2- Möllering  
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و  گراییخانوادهباال بودن  .دهدمی اش اهمیتکس فقط به خود و خانواده شود به گونه ای که هر

به شکلی مدرن شده اند که ی ایرانی هاخانواده دهدمینشان  تحقیقبرخی ابعاد مدرنیته در این 

ی ایرانی در سبک زندگی و حتی نگرش هاخانواده تن خانواده نیست.الزاما به معنای از بین رف

وده بباالتر از متوسط  هامدرن شده اند. از جمله در خصوص نگرش به اشتغال زنان میانگین پاسخ

ته در مدرنیتحقیق نشان داد که این  .باشدمیموثر  گراییخانوادهبر  به صورت غیرمستقیم که

افزایش احساس امنیت  که سبب ده که خانواده به عنوان مکانیی ایرانی موجب شهاخانواده

 که حال عین در ایران در خانواده های دگرگونی .کنداهمیت خود را حفظ  ،گرددمی وجودی 

 رشگست و جغرافیایی تحرک ضرورت جمله از امروزین نیازهای و وسیع شهرگرایی صنعت، معلول

 سنتی یهاارزش تعارض بازگوی اعتبار این به و یاقتصاد و اجتماعی هایفعالیت در زنان حضور

 و هاسنت تداوم از و اخالقی و دینی هایارزش به جامعه پایبندی از اما است، جامعه در نوین و

 ایران در خانواده جدید نسل گیریشکل در آن اهمیت و خویشاوندی مناسبات بر حاکم رسوم

واده و انرا با اشکال جدیدی از خ ما جامعه،یته بر تاثیر غیرقابل تردید مدرن .توانمی حکایت نیز

 و مبتنی بر در حوزه خانوادهعقالنی  تصمیمات رسدبه نظر میو ارزشهای آن روبرو خواهد کرد 

گیری و این نشان دهنده شکل صورت گیرد به عنوان عضو خانوادهافراد  حفظ خانواده و منافع

و  رانی استایجامعهگار با ساز که باشدمی هنگیو متناسب با ارزشهای فر نوعی مدرنیته بومی

گیری مناسبات جدید در روابط زنان و مردان و اشکال هرچند احتمال شکل که دهدمینوید 

خانواده و ارزشهای ان در جامعه همچنان  جدید خانواده و روابط خویشاوندی محتمل است، اما

زیر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادهای انتها در  اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.

 ارائه می شود:

جامعه در بسیاری از ابعاد ذهنی و عینی مدرن شده است. در کنار ورود مدرنیته خانواده 

اهمیت زیادی در جامعه داشته و باید مسئولین توجه الزم به آموزش به نسل جوان کشور در 

الزم است تا رسانه های جمعی با تهیه  معطوف داشته و سالمت جامعه و توسعه پایدارزمینه 

برنامه ها و ارسال پیام هایی به مخاطبین، ضمن تشویق افراد به استفاده از خرد در زمان تصمیم 

، افراد را به شرکت در فعالیتهای منافع فردیتصمیات عجوالنه و بر مبنای و خودداری از گیریها 

تشویق نموده تا از رشد اجتماعی و مراسم جمعی به خصوص شرکت در مناسبات فامیلی 

جلوگیری شده و وجه جمع گرایی تشویق گردد تا در محدوده خانواده هسته ای فردگرایی 

میمات افراد نیز بیشتر تحت تاثیر مناسبات جمعی و با توجه به منافع مشترک با سایرین صت

 اتخاذ شود.

خصوص پرسشنامه ای روبرو شده در این پژوهش در ههمچنین با توجه به محدودیت
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ی هاشاخصپیشنهاد می شود سایر پژوهشگران اقدام به بررسی سایر  گراییخانوادهاستاندارد 

ی ایرانی و بررسی آن در سایر جمعیت های هاخانوادهمتناسب با فرهنگ جامعه و  گراییخانواده

 .آماری نمایند

 منابع

 اجتماعی فرهنگی تغییرات ندرو (.۱۳8۱) طاهره ،جزائی و مهناز ،زند ؛تقی ،ارمکی آزاد 

 و 44 ،(س) الزهرا دانشگاه انسانی علوم پژوهشی علمی نامهفصل  .نسل سه طی تهرانی

4۵، ۱-۲4. 

 تحلیل ارزشهای سنتی و مدرن در سطوح خرد  .(۱۳8۵) ملکی، امیر و آزاد ارمکی، تقی

  .۹۷-۱۲۱، ۳0، نامه علوم اجتماعی .و کالن

 بررسی نقش گذار جمعیتی . (۱۳۹۱)اظمی پور، شهال ک و قاسمی، وحید حمدی، وکیل؛ا

 -۱0۲، ۱، مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زناندر تغییرات جامعه شناختی خانواده، 

8۱. 

 ،تهران .وتر مریم ترجمه .صنعتی جوامع در فرهنگی تحوالت .(۱۳8۲) رونالد اینگلهارت :

 کویر انتشارات

 ،محمد مترجم .گوناگون فرهنگهای حوزه در خانواده تحوالت .(۱۳8۳) جمشید بهنام 

 .ماهی نشر: تهران .پوینده جعفر

 از ایران در مدرنیته به نگاهی .(۱۳۹0) محمد نیک، گرامیانحمیدرضا و پور، جالیی 

 دانشکده اجتماعی علوم مجله .گیدنز ناب رابطه مفهوم ارزیابی شخصی، روابط دریچه
 .۱۹ -۵۲ ،۱ هد،مش فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

 شناختی جامعه نگرش. (۱۳۹۲) منصوره لوالآور، و فسایی صادقی غالمرضا، جمشیدیها 

 رهنگف در زن نشریه تهران، در خانواده تحوالت در جنسیتی نظر از مدرن فرهنگ تأثیر بر

 .۱8۳-۱۹8 (،۲)۵ هنر، و

 ،فارسی نسخه روایی و پایایی بررسی .(۱۳۹۲) اهلل ذبیح پور، عباس و غالمرضا رجبی 

 .۲۵-4۲(، ۱4)4 ،تربیتی گیری اندازه فصلنامه .گرایی خانواده مقیاس

 ( ،نقش رسانه۱۳۹۱رضایی، مریم ،) نامه فرهنگ ، فصلهاخانوادهها در تغییرات فرهنگی

 .۲۹-۵۲، ۳۱مردم ایران، 

 چاپ و انتشارات موسسه تهران: .ایرانی زن هویت در تاملی .(۱۳8۷) مریم، جاه، رفعت 

 .تهران شگاهدان
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 ،خلیل یترجمه .مدرن شناسی جامعه نظریه .(۱۳۹0) جی داگالس گودمن،و جورج ریتزر 

 .شناسان جامعه انتشارات :تهران .زاده لطفی عباس و میرزایی

 ،تهران .غفاری غالمرضا یترجمه .شناختی جامعه ینظریه اعتماد؛(. ۱۳86) پیوتر زتومکا :

 .نی نشر

  اصفهانسازمان ثبت احوال استان ،http://eocr.ir/. 

  نشریه  .یم و تربیتعلفلسفه مدرنیته و نقش آن در ت .(۱۳8۵)سلطان القرایی، خلیل
 .۷-4۵، ۱۹۹، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 نگاه از مدرنیته و دین (.۱۳۹۱) جواد وصاف، روحانی و حسین حیدری، ؛فریبا زر، طشت 

 .۹۱-۱۱6 ،۱۱ ،ادیان ژوهشیپ علمی نامهفصل دو .گیدنز آنتونی

 زن مجله .ایران درسی متون در زنان اشتغال الگوهای بازنمایی (.۱۳۹0) یعقوب فروتن 
 .۳۹-80 (،۲) ۹ ،سیاست و توسعه در

 مؤلفه تأثیر .(۱۳۹۳) فرزانه ماندگاری، و زهره ،پارسائیان یاسین؛ ،پور خرم ؛مهناز ،فرهمند 

 فرهنگی تحقیقات نامهفصل .یزد شهر یهادهخانوا خویشاوندی حمایت در نوگرایی های
 .۱۷۷-۱4۹(، ۳)۷ ،ایران

 ،طبقه تاثیر شناخت .(۱۳8۹) زهرا ذاکری، و رسول ربانی، ؛فریدون وحیدا، ؛وحید قاسمی 

 شناسی جامعه مجله .اصفهان شهر در نوگرایی جریان به نسبت نگرش بر اجتماعی
 .68- 4۳ ،۳۷ ،کاربردی

 عوامل برخی بررسی .(۱۳۹4) زهرا افشاری و حامد ،اییعط سعیدی ؛محمد زاده عباس 

 .(زنجان شهر متأهل زنان: مطالعه مورد) طالق به زنان گرایش بر مؤثر مدرنیته جریان

 .۲۵-44 ،(۹)4 ،اجتماعی نظم و امنیت راهبردی های پژوهش مجله

  ،ریه اجتماعی کالسیک: مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، (. نظ۱۳8۲) یانکرایب
 .نشر آگه :تهران .ترجمه شهناز مسمی پرست .دورکیم، زیمل

 ،مرکز نشر: تهران .ثالثی محسن ترجمه. مدرنیته پیامدهای .(۱۳۷۷) آنتونی گیدنز. 

 ،انتشارات: تهران .ثالثی محسن ترجمه .راست و چپ فراسوی .(۱۳8۲) آنتونی گیدنز 

 .علمی

 ،تهران ر.پو جالئی محمدرضا ترجمة. جهانی اندازهای چشم(. ۱۳84)آنتونی  گیدنز :

 .نو ح طر انتشارات

 ،نی نشر: تهران .موفقیان ناصر ترجمه .تشخص و تجدد .(۱۳8۵) آنتونی گیدنز. 

 در خانوادگی مدرن پست یهاارزش .(۱۳۹4) صادق محمد ،مهدوی و فاطمه ،مدیری 
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 .۲8۱-۲۹6 ،(4۳)۱۱ ،پژوهشی خانواده نامه فصل .تهران شهر

 ،مریدی سیاوش و گیوی مردانی اسماعیل ترجمه .شدن جهانی .(۱۳۷۹) مالکوم واترز. 
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