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تحوالت و چالش هاي ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ايران:
يک مرور نظام مند1

علی رحیمی2 و حجیه بی بی رازقی نصرآباد3 

چکیده
ــه  ــادی را تجرب ــران دگرگونی هــای زی ــه ای ــب کشــورها و از جمل ــاد اجتماعــی اســت کــه در اغل ــن نه ــواده مهمتری خان
ــی در  ــوادة ایران کــرده اســت. هــدف اصلــی ایــن مطالعــه، بررســی تغییــرات و چالش هــای ســاختاری و کارکــردی خان
دورة معاصــر اســت. جهــت نیــل بــه ایــن هــدف، از روش تحقیــق مــرور سیســتماتیک یــا نظام منــد بهــره گرفتــه شــده 
اســت. در ایــن مطالعــه، طــی مراحــل مختلــف جســتجو، 426 ســند جمــع آوری گردیــد. از ایــن تعــداد، 404 ســند در 
مرحلــه بررســی اولیــه، مرحلــه تطابــق بــا معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق و مرحلــه داوری علمــی و روش شناســی 
ــرات و  ــق، تغیی ــن تحقی ــدند. در ای ــاب ش ــا انتخ ــی یافته ه ــتخراج و بررس ــرای اس ــه ب ــت، 22 مطالع ــذف، و در نهای ح
چالش هــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در ذیــل 23 مقولــة ســاختاری و کارکــردی مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
اســت. به طــور کلــی، بارزتریــن تحــوالت خانــواده در ایــران بــر »ابعــاد خانــواده«، »ســبک زندگــی«، »ازدواج«، »طــاق«، 
ــان«، »ســطح ســواد، آگاهــی، نگرش هــا  ــگاه جنســیتی و توزیــع قــدرت«، »اشــتغال زن ــی اعضــاء«، »جای »روابــط درون
ــای »ازدواج«،  ــز در حوزه ه ــاد نی ــن نه ــای ای ــترین چالش ه ــت. بیش ــز اس ــدآوری« متمرک ــاء« و »فرزن ــق اعض و عای

ــای جنســیتی« مشــاهده می شــود.  ــدرت و نقش ه ــاختار ق ــواده« و »س ــط درون خان »طــاق«، »رواب
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مقدمه

ــی در  ــای اجتماع ــن نهاده ــی از مهمتری ــدد، یک ــای متع ــورداری از کارکرده ــاظ برخ ــه لح ــواده ب خان
طــول تاریــخ بشــر به شــمار مــی رود. ایــن نهــاد بــه  رغــم جایــگاه واالی خــود، طــی ســده و خصوصــاً 
دهه هــای اخیــر در حــال تجربــة تغییــر و تحــوالت عمیقــی اســت. تحوالتــی کــه بــه منطقــه یــا کشــور 
ــی یافتــه اســت )کنســتانس1، 1990؛ برگــز2، 1994؛ رایمــو3   خاصــی محــدود نیســت و نمــودی جهان
و همــکاران، 2018(. ایــن تحــوالت در همــة جوامــع از شــدت و میــزان یکســانی برخــوردار نیســت و 

ــر آن مترتــب اســت )آزاد ارمکــی و همــکاران، 1382: 3(.  درجــات مختلفــی ب
ــت.  ــخیص اس ــل تش ــاوت، قاب ــًا متف ــدگاه کام ــواده، دو دی ــوالت خان ــف تح ــم و کی ــا ک ــاط ب در ارتب
ــد.  ــی می کنن ــد تلق ــواده در دوره جدی ــای زوال و فروپاشــی خان ــه معن ــواده را ب ــرات خان ــده ای تغیی ع
ااولیــن متفکــران مدافــع منســوخ شــدن خانــواده، افاطــون در دوره قدیــم و مارکــس و انگلــس در دوره 
جدیدنــد. آنهــا بــا واگــذاری کارکردهــای خانــواده بــه نهادهــای دیگــر، ضرورتــی بــرای بقــای خانــواده 
ــواده  ــاالری، فروپاشــی خان ــد مردس ــز در نق ــی از فمنیســت ها نی ــد، برخ ــل نیســتند. در دوره جدی قائ
ــل،  ــد )آزاد ارمکــی، 1389: 119-120(. در مقاب ــه مردســاالر می دانن ــان از جامع ــا راه نجــات زن را تنه
رویکردهایــی از قبیــل کارکردگرایــی، تکامل گرایــی و ســاختارگرایی، بــه بقــاء و تغییــر خانــواده به طــور 
ــوت  ــم، تالک ــت، دورکی ــر از اندیشــه کن ــاختاری متأث ــان س ــان می اندیشــند. برخــی کارکردگرای هم زم
ــا  ــه ب ــوی ک ــد. به نح ــارهای بیرونی ان ــق فش ــواده از طری ــری خان ــی تغییرپذی ــن مدع ــونز و مرت پارس
ــن  ــد. ای ــی رخ می ده ــز تغییرات ــواده نی ــردی خان ــام کارک ــه، در نظ ــراد و جامع ــای اف ــر در نیازه تغیی
ــرای  ــر را ب ــکان تغیی ــواده، بیشــترین ام ــرای شــالوده خان ــداری نســبی ب ــرش پای ــدگاه، ضمــن پذی دی
ــا قبــول اینکــه نحــوه و میــزان بــرآورده کــردن نیازهــای جامعــه از طریــق خانــواده  آن قائــل اســت. ب
یکســان نخواهــد بــود، در هــر دوره یــا در هــر جامعــه خــاص، متناســب بــا تغییــر در نیازهــا و وظایــف، 
ــه  ــوس، 1991(. ب ــل از هاراالمب ــی، 1389: 120، به نق ــد )آزاد ارمک ــد ش ــول خواه ــار تح ــواده دچ خان
هــر ترتیــب، »خانــواده، خــود پدیــده ای اســت کــه بــه بیــان گورویــچ، هــر لحظــه در حــال دگرگونــی 

1- Constance
2-Burgess 
3- Raymo
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ــادن3، و بازســاختی شــدن4  برخــوردار اســت.  ــوده و از فراگردهــای1 ســاختی شــدن2، از ســاخت افت ب
لــذا، هرگونــه نگرشــی بــه خانــواده بایســتی نگرشــی پویــا و دیالکتیکــی باشــد«. )مهــدی، 1354: 63(. 
امــا در بســتر تحــوالت جهانــی خانــواده، خانــوادة ایرانــی نیــز در ابعــاد مختلــف ســاختاری و کارکــردی 
متحــول شــده اســت. ایــن تحــوالت کــه بیشــتر در دهه هــای اخیــر رخ داده5 )آزاد ارمکــی،1386: 65 و 
ــت.  ــته اس ــال داش ــز به دنب ــی را نی ــا چالش های ــی حوزه ه ــکربیگی، 1388: 120(، در برخ ــی و ش معین
بررســی پیشــینه تحقیقاتــی گویــای آن اســت کــه در ایــران، تحقیقــات متعــددی در ارتبــاط بــا تحــوالت 
ــا »زمــان شــروع« تغییــرات  ــواده صــورت گرفتــه اســت. در ایــن تحقیقــات، هرچنــد در ارتبــاط ب خان
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــورد، ام ــم می خ ــه  چش ــبی ب ــر نس ــی، اتفاق نظ ــوادة ایران ــه خان ــوس و قابل توج محس
»ابعــاد« و »وســعت« تغییــرات رخ داده و چالش هــای بــروز یافتــه در ایــن نهــاد اجتماعــی، اتفاق نظــر 
ــوالت  ــی از تح ــر بخش ــک ب ــده، هری ــام ش ــات انج ــه مطالع ــوی ک ــود. به نح ــاهده نمی ش ــی مش چندان
ــة  ــال، در مطالع ــوان مث ــد. به عن ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس ــا را م ــده و آنه ــز ش ــواده متمرک ــده خان عم
ســرایی )1385( کــه بــه بررســی تغییــرات خانــواده ایرانــی در جریــان گــذار جمعیتــی پرداختــه شــده 
ــه ازدواج،  ــواده، همســرگزینی، ســن ازدواج، مضیق ــه شــکل خان ــی ازجمل ــد حــوزه اصل ــر چن اســت، ب
دوام ازدواج و همچنیــن فرزنــدآوری تمرکــز گردیــده اســت؛ یــا اینکــه در پژوهــش میرمحمدرضایــی و 
همکارانــش )1396(، تحــوالت بُعــد خانــواده، فرزنــدآوری، تعــداد و ســن ازدواج، تجــرد قطعــی، طــاق 
ــت  ــن، حقیق ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــوار م ــت خان ــان سرپرس ــد زن ــن درص و همچنی
ــی ایــن اســت کــه ایــن تحقیقــات  ــواده ایران مشــهود از تحقیقــات انجام شــده در زمینــه تحــوالت خان
ــواده ایرانــی و چالش هــای احتمالــی موجــود در آن  به صــورت خــاص، تصویــر جامعــی از تحــوالت خان

ــد.  ــه نمی دهن ارای
ــات  ــای مطالع ــر مبن ــد6 و ب ــرور نظام من ــق م ــا اســتفاده از روش تحقی ــاش دارد ب ــه پیــش رو ت مطالع
ــش روی آن در  ــای پی ــی و چالش ه ــواده ایران ــوالت خان ــع از تح ــبتاً جام ــری نس ــه، تصوی صورت گرفت
ــه: در دورة معاصــر،  ــن اســت ک ــه ای ــن مطالع ــن، ســؤال اساســی ای ــد. بنابرای دوره معاصــر نشــان ده

1- Processes
2-Structuralization
3-Disstructuralization
4- Restructuralization

5- تحوالت محسوس خانواده در ایران، به آغاز برخورد جامعة ایرانی با تمدن غرب و جریان نوسازی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور 
)مصادف با دورة حکومت ناصرالدین شاه قاجار( نسبت داده می شود.

6- Systematic Review
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ــا  ــرات، ب ــن تغیی ــان ای ــوده و در جری ــردی ب ــرات ســاختاری و کارک ــی شــاهد چــه تغیی ــوادة ایران خان
ــر  ــؤال دیگ ــه دو س ــود ب ــعی می ش ــؤال، س ــن س ــار ای ــت؟ در کن ــده اس ــه ش ــی مواج ــه چالش های چ
نیــز پاســخ داده شــود. اینکــه: آیــا چالش هــای خانــوادة ایرانــی در طــول دورة معاصــر تغییــر کرده انــد 
ــواده متفاوتنــد  ــد تغییــرات و چالش هــای خان ــوع و رون ــا در مناطــق مختلــف کشــور، ن ــا خیــر؟ و آی ی
ــوزه تحــوالت و  ــات انجــام شــده در ح ــود، مطالع ــاش می ش ــن ت ــه همچنی ــن مطالع ــر؟ در ای ــا خی ی
چالش هــای خانــواده در ایــران، بــه لحــاظ روش شــناختی مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار گیرنــد. بــا انجــام 
ایــن تحقیــق و تحقیقــات تکمیلــی، می تــوان ضمــن پــی بــردن بــه عمــق، جهــت و میــزان همســویی 
یــا ناهمســویی تحــوالت خانــوادة ایرانــی، در مــورد چشــم انداز و آینــده ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی نیــز 
قضــاوت کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات ناهمســو و ناهمخــوان حوزه هــای مختلــف خانــواده، عاملــی 
ــه ســهم  ــه ب ــن مطالع ــج ای ــذا نتای ــه شــمار مــی رود، ل ــاد اجتماعــی ب ــن نه ــش  در ای ــروز چال ــرای ب ب
ــاختاری  ــف س ــای مختل ــادل حوزه ه ــظ تع ــراری و حف ــت برق ــزی در جه ــد در برنامه ری ــود می توان خ
ــر  ــت آن مؤث ــظ کلّی ــاً حف ــی و نهایت ــاد اجتماع ــن نه ــیب های ای ــش آس ــواده، کاه ــردی خان و کارک
ــا شناســایی خألهــای موجــود در حــوزة مــورد بررســی، در  ــد ب باشــد. همچنیــن ایــن مطالعــه می توان

ــع شــود.  ــد واق ــی مفی ــات آت ــی مناســب تحقیق جهت یاب

پیشینهنظریوتجربیتحقیق
ــل  ــن و تحلی ــل تبیی ــه عمــده قاب ــب دو نظری ــواده در قال ــاد خان ــی نه به نظــر می رســد تحــوالت جهان
اســت: »نظریــه نوســازی1« و »نظریــه گــذار جمعیتــی دوم2«. تأثیرپذیــری و تحــول ســاختار و کارکــرد 
ــن4  ــونز3 )1966(، ون دی ب ــه پارس ــددی ازجمل ــان متع ــوی محقق ــازی از س ــد نوس ــواده از فرآین خان
)1967(، مارگاویــو و مــان5 )1989(، جیلوهــا 6 )2009( و بربــر7 و همــکاران )2018( مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت. نظریــه نوســازی، بــا تأکیــد بــر تغییــرات ســاختی جوامــع )گــذار از اقتصــاد کشــاورزی بــه 
1 Modernization
2-Second Demographic Transition
3-Parsons
4- Van Den Ban
5- Margavio & Mann 
6- Jiloha
7- Barbar
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اقتصــاد صنعتــی(، تغییــرات خانــواده را بــه تغییــرات ســاختاری در زندگــی اجتماعــی به منظــور ظهــور 
ــره  ــی و غی ــوزش همگان ــان صنعتــی شــدن، شهرنشــینی و آم ــد اجتماعــی یعنــی جری نیروهــای جدی
ــرایط  ــر در ش ــا تغیی ــد ب ــازگاری نظام من ــوان س ــواده را به عن ــد و تحــوالت ازدواج و خان ــط می کن مرتب
ــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی تغییریافتــه در نظــر  ــا به عبارتــی انطبــاق ب ــی ی نظــام اجتماعــی پیرامون
ــده  ــا مطــرح کــردن ای ــام گــود1 )1963( ب ــی، 1384: 27-28(. ویلی ــرد )عباسی شــوازی و صادق می گی
ــواده و الگوهــای ازدواج  ــر خان ــرات نوســازی ب ــه گســتره تأثی ــواده، ب ــی در الگوهــای خان انقــاب جهان
ــاد  ــی، نه ــردی و اجتماع ــف ف ــد نوســازی در ســطوح مختل ــه فراین ــد اســت ک ــد و معتق اشــاره می کن
ــکاران، 1388: 74(. در  ــور و هم ــد )محمدپ ــرار می ده ــر ق ــاد آن را به شــدت تحــت تأثی ــواده و ابع خان
فرآینــد نوســازی، انشــقاق، گسســتگی و تضعیــف در بیــن عوامــل همبســته اجتماعــی به وجــود می آیــد 
ــردی و  ــر ســود و منفعــت ف ــال حداکث ــه به دنب ــای مجــزا به نظــر می رســند ک ــراد به صــورت اتم ه و اف
شــخصی خــود هســتند؛ یعنــی دغدغه هــای شــخصی بــر مصالــح جمعــی و قومــی اولویــت می یابــد و 
تغییــر در ایــده افــراد بــه ســمت ســکوالریته، مادی گرایــی، فردگرایــی و انزواطلبــی صــورت می گیــرد 

ــی، 1384: 28(.  ــوازی و صادق ــود )عباســی ش ــل می ش ــه فردمحــوری تبدی و خانواده محــوری ب
تحــوالت رخ داده در ســطح خانــواده، از طریــق نظریــه »گــذار جمعیتــی دوم« نیــز قابــل تبییــن اســت. 
ــواده  ــد. به نحــوی کــه مــدل خان ــواده اشــاره دارن ــه دو مــدل مختلــف خان گــذار جمعیتــی اول و دوم ب
بــورژوا کــه در پــس اولیــن گــذار قــرار داشــت، در گــذار دوم جایــش را بــه مــدل خانــواده فردگرایانــه 
ــر  ــواده به صــورت نهــادی نیرومندت ــان گــذار جمعیتــی اول، خان می دهــد. در واقــع، درحالیکــه در جری
ــی می شــود )ون دو کا، 2002: 6(. طــی  ــی دوم تلق ــذار جمعیت ــاد گ ــواده، نم ــف خان ــر شــد، تضعی ظاه
دهه هــای آخــر قــرن بیســتم، در کشــورهای اروپــای غربــی و شــمالی و مناطــق انگلیســی زبان خــارج 
از اروپــا بــا بــاروری پاییــن، تغییــرات شــگرفی در ســاختار، فرهنــگ و تکنولــوژی پیــش آمــد. مــازم بــا 
ایــن تغییــرات، تغییــرات مهمتــری نیــز در روابــط جنســی، ازدواج و خانــواده در ایــن کشــورها و مناطــق 
روی داد )ســرایی، 1387: 122(. در واقــع، در چنــد دهــة آخــر قــرن بیســتم، در ایــن کشــورها، خانــواده 
به عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی دگرگــون گردیــد؛ تکالیــف و تعهــدات مرتبــط بــا ازدواج رســمی دچــار 
ــادة  ــای جاافت ــه هنجاره ــدی ب ــترک، پایبن ــی مش ــاب زندگ ــد انتخ ــای جدی ــد؛ صورت ه ــایش ش فرس
ــع در مســیر تشــکیل  ــی وقای ــرد؛ ... و توال ــف ک ــی مشــترک را تضعی ــه زندگ ــده ب ــی الگودهن اجتماع

1- William Good
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ــرایی، 1387:  ــد )س ــارج گردی ــت خ ــده و یکنواخ ــت استانداردش ــترک ]و دوام آن[ از حال ــی مش زندگ
122-123، بــه نقــل از ســازمان ملــل، 2003(. لســتهاق و نیلــز1 )2002( در بیــان ویژگی هــای خانــواده 
در گــذار جمعیتــی دوم بــه مــواردی از قبیــل: افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج؛ کاهــش نســبت 
ــدد  ــای مج ــزان ازدواج ه ــش می ــل ازدواج(؛ کاه ــای اوای ــاق )طاق ه ــش ط ــرده؛ افزای ــراد ازدواج ک اف
متعاقــب طــاق و بیوگــی؛ کاهــش بیشــتر فرزنــدآوری متأثــر از بــه تأخیــر انداختــن آن و افزایــش ســن 
ــن؛  ــان زوجی ــی در می ــدی قطع ــش بی فرزن ــارج از ازدواج؛ افزای ــدآوری خ ــش فرزن ــدن؛ افزای ــد ش وال
ــش  ــن افزای ــکوفایی؛ و همچنی ــردی و خودش ــتقال ف ــل اس ــر از قبی ــطح باالت ــای س ــش نیازه افزای
ــز،  ــتهاق و نیل ــد )لس ــاره می کنن ــان اش ــادی زن ــتقال اقتص ــیتی و اس ــای جنس ــدی در نقش ه همانن

 .)331 :2002
در رابطــه بــا میــزان تحقــق تئــوری گــذار جمعیتــی دوم در ایــران، می تــوان بــه نظــر ســرایی )1385 
ــه کشــورهای  و 1387( در ایــن مــورد اشــاره نمــود. وی معتقــد اســت: ایــن نظریــه برخاســته از تجرب
لیبــرال، به طــور خــاص کشــورهای اســکاندیناوی اســت و میــزان صــدق آن در جوامــع خــارج از حــوزه 
ــذار(،  ــزی )تأثیرگ ــع مرک ــده او، در جوام ــه عقی ــت. ب ــف اس ــوه ضعی ــی وج ــرال در بعض ــی لیب فرهنگ
تغییــرات بیشــتر درون زا و خاســتگاه آنهــا محلــی اســت. حــال آنکــه در جوامــع پیرامونــی )تأثیرپذیــر(، 
اضافــه بــر شــرایط و عوامــل فعــال در محــل، تأثیــرات بیرونــی ناشــی از مرکــز نیــز نقــش قابل ماحظه ای 
ــات  ــا و اجتماع ــی، همــة گروه ه ــد اســت: در کشــورهای پیرامون ــد. وی معتق ــا می کنن ــرات ایف در تغیی
بــه یــک نســبت در معــرض تغییــرات بیرونــی نبوده انــد؛ بعضــی بــه لحــاظ زمانــی، زودتــر و بــه لحــاظ 
ــر و  ــز دیرت ــات نی ــا و اجتماع ــل، بعضــی گروه ه ــر شــده اند. در مقاب ــری، شــدیدتر متأث درجــة تأثیرپذی
بــا شــدت کمتــری در معــرض جهانــی شــدن قــرار داشــته و از آن تأثیــر پذیرفته انــد. بنابرایــن، به طــور 
ــه ســخن  ــان هســتند. ب ــة غــرب، ناهمزم ــر تجرب ــا ب ــان، شــرایطی را ماحظــه می کنیــم کــه بن هم زم
ــوان شــرایط پیشــامدرن،  ــان می ت ــی، به طــور هم زم ــف کشــورهای پیرامون ــات مختل ــر، در اجتماع دیگ
مــدرن و پســامدرن را مشــاهده کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه اجتماعــات مختلــف بــه درجــات مختلــف در 
ــواده نیــز بایــد بــه درجــات مختلــف تغییــر کــرده باشــد. ســرایی ضمــن  معــرض تغییــر بوده انــد، خان
تأکیــد بــر لــزوم درنظــر داشــتن هــر دو عامــل اثرگــذار درونــی و بیرونــی در بررســی تغییــرات خانــواده، 
ــاور اســت کــه: در جوامعــی ماننــد ایــران، یــک توانایــی در محــل وجــود دارد کــه از میــان  بــر ایــن ب

1-Lesthaeghe & Neels
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عوامــل و تأثیــرات بیرونــی، بعضــی را گزینــش کنــد، به طــور موقــت بیازمایــد و در نهایــت، درونــی یــا 
رد کنــد. لــذا، تغییــرات اخیــر در ایــران، همان قــدر کــه تحمیــل شــده از خــارج اســت، انتخــاب شــده و 
ایجــاد شــده در داخــل نیــز هســت. بنابرایــن، در اســتفاده از ایــن نظریــه در جوامــع پیرامونــی، شــرایط 
خــاص ایــن جوامــع بایــد مــد نظــر باشــد و در صــورت امــکان، نظریــه بــرای کاربــرد در ایــن جوامــع، 

تعدیــل گــردد )ســرایی، 1385: 42-40؛ ســرایی 1387: 138-133(. 
بررســی ســوابق تجربــی تحقیــق نشــان داد کــه مطالعــات مختلفــی بــه تغییــرات و چالش هــای خانــواده 
ــا رویکــرد مــرور  ــا مطالعــه ای ب ــد؛ ام در ســطح جهــان و مخصوصــاً کشــورهای توســعه یافته پرداخته ان
ــت  ــواده قدم ــا خان ــط ب ــات دانشــگاهی مرتب ــران، تحقیق ــت نشــد. در ای ــه یاف ــن زمین ــد در ای نظام من
ــات دو  ــن تحقیق ــد. ای ــق دارن ــاً 1390 تعل ــای 1380 و خصوص ــه دهه ه ــراً ب ــد و اکث ــی ندارن طوالن
ــواده  ــاد خان ــی در نه ــش خاص ــا چال ــر ی ــدی، تغیی ــورت تک بُع ــه ص ــه ب ــی ک ــته اند: 1. تحقیقات دس
ــا  ــات ب ــن تحقیق ــد )ای ــی کرده ان ــویی و...( را بررس ــات زناش ــاق، تعارض ــرات ازدواج، ط ــد تغیی )مانن
توجــه بــه »معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق« کــه در بخــش روش شناســی توضیــح داده می شــود، 
ــرات  ــدی، تغیی ــه تک بُع ــر و ن ــدی کل نگ ــا دی ــه ب ــی ک ــش رو نیســت(؛ 2. تحقیقات ــق پی ــر تحقی مدنظ
ــای ورود  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــات ب ــن تحقیق ــد )ای ــه کرده ان ــی را مطالع ــوادة ایران ــای خان ــا چالش ه ی
ــی  ــی، تحقیق ــینة تجرب ــی پیش ــتند(. در بررس ــش رو هس ــة پی ــر مطالع ــق، مدنظ ــه تحقی ــات ب مطالع
ــی  ــتة دوم را بررس ــات دس ــج تحقیق ــاده، نتای ــرور س ــی م ــا حت ــد و ی ــرور نظام من ــرد م ــا رویک ــه ب ک
ــا عنــوان »بررســی تحقیقــات  و تحلیــل کــرده باشــد، یافــت نشــد. مطالعــة زکــی )1390( نیــز کــه ب
ــه  ــا ب ــده، تنه ــام ش ــا« انج ــا و گرایش ه ــد، الگوه ــه 80؛ رون ــران، ده ــواده در ای ــی خان آسیب شناس
ــای  ــه یافته ه ــه و ب ــات پرداخت ــوع تحقیق ــن ن ــی ای ــای پژوهش ــا و گرایش ه ــا، الگوه ــی رونده بررس
آنهــا توجهــی نداشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه رویکــرد مــرور نظام منــد در کشــور مــا، بیشــتر 
در حــوزة علــوم پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در حــوزة علــوم اجتماعــی، کمتــر از آن بهــره 
ــتفاده  ــد اس ــی از روش نظام من ــوم اجتماع ــوزه عل ــه در ح ــی ک ــه مطالعات ــده اســت. از جمل ــه ش گرفت
نمــوده، می تــوان بــه مطالعــه وامقــی و همکارانــش )1389( در ارتبــاط بــا کــودکان خیابانــی، مطالعــه 
ــی  ــار و پیامدهــای طــاق، مطالعــه رضــوی زاده و پیکان کانتــری و همکارانــش )1390( در بررســی آث
ــی و  ــه عرفانی خانقاه ــران و مطالع ــاروری در ای ــش ب ــواده و کاه ــم خان ــا تنظی ــاط ب )1394( در ارتب

ــرد.  ــاره ک ــالمندان اش ــی در س ــت زندگ ــه کیفی ــی )1396( در زمین ــرد خانقاه عبادی ف
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روششناسیتحقیق
مطالعــه پیــش رو، از نــوع مطالعــات مــروری و روش اجــرای آن مــرور نظام منــد1 اســت. مــرور نظام منــد 
ــنتی2، از  ــرور س ــاف م ــر خ ــه ب ــت ک ــته اس ــات گذش ــرور تحقیق ــیوه های م ــده ترین ش از شناخته ش
ــد  ــًا نظام من ــات کام ــن مطالع ــرد ای ــد. رویک ــت می کن ــق و ســخت گیرانه ای تبعی ــد دقی اصــول و قواع
ــد  ــرور نظام من ــنویس م ــده در پیش ــش طراحی ش ــورت از پی ــه ص ــز ب ــا نی ــام آنه ــوده و روش انج ب
ــژاد و همــکاران، 1385(. ایــن رویکــرد دو ویژگــی اساســی دارد: 1. پایایــی  مشــخص می شــود )رجب ن
ــیار  ــتجو بس ــدا، جس ــود؛ در ابت ــام می ش ــه انج ــد مرحل ــت(، 2. در چن ــر اس ــت؛ )تکرار پذی ــاال اس آن ب
ــکاران،  ــود )گاس3 و هم ــی می ش ــر اختصاص ــل آخ ــت و در مراح ــاال اس ــیت ب ــا حساس ــترده و ب گس
ــه از  ــارب ـ ک ــت تج ــی انباش ــد حیات ــود فرآین ــب می ش ــی موج ــن روش های ــتفاده از چنی 1981(. اس
مقدمــات و مقومــات تولیــد علــم می باشــد و متأســفانه در جامعــة ایــران بــا مشــکات اساســی مواجــه 
اســت ـ بــا دقــت و بــه نحــوی نظام منــد صــورت پذیــرد و مســیر آتــی تحقیقــات مرتبــط روشــن شــود 

ــکاران، 1390: 115(.  ــری و هم )کانت
جامعــة آمــاری ایــن تحقیــق، شــامل همــه مطالعاتــی اســت کــه تغییــرات و چالش هــای خانــوادة ایرانــی 
ــدود(  ــا مح ــدی ی ــه تک بُع ــر )و ن ــورت کل نگ ــه ص ــر( را ب ــال اخی ــد س ــدود ص ــر )ح در دورة معاص
بررســی کرده انــد. در ایــن پژوهــش، فرآینــد جســتجو بــا اســتفاده از 19 کلیــدواژة فارســی و 6 کلیــدواژة 
ــد  ــی مانن ــتجوی عموم ــای جس ــر پایگاه ه ــاوه ب ــا ع ــتجوی کلیدواژه ه ــد. جس ــروع ش ــی ش انگلیس
ــگاه  ــات نشــریات کشــور 6 و پای ــک اطاع ــران5، بان ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن ــوگل4، پژوهشــگاه عل گ
اطاعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی7، در 12 پایــگاه  تخصصی تــر )شــامل دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی 
ــز  ــی نی ــوم اجتماع ــة حــوزة عل ــی 45 مجل ــای اینترنت ــن در پایگاه ه ــط( و همچنی و ســازمان های مرتب
ــوان  ــز به عن ــتي8 نی ــتجوي دس ــد، جس ــرور نظام من ــه در روش م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــورت گرف ص
یکــی از روش هــای اصلــی جســتجو مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )بــراي شناســایي مطالعــات منتشــر 

1- Systematic Review 
2- Narrative review
3- Glass
4-Google
5- IRANDOC
6- Magiran
7- SID
8-Hand searching
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شــده اي کــه بــه صــورت الکترونیکــي در دســترس نیســتند(، در مــوارد نیــاز، بــه ســازمان های مربوطــه 
ــند، در  ــک س ــودن ی ــط ب ــخیص غیرمرتب ــورت تش ــتجو، در ص ــد جس ــد. در فرآین ــه گردی ــز مراجع نی
ــداد  ــه، تع ــن مرحل ــا ای ــد جســتجو ت ــدن فرآین ــل ش ــا کام ــد. ب ــته می ش ــار گذاش ــه کن ــن مرحل همی
409 ســند جمــع آوری گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه در مــرور نظام منــد، بررســی لیســت رفرنس هــای1  
ــط  ــات مرتب ــایی مطالع ــی در شناس ــک روش تکمیل ــوان ی ــده به عن ــع آوری ش ــات جم ــی مطالع پایان
ــناد  ــی اس ــع پایان ــذا مناب ــزي، 1389: 205(، ل ــاف و عزی ــرد )ملبوس ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
جمع آوری شــده نیــز بررســی شــدند. ایــن مرحلــه از جســتجو نیــز بــه یافتــن 17 ســند دیگــر انجامیــد 

ــد.  و در نهایــت، 426 ســند جمــع آوری گردی
ــی اســناد  ــا بحث هــای مقدمات ــا مطالعــة چکیــده ی ــی اولیــة اســناد(، ب ــه ارزیاب ــه بعــد )مرحل در مرحل
جمــع آوری شــده، ارزیابــی اولیــه صــورت گرفــت و اســنادی کــه غیرمرتبــط بــودن آنهــا کامــًا واضــح 
بــود، در همیــن مرحلــه از جریــان مطالعــه حــذف شــدند )221 مطالعــه(. در پایــان ایــن مرحلــه، 205 

ســند بــه طــور مقدماتــی و جهــت تطابــق بــا معیارهــای ورود و خــروج مطالعــات انتخــاب شــدند. 
یکــی از ویژگی هــای اساســی مــرور نظام منــد کــه اعتبــار ویــژه ای بــه آن می بخشــد، تعییــن 
ــات  ــوگیری ناشــی از انتخــاب مطالع ــا س ــن معیاره ــق اســت. ای ــه تحقی ــات ب ــای ورود2 مطالع معیاره
توســط محقــق را تــا حــد زیــادی از بیــن می بــرد. معیارهــای در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق پیــش 
رو عبارتنــد از: 1. مطالعــه می بایســت تغییــرات و چالش هــای »ســاختاری« یــا »کارکــردی« و یــا هــر 
ــری  ــوارد آینده نگ ــن م ــه ای ــبت ب ــا نس ــد و ی ــرده باش ــی ک ــی( بررس ــوادة ایران ــواده )خان دو را در خان
ــه عنــوان بحث هــای مقدماتــی(؛  ــه ب کــرده باشــد )در قالــب »هــدف اصلــی و یافته هــای مطالعــه« و ن
ــی  ــواده« را بررس ــای خان ــرات و چالش ه ــة تغیی ــت و مجموع ــد »کلّی ــرده باش ــعی ک ــه، س 2. مطالع
ــا چالش هــای یــک متغیــر خــاص ماننــد ازدواج، طــاق،  ــذا مطالعاتــی کــه تغییــرات ی کــرده باشــد. ل
ــش  ــة پی ــان در مطالع ــه محقق ــرا ک ــد، مدنظــر نیســتند. چ ــویی و... را بررســی کرده ان تعارضــات زناش
ــرات و  ــن تغیی ــات انجــام شــده، عمده تری ــک از مطالع ــر ی ــد: ه ــه بدانن ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب رو ب
ــرات  ــت تغیی ــه کلّی ــوان ب ــق می ت ــن طری ــد؟ از ای ــه می دانن ــواده را چ ــای خان ــن چالش ه عمده تری
ــدی  ــان، رتبه بن ــد محقق ــاظ تأکی ــه  لح ــا را ب ــاالً آنه ــرد و احتم ــی ب ــی پ ــوادة ایران ــای خان و چالش ه
ــد.  ــرده باش ــی ک ــی« را بررس ــای معمول ــای »خانواده ه ــرات و چالش ه ــه، تغیی ــود؛ 3. مطالع ــز نم نی

1- Checking reference list
2- Inclusion criteria
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ــای دارای  ــر، خانواده ه ــای مهاج ــاص )خانواده ه ــای خ ــا خانواده ه ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــذا مطالعات ل
فــرد معلــول، از هــم گســیخته، تک سرپرســت، بدسرپرســت، تحــت پوشــش یــک ســازمان خــاص و...( 
ــر«  ــواده را در »دورة معاص ــای خان ــرات و چالش ه ــه، تغیی ــت؛ 4. مطالع ــر نیس ــده اند، مدنظ ــام ش انج
)صــد ســال اخیــر( بررســی کــرده باشــد )دورة زمانــی فراتــر از ایــن مدنظــر نیســت(؛ 5. »متــن کامــل« 
مطالعــه در دســترس باشــد؛ 6. مطالعــه، بــه زبــان »فارســی« یــا »انگلیســی« منتشــر شــده باشــد؛ 7. 
ــة مســتخرج از آن، یکــی  ــه و مقال ــک پایان نام ــال، از بیــن ی ــوان مث ــه عن مطالعــه، تکــراری نباشــد )ب
انتخــاب می شــود(. پــس از تطابــق 205 مطالعــة انتخابــی بــا ایــن معیارهــا، در نهایــت، 39 مطالعــه کــه 
معیارهــای نامبــرده را داشــتند، انتخــاب شــدند و بــه منظــور ارزیابــی کیفیــت روش شناســی علمــی در 
اختیــار داوران علمــی قــرار گرفتنــد. در ایــن مرحلــه نیــز 17 مطالعــه کنــار گذاشــته شــد )13 مطالعــه، 
بــه لحــاظ تأییــد نشــدن کیفیــت روش شناســی علمــی، 2 مطالعــه بــه دلیــل خطــا در بررســی تفــاوت 
نگــرش ســه نســل حاضــر در خانواده هــای نمونــه، 2 مطالعــه نیــز بــه دلیــل بررســی تغییــرات خانــواده 
ــا اهــداف ایــن مطالعــه متناســب نبــود( و در نهایــت 22 مطالعــه انتخــاب و  در چرخــة زندگــی کــه ب
ــک از مطالعــات منتخــب  ــی هــر ی ــة تحلیــل یافته هــا شــدند. مشــخصات و ویژگی هــای کل وارد مرحل

در جــدول 1 آمــده اســت. 

نمودار1:فرآیندجستجووانتخابمطالعاتمرتبطبااهدافتحقیق
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جدول1:مشخصاتوویژگیهایکلیمطالعاتمنتخبتحقیق

روش تحقیق، جامعة آماری، داده ها  سال
انتشار

نویسنده/ 
نویسندگان عنوان مطالعه ف

ردی

روش تحقیق: اسنادی )نتایج سرشماری  عمومی نفوس و مسکن )سال های 65-1335(، آمار قضایی و دادگستری و 
آمارهای بخش نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه(.  1366 سفیری، خدیجه تحول خانواده در ایران طی سی سال اخیر 1

روش تحقیق: اسنادی )نتایج سرشماری  عمومی نفوس و مسکن )سال های 1355 و 1365(، نتایج آمارگیری جاری 
جمعیت سال 1370 و منابع آماری و تحقیقی دیگر(.  1375 مهاجرانی، 

علی اصغر روند انتقال و تحول خانواده در ایران و جهان 2

روش تحقیق: اسنادی و پیمایشی / جامعة آماری: 1. خانواده های ساکن در مناطق 22گانة شهر تهران، 2. والدین 
رؤسای خانواده های مذکور و والدین همسران آنها، 3. آخرین فرزندان متأهل خانواده های مذکور و همسران آنها / روش 

نمونه گیری: چندمرحله ای، سهمیه ای و تصادفی سیستماتیک / حجم نمونه: 383 خانواده. 
1382 آزاد ارمکی، تقی  روند تغییرات فرهنگی اجتماعی خانوادة تهرانی

طی سه نسل 3

.روش تحقیق: استفاده از رویکرد نظری و اسنادی برای آینده نگری تحوالت خانواده 1383 زند، مهناز  زنان و تحوالت ساختاری خانواده در عصر
جهانی شدن 4

روش تحقیق: میدانی، مشاهده و مشاهدة همراه با مشارکت / جامعة آماری: خانواده های روستای گنجه واقع در شهرستان 
رودبار )استان گیان(. 1385 خزاعی، طاهره

 بررسی تغییرات فرهنگی خانواده در روستای
 گنجه از توابع شهرستان رودبار، طی نیم قرن

اخیر با تأکید بر عوامل اقتصادی
5

روش تحقیق: تحلیل تغییرات جمعیت شناختی خانواده در ایران با تدارک یک رویکرد نظری و بهره گیری از شیوة اسنادی.  1385 عنایت، حلیمه  تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار
جمعیتی ایران 6

روش تحقیق: پیمایشی / جامعة آماری: خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاورة در سطح کشور / حجم نمونه: 131 
مرکز راهنمایی و مشاوره.  1386 موحد، مجید

 شناخت و اولویت یابي مشکات خانواده هاي
 کننده به مراکز راهنمایي و مشاوره  ایراني مراجعه

و ارائة راهکارها
7

روش تحقیق: مطالعه اسنادی )استفاده از یافته های اسنادی و تجربی(  1387  اکبرپور گنجه،
رامین

جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران 
)گذار یا فروپاشی( 8

روش تحقیق: پیمایشی / جامعه آماری: کلیه خانوارهای شهری تهران )22 منطقه( در سال 1387 / روش نمونه گیری: دو 
مرحله اي / حجم نمونه: 665 خانوار.  1388 سرایی، حسن  بررسی نوگرایی خانواده هاي ایرانی )تحقیقی

9 )در شهر تهران

روش تحقیق: ترکیبی )کّمی و کیفی( / جامعة آماری: افراد باالی 20 سال از دو ایل منگور و گورک )ساکن در مناطق 
شهری و روستایی در شهرستان مهاباد - تقریباً 16925 نفر( / روش نمونه گیری: در بخش کّمی: نمونه گیری تصادفی و در 

بخش کیفی: نمونه گیری هدفمند / حجم نمونه: در بخش کّمی: 600 نفر و در بخش کیفی: 20 نفر از مّطلعان محلی.
1388 احمدی، جمشید

 سنت، نوسازی و خانواده )مطالعة تداوم و
 تغییرات خانواده در اجتماع های ایلی با استفاده از

)رهیافت روش تحقیق ترکیبی
 10

روش تحقیق: فراتحلیل مطالعات انجام شده.  1388  ابوالحسن تنهایی،
حسین تجددگرایي، سرمایه اجتماعي و خانواده ایراني 11

روش تحقیق: بررسی ادبیات، پژوهش ها و نظریه های مرتبط و همچنین روندهای مشاهده شده در جامعة ایرانی و اقدام 
به آینده نگری بر این اساس.  1389 شکربیگی، عالیه پیش بینی و آینده نگری تحوالت ساختاری نهاد خانواده در 

ایران )با تأکید بر نظریه سنت و مدرنیسم( 12

روش تحقیق: پیمایشي، اسنادي )استفاده از داده هاي حاصل از پروژه هاي بررسي ارزش هاي جهاني در ایران، در سال هاي 
1379 و 1383( / ویژگی اسناد مورد بررسی: 1. سال 1379: جامعة آماری: کلیة افراد باالی 15 سال در ایران؛ روش 
نمونه گیری: چندمرحله ای؛ حجم نمونه: 2530 نفر؛   2. سال 1383: جامعة آماری: کلیة افراد باالی 16 سال در ایران؛ 

روش نمونه گیری: چندمرحله ای؛ حجم نمونه: 2500 نفر
1389 معینی، سیدرضا

خانوادة ایراني، فروپاشي یا تغییرات بنیادي: با 
بررسي نقش آموزش عمومي/ همگاني در بهبود 

وضع موجود
13

روش تحقیق: تحلیل ثانویه )مقایسه یافته های تحوالت نگرشی در طول زمان( / داده ها و جامعة آماری: 1. داده های طرح 
پیمایش ملی در شهرها و روستاهای کشور )سال های 1379 و  1384 )2650 نمونه((؛ 2. داده های سرشماری های ملی؛ 

3. اطاعات برخی مطالعات پیمایشی مرتبط. 
1389 شکربیگی، عالیه

خانوادة متعارف ایرانی: تحوالت نسلی و 
چالش های پیش رو )بر اساس تحلیل ثانویة 

داده های ملی( 
14

روش تحقیق: تأکید بر روند و جریان های جاری در خانوادة ایرانی طی دهه های گذشته و پیش بینی در مورد آینده خانواده 
)با اتکا به 1. تأمل، تحقیق و مطالعة محقق در طول بیش از یک دهه در مورد خانواده و 2. بینش جامعه شناختی و 

مطالعات تجربی در حوزة خانواده ایرانی و نسل در ایران(
1389 محمدپور، احمد آیندة خانوادة ایرانی با کارگزاری نسلی 15

روش تحقیق: کیفی )مشاهده مستقیم و مردم نگارانه و مصاحبه باز( / جامعة آماری: خانواده های ساکن در محلة سیروس 
شهر تهران / حجم نمونه: 30 خانواده )انتخاب هدفمند(.  1390 صادقی، رسول  مطالعه انسان شناختی عوامل نابسامانی خانواده

در محله سیروس شهر تهران 16

روش تحقیق: اسنادی )استفاده از یافته های پژوهش های پیشین( به همراه بهره گیری از تجارب مشاوره ای و بالینی 40 سالة نویسنده.  1391 رضایی، مهدی آسیب ها و الگوهاي مطلوب خانواده 17

روش تحقیــق: در ایــن مطالعــه از اجمــاع ســه ســویه )Triangulation( در ســه زمینــه داده هــا، نظریــات و تکنیک هــا 
)اســنادی، بازخوانــی و تحلیــل متــون، مقایســه و تطبیــق ترکیبــی، تحلیــل آمارهــای موجــود( اســتفاده شــده اســت. 1392 پرتوی، لطیف

تحلیل جامعه شناختی تأثیرات مدرن شدن 
بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوي 

ایرانی اسامی 
18

روش تحقیق: پیمایشی، پهنانگر، کّمی، پس از وقوع و مقطعی / جامعة آماری: خانواده های مناطق 4، 5، 6، 12، 14 و 16 
شهر تهران )زنان شاغل و غیرشاغل( / حجم نمونه: 600 خانواده / روش نمونه گیری: خوشه ای و احتمالی.  1392 شکربیگی، عالیه تهدیدهای خانواده و تقابل سنت و مدرنیسم 19

1394 روش تحقیق: اسنادی و تحلیل آمارهاي موجود حاجیانی، ابراهیم اشکال نوپدید خانواده در ایران و چالش هاي آن 20

روش تحقیق: کیفی )شاهدة مشارکتي و مصاحبة عمیق( / جامعه آماری: ساکنان شهر مریوان / حجم نمونه: 42 نفر 
)نمونه گیری نظری(. 1396 اخاقی، آزیتا بررسي درک معنایي تداوم و تغییر خانواده 

)مطالعة موردي: شهر مریوان(  21

روش تحقیق: روش اسنادی و تحلیل ثانوی آماری )مستندات بخش جمعیت سازمان ملل و آمارهاي جهانی و آمارهای 
مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور.  1396 آزاد ارمکی، تقی جهانی شدن و تحوالت جمعیتی خانواده ایرانی 22
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در ادامــه ایــن بخــش الزم اســت مفاهیــم اصلــی تحقیــق بــه اختصــار توضیــح داده شــود. بــا در نظــر 
داشــتن تعاریــف شــیخی )1380: 129( و چیــل )1388: 52(، منظــور از ســاختار خانــواده، شــامل »کــم 
ــط و مناســبات  ــدان(«، »کــم و کیــف رواب ــواده )والدیــن و فرزن و کیــف و وضعیــت عناصــر اصلــی خان
میــان اجــزاء و عناصــر خانــواده )رابطــه والدیــن بــا یکدیگــر و والدیــن بــا فرزنــدان(« و »شــرایط و اوضــاع 
بعضــی پدیده هــا و فرآیندهایــی کــه مســتقیماً بــا نهــاد خانــواده مرتبــط هســتند؛ ماننــد ازدواج، طــاق، 
ــف »کارکــرد«و  ــه تعاری ــا توجــه ب ــواده« )ب ســالمندی و...« اســت. همچنیــن مقصــود از »کارکــرد خان
ــت  ــی اس ــی و ادواردز،1390: 389((، وظایف ــزر، 1382: 131 و مک کارت ــواده« )ریت ــای خان »کارکرده
کــه ایــن نهــاد اجتماعــی در دورة معاصــر ایــران بــر عهــده داشــته و دارد. گــی روشــه1  در ارتبــاط بــا 
ــرات قابل مشــاهده و  ــی، بیشــتر، تغیی ــی اجتماع ــی می نویســد: »دگرگون ــر اجتماع ــا تغیی ــی ی دگرگون
قابــل بررســی در زمــان کوتــاه را شــامل می شــود. چنانچــه یــک مشــاهده گر می توانــد در طــول حیــات 
ــا فرجــام  ــد و ســیر ی ــش، نحــوة رشــد آن را ماحظــه کن ــی در دورة کوتاهــی از زندگــی خوی ــا حت ی
ــذا »تغییــر« را می تــوان دگرگونــی یــک مؤلفــه در گــذر زمــان  آن را ببینــد« )توســلی، 1382: 85(. ل
ــی اســت کــه طــی  ــواده«، دگرگونی های ــن تحقیــق، منظــور از »تغییــرات خان ــن، در ای دانســت. بنابرای
ــا واژة »چالــش« نیــز  ــوادة ایرانــی رخ داده اســت. در ارتبــاط ب دورة معاصــر در ســاختار و کارکــرد خان
بایــد گفــت کــه کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات مــا، تــا اواســط دهــة 1370 چنــدان رایــج نبــوده و کاربــرد 
امــروزی آن بــا معانــی لغت نامــه ای آن تفــاوت دارد. ذوعلــم )1384( بــا اشــاره بــه چنــد کتــاب و ســند 
ــن متــون، از  ــد، معتقــد اســت کــه در ای ــه کار برده ان ــن واژه را ب مختلــف کــه از نیمــة دهــة 1370 ای
ــوده اســت: 1. تعــارض، جــدال و تهافــت، 2. مانــع و مشــکل و 3.  واژة چالــش، ایــن معانــی مســتفاد ب
ــا اســتفاده از معنــای لغــوی »چالــش« و Challenge و نیــز برخــی عناصــر  آســیب و آفــت. ذوعلــم، ب
معنایــی متبــادر از کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات اجتماعــی امــروز، تعریــف زیــر را بــرای چالــش ارایــه 
نمــوده اســت: »شــرایط و وضعیــت جدیــدی کــه مســیر آینــدة جامعــه را از بیــرون مــورد هجــوم قــرار 
داده، حفــظ تعــادل آن را دچــار مشــکل و مســتلزم تاشــی ســخت و سرنوشت ســاز می ســازد«. چالــش 
ــه عرصــة خاصــی محــدود نمی شــود  ــل طــرح اســت و ب ــف قاب ــای مختل ــی، در عرصه ه ــن معن ــه ای ب
ــد  ــان می ده ــواده نش ــی و خان ــیب های اجتماع ــا آس ــط ب ــات مرتب ــی تحقیق ــان: 37-35(. بررس )هم
کــه اکثــر محققــان در به کارگیــری واژه هایــی ماننــد آســیب، تهدیــد، بحــران، تعــارض، چالــش و... در 

1- Guy Rocher
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عناویــن مطالعــة خــود، از اصــول و اســتاندارد خاصــی پیــروی نکرده انــد؛ حتــی در بســیاری از تحقیقاتــی 
کــه اهــداف نســبتاً یکســانی دارنــد، نیــز از واژه هــای متفاوتــی اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن در تحقیــق 
پیــش رو، بــه لحــاظ اینکــه بــر تحلیــل نتایــج تحقیقــات دیگــر متمرکــز می شــود، لــذا مفهــوم چالــش 
بــه معنــای دقیــق آن )کــه در بــاال ارایــه شــد( محــدود نمی شــود و فضــای مفهومــی آســیب، تهدیــد، 
ــای  ــور از »چالش ه ــق، منظ ــن تحقی ــن، در ای ــرد. بنابرای ــر می گی ــز در ب ــران و... را نی ــارض، بح تع
ــه  ــر، متوج ــه در دورة معاص ــت ک ــی اس ــا و تعارضات ــدات، بحران ه ــیب ها، تهدی ــان آس ــواده«، هم خان

ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایــران بــوده اســت. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه رغــم تعــدد و گســتردگی تغییــرات خانــواده، امــا مطالعــة پیــش 
ــن  ــد. در ای ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــاً م ــا را عمیق ــرات و چالش ه ــن تغیی ــک ای ــدارد تک ت ــد ن رو قص
ــوادة ایرانــی مــورد بحــث و تحلیــل قــرار  مطالعــه تــاش می شــود کلّیــت تغییــرات و چالش هــای خان
گیــرد. تــاش خواهــد شــد در کنــار بررســی یافته هــای مطالعــات منتخــب، از آمارهــا و شــواهد موجــود 

نیــز بــرای ترســیم بهتــر تغییــرات و چالش هــای خانــواده بهــره گرفتــه شــود.

یافتههایتحقیق
سیمایکلیمطالعاتمنتخب

ــه  ــورت پایان نام ــه ص ــه ب ــه و 2 مطالع ــورت مقال ــه ص ــه ب ــی، 20 مطالع ــة انتخاب ــن 22 مطالع از بی
ــال های 1380-1392  ــی س ــد( ط ــدود 90 درص ــات )ح ــن مطالع ــت ای ــت. اکثری ــده اس ــر ش منتش
منتشــر شــده اند و حــدود 5 درصــد آنهــا طــی ســال های 1379-1370 و حــدود 5 درصــد نیــز طــی 
ــل  ــی مراح ــه ط ــه ای ک ــار 183 مطالع ــال انتش ــی س ــده اند. بررس ــر ش ــال های 1369-1360 منتش س
ــان تحقیــق حــذف  ــی کیفیــت مطالعــات« از جری ــه تحقیــق« و »ارزیاب ــا معیارهــای ورود ب ــق ب »تطاب
شــدند، نیــز نشــان داد کــه عمــده آنهــا هــم طــی ده ســال اخیــر منتشــر شــده اند. ایــن نشــان می دهــد 
کــه بررســی تغییــرات و چالش هــای خانــواده، بیشــتر در دهــة اخیــر مــورد توجــه بــوده اســت. از نظــر 
ــای  ــر رویکرده ــه ب ــا تکی ــد( ب ــدود 53 درص ــب )ح ــات منتخ ــی از مطالع ــش از نیم ــی، بی روش شناس
نظــری و بهره گیــری از نتایــج مطالعــات گذشــته و یــا بــا اســتفاده از داده هایــی کــه قبــًا تولیــد شــده 
و حــدود 37 درصــد نیــز بــا روش پیمایشــی، تغییــرات و چالش هــای خانــواده را مــورد کنــکاش قــرار 
ــه  ــبت ب ــری، نس ــای آینده نگ ــری از تکنیک ه ــا بهره گی ــز ب ــد( نی ــات )10 درص ــایر مطالع ــد. س داده ان
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تغییــرات و چالش هــای خانــواده آینده نگــری کرده انــد.
بــه لحــاظ پوشــش جغرافیایــی، حــدود 70 درصــد مطالعــات منتخــب )15 مطالعــه( بــدون تمرکــز بــر 
منطقــة خاصــی از کشــور، تغییــرات یــا چالش هــای خانــوادة ایرانــی را بررســی کرده انــد )12 مطالعــه 
ــک مطالعــه  ــج مطالعــات پیشــین و داده هــای موجــود، ی ــا اســتفاده از نتای ــا ب ــه صــورت نظــری و ی ب
ــه صــورت آینده نگــری(. 30 درصــد مطالعــات )7 مطالعــه( نیــز  ــه صــورت پیمایشــی و دو مطالعــه ب ب
بــر مناطــق خاصــی از کشــور تمرکــز کرده انــد کــه البتــه همگــی بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اند 
ــاد  ــتان مهاب ــتایی شهرس ــهری و روس ــق ش ــه در مناط ــک مطالع ــران، ی ــهر ته ــه در ش ــار مطالع )چه
ــتان  ــار )اس ــتان رودب ــع شهرس ــه از تواب ــتای گنج ــه در روس ــک مطالع ــی(، ی ــتان آذربایجان غرب )اس
گیــان( و یــک مطالعــه نیــز در شــهر مریــوان(. بــه ایــن ترتیــب، خــأل روش پیمایشــی، در تحقیقاتــی 
ــوردی  ــات م ــداد مطالع ــودن تع ــدک ب ــه ان ــت. البت ــهود اس ــده اند، مش ــام ش ــی انج ــطح مل ــه در س ک
ــوردی  ــات م ــای مطالع ــز از خاءه ــور نی ــف کش ــق مختل ــی در مناط ــن مطالعات ــدن چنی ــام نش و انج
ــان  ــی در می ــده، حت ــه ش ــی گفت ــای تحقیقات ــی رود. خأله ــمار م ــه ش ــواده ب ــرات خان ــوزة تغیی در ح
ــته  ــار گذاش ــق کن ــد تحقی ــد از آن، از رون ــای ورود و بع ــا معیاره ــق ب ــة تطاب ــه در مرحل ــی ک مطالعات

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــز ب ــدند، نی ش

تغییراتوچالشهایخانوادةایرانیدردورةمعاصر
در مرحلــة بررســی و تحلیــل یافته هــای مطالعــات منتخــب، ابتــدا یافته هــای هــر یــک از آنهــا به صــورت 
ــی از  ــم مقوله های ــه تنظی ــدام ب ــارات، اق ــن عب ــرور ای ــار م ــد ب ــا چن ــی اســتخراج شــد و ب ــی کلّ عبارات
تغییــرات رخ داده در نهــاد خانــواده گردیــد. ســپس بــا بررســی دقیــق مقــوالت و پــس از چندبــار حــذف، 
ــن  ــه تدوی ــب 23 مقول ــی در قال ــوادة ایران ــرات اساســی خان ــت، تغیی ــام، در نهای ــق و ادغ ــه، تلفی اضاف
ــر طبقه بنــدی شــدند )جــدول  ــی کلی ت ــن مقوله هــا در زیرمجموعــة مقوله های ــد و هــر یــک از ای گردی
2(. در مرحلــة بعــد، بــا مطالعــة دقیق تــر یافته هــای مطالعــات منتخــب، بــه بررســی تغییــرات خانــوادة 
ــه ذکــر اســت  ــی و چالش هــای موجــود در قالــب مقوله هــای تدویــن شــده پرداختــه شــد. الزم ب ایران
کــه بــه علــت تعــدد تغییــرات و فراهــم نبــودن مجــال بحــث طوالنــی، در مقالــة پیــش رو، هــر یــک از 

ــه اختصــار توضیــح داده می شــوند.  ــواده و چالش هــای مربوطــه، ب ــرات خان تغیی
ــا  ــب، ب ــات منتخ ــت: مطالع ــروری اس ــه ض ــد نکت ــر چن ــی، ذک ــای اصل ــه بحث ه ــن ب ــل از پرداخت قب
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ــای  ــی »چالش ه ــواده«؛ 2. بررس ــرات خان ــی »تغیی ــده اند: 1. بررس ــام ش ــی انج ــت اساس دو محوری
خانــواده«. در مطالعــات دســتة اول، معمــوالً محقــق، چنــد حــوزة ســاختاری و کارکــردی خانــواده کــه 
تغییــرات قابل توجهــی داشــته را معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث کــرده اســت. در ایــن دســته مطالعــات، 
در مــواردی کــه محقــق تغییــر آن حــوزه را در بــر دارنــدة چالــش نیــز دانســته اســت، در مطالعــة پیــش 
رو، آن حــوزه عــاوه بــر حــوزة »تغییــر کــرده«، بــه عنــوان »حــوزة دارای چالــش« نیــز در نظــر گرفتــه 
شــده اســت )جــدول 2(. امــا در مطالعــات دســتة دوم، بــه لحــاظ اینکــه محــور بحــث محقــق در مــورد 
ــه وضــوح معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث  ــذا حوزه هــای دارای چالــش ب ــواده اســت، ل چالش هــای خان
شــده اســت. امــا نکتــه اینجاســت کــه چالش هــا و آســیب های ایــن حوزه هــا در پــِس تغییــرات ســریع 
و وســیع آنهــا رخ داده اســت. از ایــن رو در مطالعــة حاضــر، حوزه هایــی کــه دربردارنــدة چالــش معرفــی 
ــه شــده اســت  ــز در نظــر گرفت ــه« نی ــوزة »تغییریافت ــش«، ح ــوزة »دارای چال ــر ح ــاوه ب شــده اند، ع
)حتــی اگــر در مطالعــة منتخــب، از تغییــرات آن حــوزه صحبتــی بــه میــان نیامــده باشــد(. جــدول 2 
ــواده را  نشــان می دهــد کــه هــر یــک از 22 مطالعــة منتخــب، تغییــرات و چالش هــای قابل توجــه خان

ــد.  ــی کرده ان ــی معرف ــه حوزه های در چ
ــرای  ــانی ب ــق و یکس ــاک دقی ــتاندارد و م ــا اس ــه در آنه ــان داد ک ــده نش ــات انجام ش ــی  مطالع بررس
ســنجش چالش هــا، آســیب ها یــا بحران هــا  در نهــاد خانــواده تدویــن نشــده اســت. بــه عنــوان مثــال، 
ــاختار و  ــرای س ــود، ب ــتر ش ــه بیش ــه در جامع ــی ک ــه میزان ــاق از چ ــه ط ــت ک ــخص نیس ــاً مش دقیق
ــواده تهدیدکننــده اســت و چالــش محســوب می شــود. از ایــن رو، برخــی محققــان تغییــر  کارکــرد خان
ــرای  ــة چالشــی ب ــز جنب ــد و برخــی نی ــش می دانن ــدة چال ــا دربردارن ــش ی ــواده را چال خاصــی در خان
آن قائــل نیســتند. ایــن موضــوع در تحقیــق پیــش  رو مشــهود بــود. در چنیــن مــواردی ســعی شــد از 
ــواده در گــذر  ــد گفــت کــه چالش هــای خان ــه بای ــه شــود. البت ــدی ارای ــک جمع بن ــاوت، ی ــر متف تعابی
زمــان ثبــات کامــل ندارنــد؛ چــه بســا متغیــری کــه چنــد ســال پیــش بــه عنــوان یــک چالــش بــرای 
خانــواده محســوب می شــده، در حــال حاضــر چالــش محســوب نشــود؛ همیــن مــورد می توانــد یکــی از 
عوامــل عــدم اتفاق نظــر کامــل در مطالعــات مختلــف )خصوصــاً مطالعاتــی کــه در زمان هــای متفــاوت 
انجــام شــده اند( باشــد. در ادامــه، بــر اســاس مقوله بنــدی  صــورت گفتــه، بــه بحــث در مــورد تغییــرات 
ــی  ــای احتمال ــرات و چالش ه ــن برخــی تغیی ــی در دورة معاصــر و همچنی ــوادة ایران ــای خان و چالش ه

ــود.  ــه می ش ــده پرداخت آین
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جدول2:مطالعاتمنتخببرحسبمعرفیمهمترینتغییراتوچالشهایخانواده

تغییراتساختارینهادخانواده
تغییراتحوزةتشکیلوانحاللخانواده

ــوالت  ــکل گیری )ازدواج(، تح ــوزه ش ــه در ح ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــواده ایران ــر، خان ــای اخی ــی دهه ه ط
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــاق( نی ــال )ط ــرض انح ــته در مع ــش از گذش ــوده، بی ــه نم ــادی را تجرب زی
»افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج«، خصوصــاً در زنــان، از اساســی ترین ایــن تغییــرات به شــمار 
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ــه ترتیــب 2/4  ــان ب مــی رود. طــی ســال های 1395-1345، میانگیــن ســن اولیــن ازدواج مــردان و زن
ــنی  ــاوت س ــن، »تف ــن بی ــت. در ای ــیده اس ــال رس ــه 27/4 و 23/0 س ــه و ب ــش یافت ــال افزای و 4/6 س
ــیده  ــال 1395 رس ــال در س ــه 4/4 س ــال 1345 ب ــه و از 6/6 در س ــش یافت ــواره کاه ــن« هم زوجی
ــای اقتصــادی  ــه چالش ه ــا توجــه ب ــی می شــود ب ــران، 1395-1345(. پیش بین ــار ای ــز آم اســت )مرک
و بیــکاری پیــش روی جوانــان و گرایــش شــدید دختــران بــه ادامــة تحصیــل تــا ســطوح عالــی، ســن 
ــد افزایشــی داشــته باشــد. در کنــار افزایــش  ــه آهســتگی امــا همچنــان رون ــان، هرچنــد ب ازدواج جوان
ــروز کــرده  ــش ب ــر به صــورت یــک چال میانگیــن ســن اولیــن ازدواج، موضوعــی کــه در ســال های اخی
ــال های  ــد س ــران متول ــی از دخت ــم قابل توجه ــرای حج ــه ازدواج« ب ــد، »مضیق ــی می کن و خودنمای
ــا در حــال عبــور از آن هســتند و شــانس  ــرار داشــته و ی 1365-1355 اســت کــه در ســنین ازدواج ق
اندکــی بــرای ازدواج آنهــا باقــی مانــده اســت. ایــن مســأله کــه متأثــر از کاهــش شــدید میــزان بــاروری 
ــداد  ــب تع ــدم تناس ــورت ع ــه ص ــت رخ داده، ب ــنی جمعی ــاختار س ــول س ــر و تح ــای اخی در دهه ه
دختــران و پســران آمــادة ازدواج )فزونــی دختــران نســبت بــه پســران( مشــاهده می شــود. ایــن مســأله 
می توانــد زمینه ســاز قــوت گرفتــن ابعــاد چالــش روابــط دوجنــس در خــارج از چارچــوب ازدواج باشــد. 
تشــکیل خانــواده، از نظــر »شــیوة همســرگرینی« نیــز کامــًا متحــول شــده اســت. در گذشــته در هنــگام 
ازدواج، ارزش هــا، منافــع و مصالــح جمعــی و خویشــاوندی بــر خواســت و منافــع فــردی ارجحیــت داده 
ــی  ــت. گاه ــرار داش ــفیدان ق ــا و ریش س ــن، بزرگتره ــار والدی ــت اختی ــان تح ــد و ازدواج جوان می ش
اختیــار والدیــن و خویشــاوندان چنــان گســترده و اختیــار فــرد چنــان کمرنــگ بــود کــه همســرگزینی 
حتــی در زمــان تولــد یــا در دوره کودکــی )به عنــوان زوجیــن آینــده( صــورت می گرفــت و عقــد دختــر و 
پســر بــه زمــان بلــوغ آنهــا موکــول می شــد. امــا در دهه هــای اخیــر، نقــش و اختیــارات خــود زوجیــن 
بــه طــور قابل توجهــی افزایــش یافتــه و فرزنــدان آزادی عمــل زیــادی در ایــن زمینــه یافته انــد. همــگام 
ــا ایــن تحــول، »معیارهــای همســرگزینی« نیــز تــا حــد زیــادی از حالــت ســنتی خــارج شــده و بــه  ب
ســوی اهمیــت یافتــن متغیرهــای مدرنیتــه پیــش رفتــه اســت )خصوصــاً از دهــة 60 بــه بعــد(. هرچنــد 
ــی و  ــادی، مذهب ــای اعتق ــد گرایش ه ــی مانن ــامی، معیارهای ــاب اس ــد از انق ــة بع ــال های اولی در س
ــذاری دو  ــزان تأثیرگ ــا کاهــش می ــان ب ــد از آن، همزم ــا بع ــد، ام ــدا کردن ــادی پی ــت زی سیاســی اهمی
ــق و  ــری، عش ــای ظاه ــرگزینی، معیاره ــر همس ــن ب ــی زوجی ــة اجتماع ــی و طبق ــت مکان ــر قراب متغی

عاقــه، ســطح تحصیــات، وضعیــت اشــتغال و وضعیــت درآمــد، جایــگاه ویــژه ای یافتنــد. 
»افزایــش طــاق و ناپایــداری بیشــتر خانــواده« خصوصــاً در دو دهــه اخیــر، از مهمتریــن تحــوالت و البته 
ــواده ایرانــی محســوب می شــود. طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی  از مهمتریــن چالش هــای خان
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ســازمان ثبــت احــوال )1398(، در ســال 1395، تعــداد 174.993 واقعــه طــاق )آمــار بازبینی شــده( 
در کشــور بــه ثبــت رســیده اســت کــه رقــم قابل توجهــی به شــمار مــی رود. بررســی داده هــای حاصــل 
ــار  ــل یک ب ــت حداق ــن جمعی ــه در بی ــد ک ــان می ده ــکن نش ــوس و مس ــی نف ــماری عموم از سرش
ــال 1375  ــا س ــال 1445 ت ــاق از س ــل ط ــر به دلی ــت بی همس ــبت جمعی ــه نس ــرده، اگرچ ازدواج ک
کاهــش یافتــه )از 1/10 درصــد بــه 0/65 درصــد( امــا از آن پــس، تــا ســال 1395 به طــور قابل توجهــی 
افزایــش یافتــه اســت )از 0/65 درصــد بــه 2/4 درصــد( )مرکــز آمــار ایــران، 1395-1345(. نکتــه قابــل 
ــق دارد.  ــان تعل ــه زن ــمگیر ب ــور چش ــه ط ــددی ب ــری ع ــه برت ــه، اینک ــراد مطلق ــن کل اف ــل در بی تأم
به نحــوی کــه از تعــداد 1.111.866 فــرد مطلقــه در ســال 1395، 712.782 نفــر را زنــان و 399.084 
نفــر را مــردان تشــکیل داده اســت؛ بــه بیــان دیگــر، در ایــن ســال، در مقابــل هــر 100 مــرد مطلقــه، 
ــن نســبت نشــان می دهــد کــه  ــران، 1395(. ای ــار ای 179 زن مطلقــه وجــود داشــته اســت )مرکــز آم

ــرای بازگشــت بــه زندگــی مشــترک داشــته اند.  ــان مطلقــه شــانس و تمایــل کمتــری ب زن
ــه  ــا تحــول جامعــه و حرکــت ب ــا تحــوالت مذکــور می تــوان گفــت: در دهه هــای اخیــر، ب در ارتبــاط ب
ــر اســاس  ــوالً ب ــن معم ــه و زوجی ــش از گذشــته رواج یافت ــی بی ــای فردگرای ــه، مؤلفه ه ســمت مدرنیت
معیارهــای شــخصی خــود اقــدام بــه همســرگزینی و ازدواج می کننــد و در ایــن بیــن، حصــول منافــع 
والدیــن و خویشــاوندان اهمیــت چندانــی نــدارد. آنهــا نســبت بــه نســل های قبــل، اعتقــاد بیشــتری بــه 
برابــری جنســیتی دارنــد، بــر وجــود روابــط صمیمــی بیشــتر تأکیــد دارنــد، بــا فاصلــه بیشــتری از ازدواج 
ــد. آنهــا در  ــدآوری می کننــد و کمتــر تحــت نظــارت والدیــن و خویشــاوندان قــرار دارن ــه فرزن اقــدام ب
ایــن شــرایط، در صورتــی کــه در زندگــی زناشــویی بــا تنش هایــی روبــرو شــوند، بــا ســهولت بیشــتری 

ــد.  ــه طــاق می گیرن ــم ب تصمی

تغییراشکالوابعادخانواده
در دهه هــای اخیــر، شــکل و بُعــد خانــواده ایرانــی، تغییراتــی اساســی را تجربــه کــرده اســت. »هســته ای 
ــن  ــن س ــي و میانگی ــد زندگ ــش امی ــاد«، »افزای ــش ابع ــد«، »کاه ــبک های جدی ــور س ــدن و ظه ش
ــت.  ــرات اس ــن تغیی ــن ای ــه مهمتری ــان« ازجمل ــتی زن ــبت سرپرس ــش نس ــن »افزای ــاء« و همچنی اعض
ــور رخ  ــطح کش ــر در س ــورت فراگی ــه ص ــاً ب ــته ای، تقریب ــه هس ــترده ب ــواده از گس ــکل خان ــر ش تغیی
ــواده  ــب، خان ــکل غال ــتا ش ــه در روس ــهر و چ ــه در ش ــته اي، چ ــواده هس ــر، خان ــال حاض داده و در ح
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ــه  ــه طــور ناهمزمــان و ب ــران، گروه هــای اجتماعــی مختلــف ب ــه اینکــه در ای ــا توجــه ب اســت. البتــه ب
ــوان  ــرایی، 1385: 54(، می ت ــد )س ــذار بوده ان ــع تأثیرگ ــا جوام ــل ب ــرض تعام ــف در مع ــات مختل درج
به طــور همزمــان اشــکال مختلــف خانــوادة گســترده، گســتردة شکســته، هســته ای تکمیلــی، هســته ای 
ــی )1389( در  ــی و اخاق ــود. حاجیان ــاهده نم ــور مش ــر را در کش ــی دیگ ــکال ترکیب ــارکتی و اش مش
آینده نگــری )حــدود دو دهــة آتــی( خانــوادة ایرانــی، معتقدنــد کــه متأثــر از تبدیــل ازدواج ســنتی بــه 
ازدواج گزینشــی )بــر مبنــای عشــق و عاطفــه(، ســبک های جدیــدی از خانــواده شــکل خواهــد گرفــت 
ــت.  ــد یاف ــز رواج خواه ــی( نی ــا همباش ــدون ازدواج )ی ــترک ب ــای مش ــی، زندگی ه ــزان اندک ــه می و ب
ــای  ــدی از خانواده ه ــای جدی ــدد، الگوه ــای مج ــیوع ازدواج ه ــر ش ــی، در اث ــور طبیع ــن به ط همچنی

ــت.  ــد یاف ــد خواه ــز رش ــی نی ــی و ناتن تک والدین
ــون،  ــه 1360 تاکن ــاً از ده ــواده، خصوص ــاختاری خان ــای س ــی از متغیره ــوان یک ــواده، به عن ــد خان بُع
ــوار مشــهود  ــد خان ــه بُع ــوط ب ــای مرب ــن تحــول، در آماره ــرده اســت. ای ــه ک ــرات اساســی تجرب تغیی
ــه و  ــش یافت ــر افزای ــه 5/0 نف ــال های 55-1335، از 4/8 ب ــی س ــاخص، ط ــن ش ــه ای ــت. به نحوی ک اس
ــه 3/3 نفــر در ســال 1395 رســیده اســت. ســفیری )1366(  ــا طــی رونــدی کاهشــی، ب پــس از آن، ب
رونــد افزایشــی ایــن شــاخص تــا دهــه 1360 را بــه گســترش بهداشــت و کاهــش مرگ ومیــر، خصوصــاً 
ــت.  ــبت داده اس ــاال نس ــل ب ــد و تناس ــة تول ــن در عرص ــنت های دیری ــظ س ــن حف ــودکان، در عی در ک
ــزان  ــی می ــش اساس ــر از کاه ــر، متأث ــه اخی ــه ده ــی س ــاخص ط ــن ش ــة ای ــش قابل ماحظ ــا کاه ام
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــت. ب ــته ای اس ــای هس ــتر خانواده ه ــن رواج بیش ــور و همچنی ــدآوری در کش فرزن
ــد  ــی می شــود بُع ــداد و شــاخص های طــاق، پیش بین ــش تع ــن افزای ــاروری، همچنی ــزان ب کاهــش می

ــه رونــد کاهشــی خــود ادامــه دهــد.  ــا رونــدی بســیار آهســته ب ــوار، ب خان
ــی  ــواده ایران ــی در خان ــات بهداشــتی و درمان ــر از گســترش خدم ــه متأث ــرات مهمــی ک ــر تغیی از دیگ
ــواده اســت. ایــن تحــول، طــی نیم قــرن  رخ داده، افزایــش امیــد زندگــي و میانگیــن ســن اعضــای خان
ــور از  ــی در کش ــد زندگ ــاخص امی ــاری، ش ــواهد آم ــب ش ــر حس ــت. ب ــه اس ــیار قابل توج ــته بس گذش
رقــم 40 ســال در ســال 1335 بــه رقمــی حــدود 75 ســال در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت 
ــواده و  ــالمند در خان ــراد س ــداد اف ــش تع ــول، افزای ــن تح ــی ای ــد طبیع ــا نی پور، 1398: 8(. پیام )ساس
در واقــع، افزایــش طــول دورة زمانــی کــه بزرگســاالن در ســن کار بایــد از والدیــن ســالخورده حمایــت 

کننــد، اســت. 
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ــواده نیــز تحــول درخــور توجــه دهه هــای  ــان در خان طبــق آمارهــای موجــود، افزایــش سرپرســتی زن
ــه  ــال 1345 ب ــوار از 6/5 در س ــت خان ــان سرپرس ــد زن ــی رود. درص ــمار م ــی به ش ــواده ایران ــر خان اخی
ــر ایــن اســاس، طــی ایــن  12/7 در ســال 1395 رســیده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1390-1345(. ب
دورة 45 ســاله، درصــد زنــان سرپرســت خانــوار، دو برابــر شــده اســت. نکتــه مهــم و قابــل تأمــل اینکــه 
حتــی دالیــل افزایــش زنــان سرپرســِت خانــواده نیــز نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت. اگــر در 
ــا در حــال حاضــر، طــاق ســهم  ــود، ام ــان ب ــن زن ــوت همســر ای ــل ف ــه دلی ــش ب ــن افزای گذشــته ای
ــان  ــه شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه، زن ــا توجــه ب ــن زمینــه دارد. ب عمــده ای در ای
سرپرســت خانــوار بــه لحــاظ آســیب پذیری، در معــرض مشــکات و چالش هــای متعــددی قــرار دارنــد 
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــتی آنه ــت سرپرس ــای تح ــع، خانواده ه ــور قط ــا به ط ــکات و چالش ه ــن مش ــه ای ک

ــد.  ــه به حســاب می آی ــت جامع ــرای کلّی ــیبی ب ــت، آس ــه در نهای ــرار داده ک ــود ق خ

تغییردرویژگیهایاعضایخانواده
ــته  ــای گذش ــا دهه ه ــه در مقایســه ب ــواده ک ــای اعضــای خان ــن ویژگی ه ــن و مهمتری ــه بارزتری ازجمل
ــرد، »نســبت باســوادی، ســطح تحصیــات و آگاهــی« و »نگرش هــا و  ــه تحــول آنهــا پــی ب ــوان ب می ت
عایــق« اعضــای خانــواده اســت. مقایســة نســل های مختلــف حاضــر در خانــواده نشــان می دهــد کــه 
نســل های جدیدتــر از ســطح ســواد و تحصیــات بســیار بــاال و تخصصی تــری برخوردارنــد. ایــن تغییــر 
در آمارهــای رســمی کشــور بــه خوبــی نمایــان اســت. طــی ســال های 1395-1335، نســبت باســوادی 
در مــردان از 22/4 درصــد بــه 91/0 درصــد و در زنــان از 8/0 درصــد بــه 84/2 درصــد افزایــش یافتــه 
کــه همانطــور کــه مشــخص اســت، ایــن افزایــش در زنــان بســیار قابل توجــه اســت. عــاوه بــر نســبت 
باســوادی، افزایــش ســطح تحصیــات در خانواده هــا نیــز مشــهود اســت و ســرعت ایــن افزایــش نیــز در 

زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1335-1395(. 
ــوان  ــد و به عن ــر می کنن ــان تغیی ــذر زم ــا گ ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــردی، از م ــق ف ــا و عای نگرش ه
تعیین کننــدة رفتــار افــراد در خانــواده و جامعــه، حائــز اهمیــت هســتند. نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات 
منتخــب، تحــول جنبه هــای مختلــف نگرشــی از نســلی بــه نســل دیگــر را نمونــه ای از تغییــرات خانــواده 
ــوده اســت.  ــواده ب ــرای خان ــز ب ــی نی ــدة چالش های ــر دارن ــن تحــول درب ــه ای ــی برشــمرده اند. البت ایران
ــا خانــوادة تهرانــی، تغییــر باورهــا و نگرش هــای جنســیتی  معینــی و شــکربیگی )1388(، در ارتبــاط ب
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ــری  ــن تأثیرپذی ــا کمتری ــی )ب ــای مذهب ــا و نگرش ه ــه( و باوره ــری از مدرنیت ــترین تأثیرپذی ــا بیش )ب
ــور  ــل منگ ــا دو ای ــاط ب ــش )1388( در ارتب ــور و همکاران ــد و محمدپ ــرح نموده ان ــه( را مط از مدرنیت
ــدون شــک،  ــواده را برشــمرده اند. ب ــی در امــورات خان ــاد، کاهــش تقدیرگرای و گــورک شهرســتان مهاب
ــال،  ــوان مث ــوده و هســت. به عن ــواده ب ــرای تحــوالت دیگــر در خان ــی ب تحــوالت نگرشــی، خــود مبنای
کاهــش اساســی فرزنــدآوری طــی دهه هــای خیــر در خانواده هــای ایرانــی را تــا حــد زیــادی می تــوان 
بــه تغییــرات نگرشــی زوجیــن در ایــن زمینــه نســبت داد. آزاد ارمکــی و همکارانــش )1389( در بررســی 
ــه  ــد ک ــي متفق القول ان ــردان ایران ــان و م ــند: »زن ــه می نویس ــن زمین ــی، در ای ــوادة ایران ــوالت خان تح
ــر  ــن نظــر در دهــه اخی ــد خاصــه نمي شــود و ای ــروزه، نقــش زن و خوشــبختي او در داشــتن فرزن ام
مختصــري نیــز تقویــت شــده اســت«. الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــرات ســریع نگرشــی از نســلی بــه 
ــال  ــکات ح ــی از مش ــد. یک ــواده باش ــاد خان ــز در نه ــی نی ــّبب چالش های ــد مس ــر می توان ــل دیگ نس
ــال و  ــل میانس ــوان، نس ــل ج ــن نس ــارات بی ــق و انتظ ــاوت عای ــز و تف ــی، تمای ــوادة ایران ــر خان حاض

ســالمند اســت. 

تحوالتنقشیوارتباطیدرساختاردرونیخانواده
»تحــوالت نقشــی و ســاختار قــدرت در درون خانــواده« کــه طــی دهه هــای اخیــر بــه نفــع زنــان رخ داده 
اســت، از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و در اکثــر مطالعــات منتخــب تحقیــق پیــش رو مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. همزمــان بــا آغــاز رونــد نوســازی در کشــور، زنــان بــا توانمندســازی خــود 
توانســته اند نقش هــا و وظایــف مختلفــی را در ســطح اجتمــاع تقبــل کننــد. تقبــل نقش هــای بیرونــی، 
تــا حــد زیــادی از نقش هــای ســنتی زنــان در درون خانــواده کاســته و همیــن امــر، تعدیــل قابل توجــه 
ســاختار قــدرت در خانــواده بــه نفــع زنــان را در پــی داشــته اســت. شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه 
ــور مســتقیم و غیرمســتقیم از  ــی، به ط ــواده ایران ــای خان ــی بســیاری از چالش ه ــرات و حت ــایر تغیی س
ایــن تحــول مهــم تأثیــر پذیرفتــه اســت. تعدیــل نقــش و جایــگاه، عــاوه بــر زنــان بــه نفــع فرزنــدان 
خانــواده نیــز رخ داده و در ایــن راســتا، وظایــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان نیــز دگرگــون شــده اســت. 
در جامعــة کنونــی، فرزنــدان وظیفــه ســودآوری اقتصــادی گذشــته را بــرای والدیــن و خانــواده ندارنــد و 
ایــن والدیــن هســتند کــه بــرای توانمندســازی و پیشــرفت فرزنــدان خــود تــاش می کننــد. آزاد ارمکــی 
و همکارانــش )1389( در ایــن رابطــه معتقدنــد: »در خانــوادة مــدرن، ... خانواده هــا بــه داشــتن فرزنــد 
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کمتــر تمایــل دارنــد تــا بتواننــد مســئولیت خویــش را بهتــر انجــام دهنــد. فرزنــدان کــه اهمیــت بیشــتر 
ــد«.   ــره می برن ــن به ــاي والدی ــا و کمک ه ــاال از مزای ــا ســنین ب ــد، ت یافته ان

اکثــر مطالعــات منتخــب مــورد بررســی، »روابــط درونــی و ارتباطــات بین نســلی در درون خانــواده« را 
حــوزة مهــم تغییریافتــه و البتــه چالش برانگیــز خانــواده ایرانــی برشــمرده اند. جــدول 2 نشــان می دهــد 
ــواده  ــر خان ــای دیگ ــایر حوزه ه ــش از س ــوزه بی ــن ح ــی، ای ــورد بررس ــب م ــات منتخ ــه در مطالع ک
به عنــوان حــوزه دارای چالــش معرفــی شــده اســت. حتــی مطالعاتــی کــه اختصاصــاً بــه آسیب شناســی 
ــواده  ــط درون خان ــه رواب ــق ب ــود را متعل ــیب های موج ــترین آس ــد، بیش ــی پرداخته ان ــواده ایران خان
دانســته اند. مهمتریــن تغییــرات و چالش هــای ایــن حــوزه عبارتنــد از: جهت گیــری روابــط از عمــودی 
بــه ســمت افقــی، فرســایش ســرمایة اجتماعــی اعتمــاد، کاهــش هم صحبتــی میــان اعضــاي خانــواده، 
ــه والدیــن  ــدان نســبت ب چالــش در تنطیــم روابــط عاطفــی، کاهــش انجــام وظایــف و احترامــات فرزن
و همچنیــن افزایــش جدایــي فیزیکــي میــان افــراد مســن و کــودکان و کاهــش ارتباطــات بین نســلی. 
ــی و  ــد. حاجیان ــاره دارن ــوزه اش ــن ح ــای ای ــش چالش ه ــه افزای ــه، ب ــورت گرفت ــای ص آینده نگری ه
ــا افزایــش ســطح تحصیــات و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات  اخاقــی )1389( معتقدنــد کــه ب
سیاســی اجتماعــی زنــان، تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ 
ــه تدریــج، تغییــر اندکــی خواهــد یافــت. در نتیجــة ایــن وضعیــت،  ــی ب امــا نگرش هــا در مــردان ایران

ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت. 

تحولروابطاعضایخانوادهبامحیطبیرونی
گســترش خانواده هــای هســته ای و کمرنــگ شــدن شــکل گســترده خانــواده از یــک طــرف و افزایــش 
فواصــل مکانــی بیــن خانواده هــای خویشــاوند از طــرف دیگــر، »کاهــش قابل توجــه روابــط خویشــاوندی« 
ــن  ــه، ای ــات صورت گرفت ــق مطالع ــال داشــته اســت. طب ــن خویشــاوندان دور( را به دنب )خصوصــاً در بی
موضــوع تنهــا بــه شــهرهای بــزرگ محــدود نشــده و شــهرها، روســتاها و اجتماعــات کوچک تــر را نیــز 
در بــر می گیــرد. البتــه بــه  رغــم کاهــش ســطح روابــط میــان هســته های خویشــاوندی، امــا »روابطــی 
ــش چشــمگیر  ــان افزای ــورد زن ــی«، خصوصــاً در م ــی و مشــارکت های مدن ــس دوســتی، اجتماع از جن
ــان  ــا فراهــم شــدن زمینه هــای الزم و گســترش بیشــتر حضــور زن یافتــه اســت. در دهه هــای اخیــر، ب
ــق مســتندات  ــه اســت. طب ــش یافت ــز افزای ــان نی ــه »ســطح مشــارکت اقتصــادی« آن در ســطح جامع
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آمــاری، میــزان ایــن شــاخص بــا پشــت ســر نهــادن افــت و خیزهایــی، از رقــم 12/5 درصــد در ســال 
ــران، 1345-1395(.  ــار ای ــز آم ــه اســت )مرک ــش یافت ــه 14/9 درصــد در ســال 1395 افزای 1345،  ب
نکتــه قابل توجــه اینکــه بــا گــذر زمــان، انگیــزة زنــان از اشــتغال نیــز تغییــر کــرده اســت. آزاد ارمکــی 
و همکارانــش )1382( در بررســی انگیزه هــای اشــتغال در ســه نســل حاضــر در خانــوادة تهرانــی نشــان 
ــر  ــی کاســته شــده و ب ــاز مال ــر نی ــی ب ــای مبتن ــان، از انگیزه ه ــر زن ــه در نســل های جدیدت ــد ک داده ان

انگیزه هایــی ماننــد اســتقال اقتصــادی و کســب وجهــه و منزلــت اجتماعــی افــزوده شــده اســت. 
طــی حــدود نیم قــرن اخیــر، »افزایــش اســتفاده از رســانه های گروهــی و گســترش تعامــات غیربومــی« 
از دیگــر تغییــرات ســاختاری بســیار مهــم خانــواده در حــوزه ارتباطــی به شــمار مــی رود. ایــن موضــوع، 
ــه  ــرار داده و البت ــی ق ــواده را به طــور قابل توجهــی در معــرض مؤلفه هــای جهان ســاختار و کارکــرد خان
ــش  ــایی و عرفان من ــت. صادقی فس ــان آورده اس ــه ارمغ ــواده ب ــاد خان ــرای نه ــز ب ــی را نی چالش های
)1392( می نویســند: »اســتفاده از رســانه تــا حــد زیــادی جایگزیــن ارتباطــات چهره به چهــره و 
ــروز  ــژاد )1391(، »ام ــم نوابی ن ــه زع ــواده شــده اســت«. ب ــط خان ــات در محی ــال تجربی ــی و انتق کام
ــا بهره گیــري از تمامــي مفاهیــم و اصــول روان شناســي یادگیــري  رســانه ها و شــبکه هاي ماهــواره اي ب
ــه ســرعت درحــال ایجــاد نوعــي از فرهنــگ و تغییــرات فرهنگــي در بیــن  و ظرافت هــای رســانه اي، ب
خانواده هــا، حتــي در دورافتاده تریــن نقــاط کشــورند« و »در مقطــع کنونــی، اهــداف برخــی شــبکه های 
ماهــواره ای، تضعیــف نهــاد خانــواده و کاهــش پایبنــدی زوجیــن بــه روابــط زناشــویی و حساســیت زدایی 
در ایــن زمینــه اســت«. آزاد ارمکــی )1389( در آینده نگــری خــود نســبت بــه تعامــل خانــواده و رســانه 
در کشــور، بــه بُعــد منفــی آن اشــاره نمــوده و معتقــد اســت کــه اثرگــذاری خانــواده در انتقــال ارزش هــا 
ــی و  ــانه های جمع ــا رس ــواده ب ــم خان ــاط و تزاح ــده، اخت ــکات آین ــی از مش ــد و یک ــد ش ــم خواه ک

ــود.  نهادهــای فرهنگــی در اجتماعــی کــردن و فرهنگ پذیــری خواهــد ب
متعاقــب افزایــش حضــور و مشــارکت اقتصادی-اجتماعــی زنــان در جامعــه و آزادی  عمــل بیشــتر آنهــا 
ــه گذشــته و همچنیــن گســترش روزافــزون شــبکه های ارتباطــی و مجــازی،  در ایــن زمینــه نســبت ب
ــرت ها  ــن معاش ــتیم. ای ــز هس ــران« نی ــران و پس ــل از ازدواج دخت ــرت های قب ــش معاش ــاهد »افزای ش
ــد، پنهــان از خانواده هــا  ــا مؤلفه هــای فرهنگــی و مذهبــی جامعــه انطبــاق ندارن ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ب
ــد،  ــال دارن ــه دنب ــه ب ــواده و جامع ــرد، خان ــرای ف ــه ب ــیب هایی ک ــاظ آس ــه لح ــن ب ــتند و همچنی هس
مــورد توجــه مطالعــات متعــددی قــرار گرفتــه و به عنــوان یــک چالــش و بــرای ازدواج و نهــاد خانــواده، 
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ــش  ــد  )2008(، بی ــی و کللن ــادی فراهان ــه خلج آب ــج مطالع ــق نتای ــد. طب ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق م
از نیمــی از دختــران دانشــجو در تهــران در ســال 1385-1384، تجربــه دوســتی و حــدود یک چهــارم 
نیــز ارتبــاط جنســی بــا جنــس مخالــف را گــزارش کرده انــد. گلــزاری )1383( نیــز نشــان داده کــه در 
تهــران بیــن 20 تــا 60 درصــد جوانــان گــروه ســنی 18-14 ســال، بــا یــک یــا چنــد جنــس مخالــف، 
اغلــب بــه طــور پنهانــی و بــدون رضایــت خانــواده، ارتبــاط عاطفــی و گاه پیشــرفته تر برقــرار می کننــد. 
ــال  ــه در ح ــی جامع ــوزة نگرش ــط در ح ــن رواب ــرش ای ــه پذی ــد ک ــا )1389( معتقدن ــه و رهنم جنادل
ــش  ــر از ]افزای ــه متأث ــد ک ــی )1389( در آینده نگــری خــود معتقدن ــی و اخاق ــش اســت. حاجیان افزای
تنش هــای زوجیــن از یــک طــرف و[ عــدم تســهیل طــاق ]از طــرف دیگــر[، »روابــط عاطفــی خــارج 

از چارچــوب خانــواده« نیــز گســترش خواهــد یافــت. 

سایرتغییراتساختاری
خانــواده ایرانــی، خصوصــاً طــی نیــم قــرن گذشــته، شــاهد تحــوالت ســاختاری دیگــری ماننــد »تحــول 
ســبک زندگــی و ارتقــاء ســطح رفــاه«، »کمرنــگ شــدن ارزش هــای ســنتی« و »تنــوع بیشــتر گــذران 
اوقــات فراغــت« نیــز بــوده اســت. ازجملــه اساســی ترین تحــول ســبک زندگــی و ســطح رفــاه خانــوادة 
ایرانــی، می تــوان افزایــش نســبت شهرنشــینی و بــه تبــع آن، کاهــش نســبت روستانشــینی را برشــمرد. 
طبــق آمارهــای رســمی، در ســال 1335، نســبت شهرنشــینی در کشــور 31/4 درصــد بــوده کــه تا ســال 
1395 بــه 74/0 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن تحــول متأثــر از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها 
ــا ایــن تحــول ســریع، ســطح رفــاه و  ــوده اســت. همزمــان ب ــه شــهر ب ــا تبدیــل برخــی روســتاها ب و ی
ــش  ــرده اســت. افزای ــدا ک ــاء پی ــز ارتق ــا نی ــی خانواده ه ــتانداردهای زندگ ــی، اس ــور کل ــات و به ط امکان
ــوب  ــا محس ــی خانواده ه ــبک زندگ ــر در س ــی دیگ ــا، تحول ــای نوپ ــی« خانواده ه ــه »نومکان ــل توج قاب
ــواده ، اکثــر زوجیــن،  ــا توســعة رونــد هســته ای شــدن خان می شــود. چــرا کــه طــی دهه هــای اخیــر، ب
ــی، خــود زمینه ســاز  ــن نومکان ــد. ای ــرای زندگــی انتخــاب می کنن پــس از ازدواج، مــکان مســتقلی را ب
تحــوالت دیگــری نیــز بــوده اســت. به عنــوان مثــال، آزاد ارمکــی و همکارانــش )1382(، نشــان داده انــد 
کــه در شــهر تهــران، از نســل قدیــم بــه نســل جدیــد، از درصــد مالــکان منــازل مســکونی کاســته شــده 
ــط  ــه توس ــوض ک ــازل باع ــکونت در من ــینی و س ــل، اجاره نش ــر( و در مقاب ــل اخی ــوص در نس )به خص
ــه اســت. در  ــش یافت ــه، افزای ــرار گرفت ــن ق ــار زوجی ــگان در اختی ــور رای بســتگان و خویشــاوندان به ط
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ــی در جهــت شهرنشــینی،  ــوادة ایران ــوان گفــت، طــی دورة معاصــر، ســبک زندگــی خان مجمــوع می ت
ــش  ــه پی ــات مدرنیت ــتر از امکان ــری بیش ــز بهره گی ــواده و نی ــای خان ــدن فض ــی ش ــتقال و خصوص اس

رفتــه اســت. 
ــده و  ــگ ش ــز کمرن ــا نی ــنتی خانواده ه ــای س ــی، ارزش ه ــبک زندگ ــریع س ــول س ــا تح ــان ب همزم
ارزش هــای برگرفتــه از جریــان نوســازی تقویــت شــده اســت. هــر چنــد ابعــاد و وســعت ایــن تحــول در 
نقــاط مختلــف کشــور متفــاوت اســت، امــا تغییــرات ایــن حــوزه بــه نقطــه یــا نقــاط خاصــی از کشــور 
ــا ایــن تحــول، نحــوة گــذران  محــدود نشــده و اجتماعــات ســنتی تر را نیــز در بــر می گیــرد. همــگام ب
ــه اســت. شــکربیگی )1388( در  ــوع بســیاری یافت ــوده و تن ــر نم ــز تغیی ــا نی ــت خانواده ه ــات فراغ اوق
ــی و  ــن رابطــه می نویســد: طــی نســل های گذشــته، انجــام فرایــض دینــی و مســتحبات، وقت گذران ای
ــا همســایه و اهــل محــل، به عنــوان نحــوة گــذران وقــت فراغــت کاهــش یافتــه، در حالــی  معاشــرت ب
ــه  ــون و همچنیــن رفتــن ب ــی، مطالعــه، تماشــای تلوزی ــارک و مهمان ــر، پ ــه ســینما، تئات کــه رفتــن ب
مســافرت افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت. او معتقــد اســت کــه تفــاوت بیــن نســلی گــذران اوقــات 

ــواده شــده اســت.  ــز در خان ــروز کشــمکش هایی نی فراغــت، خــود باعــث ب

تغییراتکارکردیدرنهادخانواده
بــا تحــول شــرایط جامعــه و تغییــر شــکل خانــواده از گســترده و ســنتی بــه هســته ای و مــدرن، شــاهد 
» انتقــال برخــی کارکردهــای خانــواده بــه ســایر نهادهــا« هســتیم. چــرا کــه ســاختار جدیــد خانــواده 
در شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم، توانایــی پذیــرش کارکردهایــش به طــور کامــل را نــدارد. بــه 
ــی بیشــتري در  ــازمان هاي اجتماع ــه س ــی ک ــه میزان ــش )1392(، ب ــی فســایی و عرفان من ــم صادق زع
ــئولیت  ــدة مس ــش عم ــذاری بخ ــا واگ ــود. ام ــم می ش ــواده ک ــار دوش خان ــد، ب ــود می آی ــه به وج جامع
آمــوزش و جامعه پذیــری فرزنــدان بــه نهــاد آمــوزش و پــرورش، مهمتریــن تحــول ایــن حــوزه بــه شــمار 
مــی رود. صادقی فســایی و عرفان منــش )1392( بُعــد چالشــی ایــن انتقــال کارکــرد را اینگونــه توصیــف 
ــی،  ــت ول ــر از تربی ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــه کمت ــت ک ــکل گیری اس ــال ش ــلی در ح ــد: »...نس می کنن
برخــوردار بــوده اســت. زندگــی کــودک بــا مربیانــی کــه تــاش می کننــد نگاهــی مادرمآبانــه بــه آنهــا 
ــرای کــودکان  ــاء را ب ــار اولی ــزرگ شــدن در کن ــد خســران ناشــی از فقــدان ب داشــته باشــند، نمی توان
ــد اســت کــه بعضــی از کارکردهــای  ــز در آینده نگــری خــود معتق ــد«. آزاد ارمکــی )1389( نی ــر کن پ
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ــه لحــاظ کّمــی و کیفــی دچــار تغییــر می شــود.  ــا ب ــا جابه جــا خواهــد شــد، ی ــواده ی خان
»کاهــش ســطح فرزنــدآوری« از جملــه مهمتریــن تحوالتــی اســت کــه خصوصــاً طــی ســه دهــه اخیر در 
خانــواده ایرانــی بــه وقــوع پیوســته اســت. اگــر در گذشــته فرزنــدآوری تحــت نظــارت خانــواده گســترده، 
بــزرگان و ریش ســفیدان فامیــل قــرار داشــت، در دوره کنونــی، تبدیــل بــه موضوعــی درون خانوادگــی 
و تصمیمــی عقانــی شــده اســت. به نحــوی کــه زوجیــن بــا در نظــر داشــتن شــرایط مختلــف اقتصــادی 
و خانوادگــی خــود، به طــور آگاهانــه اقــدام بــه برنامه ریــزی در ایــن زمینــه می کننــد. شــاخص میــزان 
ــداوم  ــش م ــای کاه ــت، گوی ــه اس ــر جامع ــدآوری در ه ــت فرزن ــان دهنده وضعی ــه نش ــاروری کل ک ب
فرزنــدآوری در ایــران طــی نیــم قــرن اخیــر و خصوصــاً بعــد از ســال 1365 اســت. طبــق برآوردهــای 
صورت گرفتــه، رقــم ایــن شــاخص در ایــران از حــدود 7 فرزنــد بــرای هــر زن در ســال 1358 بــه حــدود 
1/8 فرزنــد در ســال 1390 کاهــش یافتــه )میرزایــی و قهفرخــی، 1396: 108( کــه حکایــت از آن دارد 
کــه در مقطــع کنونــی، فرزنــدآوری در کشــور بــه زیــر ســطح جایگزینــی )2/1( رســیده اســت. بنابرایــن، 
می تــوان گفــت کــه خانــوادة ایرانــی، کارکــرد فرزنــدآوری خــود را بــه شــدت تعدیــل نمــوده و متأثــر 

ایــن تعدیــل، جمعیــت کشــور در معــرض ســالخوردگی شــدید قــرار گرفتــه اســت. 
تأمیــن عاطفــه و حمایــت از اعضــاء، یکــی از ابعــاد مهــم کارکــردی روابــط اعضــای خانــواده محســوب 
ــی  ــرد عاطف ــف کارک ــر »تضعی ــی، ب ــورد بررس ــب م ــات منتخ ــی از مطالع ــه نیم ــک ب ــود. نزدی می ش
ــی  ــده و چالش ــوزة تضعیف ش ــوزه را ح ــن ح ــات، ای ــن مطالع ــی از ای ــته و برخ ــد داش ــواده« تأکی خان
ــی و  ــرد عاطف ــود از کارک ــل خ ــی )1389(، در تحلی ــمرده اند. آزاد ارمک ــر برش ــال حاض ــواده ح خان
ــده از  ــراد بری ــور اف ــرای حض ــواده ... ب ــال، خان ــته و ح ــر در گذش ــد: »اگ ــواده می نویس ــی خان حمایت
جامعــه و خســته از کار و تــاش بیــرون و عصبانــی از بی اعتنایــی در محیــط خــارج از خانــواده، مأمنــی 
امــن، حمایتــی و عاطفــی تلقــی می شــد و محوریــت آن را نیــز مــادران و خواهرانــی مهربــان تشــکیل 
ــار  ــه، دچ ــط کار و جامع ــان در محی ــذار زن ــم و اثرگ ــور مه ــغلی و حض ــام ش ــر نظ ــا تغیی ــد، ب می دادن
ــط کار و اجتمــاع  ــه خــود از محی ــر و همســری ک ــادر، خواه ــه م ــال خواهــد شــده اســت. چگون اخت
دل آزرده و خســته اســت، می توانــد مــکان عاطفــی بــرای همســر، فرزنــدان، بــرادران و اعضــای فامیــل 
فراهــم کنــد. او خــود نیازمنــد حضــور در محیطــی گــرم و صمیمــی و عاطفــی اســت. اگــر در دو دهــة 
اخیــر، همســران، مــادران و خواهــراِن درگیــر در محیــط بیــرون از خانــواده، شــرایط حمایت از خانــواده را 
فراهــم کرده انــد، بــه دلیــل نقــش مرکــزی مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا اســت. ایــن جمعیــت اثرگــذار 
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ــای  ــد، شــرایط بق ــران( کســب کــرده و می کنن ــی )پی ــادران نســل اول ــدران و م ــه از پ ــی ک ــا حمایت ب
خانــواده را فراهــم می آورنــد. امــا ایــن عمــل بــا پایــان یافتــن نقــش مرکــزی و عاطفــی پیــران خانــواده 
بــه پایــان خواهــد رســید. پیــران موجــود، حامــی همــه نســل ها هســتند، امــا پیــران آینــده نمی تواننــد 
ــد داشــت. گرفتاری هــای  ــرا خــود گرفتاری هــای بســیاری خواهن ــا نســلی باشــند؛ زی حامــی کســی ی
ــی کســب  ــا در پ ــا پیــش از اینکــه اقتصــادی باشــد، عاطفــی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. ... آنه آنه
ــه و کار  ــور در جامع ــان حض ــده از زم ــی مان ــای باق ــم زخم ه ــرای ترمی ــی ب ــی عاطف ــی و فضای محل
بی حاصلنــد«. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه خانــوادة ایرانــی همــراه بــا تغییــرات مختلــف اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و بــا افزایــش فردگرایــی و کاهــش حضــور اعضــاء در محیــط خانــواده، در حــال 
پیشــروی بــه ســمتی اســت کــه هماننــد گذشــته تــوان حمایــت عاطفــی و روانــی از اعضــای خــود را 

نخواهــد داشــت. 
»حمایت هــای مختلــف  از فرزنــدان و ســالمندان«، از کارکردهــای مهــم خانــواده بــه شــمار مــی رود کــه 
به طــور کّمــی و کیفــی متحــول شــده اســت. مهمتریــن تحــول حمایــت از فرزنــدان، بــه تأمیــن شــغل 
بــرای آنهــا مربــوط می شــود. در گذشــته، تأمیــن شــغل فرزنــدان بــه صــورت مســتقیم توســط خانــواده 
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام ــورت می گرف ــدر ص ــة پ ــدان در حرف ــتغال فرزن ــورت اش ــه ص ــوالً ب و معم
ــه  ــن ب ــه ای ــوند. البت ــان اســتخدام می ش ــت و شایســتگی خودش ــه واســطه صاحّی ــدان بیشــتر ب فرزن
ــن زمینــه نیســت؛ چه بســا خانواده هــای  ــدان در ای ــواده از فرزن ــا عــدم حمایــت خان معنــای کاهــش ی
ــی(، به طــور  ــدان )از نظــر آموزشــی و مهارت ــزاف توانمندســازی فرزن ــای گ ــن هزینه ه ــا تأمی ــی ب کنون
ــن موضــوع در مــورد  ــا ای ــد. ام ــا می کنن ــه ایف ــن زمین ــر از گذشــته در ای غیرمســتقیم نقشــی پررنگ ت
ــر در  ــان عم ــا پای ــالمندان ت ــواده، س ــته اِی خان ــبک هس ــل از رواج س ــت. قب ــاوت اس ــالمندان متف س
ــد از خــود  ــف نســل های بع ــای مختل ــل از حمایت ه ــواده گســترده حضــور داشــتند و به طــور کام خان
ــف خــود  ــای مختل ــن نیازه ــر تأمی ــی، به طــور عمــده ب ــواده هســته ای کنون ــا خان ــد. ام ــد بودن بهره من
متمرکــز شــده و خصوصــاً بــا توجــه بــه فاصلــه مکانــی از خانــواده والــدی، از تــوان و زمــان کافــی بــرای 
ــد و تعــداد  ــی زندگــی می کنن ــراً به تنهای ــن ســالمند، اکث ــت برخــوردار نیســت. والدی ــن حمای ــه ای ارائ
کمتــری از آنهــا نیــز توســط مراکــز نگهــداری از ســالمندان مــورد حمایــت و نگهــداری قــرار می گیرنــد.
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بحثونتیجهگیری
ــاختاری و  ــف س ــاد مختل ــی در ابع ــوادة ایران ــر، خان ــده، در دورة معاص ــت آم ــج به دس ــاس نتای ــر اس ب
ــت.  ــده اس ــز ش ــی نی ــل چالش های ــوالت، متحم ــن تح ــِس ای ــده و در پ ــول ش ــود متح ــردی خ کارک
چنانچــه میــزان پرداختــن مطالعــات منتخــب بــه هــر یــک از ابعــاد تغییریافتــة خانــواده را ماکــی بــرای 
ــواده قــرار دهیــم، می  توانیــم حوزه هــای »ازدواج«، »طــاق«، »روابــط  معرفــی متحول تریــن ابعــاد خان
درونــی خانــواده«، »روابــط جنســیتی و توزیــع قــدرت«، »اشــتغال زنــان«، »نگرش هــا و عایــق اعضــای 
ــرای معرفــی  ــام ببریــم و در صورتــی کــه همیــن معیــار را ب ــدآوری« را ن ــواده« و همچنیــن »فرزن خان
ــواده  ــط درون خان ــای »رواب ــه حوزه ه ــم ب ــم، می توانی ــرار دهی ــار ق ــواده معی ــاد خان ــی ترین ابع چالش
ــواده« و  ــط اعضــای خان ــه رواب ــوط ب ــای مرب ــن(«، »طــاق«، »کارکرده ــن زوجی ــط بی ــاً رواب )خصوص
ــش  ــا چال ــه ب ــی ک ــت حوزه های ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــدول 2(. ب ــم )ج ــاره کنی »ازدواج« اش
ــرات  ــی تغیی ــن تمام ــواده هســتند. در بی ــر خان ــای متحول ت ــان حوزه ه ــرو هســتند، هم بیشــتری روب
ــه ســمت اضمحــال پیــش  ــواده ب ــه نظــر می رســد شــکل گســتردة خان ــوادة ایرانــی، ب ســاختاری خان
مــی رود و شــکل هســته ای جایگزیــن آن می شــود. عــاوه بــر ایــن، شــیوة ازدواج از پیــش تعیین شــده 
ــه و در  ــش رفت ــه ســمت منســوخ شــدن پی ــود، ب ــوردار ب ــی برخ ــًا از نســبت قابل توجه ــه قب ــز ک نی
ــورت  ــه مش ــد و البت ــم می گیرن ــود تصمی ــرای ازدواج خ ــه ب ــن هســتند ک ــاً زوجی ــی، عموم دورة کنون
ــوخ  ــواده منس ــاختاری خان ــای س ــایر مؤلفه ه ــرای س ــت. ب ــم اس ــه مه ــن زمین ــز در ای ــواده نی ــا خان ب
ــه در  ــرات قابل توج ــم تغیی ــه  رغ ــز ب ــواده نی ــردی خان ــرات کارک ــن تغیی ــت. در بی ــرح نیس ــدن مط ش
ــن رابطــه مطــرح نیســت.  ــراد ســالمند(، منســوخ شــدن در ای ــدان و اف کارکردهــای حمایتــی )از فرزن
ــه هیــچ وجــه  ــا ب ــی روبروســت، ام ــا چالش های ــز اگرچــه ب ــرای زوجیــن نی کارکــرد تأمیــن عاطفــی ب
نمی تــوان از منســوخ شــدن بــرای آن ســخن گفــت. فرزنــدآوری نیــز بــه عنــوان یکــی از کارکردهــای 
مهــم خانــوادة ایرانــی، هرچنــد طــی دو دهــة اخیــر تــا حــد زیــادی تقلیــل پیــدا کــرده، امــا منســوخ 
نشــده و نخواهــد شــد )زیــرا در کشــور مــا، فرزنــدآوری خــارج از چارچــوب خانــواده وجاهــت مذهبــی، 

ــدارد(.   ــی ن فرهنگــی و قانون
ــا  ــا ب ــی حوزه ه ــرات برخ ــد تغیی ــر می رس ــه نظ ــران، ب ــواده در ای ــرات خان ــت تغیی ــه کلّی ــگاه ب ــا ن ب
تغییــرات برخــی حوزه هــای دیگــر متناســب و همنــوا رخ نــداده اســت. در حالــی کــه برخــی در برابــر 
تغییــر مقاومــت نشــان داده انــد، برخــی بــه ســرعت بــه ســمت الگوهــای مدرنیتــه پیــش رفته انــد. بــه 
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نظــر می رســد مهمتریــن عامــل بــروز برخــی چالش هــا در خانــوادة ایرانــی نیــز همیــن عــدم تناســب و 
ناهمنوایــی تغییــرات اســت. بــه عنــوان مثــال، معاشــرت های قبــل از ازدواج بیــن دختــران و پســران در 
جامعــه، به طــور قابل توجهــی افزایــش یافتــه، امــا دختــران و پســران در زمــان انتخــاب همســر، بــرای 
ــار مهــم همســرگزینی اهمیــت  ــک معی ــوان ی ــف« به عن ــا جنــس مخال ــل ب ــدم رابطــه طــرف مقاب »ع
باالیــی قائــل هســتند. ایــن یــک معیــار دوگانــه در ارتبــاط بــا روابــط قبــل از ازدواج در جامعــه اســت 
کــه در مطالعــه خلج آبــادی فراهانــی و همکارانــش )2012: 107( در شــهر تهــران بــه آن اشــاره شــده 
اســت. حاجیانــی و اخاقــی )1389: 254-253( در ارتبــاط بــا چالش هــای آینــدة خانــوادة ایرانــی، بــه 
ــا افزایــش ســطح تحصیــات  ــد »ب ــد. آنهــا معتقدن حــوزه دیگــری از ایــن ناهمخوانی هــا اشــاره کرده ان
و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات سیاســی- اجتماعــی زنــان، تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی 
ــی  ــر اندک ــج، تغیی ــه تدری ــی ب ــردان ایران ــا در م ــا نگرش ه ــد؛ ام ــد آم ــود خواه ــه وج ــی ب ــان ایران زن
خواهــد یافــت. درنتیجــه ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت«. اظهارنظــر دقیــق در 
مــورد میــزان تناســب و همنوایــی تغییــرات خانــواده در ایــران نیازمنــد تحقیــق یــا تحقیقــات اختصاصی 

در ایــن زمینــه اســت. 
ــد  ــر کرده ان ــی در طــول دورة معاصــر تغیی ــوادة ایران ــای خان ــا چالش ه ــه »آی ــن ســؤال ک ــورد ای در م
ــوالً  ــرات )معم ــِس تغیی ــیب ها در پ ــا و آس ــه چالش ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــوان گف ــر؟« می ت ــا خی ی
در پــِس تغییــرات ســریع( بــروز می کننــد، بنابرایــن، بــا بــروز تغییــرات جدیــد در خانــواده، چالش هــا 
نیــز تغییــر کرده انــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات انجــام شــده در ایــران از کثــرت و تنــوع 
منطقــه ای الزم برخــوردار نیســتند، بــر اســاس آنهــا نمی تــوان در مــورد تفــاوت تغییــرات و چالش هــای 
ــواده  ــرات خان ــه تغیی ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــق داد. ام ــخ دقی ــور پاس ــف کش ــق مختل ــواده در مناط خان
ایرانــی بیشــتر منشــأ بیرونــی داشــته و گروه هــای اجتماعــی به طــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف 
ــرات  ــت، تغیی ــوان گف ــن رو می ت ــرایی، 1385(، از ای ــد )س ــل بوده ان ــازی در تعام ــای نوس ــا مؤلفه ه ب
ــای  ــاوت رخ داده و چالش ه ــان و متف ــورت ناهمزم ــه ص ــف، ب ــی مختل ــای اجتماع ــواده در گروه ه خان
منبعــث از ایــن تغییــرات نیــز به طــور ناهمزمــان و تقریبــاً متفــاوت در مناطــق مختلــف بــروز کرده انــد. 
ــی  ــوادة ایران ــی خان ــای کنون ــی از چالش ه ــاالً بخش ــه احتم ــت ک ــه گف ــوان این گون ــاط می ت ــا احتی ب
ــه  ــت )ب ــر از وصل ــاق(، متأث ــطح ط ــش س ــن و افزای ــازگاری های زوجی ــا ناس ــاط ب ــاً در ارتب )خصوص
شــکل ازدواج( خانواده هایــی از گروه هــای اجتماعــی متفــاوت )متأثــر از مهاجرت هــای داخلــی( 
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ــد و احتمــاالً  ــا مؤلفه هــای مدرنیتــه در تعامــل بوده ان ــه درجــات مختلــف ب اســت؛ خانواده هایــی کــه ب
ــی  ــا و چالش های ــروز تضاده ــتعد ب ــی، مس ــن خانواده های ــورد چنی ــکل گرفته از برخ ــای ش زندگی ه

بیــن زوجیــن باشــد.  
ــه نوســازی و  ــی کــه در نظری ــه نظــر می رســد تحوالت ــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، ب به طــور کلــی و ب
نظریــه گــذار جمعیتــی دوم در ارتبــاط بــا خانــواده مطــرح شــده اســت، تــا حــدودی در خانــواده ایرانــی 
رخ داده و البتــه خانــواده ایرانــی در مقابــل ایــن تغییــرات مقاومت هایــی نیــز از خــود نشــان داده اســت. 
ــواده  ــزون اســتفاده از رســانه ها و فضــای مجــازی، خان ــه گســترش روزاف ــا توجــه ب به نظــر می رســد ب
ایرانــی بیــش از گذشــته در معــرض تحــول و همگرایــی بــا خانــواده در جوامــع تأثیرگــذار قــرار گیــرد. 
از ایــن رو، رصــد تحــوالت و چالش هــای خانــواده در کشــورهای تأثیرگــذار و تشــخیص جایــگاه خانــواده 
ایرانــی در ایــن میــان، امــری بســیار ضــروری اســت. ایــن موضــوع تاحــدودی می توانــد ســمت و ســوی 
تحــوالت آتــی و احتمالــی خانــواده ایرانــی را مشــخص نمــوده و از ایــن طریــق، آمادگــی بیشــتری در 
ــا برنامه ریزی هــای  ــه فرصــت ایجــاد نمایــد. ب پیشــگیری از چالش هــای جدیــد و حتــی تبدیــل آنهــا ب
ــت  ــه چارچــوب و کلّی ــود ک ــت نم ــه نحــوی هدای ــواده را ب ــوان تحــوالت خان ــع می ت مناســب و به موق

ایــن نهــاد مهــم در معــرض تهدیــد قــرار نگیــرد. 
ــی از  ــش از نیم ــرد. بی ــورت پذی ــب ص ــات منتخ ــر مطالع ــز ب ــی نی ــد کوتاه ــت، نق ــا الزم اس در اینج
مطالعــات منتخــب، بــه  رغــم روشــن کــردن ابعــاد مهمــی از تغییــرات خانــواده، امــا بــه روش اســنادی 
ــی(  ــی )ماننــد سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن و برخــی پژوهش هــای مل ــر داده های ــکا ب ــا ات و ب
انجــام شــده اند کــه قبــًا موجــود بــوده  و اختصاصــاً بــه منظــور بررســی تغییــرات خانــواده جمــع آوری 
نشــده اند. اگرچــه ایــن آمارهــا تغییــرات اساســی خانــواده را معرفــی می کننــد، امــا تغییــرات 
ــات منتخــب پیمایشــی در  ــد. مطالع ــد را نشــان نمی دهن ــواده، روی داده ان ــق خان ــه در عم ــری ک دیگ
ــواده  ــرات خان ــیع تری از تغیی ــای وس ــب حوزه ه ــه مرات ــنادی، ب ــب اس ــات منتخ ــا مطالع ــه ب مقایس
ــا  ــه آنه ــر ب ــب کمت ــات منتخ ــه در مطالع ــواده ک ــای خان ــی حوزه ه ــن رو، برخ ــمرده اند. از ای را برش
پرداختــه شــده بــود، نمی توانــد حتمــاً دلیلــی بــر ناچیــز بــودن میــزان تغییــرات آنهــا باشــد. به عنــوان 
نمونــه، »هســته ای شــدن خانــواده« یکــی از مهمتریــن تحــوالت خانــوادة ایرانــی بــه شــمار مــی رود، در 
حالــی کــه کمتــر از نیمــی از مطالعــات منتخــب بــه ایــن تغییــر مهــم توجــه کــرده بودنــد؛ یــا اینکــه 
ــوزة  ــی ح ــوالت اساس ــل از ازدواج«، از تح ــران در دوران قب ــران و پس ــرت های دخت ــترش معاش »گس
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ــات منتخــب، از  ــدودی از مطالع ــا مع ــی رود، ام ــه شــمار م ــر ب ــواده، طــی ســال های اخی ارتباطــی خان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــد. بنابرای ــام برده ان ــواده ن ــی خان ــوزة ارتباط ــرات ح ــی از تغیی ــوان یک آن به عن
ــورت  ــواده ص ــای خان ــن حوزه ه ــورد متحول تری ــری در م ــث نتیجه گی ــدای بح ــه در ابت ــی ک قضاوت
گرفــت، اگرچــه می توانــد تــا حــد زیــادی صحیــح باشــد، امــا قاطعانــه نبــوده و ایــن موضــوع نیازمنــد 
تحقیقــات پیمایشــی دقیــق اســت. در ارتبــاط بــا چالش هــای خانــواده نیــز چنیــن وضعیتــی مصــداق 
ــی  ــاد اجتماع ــن نه ــای ای ــر چالش ه ــه ذک ــواده ب ــرات خان ــار بررســی تغیی ــه در کن ــی ک دارد. محققان
ــد؛  ــود ندیده ان ــة خ ــده در مطالع ــی ش ــرات بررس ــر از تغیی ــواده را فرات ــای خان ــد، چالش ه پرداخته ان
ــیب های  ــا و آس ــی چالش ه ــه بررس ــاً ب ــی و اختصاص ــه روش پیمایش ــه ب ــی ک ــه محققان در حالی ک
ــه عنــوان  ــد. ب ــواده پــی برده ان ــادی در خان ــزرگ زی ــه چالش هــای کوچــک و ب ــد، ب ــواده پرداخته ان خان
مثــال، علی احمــدی و پوررضــا کریم ســرا )1392( در مطالعــة پیمایشــی خــود در شــهر تهــران، اعــام 
ــا  ــد ی ــا 30 تهدی ــی ب ــورد بررس ــی م ــع زمان ــی در مقط ــای تهران ــوع، خانواده ه ــه در مجم ــد ک کرده ان
ــدرن شــدن، در  ــان م ــی در جری ــوادة ایران ــد، خان ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد. از ای ــه بوده ان ــش مواج چال
ــی های  ــاید در بررس ــه ش ــی ک ــت؛ چالش های ــه اس ــددی مواج ــای متع ــا چالش ه ــود ب ــتة خ ــر پوس زی
کان خانــواده بــه خوبــی مشــاهده نشــوند و نیازمنــد تحقیقــات پیمایشــی )خصوصــاً بــه روش کیفــی 

و عمیــق( دقیــق هســتند.
جهــت شــناخت جامــع و بهتــر تحــوالت خانــوادة ایرانــی از گذشــته تاکنــون، عاوه بــر آمارهــای موجود، 
اســتفاده از اســناد تاریخــی خانــواده نیــز می توانــد مفیــد باشــد. یکــی از خألهــای اساســی جهــت رصــد 
ــن  ــای ای ــه آماره ــف، ب ــی مختل ــای جغرافیای ــا و مکان ه ــواده در زمان ه ــوالت خان ــع تح ــق و جام دقی
ــداوم  ــی، م ــور اختصاص ــه به ط ــای مربوط ــازمان ها و نهاده ــت س ــود و الزم اس ــوط می ش ــوزه مرب ح
ــه  ــواده توصی ــی در حــوزه خان ــات طول ــد. انجــام مطالع ــام ورزن ــا اهتم ــن آماره ــد ای ــه تولی ــع ب و جام

می شــود. 
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- ابوالحســن تنهایــی، حســین و عالیــه شــکربیگی )1387(. جهانــی شــدن، تجددگرایــی و خانــواده در 
ــا فروپاشــی(. فصلنامــه جامعه شناســی، شــماره 11: 33-55.  ــران )گــذار ی ای

ــده  ــي مراجعه  کنن ــاي ایران ــکات خانواده ه ــي مش ــناخت و اولویت یاب ــید )1386(. ش ــدی، جمش -احم
بــه مراکــز راهنمایــي و مشــاوره و ارائــة راهکارهــا. فصلنامــة خانــواده و پژوهــش، ســال اول، شــماره 1: 

 .36-59
ــع  ــواده در روســتای گنجــه از تواب ــرات فرهنگــی خان ــور گنجــه، رامیــن )1385(. بررســی تغیی -اکبرپ
شهرســتان رودبــار، طــی نیــم قــرن اخیــر بــا تأکیــد بــر عوامــل اقتصــادی. پایان نامــه کارشناســی ارشــد 

رشــتة مردم شناســی، دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران. 
-آزاد ارمکی، تقی )1386(. جامعه شناسی خانوادة ایرانی. چاپ دوم، تهران: سمت. 

ــی  ــده پژوه ــه آین ــزاری نســلی، کتابنام ــا کارگ ــی ب ــوادة ایران ــدة خان ــی )1389(. آین -آزاد ارمکــی، تق
ــروه  ــام، گ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــران. مرک ــواده  در ای ــایل خان مس

ــی.  ــی و اجتماع فرهنگ
-آزاد ارمکــی، تقــی، فاطمــه مدیــری و عــارف وکیلــی )1389(. خانــوادة ایرانــي، فروپاشــي یــا تغییــرات 
بنیــادي: بــا بررســي نقــش آمــوزش عمومــي/ همگانــي در بهبــود وضــع موجــود. خانــواده و پژوهــش، 

ســال هفتــم، شــماره 1: 63-85. 
-آزاد ارمکــی، تقــی؛ مهنــاز زنــد و طاهــره خزایــی )1382(. رونــد تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی خانــوادة 
تهرانــی طــی ســه نســل، فصل نامــه علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا )س(. ســال دوازدهــم و ســیزدهم، 

شــماره 44 و 45: 1-24. 
-آزاد ارمکي، تقی )1386(. جامعه شناسي خانواده ایراني. چاپ اول، تهران: سمت. 

-توسلی، غامعباس )1382(. نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت. 
ــای  ــلی و چالش ه ــوالت نس ــی: تح ــارف ایران ــوادة متع ــا )1389(. خان ــم رهنم ــی و مری ــه، عل -جنادل
ــواده  در  ــده پژوهــی مســایل خان ــه آین ــی(. کتابنام ــای مل ــة داده ه ــل ثانوی ــر اســاس تحلی پیــش رو )ب

ــی. ــی و اجتماع ــروه فرهنگ ــتراتژیک، گ ــات اس ــز تحقیق ــع، مرک ــران، مجم ای
-چیل، دیوید )1388(. خانواده ها در دنیاي امروز. ترجمه محمدمهدي لبیبی، تهران: افکار. 

ــاد  ــاختاری نه ــوالت س ــری تح ــی و آینده نگ ــی )1389(. پیش بین ــا اخاق ــم و آزیت ــی، ابراهی -حاجیان
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خانــواده در ایــران )بــا تأکیــد بــر نظریــه ســنت و مدرنیســم(. کتابنامــه آینــده پژوهــی مســایل خانــواده  
در ایــران، مجمــع، مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک، گــروه فرهنگــی و اجتماعــی. 

-ذوعلــم، علــی )1384(. تأملــی در مفهــوم چالــش، ماهنامــه اندیشــه و تاریــخ سیاســی ایــران معاصــر. 
ســال چهــارم، شــماره 36. 

ــز  ــد شــواهد، مرک ــرور نظام من ــه داری )1385(. م ــن شــیروانی و شــهاب خزان ــم؛ آرمی ــژاد، مری -رجب ن
تعالــی دانشــگاه، دفتــر تعالــی خدمــات بالینــی. دانشــگاه شــهید بهشــتی. 

-رضــوی زاده، نــدا و تکتــم پیکانــی )1394(. مــروری بــر مطالعــات اجتماعــی تنظیــم خانــواده و کاهــش 
بــاروری در ایــران، راهبــرد فرهنــگ، دوره 8، شــماره 30، صــص 35-65. 

ــواده  ــامانی خان ــل نابس ــناختی عوام ــه انسان ش ــی )1390(. مطالع ــمانه بهرام ــم و س ــاه، مری -رفعت ج
ــماره 2: 85-109.  ــال 1، ش ــران، س ــی ای ــای انسان شناس ــران. پژوهش ه ــهر ته ــیروس ش ــه س در محل
-ریتــزر، جــورج )1382(. نظریه هــای جامعه شناســی در دوران معاصــر. ترجمــة محســن ثاثــی، 

ــم.  ــاپ هفت ــران، چ ته
ــد،  ــه 80 رون ــران، ده ــواده در ای ــی خان ــات آسیب شناس ــی تحقیق ــی )1390(. بررس ــی، محمدعل -زک
ــواده، شــماره 18، صــص 71-106.  ــان و خان الگوهــا و گرایش هــا، نشــریه علمــی فرهنگــی تربیتــی زن
ــی در  ــد زندگ ــود امی ــکان بهب ــدی )1398(. بررســی ام ــی میمن ــب محب -ساســانی پور، محمــد و مصی
ایــران بــا حــذف علــل عمــده مــرگ طــی دوره 1394-1385، دوفصلنامــه مطالعــات جمعیتــی، دوره 5، 

شــماره 1، صــص 7-29. 
-ســازمان ثبــت احــوال کشــور )90-1355(. آمارهــای وقایــع حیاتــی )ازدواج و طــاق(. ســازمان ثبــت 

احــوال کشــور.
ــه انجمــن  ــران. نام ــی ای ــان گــذار جمعیت ــواده در جری ــر خان ــداوم و تغیی -ســرایی، حســن )1385(. ت

ــماره 2: 37-60.  ــال 1، ش ــران، س ــی ای جمعیت شناس
-ســرایی، حســن )1387(. گــذار جمعیتــی دوم، بــا نیم نگاهــی بــه ایــران، نامــه انجمــن جمعیت شناســی 

ایران، شــماره 6، صــص 118-140. 
-ســفیری، خدیجــه )1366(. تحــول خانــواده در ایــران طــی ســی ســال اخیــر. دانشــگاه تربیــت مــدرس، 

پایان نامــه در رشــتة جامعه شناســی )جهــت اخــذ دانشــنامة مدرســی(. 
ــوم  ــة عل ــي. فصلنام ــواده ایران ــي و خان ــرمایه اجتماع ــي، س ــه )1388(. تجددگرای ــکربیگی، عالی -ش
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ــماره 1: 139-154.  ــر، ش ــد ابه ــامی واح ــگاه آزاد اس ــاری، دانش رفت
ــران: شــرکت ســهامی  ــواده، چــاپ اول، ته ــان و خان ــی )1380(. جامعه شناســی زن -شــیخی، محمدتق

انتشــار. 
ــدرن  ــرات م ــناختی تأثی ــل جامعه ش ــش )1392(. تحلی ــان عرفان من ــهیا و ایم ــایی، س ــی فس -صادق
شــدن بــر خانــواده ایرانــی و ضــرورت تدویــن الگــوی ایرانــی اســامی. زن در فرهنــگ و هنــر، دورة 5، 

ــمارة 1: 63-84.  ش
ــران، زن در  -عباســی شــوازی، محمدجــال و رســول صادقــی )1384(. قومیــت و الگــوی ازدواج در ای

توســعه و سیاســت، دوره 3، شــماره 1، صــص 47-25. 
-عرفانی خانقاهــی، معصومــه و فربــد عبادی فــرد خانقاهــی )1396(. مــرور نظام منــد و متاآنالیــز 
کیفیــت زندگــی در ســالمندان ایرانــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه لیپــاد، مجلــه پیــاورد ســامت، دوره 

ــص 597-588.  ــماره 5، ص 11، ش
-علی احمــدی، امیــد و ناصــر پوررضــا کریم ســرا )1392(. تهدیدهــای خانــواده و تقابــل ســنت و 

ــماره 64: 12-21.  ــی، ش ــوم اجتماع ــاه عل ــاب م ــم. کت مدرنیس
ــی  ــر جهان ــواده در عص ــاختاری خان ــوالت س ــان و تح ــد )1383(. زن ــد موح ــه و مجی ــت، حلیم -عنای

ــمارة 2: 153-166.  ــان، دورة 2، ش ــش زن ــدن. پژوه ش
-کانتــری، عبدالحســین؛ پیــام روشــن فکر و جلــوه جواهــری )1390(. آثــار و پیامدهــای طــاق: مــرور 
نظام منــد تحقیقــات انجــام شــده در ایــران بــا تأکیــد بــر ماحظــات جنســیتی )1390-1376(. زن در 

توســعه و سیاســت، دورة 9، شــمارة 3: 111-131. 
-کهنه پوشــی، آکــو، علیرضــا کلــدی و ســیدمحمد ســیدمیرزایی )1396(. بررســي درک معنایــي تــداوم 
و تغییــر خانــواده )مطالعــة مــوردي: شــهر مریــوان(، مجلــة مطالعــات اجتماعــي ایــران، دورة 11، شــمارة 

 .145-169 :1
ــا  ــه آن ب ــان و رابط ــف در نوجوان ــس مخال ــا جن ــدار ب ــط پای ــتی و رواب ــزاری، م )1383(. دوس -گل
ویژگی هــای خانوادگــی. مقــاالت نخســتین کنگــره سراســری آسیب شناســی خانــواده در ایــران، 

صــص28-30. 
ــازی و  ــنت، نوس ــوی )1388(. س ــف پرت ــی و لطی ــدی رضای ــی؛ مه ــول صادق ــد؛ رس ــور، احم -محمدپ
ــت روش  ــتفاده از رهیاف ــا اس ــی ب ــای ایل ــواده در اجتماع ه ــرات خان ــداوم و تغیی ــة ت ــواده )مطالع خان
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ــمارة 4: 71-93.  ــان، دورة 7، ش ــش زن ــه پژوه ــی(. فصلنام ــق کیف تحقی
ــال های  ــکن س ــوس و مس ــی نف ــماری های عموم ــج سرش ــران )1395-1335(. نتای ــار ای ــز آم -مرک

ــران.  ــار ای ــز آم ــران: مرک 90-1335. ته
ــی )تحقیقــی در  ــی خانواده هــای ایران -معینــی، ســیدرضا و عالیــه شــکربیگی )1388(. بررســی نوگرای

ــه جامعه شناســی معاصــر، ســال 1، شــماره 2: 105-127.  شــهر تهــران(. مجل
-مک کارتــی، جیــن ریبنــز و روزالینــد ادواردز )1390(. مفاهیــم کلیــدی در مطالعــات خانــواده. ترجمــة 

محمدمهــدی لبیبــی، چــاپ اول، تهــران: نشــر علــم. 
ــته  ــه نگاش ــت و چگون ــتماتیک چیس ــرور سیس ــزی )1389(. م ــدون عزی ــن و فری ــاف، رامی -ملبوس ب
می شــود؟. پژوهــش در پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید بهشــتی، 

ــماره 3: 203-207.  دوره 34، ش
-مهاجرانــی، علی اصغــر )1375(. رونــد انتقــال و تحــول خانــواده در ایــران و جهــان. فصلنامــة جمعیــت، 

 .17 شمارة 
-مهدی، علی اکبر )1354(. در جامعه شناسی خانواده ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام. 

-میرزایــی، محمــد و مهــری شــمس قهفرخــی )1393(. اهمیــت ویژگی هــای شــغلی زنــان بــر 
احتمــال بــاروری طــی دوره پنج ســاله 1393- 1389 )مطالعــه مــوردی شــهر اصفهــان(، نامــه انجمــن 

جمعیت شناســی ایــران، دوره 9، شــماره 17: 113-139. 
ــی شــدن و تحــوالت  ــر ســاروخانی و حســن ســرایی )1396(. جهان ــی، ســیده زهرا، باق -میرمحمدرضائ

جمعیتــی خانــواده ایرانــی، زن و مطالعــات خانــواده، ســال 9، شــماره 35: 119-154. 
ــردی  ــه های راهب ــاب اندیش ــواده. کت ــوب خان ــاي مطل ــیب ها و الگوه ــکوه )1391(. آس ــژاد، ش -نوابی ن

ــردی.  ــة نشســت اندیشــه های راهب ــواده، دبیرخان زن و خان
-وامقــی، مروئــه؛ حمیــرا ســجادی؛ حســن رفیعــی و آرش رشــیدیان )1389(. مــرور نظام منــد مطالعــات 
کــودکان خیابانــی در دهــة اخیــر در ایــران )فقــر، عامــل خطــر خیابانــی شــدن کــودکان(. فصلنامــة رفــاه 

اجتماعی، ســال نهــم، شــمارة 35: 337-378. 
-یزدانــی، عباســعلی و ســیمین دوســتی )1394(. اشــکال نوپدیــد خانــواده در ایــران و چالش هــاي آن، 

پژوهشــنامه مــددکاري اجتماعــی، ســال 2، شــماره 6: 75-100. 

-Babar, A. R.; Shabbir Ch, m.; Batool, Z.; Mahmood, B. & Shahzad Iqbal, M. 
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