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مروری
تحوالت و چالشهاي ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ايران:
1
یک مرور نظاممند

علی رحیمی 2و حجیهبیبی رازقینصرآباد

3

چکیده
خانــواده مهمتریــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه در اغلــب کشــورها و از جملــه ایــران دگرگونیهــای زیــادی را تجربــه
کــرده اســت .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،بررســی تغییــرات و چالشهــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در
دورة معاصــر اســت .جهــت نیــل بــه ایــن هــدف ،از روش تحقیــق مــرور سیســتماتیک یــا نظاممنــد بهــره گرفتــه شــده
اســت .در ایــن مطالعــه ،طــی مراحــل مختلــف جســتجو 426 ،ســند جم ـعآوری گردیــد .از ایــن تعــداد 404 ،ســند در
مرحلــه بررســی اولیــه ،مرحلــه تطابــق بــا معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق و مرحلــه داوری علمــی و روششناســی
حــذف ،و در نهایــت 22 ،مطالعــه بــرای اســتخراج و بررســی یافتههــا انتخــاب شــدند .در ایــن تحقیــق ،تغییــرات و
چالشهــای ســاختاری و کارکــردی خانــوادة ایرانــی در ذیــل  23مقولــة ســاختاری و کارکــردی مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت .بهطــور کلــی ،بارزتریــن تحــوالت خانــواده در ایــران بــر «ابعــاد خانــواده»« ،ســبک زندگــی»« ،ازدواج»« ،طــاق»،
«روابــط درونــی اعضــاء»« ،جایــگاه جنســیتی و توزیــع قــدرت»« ،اشــتغال زنــان»« ،ســطح ســواد ،آگاهــی ،نگرشهــا
و عالیــق اعضــاء» و «فرزنــدآوری» متمرکــز اســت .بیشــترین چالشهــای ایــن نهــاد نیــز در حوزههــای «ازدواج»،
«طــاق»« ،روابــط درون خانــواده» و «ســاختار قــدرت و نقشهــای جنســیتی» مشــاهده میشــود.
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مقدمه

خانــواده بــه لحــاظ برخــورداری از کارکردهــای متعــدد ،یکــی از مهمتریــن نهادهــای اجتماعــی در

طــول تاریــخ بشــر بهشــمار م ـیرود .ایــن نهــاد بــهرغــم جایــگاه واالی خــود ،طــی ســده و خصوص ـاً

دهههــای اخیــر در حــال تجربــة تغییــر و تحــوالت عمیقــی اســت .تحوالتــی کــه بــه منطقــه یــا کشــور
خاصــی محــدود نیســت و نمــودی جهانــی یافتــه اســت (کنســتانس1990 ،1؛ برگــز1994 ،2؛ رایمــو

3

و همــکاران .)2018 ،ایــن تحــوالت در همــة جوامــع از شــدت و میــزان یکســانی برخــوردار نیســت و
درجــات مختلفــی بــر آن مترتــب اســت (آزاد ارمکــی و همــکاران.)3 :1382 ،

در ارتبــاط بــا کــم و کیــف تحــوالت خانــواده ،دو دیــدگاه کامــ ً
ا متفــاوت ،قابــل تشــخیص اســت.
عــدهای تغییــرات خانــواده را بــه معنــای زوال و فروپاشــی خانــواده در دوره جدیــد تلقــی میکننــد.
ااولیــن متفکــران مدافــع منســوخ شــدن خانــواده ،افالطــون در دوره قدیــم و مارکــس و انگلــس در دوره

جدیدنــد .آنهــا بــا واگــذاری کارکردهــای خانــواده بــه نهادهــای دیگــر ،ضرورتــی بــرای بقــای خانــواده
قائــل نیســتند .در دوره جدیــد ،برخــی از فمنیســتها نیــز در نقــد مردســاالری ،فروپاشــی خانــواده
را تنهــا راه نجــات زنــان از جامعــه مردســاالر میداننــد (آزاد ارمکــی .)120-119 :1389 ،در مقابــل،
رویکردهایــی از قبیــل کارکردگرایــی ،تکاملگرایــی و ســاختارگرایی ،بــه بقــاء و تغییــر خانــواده بهطــور
همزمــان میاندیشــند .برخــی کارکردگرایــان ســاختاری متأثــر از اندیشــه کنــت ،دورکیــم ،تالکــوت
پارســونز و مرتــن مدعــی تغییرپذیــری خانــواده از طریــق فشــارهای بیرونیانــد .بهنحــوی کــه بــا
دیــدگاه ،ضمــن پذیــرش پایــداری نســبی بــرای شــالوده خانــواده ،بیشــترین امــکان تغییــر را بــرای
آن قائــل اســت .بــا قبــول اینکــه نحــوه و میــزان بــرآورده کــردن نیازهــای جامعــه از طریــق خانــواده
یکســان نخواهــد بــود ،در هــر دوره یــا در هــر جامعــه خــاص ،متناســب بــا تغییــر در نیازهــا و وظایــف،
خانــواده دچــار تحــول خواهــد شــد (آزاد ارمکــی ،120 :1389 ،بهنقــل از هاراالمبــوس .)1991 ،بــه
هــر ترتیــب« ،خانــواده ،خــود پدیــدهای اســت کــه بــه بیــان گورویــچ ،هــر لحظــه در حــال دگرگونــی

1- Constance
2-Burgess
3- Raymo

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2023-01-09

تغییــر در نیازهــای افــراد و جامعــه ،در نظــام کارکــردی خانــواده نیــز تغییراتــی رخ میدهــد .ایــن

تحوالت و چالشهای ساختاری و کارکردی هناد خانواده ...

57

بــوده و از فراگردهــای 1ســاختی شــدن ،2از ســاخت افتــادن ،3و بازســاختی شــدن 4برخــوردار اســت.
لــذا ،هرگونــه نگرشــی بــه خانــواده بایســتی نگرشــی پویــا و دیالکتیکــی باشــد»( .مهــدی.)63 :1354 ،
امــا در بســتر تحــوالت جهانــی خانــواده ،خانــوادة ایرانــی نیــز در ابعــاد مختلــف ســاختاری و کارکــردی
متحــول شــده اســت .ایــن تحــوالت کــه بیشــتر در دهههــای اخیــر رخ داده( 5آزاد ارمکــی 65 :1386،و
معینــی و شــکربیگی ،)120 :1388 ،در برخــی حوزههــا چالشهایــی را نیــز بهدنبــال داشــته اســت.
بررســی پیشــینه تحقیقاتــی گویــای آن اســت کــه در ایــران ،تحقیقــات متعــددی در ارتبــاط بــا تحــوالت
خانــواده صــورت گرفتــه اســت .در ایــن تحقیقــات ،هرچنــد در ارتبــاط بــا «زمــان شــروع» تغییــرات
محســوس و قابلتوجــه خانــوادة ایرانــی ،اتفاقنظــر نســبی بــ ه چشــم میخــورد ،امــا در ارتبــاط بــا
«ابعــاد» و «وســعت» تغییــرات رخ داده و چالشهــای بــروز یافتــه در ایــن نهــاد اجتماعــی ،اتفاقنظــر
چندانــی مشــاهده نمیشــود .بهنحــوی کــه مطالعــات انجــام شــده ،هریــک بــر بخشــی از تحــوالت
عمــده خانــواده متمرکــز شــده و آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .بهعنــوان مثــال ،در مطالعــة
ســرایی ( )1385کــه بــه بررســی تغییــرات خانــواده ایرانــی در جریــان گــذار جمعیتــی پرداختــه شــده
اســت ،بــر چنــد حــوزه اصلــی ازجملــه شــکل خانــواده ،همســرگزینی ،ســن ازدواج ،مضیقــه ازدواج،
دوام ازدواج و همچنیــن فرزنــدآوری تمرکــز گردیــده اســت؛ یــا اینکــه در پژوهــش میرمحمدرضایــی و
همکارانــش ( ،)1396تحــوالت بُعــد خانــواده ،فرزنــدآوری ،تعــداد و ســن ازدواج ،تجــرد قطعــی ،طــاق

و همچنیــن درصــد زنــان سرپرســت خانــوار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،حقیقــت
بهصــورت خــاص ،تصویــر جامعــی از تحــوالت خانــواده ایرانــی و چالشهــای احتمالــی موجــود در آن
ارایــه نمیدهنــد.
مطالعــه پیــش رو تــاش دارد بــا اســتفاده از روش تحقیــق مــرور نظاممنــد 6و بــر مبنــای مطالعــات
صورتگرفتــه ،تصویــری نســبتاً جامــع از تحــوالت خانــواده ایرانــی و چالشهــای پیــشروی آن در

دوره معاصــر نشــان دهــد .بنابرایــن ،ســؤال اساســی ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه :در دورة معاصــر،
1- Processes
2-Structuralization
3-Disstructuralization
4- Restructuralization
 -5تحوالت محسوس خانواده در ایران ،به آغاز برخورد جامعة ایرانی با تمدن غرب و جریان نوسازی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کشور
(مصادف با دورة حکومت ناصرالدینشاه قاجار) نسبت داده میشود.
6- Systematic Review
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خانــوادة ایرانــی شــاهد چــه تغییــرات ســاختاری و کارکــردی بــوده و در جریــان ایــن تغییــرات ،بــا
چــه چالشهایــی مواجــه شــده اســت؟ در کنــار ایــن ســؤال ،ســعی میشــود بــه دو ســؤال دیگــر
نیــز پاســخ داده شــود .اینکــه :آيــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی در طــول دورة معاصــر تغییــر کردهانــد
یــا خیــر؟ و آیــا در مناطــق مختلــف کشــور ،نــوع و رونــد تغییــرات و چالشهــای خانــواده متفاوتنــد
یــا خیــر؟ در ایــن مطالعــه همچنیــن تــاش میشــود ،مطالعــات انجــام شــده در حــوزه تحــوالت و
چالشهــای خانــواده در ایــران ،بــه لحــاظ روششــناختی مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار گیرنــد .بــا انجــام
ایــن تحقیــق و تحقیقــات تکمیلــی ،میتــوان ضمــن پــی بــردن بــه عمــق ،جهــت و میــزان همســویی
یــا ناهمســویی تحــوالت خانــوادة ایرانــی ،در مــورد چشـمانداز و آینــده ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی نیــز
قضــاوت کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات ناهمســو و ناهمخــوان حوزههــای مختلــف خانــواده ،عاملــی
ش در ایــن نهــاد اجتماعــی بــه شــمار م ـیرود ،لــذا نتایــج ایــن مطالعــه بــه ســهم
بــرای بــروز چال ـ 
خــود میتوانــد در برنامهریــزی در جهــت برقــراری و حفــظ تعــادل حوزههــای مختلــف ســاختاری

و کارکــردی خانــواده ،کاهــش آســیبهای ایــن نهــاد اجتماعــی و نهایتــاً حفــظ کلّیــت آن مؤثــر
باشــد .همچنیــن ایــن مطالعــه میتوانــد بــا شناســایی خألهــای موجــود در حــوزة مــورد بررســی ،در
جهتیابــی مناســب تحقیقــات آتــی مفیــد واقــع شــود.
پیشینه نظری و تجربی تحقیق

اســت« :نظریــه نوســازی »1و «نظریــه گــذار جمعیتــی دوم .»2تأثیرپذیــری و تحــول ســاختار و کارکــرد
خانــواده از فرآینــد نوســازی از ســوی محققــان متعــددی ازجملــه پارســونز ،)1966( 3وندیبــن

4

( ،)1967مارگاویــو و مــان ،)1989( 5جیلوهــا  )2009( 6و بربــر 7و همــکاران ( )2018مــورد 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 بهمنظــور ظهــور
نیروهــای جدیــد اجتماعــی یعنــی جریــان صنعتــی شــدن ،شهرنشــینی و آمــوزش همگانــی و غیــره
مرتبــط میکنــد و تحــوالت ازدواج و خانــواده را بهعنــوان ســازگاری نظاممنــد بــا تغییــر در شــرایط
نظــام اجتماعــی پیرامونــی یــا بهعبارتــی انطبــاق بــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی تغییریافتــه در نظــر
میگیــرد (عباسیشــوازی و صادقــی .)28-27 :1384 ،ویلیــام گــود )1963( 1بــا مطــرح کــردن ایــده
انقــاب جهانــی در الگوهــای خانــواده ،بــه گســتره تأثیــرات نوســازی بــر خانــواده و الگوهــای ازدواج
اشــاره میکنــد و معتقــد اســت کــه فراینــد نوســازی در ســطوح مختلــف فــردی و اجتماعــی ،نهــاد
خانــواده و ابعــاد آن را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (محمدپــور و همــکاران .)74 :1388 ،در
فرآینــد نوســازی ،انشــقاق ،گسســتگی و تضعیــف در بیــن عوامــل همبســته اجتماعــی بهوجــود میآیــد
و افــراد بهصــورت اتمهــای مجــزا بهنظــر میرســند کــه بهدنبــال حداکثــر ســود و منفعــت فــردی و
شــخصی خــود هســتند؛ یعنــی دغدغههــای شــخصی بــر مصالــح جمعــی و قومــی اولویــت مییابــد و
تغییــر در ایــده افــراد بــه ســمت ســکوالریته ،مادیگرایــی ،فردگرایــی و انزواطلبــی صــورت میگیــرد
و خانوادهمحــوری بــه فردمحــوری تبدیــل میشــود (عباســی شــوازی و صادقــی.)28 :1384 ،
تحــوالت رخ داده در ســطح خانــواده ،از طریــق نظریــه «گــذار جمعیتــی دوم» نیــز قابــل تبییــن اســت.
گــذار جمعیتــی اول و دوم بــه دو مــدل مختلــف خانــواده اشــاره دارنــد .بهنحــوی کــه مــدل خانــواده
بــورژوا کــه در پــس اولیــن گــذار قــرار داشــت ،در گــذار دوم جایــش را بــه مــدل خانــواده فردگرایانــه
ظاهــر شــد ،تضعیــف خانــواده ،نمــاد گــذار جمعیتــی دوم تلقــی میشــود (وندوکا .)6 :2002 ،طــی
دهههــای آخــر قــرن بیســتم ،در کشــورهای اروپــای غربــی و شــمالی و مناطــق انگلیس ـیزبان 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 .)122 :1387 ،در واقــع ،در چنــد دهــة آخــر قــرن بیســتم ،در ایــن کشــورها ،خانــواده
بهعنــوان یــک نهــاد اجتماعــی دگرگــون گردیــد؛ تکالیــف و تعهــدات مرتبــط بــا ازدواج رســمی دچــار
فرســایش شــد؛ صورتهــای جدیــد انتخــاب زندگــی مشــترک ،پایبنــدی بــه هنجارهــای جاافتــادة
اجتماعــی الگودهنــده بــه زندگــی مشــترک را تضعیــف کــرد؛  ...و توالــی وقایــع در مســیر تشــکیل
1- William Good
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زندگــی مشــترک [و دوام آن] از حالــت استانداردشــده و یکنواخــت خــارج گردیــد (ســرایی:1387 ،
 ،123-122بــه نقــل از ســازمان ملــل .)2003 ،لســتهاق و نیلــز )2002( 1در بیــان ویژگیهــای خانــواده
در گــذار جمعیتــی دوم بــه مــواردی از قبیــل :افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج؛ کاهــش نســبت
افــراد ازدواج کــرده؛ افزایــش طــاق (طالقهــای اوایــل ازدواج)؛ کاهــش میــزان ازدواجهــای مجــدد
متعاقــب طــاق و بیوگــی؛ کاهــش بیشــتر فرزنــدآوری متأثــر از بــه تأخیــر انداختــن آن و افزایــش ســن
والــد شــدن؛ افزایــش فرزنــدآوری خــارج از ازدواج؛ افزایــش بیفرزنــدی قطعــی در میــان زوجیــن؛
افزایــش نیازهــای ســطح باالتــر از قبیــل اســتقالل فــردی و خودشــکوفایی؛ و همچنیــن افزایــش
هماننــدی در نقشهــای جنســیتی و اســتقالل اقتصــادی زنــان اشــاره میکننــد (لســتهاق و نیلــز،
.)331 :2002
در رابطــه بــا میــزان تحقــق تئــوری گــذار جمعیتــی دوم در ایــران ،میتــوان بــه نظــر ســرایی (1385
و  )1387در ایــن مــورد اشــاره نمــود .وی معتقــد اســت :ایــن نظریــه برخاســته از تجربــه کشــورهای
لیبــرال ،بهطــور خــاص کشــورهای اســکاندیناوی اســت و میــزان صــدق آن در جوامــع خــارج از حــوزه
فرهنگــی لیبــرال در بعضــی وجــوه ضعیــف اســت .بــه عقیــده او ،در جوامــع مرکــزی (تأثیرگــذار)،
تغییــرات بیشــتر درونزا 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 قابلمالحظهای
در تغییــرات ایفــا میکننــد .وی معتقــد اســت :در کشــورهای پیرامونــی ،همــة گروههــا و اجتماعــات
درجــة تأثیرپذیــری ،شــدیدتر متأثــر شــدهاند .در مقابــل ،بعضــی گروههــا و اجتماعــات نیــز دیرتــر و
بــا شــدت کمتــری در معــرض جهانــی شــدن قــرار داشــته و از آن تأثیــر پذیرفتهانــد .بنابرایــن ،بهطــور
همزمــان ،شــرایطی را مالحظــه میکنیــم کــه بنــا بــر تجربــة غــرب ،ناهمزمــان هســتند .بــه ســخن
دیگــر ،در اجتماعــات مختلــف کشــورهای پیرامونــی ،بهطــور همزمــان میتــوان شــرایط پیشــامدرن،
مــدرن و پســامدرن را مشــاهده کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه اجتماعــات مختلــف بــه درجــات مختلــف در
معــرض تغییــر بودهانــد ،خانــواده نیــز بایــد بــه درجــات مختلــف تغییــر کــرده باشــد .ســرایی ضمــن
تأکیــد بــر لــزوم درنظــر داشــتن هــر دو عامــل اثرگــذار درونــی و بیرونــی در بررســی تغییــرات خانــواده،
بــر ایــن بــاور اســت کــه :در جوامعــی ماننــد ایــران ،یــک توانایــی در محــل وجــود دارد کــه از میــان
1-Lesthaeghe & Neels
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عوامــل و تأثیــرات بیرونــی ،بعضــی را گزینــش کنــد ،بهطــور موقــت بیازمایــد و در نهایــت ،درونــی یــا
رد کنــد .لــذا ،تغییــرات اخیــر در ایــران ،همانقــدر 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 (ســرایی40-42 :1385 ،؛ ســرایی .)138-133 :1387
بررســی ســوابق تجربــی تحقیــق نشــان داد کــه مطالعــات مختلفــی بــه تغییــرات و چالشهــای خانــواده
در ســطح جهــان و مخصوص ـاً کشــورهای توســعهیافته پرداختهانــد؛ امــا مطالع ـهای بــا رویکــرد مــرور

نظاممنــد در ایــن زمینــه یافــت نشــد .در ایــران ،تحقیقــات دانشــگاهی مرتبــط بــا خانــواده قدمــت

طوالنــی ندارنــد و اکثــرا ً بــه دهههــای  1380و خصوصــاً  1390تعلــق دارنــد .ایــن تحقیقــات دو
دســتهاند .1 :تحقیقاتــی کــه بــه صــورت تکبُعــدی ،تغییــر یــا چالــش خاصــی در نهــاد خانــواده

(ماننــد تغییــرات ازدواج ،طــاق ،تعارضــات زناشــویی و )...را بررســی کردهانــد (ایــن تحقیقــات بــا
توجــه بــه «معیارهــای ورود مطالعــات بــه تحقیــق» کــه در بخــش روششناســی توضیــح داده میشــود،
کبُعــدی ،تغییــرات
مدنظــر تحقیــق پیــشرو نیســت)؛  .2تحقیقاتــی کــه بــا دیــدی کلنگــر و نــه ت 

یــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی را مطالعــه کردهانــد (ایــن تحقیقــات بــا توجــه بــه معیارهــای ورود
مطالعــات بــه تحقیــق ،مدنظــر مطالعــة پیــش رو هســتند) .در بررســی پیشــینة تجربــی ،تحقیقــی

کــه بــا رویکــرد مــرور نظاممنــد و یــا حتــی مــرور ســاده ،نتایــج تحقیقــات دســتة دوم را بررســی
آسیبشناســی خانــواده در ایــران ،دهــه 80؛ رونــد ،الگوهــا و گرایشهــا» انجــام شــده ،تنهــا بــه
بررســی روندهــا ،الگوهــا و گرایشهــای پژوهشــی ایــن نــوع تحقیقــات پرداختــه و بــه یافتههــای
آنهــا توجهــی نداشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه رویکــرد مــرور نظاممنــد در کشــور مــا ،بیشــتر
در حــوزة علــوم پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در حــوزة علــوم اجتماعــی ،کمتــر از آن بهــره
گرفتــه شــده اســت .از جملــه مطالعاتــی کــه در حــوزه علــوم اجتماعــی از روش نظاممنــد اســتفاده
نمــوده ،میتــوان بــه مطالعــه وامقــی و همکارانــش ( )1389در ارتبــاط بــا کــودکان خیابانــی ،مطالعــه
کالنتــری و همکارانــش ( )1390در بررســی آثــار و پیامدهــای طــاق ،مطالعــه رضــویزاده و پیکانــی
( )1394در ارتبــاط بــا تنظیــم خانــواده و کاهــش بــاروری در ایــران و مطالعــه عرفانیخانقاهــی و
عبادیفــرد خانقاهــی ( )1396در زمینــه کیفیــت زندگــی در ســالمندان اشــاره کــرد.
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روششناسی تحقیق
مطالعــه پیــش رو ،از نــوع مطالعــات مــروری و روش اجــرای آن مــرور نظاممنــد 1اســت .مــرور نظاممنــد
از شناختهشــدهترین شــیوههای مــرور تحقیقــات گذشــته اســت کــه بــر خــاف مــرور ســنتی ،2از

اصــول و قواعــد دقیــق و ســختگیرانهای تبعیــت میکنــد .رویکــرد ایــن مطالعــات کامــ ً
ا نظاممنــد
بــوده و روش انجــام آنهــا نیــز بــه صــورت از پیــش طراحیشــده در پیشــنویس مــرور نظاممنــد
مشــخص میشــود (رجبنــژاد و همــکاران .)1385 ،ایــن رویکــرد دو ویژگــی اساســی دارد .1 :پایایــی
آن بــاال اســت؛ (تکرارپذیــر اســت) .2 ،در چنــد مرحلــه انجــام میشــود؛ در ابتــدا ،جســتجو بســیار
گســترده و بــا حساســیت بــاال اســت و در مراحــل آخــر اختصاصــی میشــود (گالس 3و همــکاران،

 .)1981اســتفاده از چنیــن روشهایــی موجــب میشــود فرآینــد حیاتــی انباشــت تجــارب ـ کــه از
مقدمــات و مقومــات تولیــد علــم میباشــد و متأســفانه در جامعــة ایــران بــا مشــکالت اساســی مواجــه
اســت ـ بــا دقــت و بــه نحــوی نظاممنــد صــورت پذیــرد و مســیر آتــی تحقیقــات مرتبــط روشــن شــود
(کالنتــری و همــکاران.)115 :1390 ،
جامعــة آمــاری ایــن تحقیــق ،شــامل همــه مطالعاتــی اســت کــه تغییــرات و چالشهــای خانــوادة ایرانــی
در دورة معاصــر (حــدود صــد ســال اخیــر) را بــه صــورت کلنگــر (و نــه تکبُعــدی یــا محــدود)

بررســی کردهانــد .در ایــن پژوهــش ،فرآینــد جســتجو بــا اســتفاده از  19کلیــدواژة فارســی و  6کلیــدواژة
انگلیســی شــروع شــد .جســتجوی کلیدواژههــا عــاوه بــر پایگاههــای جســتجوی عمومــی ماننــد
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی ،7در  12پایــگاه تخصصیتــر (شــامل دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی
و ســازمانهای مرتبــط) و همچنیــن در پایگاههــای اینترنتــی  45مجلــة حــوزة علــوم اجتماعــی نیــز
صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه در روش مــرور نظاممنــد ،جســتجوي دســتي 8نیــز بهعنــوان
یکــی از روشهــای اصلــی جســتجو مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (بــراي شناســايي 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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شــدهاي كــه بــه صــورت الكترونيكــي در دســترس نيســتند) ،در مــوارد نیــاز ،بــه ســازمانهای مربوطــه
نیــز مراجعــه گردیــد .در فرآینــد جســتجو ،در صــورت تشــخیص غیرمرتبــط بــودن یــک ســند ،در
همیــن مرحلــه کنــار گذاشــته میشــد .بــا کامــل شــدن فرآینــد جســتجو تــا ایــن مرحلــه ،تعــداد
 409ســند جم ـعآوری گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مــرور نظاممنــد ،بررســی لیســت رفرنسهــای

1

پایانــی مطالعــات جمــعآوری شــده بهعنــوان یــک روش تکمیلــی در شناســایی مطالعــات مرتبــط
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (ملبوسبــاف و عزيــزي ،)205 :1389 ،لــذا منابــع پایانــی اســناد
جمعآوریشــده نیــز بررســی شــدند .ایــن مرحلــه از جســتجو نیــز بــه یافتــن  17ســند دیگــر انجامیــد
و در نهایــت 426 ،ســند جم ـعآوری گردیــد.
در مرحلــه بعــد (مرحلــه ارزیابــی اولیــة اســناد) ،بــا مطالعــة چکیــده یــا بحثهــای مقدماتــی اســناد
جم ـعآوری شــده ،ارزیابــی اولیــه صــورت گرفــت و اســنادی کــه غیرمرتبــط بــودن آنهــا کام ـ ً
ا واضــح

بــود ،در همیــن مرحلــه از جریــان مطالعــه حــذف شــدند ( 221مطالعــه) .در پایــان ایــن مرحلــه205 ،
ســند بــه طــور مقدماتــی و جهــت تطابــق بــا معیارهــای ورود و خــروج مطالعــات انتخــاب شــدند.
یکــی از ویژگیهــای اساســی مــرور نظاممنــد کــه اعتبــار ویــژهای بــه آن میبخشــد ،تعییــن
معیارهــای ورود 2مطالعــات بــه تحقیــق اســت .ایــن معیارهــا ســوگیری ناشــی از انتخــاب مطالعــات
توســط محقــق را تــا حــد زیــادی از بیــن میبــرد .معیارهــای در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق پیــش
رو عبارتنــد از .1 :مطالعــه میبایســت تغییــرات و چالشهــای «ســاختاری» یــا «کارکــردی» و یــا هــر
کــرده باشــد (در قالــب «هــدف اصلــی و یافتههــای مطالعــه» و نــه بــه عنــوان بحثهــای مقدماتــی)؛
 .2مطالعــه ،ســعی کــرده باشــد «کلّیــت و مجموعــة تغییــرات و چالشهــای خانــواده» را بررســی

کــرده باشــد .لــذا مطالعاتــی کــه تغییــرات یــا چالشهــای یــک متغیــر خــاص ماننــد ازدواج ،طــاق،
تعارضــات زناشــویی و ...را بررســی کردهانــد ،مدنظــر نیســتند .چــرا کــه محققــان در مطالعــة پیــش
رو بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بداننــد :هــر یــک از مطالعــات انجــام شــده ،عمدهتریــن تغییــرات و
عمدهتریــن چالشهــای خانــواده را چــه میداننــد؟ از ایــن طریــق میتــوان بــه کلّیــت تغییــرات

و چالشهــای خانــوادة ایرانــی پــی بــرد و احتمــاالً آنهــا را بــه لحــاظ تأکیــد محققــان ،رتبهبنــدی

نیــز نمــود؛  .3مطالعــه ،تغییــرات و چالشهــای «خانوادههــای معمولــی» را بررســی کــرده باشــد.
1- Checking reference list
2- Inclusion criteria
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لــذا مطالعاتــی کــه در ارتبــاط بــا خانوادههــای خــاص (خانوادههــای مهاجــر ،خانوادههــای دارای
فــرد معلــول ،از هــم گســیخته ،تکسرپرســت ،بدسرپرســت ،تحــت پوشــش یــک ســازمان خــاص و)...
انجــام شــدهاند ،مدنظــر نیســت؛  .4مطالعــه ،تغییــرات و چالشهــای خانــواده را در «دورة معاصــر»
(صــد ســال اخیــر) بررســی کــرده باشــد (دورة زمانــی فراتــر از ایــن مدنظــر نیســت)؛ « .5متــن کامــل»
مطالعــه در دســترس باشــد؛  .6مطالعــه ،بــه زبــان «فارســی» یــا «انگلیســی» منتشــر شــده باشــد؛ .7
مطالعــه ،تکــراری نباشــد (بــه عنــوان مثــال ،از بیــن یــک پایاننامــه و مقالــة مســتخرج از آن ،یکــی
انتخــاب میشــود) .پــس از تطابــق  205مطالعــة انتخابــی بــا ایــن معیارهــا ،در نهایــت 39 ،مطالعــه کــه
معیارهــای نامبــرده را داشــتند ،انتخــاب شــدند و بــه منظــور ارزیابــی کیفیــت روششناســی علمــی در
اختیــار داوران علمــی قــرار گرفتنــد .در ایــن مرحلــه نیــز  17مطالعــه کنــار گذاشــته شــد ( 13مطالعــه،
بــه لحــاظ تأییــد نشــدن کیفیــت روششناســی علمــی 2 ،مطالعــه بــه دلیــل خطــا در بررســی تفــاوت
نگــرش ســه نســل حاضــر در خانوادههــای نمونــه 2 ،مطالعــه نیــز بــه دلیــل بررســی تغییــرات خانــواده
در چرخــة زندگــی کــه بــا اهــداف ایــن مطالعــه متناســب نبــود) و در نهایــت  22مطالعــه انتخــاب و
وارد مرحلــة تحلیــل یافتههــا شــدند .مشــخصات و ویژگیهــای کلــی هــر یــک از مطالعــات منتخــب
در جــدول  1آمــده اســت.
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جدول  :1مشخصات و ویژگیهای کلی مطالعات منتخب تحقیق
ردیف
1

تحول خانواده در ایران طی سی سال اخیر

سفیری ،خدیجه

1366

روش تحقیق :اسنادی (نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سالهای  ،)1335-65آمار قضایی و دادگستری و
آمارهای بخش نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه).

2

روند انتقال و تحول خانواده در ایران و جهان

مهاجرانی،
علیاصغر

1375

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

3

روند تغییرات فرهنگی اجتماعی خانوادة تهرانی
طی سه نسل

آزاد ارمکی ،تقی

1382

روش تحقیق :اسنادی و پیمایشی  /جامعة آماری .1 :خانوادههای ساکن در مناطق 22گانة شهر تهران .2 ،والدین
رؤسای خانوادههای مذکور و والدین همسران آنها .3 ،آخرین فرزندان متأهل خانوادههای مذکور و همسران آنها  /روش
نمونهگیری :چندمرحلهای ،سهمیهای و تصادفی سیستماتیک  /حجم نمونه 383 :خانواده.

4

زنان و تحوالت ساختاری خانواده در عصر
جهانی شدن

زند ،مهناز

1383

.روش تحقیق :استفاده از رویکرد نظری و اسنادی برای آیندهنگری تحوالت خانواده

5

بررسی تغییرات فرهنگی خانواده در روستای
گنجه از توابع شهرستان رودبار ،طی نیم قرن
اخیر با تأکید بر عوامل اقتصادی

خزاعی ،طاهره

1385

روش تحقیق :میدانی ،مشاهده و مشاهدة همراه با مشارکت  /جامعة آماری :خانوادههای روستای گنجه واقع در شهرستان
رودبار (استان گیالن).

6

تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار
جمعیتی ایران

عنایت ،حلیمه

1385

روش تحقیق :تحلیل تغییرات جمعیتشناختی خانواده در ایران با تدارک یک رویکرد نظری و بهرهگیری از شیوة اسنادی.

7

شناخت و اولويتيابي مشکالت خانوادههاي
کننده به مراكز راهنمايي و مشاورهايراني مراجعه
و ارائة راهکارها

موحد ،مجید

1386

روش تحقیق :پیمایشی  /جامعة آماری :خانوادههای مراجعهکننده به مراکز مشاورة در سطح کشور  /حجم نمونه131 :
مرکز راهنمایی و مشاوره.

8

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

اکبرپور گنجه،
رامین

1387

روش تحقیق :مطالعه اسنادی (استفاده از یافتههای اسنادی و تجربی)

9

بررسی نوگرایی خانوادههاي ایرانی (تحقیقی
)در شهر تهران

سرایی ،حسن

1388

روش تحقیق :پیمایشی  /جامعه آماری :کلیه خانوارهای شهری تهران ( 22منطقه) در سال  / 1387روش نمونهگیری :دو
مرحلهاي  /حجم نمونه 665 :خانوار.

10

سنت ،نوسازی و خانواده (مطالعة تداوم و
تغییرات خانواده در اجتماعهای ایلی با استفاده از
)رهیافت روش تحقیق ترکیبی

احمدی ،جمشید

1388

(کمی و کیفی)  /جامعة آماری :افراد باالی  20سال از دو ایل منگور و گورک (ساکن در مناطق
روش تحقیق :ترکیبی ّ
کمی :نمونهگیری تصادفی و در
شهری و روستایی در شهرستان مهاباد  -تقریباً  16925نفر)  /روش نمونهگیری :در بخش ّ
کمی 600 :نفر و در بخش کیفی 20 :نفر از ّ
مطلعان محلی.
بخش کیفی :نمونهگیری هدفمند  /حجم نمونه :در بخش ّ

11

تجددگرايي ،سرمايه اجتماعي و خانواده ايراني

ابوالحسن تنهایی،
حسین

1388

روش تحقیق :فراتحلیل مطالعات انجام شده.

12

پیشبینی و آیندهنگری تحوالت ساختاری نهاد خانواده در
ایران (با تأکید بر نظریه سنت و مدرنیسم)

شکربیگی ،عالیه

1389

روش تحقیق :بررسی ادبیات ،پژوهشها و نظریههای مرتبط و همچنین روندهای مشاهده شده در جامعة ایرانی و اقدام
به آیندهنگری بر این اساس.

13

خانوادة ايراني ،فروپاشي يا تغييرات بنيادي :با
بررسي نقش آموزش عمومي /همگاني در بهبود
وضع موجود

معینی ،سیدرضا

1389

روش تحقیق :پيمايشي ،اسنادي (استفاده از دادههاي حاصل از پروژههاي بررسي ارزشهاي جهاني در ايران ،در سالهاي
 1379و  / )1383ویژگی اسناد مورد بررسی .1 :سال  :1379جامعة آماری :کلیة افراد باالی  15سال در ایران؛ روش
نمونهگیری :چندمرحلهای؛ حجم نمونه 2530 :نفر؛  .2سال  :1383جامعة آماری :کلیة افراد باالی  16سال در ایران؛
روش نمونهگیری :چندمرحلهای؛ حجم نمونه 2500 :نفر

14

خانوادة متعارف ایرانی :تحوالت نسلی و
چالشهای پیش رو (بر اساس تحلیل ثانویة
دادههای ملی)

شکربیگی ،عالیه

1389

روش تحقیق :تحلیل ثانویه (مقایسه یافتههای تحوالت نگرشی در طول زمان)  /دادهها و جامعة آماری .1 :دادههای طرح
پیمایش ملی در شهرها و روستاهای کشور (سالهای  1379و  2650( 1384نمونه))؛  .2دادههای سرشماریهای ملی؛
 .3اطالعات برخی مطالعات پیمایشی مرتبط.

15

آیندة خانوادة ایرانی با کارگزاری نسلی

محمدپور ،احمد

1389

روش تحقیق :تأکید بر روند و جریانهای جاری در خانوادة ایرانی طی دهههای گذشته و پیشبینی در مورد آینده خانواده
(با اتکا به  .1تأمل ،تحقیق و مطالعة محقق در طول بیش از یک دهه در مورد خانواده و  .2بینش جامعهشناختی و
مطالعات تجربی در حوزة خانواده ایرانی و نسل در ایران)

16

مطالعه انسانشناختی عوامل نابسامانی خانواده
در محله سیروس شهر تهران

صادقی ،رسول

1390

روش تحقیق :کیفی (مشاهده مستقیم و مردم نگارانه و مصاحبه باز)  /جامعة آماری :خانوادههای ساکن در محلة سیروس
شهر تهران  /حجم نمونه 30 :خانواده (انتخاب هدفمند).

17

آسيبها و الگوهاي مطلوب خانواده

رضایی ،مهدی

1391

روش تحقیق :اسنادی (استفاده از یافتههای پژوهشهای پیشین) به همراه بهرهگیری از تجارب مشاورهای و بالینی  40سالة نویسنده.

18

تحلیل جامعهشناختی تأثیرات مدرن شدن
بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوي
ایرانی اسالمی

پرتوی ،لطیف

1392

روش تحقیــق :در ایــن مطالعــه از اجمــاع ســه ســویه ( )Triangulationدر ســه زمینــه دادههــا ،نظریــات و تکنیکهــا
(اســنادی ،بازخوانــی و تحلیــل متــون ،مقایســه و تطبیــق ترکیبــی ،تحلیــل آمارهــای موجــود) اســتفاده شــده اســت.

19

تهدیدهای خانواده و تقابل سنت و مدرنیسم

شکربیگی ،عالیه

1392

کمی ،پس از وقوع و مقطعی  /جامعة آماری :خانوادههای مناطق  14 ،12 ،6 ،5 ،4و 16
روش تحقیق :پیمایشی ،پهنانگرّ ،
شهر تهران (زنان شاغل و غیرشاغل)  /حجم نمونه 600 :خانواده  /روش نمونهگیری :خوشهای و احتمالی.

20

اشکال نوپدید خانواده در ایران و چالشهاي آن

حاجیانی ،ابراهیم

1394

روش تحقیق :اسنادی و تحلیل آمارهاي موجود

21
22

بررسي درك معنايي تداوم و تغيير خانواده
(مطالعة موردي :شهر مريوان)

اخالقی ،آزیتا

1396

روش تحقیق :کیفی (شاهدة مشاركتي و مصاحبة عميق)  /جامعه آماری :ساكنان شهر مريوان  /حجم نمونه 42 :نفر
(نمونهگیری نظری).

جهانی شدن و تحوالت جمعیتی خانواده ایرانی

آزاد ارمکی ،تقی

1396

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.
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فصلنامه جمعیت مشاره  109و 110

در ادامــه ایــن بخــش الزم اســت مفاهیــم اصلــی تحقیــق بــه اختصــار توضیــح داده شــود .بــا در نظــر
داشــتن تعاریــف شــیخی ( )129 :1380و چیــل ( ،)52 :1388منظــور از ســاختار خانــواده ،شــامل «کــم
و کیــف و وضعیــت عناصــر اصلــی خانــواده (والدیــن و فرزنــدان)»« ،کــم و کیــف روابــط و مناســبات
میــان اجــزاء و عناصــر خانــواده (رابطــه والدیــن بــا یکدیگــر و والدیــن بــا فرزنــدان)» و «شــرایط و اوضــاع
بعضــی پدیدههــا و فرآیندهایــی کــه مســتقیماً بــا نهــاد خانــواده مرتبــط هســتند؛ ماننــد ازدواج ،طــاق،
ســالمندی و »...اســت .همچنیــن مقصــود از «کارکــرد خانــواده» (بــا توجــه بــه تعاریــف «کارکــرد»و
«کارکردهــای خانــواده» (ریتــزر 131 :1382 ،و مککارتــی و ادواردز ،))389 :1390،وظایفــی اســت
کــه ایــن نهــاد اجتماعــی در دورة معاصــر ایــران بــر عهــده داشــته و دارد .گــی روشــه 1در ارتبــاط بــا
دگرگونــی یــا تغییــر اجتماعــی مینویســد« :دگرگونــی اجتماعــی ،بیشــتر ،تغییــرات قابلمشــاهده و
قابــل بررســی در زمــان کوتــاه را شــامل میشــود .چنانچــه یــک مشــاهدهگر میتوانــد در طــول حیــات
یــا حتــی در دورة کوتاهــی از زندگــی خویــش ،نحــوة رشــد آن را مالحظــه کنــد و ســیر یــا فرجــام
آن را ببینــد» (توســلی .)85 :1382 ،لــذا «تغییــر» را میتــوان دگرگونــی یــک مؤلفــه در گــذر زمــان
دانســت .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق ،منظــور از «تغییــرات خانــواده» ،دگرگونیهایــی اســت کــه طــی
دورة معاصــر در ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایرانــی رخ داده اســت .در ارتبــاط بــا واژة «چالــش» نیــز
بایــد گفــت کــه کاربــرد ایــن واژه در ادبیــات مــا ،تــا اواســط دهــة  1370چنــدان رایــج نبــوده و کاربــرد
امــروزی آن بــا معانــی لغتنامـهای آن تفــاوت دارد .ذوعلــم ( )1384بــا اشــاره بــه چنــد کتــاب و ســند
واژة چالــش ،ایــن معانــی مســتفاد بــوده اســت .1 :تعــارض ،جــدال و تهافــت .2 ،مانــع و مشــکل و .3
آســیب و آفــت .ذوعلــم ،بــا اســتفاده از معنــای لغــوی «چالــش» و  Challengeو نیــز برخــی عناصــر
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 تالشــی ســخت و سرنوشتســاز میســازد» .چالــش
بــه ایــن معنــی ،در عرصههــای مختلــف قابــل طــرح اســت و بــه عرصــة خاصــی محــدود نمیشــود
(همــان .)35-37 :بررســی تحقیقــات مرتبــط بــا آســیبهای اجتماعــی و خانــواده نشــان میدهــد
کــه اکثــر محققــان در بهکارگیــری واژههایــی ماننــد آســیب ،تهدیــد ،بحــران ،تعــارض ،چالــش و ...در
1- Guy Rocher
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عناویــن مطالعــة خــود ،از اصــول و اســتاندارد خاصــی پیــروی نکردهانــد؛ حتــی در بســیاری از تحقیقاتــی
کــه اهــداف نســبتاً یکســانی دارنــد ،نیــز از واژههــای متفاوتــی اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن در تحقیــق
پیــش رو ،بــه لحــاظ اینکــه بــر تحلیــل نتایــج تحقیقــات دیگــر متمرکــز میشــود ،لــذا مفهــوم چالــش
بــه معنــای دقیــق آن (کــه در بــاال ارایــه شــد) محــدود نمیشــود و فضــای مفهومــی آســیب ،تهدیــد،
تعــارض ،بحــران و ...را نیــز در بــر میگیــرد .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق ،منظــور از «چالشهــای
خانــواده» ،همــان آســیبها ،تهدیــدات ،بحرانهــا و تعارضاتــی اســت کــه در دورة معاصــر ،متوجــه
ســاختار و کارکــرد خانــوادة ایــران بــوده اســت.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه رغــم تعــدد و گســتردگی تغییــرات خانــواده ،امــا مطالعــة پیــش

رو قصــد نــدارد تکتــک ایــن تغییــرات و چالشهــا را عمیقــاً مــورد بررســی قــرار دهــد .در ایــن
مطالعــه تــاش میشــود کلّیــت تغییــرات و چالشهــای خانــوادة ایرانــی مــورد بحــث و تحلیــل قــرار

گیــرد .تــاش خواهــد شــد در کنــار بررســی یافتههــای مطالعــات منتخــب ،از آمارهــا و شــواهد موجــود
نیــز بــرای ترســیم بهتــر تغییــرات و چالشهــای خانــواده بهــره گرفتــه شــود.
یافتههای تحقیق

سیمای کلی مطالعات منتخب
از بیــن  22مطالعــة انتخابــی 20 ،مطالعــه بــه صــورت مقالــه و  2مطالعــه بــه صــورت پایاننامــه
منتشــر شــدهاند و حــدود  5درصــد آنهــا طــی ســالهای  1370-1379و حــدود  5درصــد نیــز طــی
ســالهای  1360-1369منتشــر شــدهاند .بررســی ســال انتشــار  183مطالعــهای کــه طــی مراحــل
«تطابــق بــا معیارهــای ورود بــه تحقیــق» و «ارزیابــی کیفیــت مطالعــات» از جریــان تحقیــق حــذف
شــدند ،نیــز نشــان داد کــه عمــده آنهــا هــم طــی ده ســال اخیــر منتشــر شــدهاند .ایــن نشــان میدهــد
کــه بررســی تغییــرات و چالشهــای خانــواده ،بیشــتر در دهــة اخیــر مــورد توجــه بــوده اســت .از نظــر
روششناســی ،بیــش از نیمــی از مطالعــات منتخــب (حــدود  53درصــد) بــا تکیــه بــر رویکردهــای

نظــری و بهرهگیــری از نتایــج مطالعــات گذشــته و یــا بــا اســتفاده از دادههایــی کــه قبـ ً
ا تولیــد شــده
و حــدود  37درصــد نیــز بــا روش پیمایشــی ،تغییــرات و چالشهــای خانــواده را مــورد کنــکاش قــرار
دادهانــد .ســایر مطالعــات ( 10درصــد) نیــز بــا بهرهگیــری از تکنیکهــای آیندهنگــری ،نســبت بــه
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تغییــرات و چالشهــای خانــواده آیندهنگــری کردهانــد.
بــه لحــاظ پوشــش جغرافیایــی ،حــدود  70درصــد مطالعــات منتخــب ( 15مطالعــه) بــدون تمرکــز بــر
منطقــة خاصــی از کشــور ،تغییــرات یــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی را بررســی کردهانــد ( 12مطالعــه
بــه صــورت نظــری و یــا بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات پیشــین و دادههــای موجــود ،یــک مطالعــه
بــه صــورت پیمایشــی و دو مطالعــه بــه صــورت آیندهنگــری) 30 .درصــد مطالعــات ( 7مطالعــه) نیــز
بــر مناطــق خاصــی از کشــور تمرکــز کردهانــد کــه البتــه همگــی بــه روش پیمایشــی انجــام شــدهاند
(چهــار مطالعــه در شــهر تهــران ،یــک مطالعــه در مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان مهابــاد
(اســتان آذربایجانغربــی) ،یــک مطالعــه در روســتای گنجــه از توابــع شهرســتان رودبــار (اســتان
گیــان) و یــک مطالعــه نیــز در شــهر مریــوان) .بــه ایــن ترتیــب ،خــأ روش پیمایشــی ،در تحقیقاتــی
کــه در ســطح ملــی انجــام شــدهاند ،مشــهود اســت .البتــه انــدک بــودن تعــداد مطالعــات مــوردی
و انجــام نشــدن چنیــن مطالعاتــی در مناطــق مختلــف کشــور نیــز از خالءهــای مطالعــات مــوردی
در حــوزة تغییــرات خانــواده بــه شــمار مــیرود .خألهــای تحقیقاتــی گفتــه شــده ،حتــی در میــان
مطالعاتــی کــه در مرحلــة تطابــق بــا معیارهــای ورود و بعــد از آن ،از رونــد تحقیــق کنــار گذاشــته
شــدند ،نیــز بــه چشــم میخــورد.
تغییرات و چالشهای خانوادة ایرانی در دورة معاصر
عباراتــی کلّــی اســتخراج شــد و بــا چنــد بــار مــرور ایــن عبــارات ،اقــدام بــه تنظیــم مقولههایــی از
تغییــرات رخ داده در نهــاد خانــواده گردیــد .ســپس بــا بررســی دقیــق مقــوالت و پــس از چندبــار حــذف،
اضافــه ،تلفیــق و ادغــام ،در نهایــت ،تغییــرات اساســی خانــوادة ایرانــی در قالــب  23مقولــه تدویــن
گردیــد و هــر یــک از ایــن مقولههــا در زیرمجموعــة مقولههایــی کلیتــر طبقهبنــدی شــدند (جــدول
 .)2در مرحلــة بعــد ،بــا مطالعــة دقیقتــر یافتههــای مطالعــات منتخــب ،بــه بررســی تغییــرات خانــوادة
ایرانــی و چالشهــای موجــود در قالــب مقولههــای تدویــن شــده پرداختــه شــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه بــه علــت تعــدد تغییــرات و فراهــم نبــودن مجــال بحــث طوالنــی ،در مقالــة پیــش رو ،هــر یــک از
تغییــرات خانــواده و چالشهــای مربوطــه ،بــه اختصــار توضیــح داده میشــوند.
قبــل از پرداختــن بــه بحثهــای اصلــی ،ذکــر چنــد نکتــه ضــروری اســت :مطالعــات منتخــب ،بــا
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دو محوریــت اساســی انجــام شــدهاند .1 :بررســی «تغییــرات خانــواده»؛  .2بررســی «چالشهــای

خانــواده» .در مطالعــات دســتة اول ،معمــوالً محقــق ،چنــد حــوزة ســاختاری و کارکــردی خانــواده کــه
تغییــرات قابلتوجهــی 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  .)2امــا در مطالعــات دســتة دوم ،بــه لحــاظ اینکــه محــور بحــث محقــق در مــورد
چالشهــای خانــواده اســت ،لــذا حوزههــای دارای چالــش بــه وضــوح معرفــی و در مــورد آنهــا بحــث

ـس تغییــرات ســریع
شــده اســت .امــا نکتــه اینجاســت کــه چالشهــا و آســیبهای ایــن حوزههــا در پـ ِ

و وســیع آنهــا رخ داده اســت .از ایـنرو در مطالعــة حاضــر ،حوزههایــی کــه دربردارنــدة چالــش معرفــی
شــدهاند ،عــاوه بــر حــوزة «دارای چالــش» ،حــوزة «تغییریافتــه» نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت
(حتــی اگــر در مطالعــة منتخــب ،از تغییــرات آن حــوزه صحبتــی بــه میــان نیامــده باشــد) .جــدول 2
نشــان میدهــد کــه هــر یــک از  22مطالعــة منتخــب ،تغییــرات و چالشهــای قابلتوجــه خانــواده را
در چــه حوزههایــی معرفــی کردهانــد.

بررســی مطالعــات انجامشــده نشــان داد کــه در آنهــا اســتاندارد و مــاک دقیــق و یکســانی بــرای
ســنجش چالشهــا ،آســیبها یــا بحرانه ـا در نهــاد خانــواده تدویــن نشــده اســت .بــه عنــوان مثــال،

دقیقــاً مشــخص نیســت کــه طــاق از چــه میزانــی کــه در جامعــه بیشــتر شــود ،بــرای ســاختار و
خاصــی در خانــواده را چالــش یــا دربردارنــدة چالــش میداننــد و برخــی نیــز جنبــة چالشــی بــرای
آن قائــل نیســتند .ایــن موضــوع در تحقیــق پی ـش رو مشــهود بــود .در چنیــن مــواردی ســعی شــد از
تعابیــر متفــاوت ،یــک جمعبنــدی ارایــه شــود .البتــه بایــد گفــت کــه چالشهــای خانــواده در گــذر

زمــان ثبــات کامــل ندارنــد؛ چــه بســا متغیــری کــه چنــد ســال پیــش بــه عنــوان یــک چالــش بــرای
خانــواده محســوب میشــده ،در حــال حاضــر چالــش محســوب نشــود؛ همیــن مــورد میتوانــد یکــی از
عوامــل عــدم اتفاقنظــر کامــل در مطالعــات مختلــف (خصوص ـاً مطالعاتــی کــه در زمانهــای متفــاوت

ی صــورت گفتــه ،بــه بحــث در مــورد تغییــرات
انجــام شــدهاند) باشــد .در ادامــه ،بــر اســاس مقولهبنــد 
و چالشهــای خانــوادة ایرانــی در دورة معاصــر و همچنیــن برخــی تغییــرات و چالشهــای احتمالــی
آینــده پرداختــه میشــود.
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جدول  :2مطالعات منتخب بر حسب معرفی مهمترین تغییرات و چالشهای خانواده

تغییرات حوزة تشکیل و انحالل خانواده

طــی دهههــای اخیــر ،خانــواده ایرانــی عــاوه بــر اینکــه در حــوزه شــکلگیری (ازدواج) ،تحــوالت

زیــادی را تجربــه نمــوده ،بیــش از گذشــته در معــرض انحــال (طــاق) نیــز قــرار گرفتــه اســت.
«افزایــش میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج» ،خصوصـاً در زنــان ،از اساسـیترین ایــن تغییــرات بهشــمار
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م ـیرود .طــی ســالهای  ،1345-1395میانگیــن ســن اولیــن ازدواج مــردان و زنــان بــه ترتیــب 2/4

و  4/6ســال افزایــش یافتــه و بــه  27/4و  23/0ســال رســیده اســت .در ایــن بیــن« ،تفــاوت ســنی
زوجیــن» همــواره کاهــش یافتــه و از  6/6در ســال  1345بــه  4/4ســال در ســال  1395رســیده
اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1395 ،پیشبینــی میشــود بــا توجــه بــه چالشهــای اقتصــادی

و بیــکاری پیــش روی جوانــان و گرایــش شــدید دختــران بــه ادامــة تحصیــل تــا ســطوح عالــی ،ســن
ازدواج جوانــان ،هرچنــد بــه آهســتگی امــا همچنــان رونــد افزایشــی داشــته باشــد .در کنــار افزایــش

میانگیــن ســن اولیــن ازدواج ،موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر بهصــورت یــک چالــش بــروز کــرده
و خودنمایــی میکنــد« ،مضیقــه ازدواج» بــرای حجــم قابلتوجهــی از دختــران متولــد ســالهای

 1355-1365اســت کــه در ســنین ازدواج قــرار داشــته و یــا در حــال عبــور از آن هســتند و شــانس
اندکــی بــرای ازدواج آنهــا باقــی مانــده اســت .ایــن مســأله کــه متأثــر از کاهــش شــدید میــزان بــاروری
در دهههــای اخیــر و تحــول ســاختار ســنی جمعیــت رخ داده ،بــه صــورت عــدم تناســب تعــداد

دختــران و پســران آمــادة ازدواج (فزونــی دختــران نســبت بــه پســران) مشــاهده میشــود .ایــن مســأله

میتوانــد زمینهســاز قــوت گرفتــن ابعــاد چالــش روابــط دوجنــس در خــارج از چارچــوب ازدواج باشــد.
تشــکیل خانــواده ،از نظــر «شــیوة همســرگرینی» نیــز کامـ ً
ا متحــول شــده اســت .در گذشــته در هنــگام

ازدواج ،ارزشهــا ،منافــع و مصالــح جمعــی و خویشــاوندی بــر خواســت و منافــع فــردی ارجحیــت داده

میشــد و ازدواج جوانــان تحــت اختیــار والدیــن ،بزرگترهــا و ریشســفیدان قــرار داشــت .گاهــی

اختیــار والدیــن و خویشــاوندان چنــان گســترده و اختیــار فــرد چنــان کمرنــگ بــود کــه همســرگزینی
پســر بــه زمــان بلــوغ آنهــا موکــول میشــد .امــا در دهههــای اخیــر ،نقــش و اختیــارات خــود زوجیــن

بــه طــور قابلتوجهــی افزایــش یافتــه و فرزنــدان آزادی عمــل زیــادی در ایــن زمینــه یافتهانــد .همــگام

بــا ایــن تحــول« ،معیارهــای همســرگزینی» نیــز تــا حــد زیــادی از حالــت ســنتی خــارج شــده و بــه
ســوی اهمیــت یافتــن متغیرهــای مدرنیتــه پیــش رفتــه اســت (خصوصـاً از دهــة  60بــه بعــد) .هرچنــد

در ســالهای اولیــة بعــد از انقــاب اســامی ،معیارهایــی ماننــد گرایشهــای اعتقــادی ،مذهبــی و
سیاســی اهمیــت زیــادی پیــدا کردنــد ،امــا بعــد از آن ،همزمــان بــا کاهــش میــزان تأثیرگــذاری دو

متغیــر قرابــت مکانــی و طبقــة اجتماعــی زوجیــن بــر همســرگزینی ،معیارهــای ظاهــری ،عشــق و
عالقــه ،ســطح تحصیــات ،وضعیــت اشــتغال و وضعیــت درآمــد ،جایــگاه ویــژهای یافتنــد.
«افزایــش طــاق و ناپایــداری بیشــتر خانــواده» خصوصـاً در دو دهــه اخیــر ،از مهمتریــن تحــوالت و البته

از مهمتریــن چالشهــای خانــواده ایرانــی محســوب میشــود .طبــق آمارهــای منتشــر شــده از ســوی
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ســازمان ثبــت احــوال ( ،)1398در ســال  ،1395تعــداد  174.993واقعــه طــاق (آمــار بازبینیشــده)
در کشــور بــه ثبــت رســیده اســت کــه رقــم قابلتوجهــی بهشــمار م ـیرود .بررســی دادههــای حاصــل
از سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن نشــان میدهــد کــه در بیــن جمعیــت حداقــل یکبــار
ازدواجکــرده ،اگرچــه نســبت جمعیــت بیهمســر بهدلیــل طــاق از ســال  1445تــا ســال 1375
کاهــش یافتــه (از  1/10درصــد بــه  0/65درصــد) امــا از آن پــس ،تــا ســال  1395بهطــور قابلتوجهــی
افزایــش یافتــه اســت (از  0/65درصــد بــه  2/4درصــد) (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1395 ،نکتــه قابــل
تأمــل در بیــن کل افــراد مطلقــه ،اینکــه برتــری عــددی بــه طــور چشــمگیر بــه زنــان تعلــق دارد.
بهنحــوی کــه از تعــداد  1.111.866فــرد مطلقــه در ســال  712.782 ،1395نفــر را زنــان و 399.084
نفــر را مــردان تشــکیل داده اســت؛ بــه بیــان دیگــر ،در ایــن ســال ،در مقابــل هــر  100مــرد مطلقــه،
 179زن مطلقــه وجــود داشــته اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1395 ،ایــن نســبت نشــان میدهــد کــه
زنــان مطلقــه شــانس و تمایــل کمتــری بــرای بازگشــت بــه زندگــی مشــترک داشــتهاند.
در ارتبــاط بــا تحــوالت مذکــور میتــوان گفــت :در دهههــای اخیــر ،بــا تحــول جامعــه و حرکــت بــه
ســمت مدرنیتــه ،مؤلفههــای فردگرایــی بیــش از گذشــته رواج یافتــه و زوجیــن معمــوالً بــر اســاس

معیارهــای شــخصی خــود اقــدام بــه همســرگزینی و ازدواج میکننــد و در ایــن بیــن ،حصــول منافــع
والدیــن و خویشــاوندان اهمیــت چندانــی نــدارد .آنهــا نســبت بــه نسـلهای قبــل ،اعتقــاد بیشــتری بــه
برابــری جنســیتی دارنــد ،بــر وجــود روابــط صمیمــی بیشــتر تأکیــد دارنــد ،بــا فاصلــه بیشــتری از ازدواج
ایــن شــرایط ،در صورتــی کــه در زندگــی زناشــویی بــا تنشهایــی روبــرو شــوند ،بــا ســهولت بیشــتری
تصمیــم بــه طــاق میگیرنــد.
تغییر اشکال و ابعاد خانواده
در دهههــای اخیــر ،شــکل و بُعــد خانــواده ایرانــی ،تغییراتــی اساســی را تجربــه کــرده اســت« .هســتهای
شــدن و ظهــور ســبکهای جدیــد»« ،کاهــش ابعــاد»« ،افزایــش اميــد زندگــي و میانگیــن ســن

اعضــاء» و همچنیــن «افزایــش نســبت سرپرســتی زنــان» ازجملــه مهمتریــن ایــن تغییــرات اســت.
تغییــر شــکل خانــواده از گســترده بــه هســتهای ،تقریبــاً بــه صــورت فراگیــر در ســطح کشــور رخ

داده و در حــال حاضــر ،خانــواده هســتهاي ،چــه در شــهر و چــه در روســتا شــکل غالــب ،خانــواده
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اســت .البتــه بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران ،گروههــای اجتماعــی مختلــف بــه طــور ناهمزمــان و بــه
درجــات مختلــف در معــرض تعامــل بــا جوامــع تأثیرگــذار بودهانــد (ســرایی ،)54 :1385 ،میتــوان
بهطــور همزمــان اشــکال مختلــف خانــوادة گســترده ،گســتردة شکســته ،هســتهای تکمیلــی ،هســتهای
مشــارکتی و اشــکال ترکیبــی دیگــر را در کشــور مشــاهده نمــود .حاجیانــی و اخالقــی ( )1389در
آیندهنگــری (حــدود دو دهــة آتــی) خانــوادة ایرانــی ،معتقدنــد کــه متأثــر از تبدیــل ازدواج ســنتی بــه
ازدواج گزینشــی (بــر مبنــای عشــق و عاطفــه) ،ســبکهای جدیــدی از خانــواده شــکل خواهــد گرفــت
و بــه میــزان اندکــی ،زندگیهــای مشــترک بــدون ازدواج (یــا همباشــی) نیــز رواج خواهــد یافــت.
همچنیــن بهطــور طبیعــی ،در اثــر شــیوع ازدواجهــای مجــدد ،الگوهــای جدیــدی از خانوادههــای
تکوالدینــی و ناتنــی نیــز رشــد خواهــد یافــت.

بُعــد خانــواده ،بهعنــوان یکــی از متغیرهــای ســاختاری خانــواده ،خصوصــاً از دهــه  1360تاکنــون،

تغییــرات اساســی تجربــه کــرده اســت .ایــن تحــول ،در آمارهــای مربــوط بــه بُعــد خانــوار مشــهود
اســت .بهنحویکــه ایــن شــاخص ،طــی ســالهای  ،1335-55از  4/8بــه  5/0نفــر افزایــش یافتــه و

پــس از آن ،بــا طــی رونــدی کاهشــی ،بــه  3/3نفــر در ســال  1395رســیده اســت .ســفیری ()1366

رونــد افزایشــی ایــن شــاخص تــا دهــه  1360را بــه گســترش بهداشــت و کاهــش مرگومیــر ،خصوصـاً
در کــودکان ،در عیــن حفــظ ســنتهای دیریــن در عرصــة تولــد و تناســل بــاال نســبت داده اســت.
امــا کاهــش قابلمالحظــة ایــن شــاخص طــی ســه دهــه اخیــر ،متأثــر از کاهــش اساســی میــزان

کاهــش میــزان بــاروری ،همچنیــن افزایــش تعــداد و شــاخصهای طــاق ،پیشبینــی میشــود بُعــد
خانــوار ،بــا رونــدی بســیار آهســته بــه رونــد کاهشــی خــود ادامــه دهــد.

از دیگــر تغییــرات مهمــی کــه متأثــر از گســترش خدمــات بهداشــتی و درمانــی در خانــواده ایرانــی
رخ داده ،افزایــش اميــد زندگــي و میانگیــن ســن اعضــای خانــواده اســت .ایــن تحــول ،طــی نیمقــرن
گذشــته بســیار قابلتوجــه اســت .بــر حســب شــواهد آمــاری ،شــاخص امیــد زندگــی در کشــور از
رقــم  40ســال در ســال  1335بــه رقمــی حــدود  75ســال در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت
(ساســانیپور .)8 :1398 ،پیامــد طبیعــی ایــن تحــول ،افزایــش تعــداد افــراد ســالمند در خانــواده و
در واقــع ،افزایــش طــول دورة زمانــی کــه بزرگســاالن در ســن کار بایــد از والدیــن ســالخورده حمایــت
کننــد ،اســت.
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طبــق آمارهــای موجــود ،افزایــش سرپرســتی زنــان در خانــواده نیــز تحــول درخــور توجــه دهههــای
اخیــر خانــواده ایرانــی بهشــمار مــیرود .درصــد زنــان سرپرســت خانــوار از  6/5در ســال  1345بــه
 12/7در ســال  1395رســیده اســت (مرکــز آمــار ایــران .)1345-1390 ،بــر ایــن اســاس ،طــی ایــن
دورة  45ســاله ،درصــد زنــان سرپرســت خانــوار ،دو برابــر شــده اســت .نکتــه مهــم و قابــل تأمــل اینکــه
حتــی دالیــل افزایــش زنــان سرپرسـ ِ
ـت خانــواده نیــز نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت .اگــر در
گذشــته ایــن افزایــش بــه دلیــل فــوت همســر ایــن زنــان بــود ،امــا در حــال حاضــر ،طــاق ســهم
عمــدهای در ایــن زمینــه دارد .بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ،زنــان
سرپرســت خانــوار بــه لحــاظ آســیبپذیری ،در معــرض مشــکالت و چالشهــای متعــددی قــرار دارنــد
کــه ایــن مشــکالت و چالشهــا بهطــور قطــع ،خانوادههــای تحــت سرپرســتی آنهــا را تحــت تأثیــر

خــود قــرار داده کــه در نهایــت ،آســیبی بــرای کلّیــت جامعــه بهحســاب میآیــد.
تغییر در ویژگیهای اعضای خانواده

ازجملــه بارزتریــن و مهمتریــن ویژگیهــای اعضــای خانــواده کــه در مقایســه بــا دهههــای گذشــته
میتــوان بــه تحــول آنهــا پــی بــرد« ،نســبت باســوادی ،ســطح تحصیــات و آگاهــی» و «نگرشهــا و
عالیــق» اعضــای خانــواده اســت .مقایســة نس ـلهای مختلــف حاضــر در خانــواده نشــان میدهــد کــه
نسـلهای جدیدتــر از ســطح ســواد و تحصیــات بســیار بــاال و تخصصیتــری برخوردارنــد .ایــن تغییــر
در مــردان از  22/4درصــد بــه  91/0درصــد و در زنــان از  8/0درصــد بــه  84/2درصــد افزایــش یافتــه
کــه همانطــور کــه مشــخص اســت ،ایــن افزایــش در زنــان بســیار قابلتوجــه اســت .عــاوه بــر نســبت
باســوادی ،افزایــش ســطح تحصیــات در خانوادههــا نیــز مشــهود اســت و ســرعت ایــن افزایــش نیــز در
زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1335-1395 ،
نگرشهــا و عالیــق فــردی ،از مــواردی هســتند کــه بــا گــذر زمــان تغییــر میکننــد و بهعنــوان
تعیینکننــدة رفتــار افــراد در خانــواده و جامعــه ،حائــز اهمیــت هســتند .نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات
منتخــب ،تحــول جنبههــای مختلــف نگرشــی از نســلی بــه نســل دیگــر را نمونـهای از تغییــرات خانــواده
ایرانــی برشــمردهاند .البتــه ایــن تحــول دربــر دارنــدة چالشهایــی نیــز بــرای خانــواده بــوده اســت.
معینــی و شــکربیگی ( ،)1388در ارتبــاط بــا خانــوادة تهرانــی ،تغییــر باورهــا و نگرشهــای جنســیتی
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(بــا بیشــترین تأثیرپذیــری از مدرنیتــه) و باورهــا و نگرشهــای مذهبــی (بــا کمتریــن تأثیرپذیــری
از مدرنیتــه) را مطــرح نمودهانــد و محمدپــور و همکارانــش ( )1388در ارتبــاط بــا دو ایــل منگــور
و گــورک شهرســتان مهابــاد ،کاهــش تقدیرگرایــی در امــورات خانــواده را برشــمردهاند .بــدون شــک،
تحــوالت نگرشــی ،خــود مبنایــی بــرای تحــوالت دیگــر در خانــواده بــوده و هســت .بهعنــوان مثــال،
کاهــش اساســی فرزنــدآوری طــی دهههــای خیــر در خانوادههــای ایرانــی را تــا حــد زیــادی میتــوان
بــه تغییــرات نگرشــی زوجیــن در ایــن زمینــه نســبت داد .آزاد ارمکــی و همکارانــش ( )1389در بررســی
تحــوالت خانــوادة ایرانــی ،در ایــن زمینــه مینویســند« :زنــان و مــردان ايرانــي متفقالقولانــد كــه
امــروزه ،نقــش زن و خوشــبختي او در داشــتن فرزنــد خالصــه نميشــود و ايــن نظــر در دهــه اخيــر
مختصــري نيــز تقويــت شــده اســت» .الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــرات ســریع نگرشــی از نســلی بــه
مســبب چالشهایــی نیــز در نهــاد خانــواده باشــد .یکــی از مشــکالت حــال
نســل دیگــر میتوانــد
ّ

حاضــر خانــوادة ایرانــی ،تمایــز و تفــاوت عالیــق و انتظــارات بیــن نســل جــوان ،نســل ميانســال و
ســالمند اســت.

تحوالت نقشی و ارتباطی در ساختار درونی خانواده
«تحــوالت نقشــی و ســاختار قــدرت در درون خانــواده» کــه طــی دهههــای اخیــر بــه نفــع زنــان رخ داده
اســت ،از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و در اکثــر مطالعــات منتخــب تحقیــق پیـشرو مــورد
توانســتهاند نقشهــا و وظایــف مختلفــی را در ســطح اجتمــاع تقبــل کننــد .تقبــل نقشهــای بیرونــی،
تــا حــد زیــادی از نقشهــای ســنتی زنــان در درون خانــواده کاســته و همیــن امــر ،تعدیــل قابلتوجــه
ســاختار قــدرت در خانــواده بــه نفــع زنــان را در پــی داشــته اســت .شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه
ســایر تغییــرات و حتــی بســیاری از چالشهــای خانــواده ایرانــی ،بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم از
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 میکننــد .آزاد ارمکــی
و همکارانــش ( )1389در ایــن رابطــه معتقدنــد« :در خانــوادة مــدرن ... ،خانوادههــا بــه داشــتن فرزنــد
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كمتــر تمايــل دارنــد تــا بتواننــد مســئوليت خويــش را بهتــر انجــام دهنــد .فرزنــدان كــه اهميــت بيشــتر
يافتهانــد ،تــا ســنين بــاال از مزايــا و كمكهــاي والديــن بهــره میبرنــد».
اکثــر مطالعــات منتخــب مــورد بررســی« ،روابــط درونــی و ارتباطــات بیننســلی در درون خانــواده» را
حــوزة مهــم تغییریافتــه و البتــه چالشبرانگیــز خانــواده ایرانــی برشــمردهاند .جــدول  2نشــان میدهــد
کــه در مطالعــات منتخــب مــورد بررســی ،ایــن حــوزه بیــش از ســایر حوزههــای دیگــر خانــواده
بهعنــوان حــوزه دارای چالــش معرفــی شــده اســت .حتــی مطالعاتــی کــه اختصاصـاً بــه آسیبشناســی

خانــواده ایرانــی پرداختهانــد ،بیشــترین آســیبهای موجــود را متعلــق بــه روابــط درون خانــواده
دانســتهاند .مهمتریــن تغییــرات و چالشهــای ایــن حــوزه عبارتنــد از :جهتگیــری روابــط از عمــودی
بــه ســمت افقــی ،فرســایش ســرمایة اجتماعــی اعتمــاد ،كاهــش همصحبتــی ميــان اعضــاي خانــواده،
چالــش در تنطیــم روابــط عاطفــی ،کاهــش انجــام وظایــف و احترامــات فرزنــدان نســبت بــه والدیــن
و همچنیــن افزایــش جدايــي فيزيكــي ميــان افــراد مســن و كــودكان و کاهــش ارتباطــات بیننســلی.
آیندهنگریهــای صــورت گرفتــه ،بــه افزایــش چالشهــای ایــن حــوزه اشــاره دارنــد .حاجیانــی و
اخالقــی ( )1389معتقدنــد کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات
سیاســی اجتماعــی زنــان ،تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛
امــا نگرشهــا در مــردان ایرانــی بــه تدریــج ،تغییــر اندکــی خواهــد یافــت .در نتیجــة ایــن وضعیــت،
ســطح تعارضــات درون خانــواده افزایــش خواهــد یافــت.

گســترش خانوادههــای هســتهای و کمرنــگ شــدن شــکل گســترده خانــواده از یــک طــرف و افزایــش
فواصــل مکانــی بیــن خانوادههــای خویشــاوند از طــرف دیگــر« ،کاهــش قابلتوجــه روابــط خویشــاوندی»

(خصوصــاً در بیــن خویشــاوندان دور) را بهدنبــال داشــته اســت .طبــق مطالعــات صورتگرفتــه ،ایــن
موضــوع تنهــا بــه شــهرهای بــزرگ محــدود نشــده و شــهرها ،روســتاها و اجتماعــات کوچکتــر را نیــز
در بــر میگیــرد .البتــه بــهرغــم کاهــش ســطح روابــط میــان هســتههای خویشــاوندی ،امــا «روابطــی

از جنــس دوســتی ،اجتماعــی و مشــارکتهای مدنــی» ،خصوصــاً در مــورد زنــان افزایــش چشــمگیر
یافتــه اســت .در دهههــای اخیــر ،بــا فراهــم شــدن زمینههــای الزم و گســترش بیشــتر حضــور زنــان
در ســطح جامعــه «ســطح مشــارکت اقتصــادی» آنــان نیــز افزایــش یافتــه اســت .طبــق مســتندات
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آمــاری ،میــزان ایــن شــاخص بــا پشــت ســر نهــادن افــت و خیزهایــی ،از رقــم  12/5درصــد در ســال
 ،1345بــه  14/9درصــد در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1345-1395 ،
نکتــه قابلتوجــه اینکــه بــا گــذر زمــان ،انگیــزة زنــان از اشــتغال نیــز تغییــر کــرده اســت .آزاد ارمکــی
و همکارانــش ( )1382در بررســی انگیزههــای اشــتغال در ســه نســل حاضــر در خانــوادة تهرانــی نشــان
دادهانــد کــه در نس ـلهای جدیدتــر زنــان ،از انگیزههــای مبتنــی بــر نیــاز مالــی کاســته شــده و بــر
انگیزههایــی ماننــد اســتقالل اقتصــادی و کســب وجهــه و منزلــت اجتماعــی افــزوده شــده اســت.
طــی حــدود نیمقــرن اخیــر« ،افزایــش اســتفاده از رســانههای گروهــی و گســترش تعامــات غیربومــی»
از دیگــر تغییــرات ســاختاری بســیار مهــم خانــواده در حــوزه ارتباطــی بهشــمار مـیرود .ایــن موضــوع،
ســاختار و کارکــرد خانــواده را بهطــور قابلتوجهــی در معــرض مؤلفههــای جهانــی قــرار داده و البتــه
چالشهایــی را نیــز بــرای نهــاد خانــواده بــه ارمغــان آورده اســت .صادقیفســایی و عرفانمنــش
( )1392مینویســند« :اســتفاده از رســانه تــا حــد زیــادی جایگزیــن ارتباطــات چهرهبهچهــره و
کالمــی و انتقــال تجربیــات در محیــط خانــواده شــده اســت» .بــه زعــم نوابینــژاد (« ،)1391امــروز
رســانهها و شــبكههاي ماهــوارهاي بــا بهرهگيــري از تمامــي مفاهيــم و اصــول روانشناســي يادگيــري
و ظرافتهــای رســانهاي ،بــه ســرعت درحــال ايجــاد نوعــي از فرهنــگ و تغييــرات فرهنگــي در بيــن
خانوادههــا ،حتــي در دورافتادهتريــن نقــاط كشــورند» و «در مقطــع کنونــی ،اهــداف برخــی شــبکههای
ماهــوارهای ،تضعیــف نهــاد خانــواده و کاهــش پایبنــدی زوجیــن بــه روابــط زناشــویی و حساســیتزدایی
در کشــور ،بــه بُعــد منفــی آن اشــاره نمــوده و معتقــد اســت کــه اثرگــذاری خانــواده در انتقــال ارزشهــا

کــم خواهــد شــد و یکــی از مشــکالت آینــده ،اختــاط و تزاحــم خانــواده بــا رســانههای جمعــی و
نهادهــای فرهنگــی در اجتماعــی کــردن و فرهنگپذیــری خواهــد بــود.
ی عمــل بیشــتر آنهــا
متعاقــب افزایــش حضــور و مشــارکت اقتصادی-اجتماعــی زنــان در جامعــه و آزاد 
در ایــن زمینــه نســبت بــه گذشــته و همچنیــن گســترش روزافــزون شــبکههای ارتباطــی و مجــازی،
شــاهد «افزایــش معاشــرتهای قبــل از ازدواج دختــران و پســران» نیــز هســتیم .ایــن معاشــرتها
بــا توجــه بــه اینکــه بــا مؤلفههــای فرهنگــی و مذهبــی جامعــه انطبــاق ندارنــد ،پنهــان از خانوادههــا
هســتند و همچنیــن بــه لحــاظ آســیبهایی کــه بــرای فــرد ،خانــواده و جامعــه بــه دنبــال دارنــد،
مــورد توجــه مطالعــات متعــددی قــرار گرفتــه و بهعنــوان یــک چالــش و بــرای ازدواج و نهــاد خانــواده،
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مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .طبــق نتایــج مطالعــه خلجآبــادی فراهانــی و کللنــد ( ،)2008بیــش
از نیمــی از دختــران دانشــجو در تهــران در ســال  ،1384-1385تجربــه دوســتی و حــدود یکچهــارم
نیــز ارتبــاط جنســی بــا جنــس مخالــف را گــزارش کردهانــد .گلــزاری ( )1383نیــز نشــان داده کــه در
تهــران بیــن  20تــا  60درصــد جوانــان گــروه ســنی  14-18ســال ،بــا یــک یــا چنــد جنــس مخالــف،
اغلــب بــه طــور پنهانــی و بــدون رضایــت خانــواده ،ارتبــاط عاطفــی و گاه پیشــرفتهتر برقــرار میکننــد.
جنادلــه و رهنمــا ( )1389معتقدنــد کــه پذیــرش ایــن روابــط در حــوزة نگرشــی جامعــه در حــال
افزایــش اســت .حاجیانــی و اخالقــی ( )1389در آیندهنگــری خــود معتقدنــد کــه متأثــر از [افزایــش
تنشهــای زوجیــن از یــک طــرف و] عــدم تســهیل طــاق [از طــرف دیگــر]« ،روابــط عاطفــی خــارج
از چارچــوب خانــواده» نیــز گســترش خواهــد یافــت.
سایر تغییرات ساختاری

خانــواده ایرانــی ،خصوصـاً طــی نیــم قــرن گذشــته ،شــاهد تحــوالت ســاختاری دیگــری ماننــد «تحــول

ســبک زندگــی و ارتقــاء ســطح رفــاه»« ،کمرنــگ شــدن ارزشهــای ســنتی» و «تنــوع بیشــتر گــذران
اوقــات فراغــت» نیــز بــوده اســت .ازجملــه اساسـیترین تحــول ســبک زندگــی و ســطح رفــاه خانــوادة
ایرانــی ،میتــوان افزایــش نســبت شهرنشــینی و بــه تبــع آن ،کاهــش نســبت روستانشــینی را برشــمرد.
طبــق آمارهــای رســمی ،در ســال  ،1335نســبت شهرنشــینی در کشــور  31/4درصــد بــوده کــه تا ســال
و یــا تبدیــل برخــی روســتاها بــه شــهر بــوده اســت .همزمــان بــا ایــن تحــول ســریع ،ســطح رفــاه و
امکانــات و بهطــور کلــی ،اســتانداردهای زندگــی خانوادههــا نیــز ارتقــاء پیــدا کــرده اســت .افزایــش
قابــل توجــه «نومکانــی» خانوادههــای نوپــا ،تحولــی دیگــر در ســبک زندگــی خانوادههــا محســوب
میشــود .چــرا کــه طــی دهههــای اخیــر ،بــا توســعة رونــد هســتهای شــدن خانــواده ،اکثــر زوجیــن،
پــس از ازدواج ،مــکان مســتقلی را بــرای زندگــی انتخــاب میکننــد .ایــن نومکانــی ،خــود زمینهســاز
تحــوالت دیگــری نیــز بــوده اســت .بهعنــوان مثــال ،آزاد ارمکــی و همکارانــش ( ،)1382نشــان دادهانــد
کــه در شــهر تهــران ،از نســل قدیــم بــه نســل جدیــد ،از درصــد مالــکان منــازل مســکونی کاســته شــده
(بهخصــوص در نســل اخیــر) و در مقابــل ،اجارهنشــینی و ســکونت در منــازل بالعــوض کــه توســط
بســتگان و خویشــاوندان بهطــور رایــگان در اختیــار زوجیــن قــرار گرفتــه ،افزایــش یافتــه اســت .در
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مجمــوع میتــوان گفــت ،طــی دورة معاصــر ،ســبک زندگــی خانــوادة ایرانــی در جهــت شهرنشــینی،
اســتقالل و خصوصــی شــدن فضــای خانــواده و نیــز بهرهگیــری بیشــتر از امکانــات مدرنیتــه پیــش
رفتــه اســت.
همزمــان بــا تحــول ســریع ســبک زندگــی ،ارزشهــای ســنتی خانوادههــا نیــز کمرنــگ شــده و
ارزشهــای 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
محــدود نشــده و اجتماعــات ســنتیتر را نیــز در بــر میگیــرد .همــگام بــا ایــن تحــول ،نحــوة گــذران
اوقــات فراغــت خانوادههــا نیــز تغییــر نمــوده و تنــوع بســیاری یافتــه اســت .شــکربیگی ( )1388در
ایــن رابطــه مینویســد :طــی نس ـلهای گذشــته ،انجــام فرایــض دینــی و مســتحبات ،وقتگذرانــی و
معاشــرت بــا همســایه و اهــل محــل ،بهعنــوان نحــوة گــذران وقــت فراغــت کاهــش یافتــه ،در حالــی
کــه رفتــن بــه ســینما ،تئاتــر ،پــارک و مهمانــی ،مطالعــه ،تماشــای تلوزیــون و همچنیــن رفتــن بــه
مســافرت افزایــش قابلتوجهــی داشــته اســت .او معتقــد اســت کــه تفــاوت بیــن نســلی گــذران اوقــات
فراغــت ،خــود باعــث بــروز کشــمکشهایی نیــز در خانــواده شــده اســت.
تغییرات کارکردی در نهاد خانواده
بــا تحــول شــرایط جامعــه و تغییــر شــکل خانــواده از گســترده و ســنتی بــه هســتهای و مــدرن ،شــاهد
در شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاکــم ،توانایــی پذیــرش کارکردهایــش بهطــور کامــل را نــدارد .بــه
زعــم صادقــی فســایی و عرفانمنــش ( ،)1392بــه میزانــی کــه ســازمانهاي اجتماعــی بیشــتري در
جامعــه بهوجــود میآیــد ،بــار دوش خانــواده کــم میشــود .امــا واگــذاری بخــش عمــدة مســئولیت
آمــوزش و جامعهپذیــری فرزنــدان بــه نهــاد آمــوزش و پــرورش ،مهمتریــن تحــول ایــن حــوزه بــه شــمار
مـیرود .صادقیفســایی و عرفانمنــش ( )1392بُعــد چالشــی ایــن انتقــال کارکــرد را اینگونــه توصیــف

میکننــد...« :نســلی در حــال شــکلگیری اســت کــه کمتــر از هــر زمــان دیگــر از تربیــت ولــی،

برخــوردار بــوده اســت .زندگــی کــودک بــا مربیانــی کــه تــاش میکننــد نگاهــی مادرمآبانــه بــه آنهــا
داشــته باشــند ،نمیتوانــد خســران ناشــی از فقــدان بــزرگ شــدن در کنــار اولیــاء را بــرای کــودکان
پــر کنــد» .آزاد ارمکــی ( )1389نیــز در آیندهنگــری خــود معتقــد اســت کــه بعضــی از کارکردهــای
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کمــی و کیفــی دچــار تغییــر میشــود.
خانــواده یــا جابهجــا خواهــد شــد ،یــا بــه لحــاظ ّ

«کاهــش ســطح فرزنــدآوری» از جملــه مهمتریــن تحوالتــی اســت کــه خصوصـاً طــی ســه دهــه اخیر در
خانــواده ایرانــی بــه وقــوع پیوســته اســت .اگــر در گذشــته فرزنــدآوری تحــت نظــارت خانــواده گســترده،
بــزرگان و ریشســفیدان فامیــل قــرار داشــت ،در دوره کنونــی ،تبدیــل بــه موضوعــی درونخانوادگــی
و تصمیمــی عقالنــی شــده اســت .بهنحــوی کــه زوجیــن بــا در نظــر داشــتن شــرایط مختلــف اقتصــادی

و خانوادگــی خــود ،بهطــور آگاهانــه اقــدام بــه برنامهریــزی در ایــن زمینــه میکننــد .شــاخص میــزان
بــاروری کل کــه نشــاندهنده وضعیــت فرزنــدآوری در هــر جامعــه اســت ،گویــای کاهــش مــداوم
فرزنــدآوری در ایــران طــی نیــم قــرن اخیــر و خصوص ـاً بعــد از ســال  1365اســت .طبــق برآوردهــای

صورتگرفتــه ،رقــم ایــن شــاخص در ایــران از حــدود  7فرزنــد بــرای هــر زن در ســال  1358بــه حــدود
 1/8فرزنــد در ســال  1390کاهــش یافتــه (میرزایــی و قهفرخــی )108 :1396 ،کــه حکایــت از آن دارد
کــه در مقطــع کنونــی ،فرزنــدآوری در کشــور بــه زیــر ســطح جایگزینــی ( )2/1رســیده اســت .بنابرایــن،
میتــوان 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
میشــود .نزدیــک بــه نیمــی از مطالعــات منتخــب مــورد بررســی ،بــر «تضعیــف کارکــرد عاطفــی
خانــواده» تأکیــد داشــته و برخــی از ایــن مطالعــات ،ایــن حــوزه را حــوزة تضعیفشــده و چالشــی
حمایتــی خانــواده مینویســد« :اگــر در گذشــته و حــال ،خانــواده  ...بــرای حضــور افــراد بریــده از
جامعــه و خســته از کار و تــاش بیــرون و عصبانــی از بیاعتنایــی در محیــط خــارج از خانــواده ،مأمنــی
امــن ،حمایتــی و عاطفــی تلقــی میشــد و محوریــت آن را نیــز مــادران و خواهرانــی مهربــان تشــکیل
میدادنــد ،بــا تغییــر نظــام شــغلی و حضــور مهــم و اثرگــذار زنــان در محیــط کار و جامعــه ،دچــار
اختــال خواهــد شــده اســت .چگونــه مــادر ،خواهــر و همســری کــه خــود از محیــط کار و اجتمــاع
دلآزرده و خســته اســت ،میتوانــد 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
ـران درگیــر در محیــط بیــرون از خانــواده ،شــرایط حمایت از خانــواده را
اخیــر ،همســران ،مــادران و خواهـ ِ
فراهــم کردهانــد ،بــه دلیــل نقــش مرکــزی مادربزرگهــا و پدربزرگهــا اســت .ایــن جمعیــت اثرگــذار
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بــا حمایتــی کــه از پــدران و مــادران نســل اولــی (پیــران) کســب کــرده و میکننــد ،شــرایط بقــای
خانــواده را فراهــم میآورنــد .امــا ایــن عمــل بــا پایــان یافتــن نقــش مرکــزی و عاطفــی پیــران خانــواده
بــه پایــان خواهــد رســید .پیــران موجــود ،حامــی همــه نسـلها هســتند ،امــا پیــران آینــده نمیتواننــد
حامــی کســی یــا نســلی باشــند؛ زیــرا خــود گرفتاریهــای بســیاری خواهنــد داشــت .گرفتاریهــای
آنهــا پیــش از اینکــه اقتصــادی باشــد ،عاطفــی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت ... .آنهــا در پــی کســب
محلــی و فضایــی عاطفــی بــرای ترمیــم زخمهــای باقــی مانــده از زمــان حضــور در جامعــه و کار
بیحاصلنــد» .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد 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.
«حمایتهــای مختلـف از فرزنــدان و ســالمندان» ،از کارکردهــای مهــم خانــواده بــه شــمار مـیرود کــه
کمــی و کیفــی متحــول شــده اســت .مهمتریــن تحــول حمایــت از فرزنــدان ،بــه تأمیــن شــغل
بهطــور ّ

بــرای آنهــا مربــوط میشــود .در گذشــته ،تأمیــن شــغل فرزنــدان بــه صــورت مســتقیم توســط خانــواده
و معمــوالً بــه صــورت اشــتغال فرزنــدان در حرفــة پــدر صــورت میگرفــت؛ امــا در حــال حاضــر،

صالحیــت و شایســتگی خودشــان اســتخدام میشــوند .البتــه ایــن بــه
فرزنــدان بیشــتر بــه واســطه
ّ
معنــای کاهــش یــا عــدم حمایــت خانــواده از فرزنــدان در ایــن زمینــه نیســت؛ چهبســا خانوادههــای

غیرمســتقیم نقشــی پررنگتــر از گذشــته در ایــن زمینــه ایفــا میکننــد .امــا ایــن موضــوع در مــورد
ســالمندان متفــاوت اســت .قبــل از رواج ســبک هســتهایِ خانــواده ،ســالمندان تــا پایــان عمــر در
خانــواده گســترده حضــور داشــتند و بهطــور کامــل از حمایتهــای مختلــف نس ـلهای بعــد از خــود
بهرهمنــد بودنــد .امــا خانــواده هســتهای کنونــی ،بهطــور عمــده بــر تأمیــن نیازهــای مختلــف خــود

متمرکــز شــده و خصوصـاً بــا توجــه بــه فاصلــه مکانــی از خانــواده والــدی ،از تــوان و زمــان کافــی بــرای
ارائــه ایــن حمایــت برخــوردار نیســت .والدیــن ســالمند ،اکثــرا ً بهتنهایــی زندگــی میکننــد و تعــداد

کمتــری از آنهــا نیــز توســط مراکــز نگهــداری از ســالمندان مــورد حمایــت و نگهــداری قــرار میگیرنــد.
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بحث و نتیجهگیری
بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده ،در دورة معاصــر ،خانــوادة ایرانــی در ابعــاد مختلــف ســاختاری و
پــس ایــن تحــوالت ،متحمــل چالشهایــی نیــز شــده اســت.
کارکــردی خــود متحــول شــده و در
ِ
چنانچــه میــزان پرداختــن مطالعــات منتخــب بــه هــر یــک از ابعــاد تغییریافتــة خانــواده را مالکــی بــرای

معرفــی متحولتریــن ابعــاد خانــواده قــرار دهیــم ،میتوانیــم حوزههــای «ازدواج»« ،طــاق»« ،روابــط
درونــی خانــواده»« ،روابــط جنســیتی و توزیــع قــدرت»« ،اشــتغال زنــان»« ،نگرشهــا و عالیــق اعضــای
خانــواده» و همچنیــن «فرزنــدآوری» را نــام ببریــم و در صورتــی کــه همیــن معیــار را بــرای معرفــی
چالشــیترین ابعــاد خانــواده معیــار قــرار دهیــم ،میتوانیــم بــه حوزههــای «روابــط درون خانــواده

(خصوصــاً روابــط بیــن زوجیــن)»« ،طــاق»« ،کارکردهــای مربــوط بــه روابــط اعضــای خانــواده» و

«ازدواج» اشــاره کنیــم (جــدول  .)2بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت حوزههایــی کــه بــا چالــش
بیشــتری روبــرو هســتند ،همــان حوزههــای متحولتــر خانــواده هســتند .در بیــن تمامــی تغییــرات
ســاختاری خانــوادة ایرانــی ،بــه نظــر میرســد شــکل گســتردة خانــواده بــه ســمت اضمحــال پیــش
م ـیرود و شــکل هســتهای جایگزیــن آن میشــود .عــاوه بــر ایــن ،شــیوة ازدواج از پیــش تعیینشــده

نیــز کــه قبــ ً
ا از نســبت قابلتوجهــی برخــوردار بــود ،بــه ســمت منســوخ شــدن پیــش رفتــه و در
دورة کنونــی ،عمومــاً زوجیــن هســتند کــه بــرای ازدواج خــود تصمیــم میگیرنــد و البتــه مشــورت

بــا خانــواده نیــز در ایــن زمینــه مهــم اســت .بــرای ســایر مؤلفههــای ســاختاری خانــواده منســوخ
کارکردهــای حمایتــی (از فرزنــدان و افــراد ســالمند) ،منســوخ شــدن در ایــن رابطــه مطــرح نیســت.
کارکــرد تأمیــن عاطفــی بــرای زوجیــن نیــز اگرچــه بــا چالشهایــی روبروســت ،امــا بــه هیــچ وجــه
نمیتــوان 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،
فرهنگــی و قانونــی نــدارد).

بــا نــگاه بــه کلّیــت تغییــرات خانــواده در ایــران ،بــه نظــر میرســد تغییــرات برخــی حوزههــا بــا
تغییــرات برخــی حوزههــای دیگــر متناســب و همنــوا رخ نــداده اســت .در حالــی کــه برخــی در برابــر
تغییــر مقاومــت نشــان دادهانــد ،برخــی بــه ســرعت بــه ســمت الگوهــای مدرنیتــه پیــش رفتهانــد .بــه
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نظــر میرســد مهمتریــن عامــل بــروز برخــی چالشهــا در خانــوادة ایرانــی نیــز همیــن عــدم تناســب و
ناهمنوایــی تغییــرات اســت .بــه عنــوان مثــال ،معاشــرتهای قبــل از ازدواج بیــن دختــران و پســران در
جامعــه ،بهطــور قابلتوجهــی افزایــش یافتــه ،امــا دختــران و پســران در زمــان انتخــاب همســر ،بــرای
«عــدم رابطــه طــرف مقابــل بــا جنــس مخالــف» بهعنــوان یــک معیــار مهــم همســرگزینی اهمیــت
باالیــی قائــل هســتند .ایــن یــک معیــار دوگانــه در ارتبــاط بــا روابــط قبــل از ازدواج در جامعــه اســت
کــه در مطالعــه خلجآبــادی فراهانــی و همکارانــش ( )107 :2012در شــهر تهــران بــه آن اشــاره شــده
اســت .حاجیانــی و اخالقــی ( )253-254 :1389در ارتبــاط بــا چالشهــای آینــدة خانــوادة ایرانــی ،بــه
حــوزه دیگــری از ایــن ناهمخوانیهــا اشــاره کردهانــد .آنهــا معتقدنــد «بــا افزایــش ســطح تحصیــات
و اشــتغال زنــان و اثرگــذاری جریانــات سیاســی -اجتماعــی زنــان ،تغییــرات اساســی در ذهنیــت ســنتی
زنــان ایرانــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ امــا نگرشهــا در مــردان ایرانــی بــه تدریــج ،تغییــر اندکــی
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.
در مــورد ایــن ســؤال کــه «آيــا چالشهــای خانــوادة ایرانــی در طــول دورة معاصــر تغییــر کردهانــد

پــس تغییــرات (معمــوالً
یــا خیــر؟» میتــوان گفــت ،بــا توجــه بــه اینکــه چالشهــا و آســیبها در
ِ

ـس تغییــرات ســریع) بــروز میکننــد ،بنابرایــن ،بــا بــروز تغییــرات جدیــد در خانــواده ،چالشهــا
در پـ ِ
منطقـهای الزم برخــوردار نیســتند ،بــر اســاس آنهــا نمیتــوان در مــورد تفــاوت تغییــرات و چالشهــای

خانــواده در مناطــق مختلــف کشــور پاســخ دقیــق داد .امــا بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات خانــواده
ایرانــی بیشــتر منشــأ بیرونــی داشــته و گروههــای اجتماعــی بهطــور ناهمزمــان و بــه درجــات مختلــف
بــا مؤلفههــای نوســازی در تعامــل بودهانــد (ســرایی ،)1385 ،از ایــن رو میتــوان گفــت ،تغییــرات
خانــواده در گروههــای اجتماعــی مختلــف ،بــه صــورت ناهمزمــان و متفــاوت رخ داده و چالشهــای

منبعــث از ایــن تغییــرات نیــز بهطــور ناهمزمــان و تقریبـاً متفــاوت در مناطــق مختلــف بــروز کردهانــد.

بــا احتیــاط میتــوان اینگونــه گفــت کــه احتمــاالً بخشــی از چالشهــای کنونــی خانــوادة ایرانــی

(خصوصــاً در ارتبــاط بــا ناســازگاریهای زوجیــن و افزایــش ســطح طــاق) ،متأثــر از وصلــت (بــه
شــکل ازدواج) خانوادههایــی از گروههــای اجتماعــی متفــاوت (متأثــر از مهاجرتهــای داخلــی)
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اســت؛ خانوادههایــی کــه بــه درجــات مختلــف بــا مؤلفههــای مدرنیتــه در تعامــل بودهانــد و احتمــاالً
زندگیهــای شــکلگرفته از برخــورد چنیــن خانوادههایــی ،مســتعد بــروز تضادهــا و چالشهایــی
بیــن زوجیــن باشــد.
بهطــور کلــی و بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،بــه نظــر میرســد تحوالتــی کــه در نظریــه نوســازی و
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 مقاومتهایــی نیــز از خــود نشــان داده اســت.
بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون اســتفاده از رســانهها و فضــای مجــازی ،خانــواده
ایرانــی بیــش از گذشــته در معــرض تحــول و همگرایــی بــا خانــواده در جوامــع تأثیرگــذار قــرار گیــرد.
از ایـنرو ،رصــد تحــوالت و چالشهــای خانــواده در کشــورهای تأثیرگــذار و تشــخیص جایــگاه خانــواده
ایرانــی در ایــن میــان ،امــری بســیار ضــروری اســت .ایــن موضــوع تاحــدودی میتوانــد ســمت و ســوی
تحــوالت آتــی و احتمالــی خانــواده ایرانــی را مشــخص نمــوده و از ایــن طریــق ،آمادگــی بیشــتری در
پیشــگیری از چالشهــای جدیــد و حتــی تبدیــل آنهــا بــه فرصــت ایجــاد نمایــد .بــا برنامهریزیهــای
مناســب و بهموقــع میتــوان تحــوالت خانــواده را بــه نحــوی هدایــت نمــود کــه چارچــوب و کلّیــت

ایــن نهــاد مهــم در معــرض تهدیــد قــرار نگیــرد.
در اینجــا الزم اســت ،نقــد کوتاهــی نیــز بــر مطالعــات منتخــب صــورت پذیــرد .بیــش از نیمــی از
مطالعــات منتخــب ،بــهرغــم روشــن کــردن ابعــاد مهمــی از تغییــرات خانــواده ،امــا بــه روش اســنادی
انجــام شــدهاند کــه قبـ ً
ا موجــود بــود ه و اختصاصـاً بــه منظــور بررســی تغییــرات خانــواده جمـعآوری

نشــدهاند .اگرچــه ایــن آمارهــا تغییــرات اساســی خانــواده را معرفــی میکننــد ،امــا تغییــرات
دیگــری کــه در عمــق خانــواده ،روی دادهانــد را نشــان نمیدهنــد .مطالعــات منتخــب پیمایشــی در
مقایســه بــا مطالعــات منتخــب اســنادی ،بــه مراتــب حوزههــای وســیعتری از تغییــرات خانــواده
را برشــمردهاند .از ایــنرو ،برخــی حوزههــای خانــواده کــه در مطالعــات منتخــب کمتــر بــه آنهــا

پرداختــه شــده بــود ،نمیتوانــد حتمـاً دلیلــی بــر ناچیــز بــودن میــزان تغییــرات آنهــا باشــد .بهعنــوان
نمونــه« ،هســتهای شــدن خانــواده» یکــی از مهمتریــن تحــوالت خانــوادة ایرانــی بــه شــمار مـیرود ،در
حالــی کــه کمتــر از نیمــی از مطالعــات منتخــب بــه ایــن تغییــر مهــم توجــه کــرده بودنــد؛ یــا اینکــه
«گســترش معاشــرتهای دختــران و پســران در دوران قبــل از ازدواج» ،از تحــوالت اساســی حــوزة
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ارتباطــی خانــواده ،طــی ســالهای اخیــر بــه شــمار م ـیرود ،امــا معــدودی از مطالعــات منتخــب ،از
آن بهعنــوان یکــی از تغییــرات حــوزة ارتباطــی خانــواده نــام بردهانــد .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد
قضاوتــی کــه در ابتــدای بحــث نتیجهگیــری در مــورد متحولتریــن حوزههــای خانــواده صــورت
گرفــت ،اگرچــه میتوانــد تــا حــد زیــادی صحیــح باشــد ،امــا قاطعانــه نبــوده و ایــن موضــوع نیازمنــد
تحقیقــات پیمایشــی دقیــق اســت .در ارتبــاط بــا چالشهــای خانــواده نیــز چنیــن وضعیتــی مصــداق
دارد .محققانــی کــه در کنــار بررســی تغییــرات خانــواده بــه ذکــر چالشهــای ایــن نهــاد اجتماعــی
پرداختهانــد ،چالشهــای خانــواده را فراتــر از تغییــرات بررســی شــده در مطالعــة خــود ندیدهانــد؛
در حالیکــه محققانــی کــه بــه روش پیمایشــی و اختصاصــاً بــه بررســی چالشهــا و آســیبهای
خانــواده پرداختهانــد ،بــه چالشهــای کوچــک و بــزرگ زیــادی در خانــواده پــی بردهانــد .بــه عنــوان
مثــال ،علیاحمــدی و پوررضــا کریمســرا ( )1392در مطالعــة پیمایشــی خــود در شــهر تهــران ،اعــام
کردهانــد کــه در مجمــوع ،خانوادههــای تهرانــی در مقطــع زمانــی مــورد بررســی بــا  30تهدیــد یــا
چالــش مواجــه بودهانــد .از ایــنرو بــه نظــر میرســد ،خانــوادة ایرانــی در جریــان مــدرن شــدن ،در
زیــر پوســتة خــود بــا چالشهــای متعــددی مواجــه اســت؛ چالشهایــی کــه شــاید در بررســیهای
کالن خانــواده بــه خوبــی مشــاهده نشــوند و نیازمنــد تحقیقــات پیمایشــی (خصوص ـاً بــه روش کیفــی

و عمیــق) دقیــق هســتند.
جهــت شــناخت جامــع و بهتــر تحــوالت خانــوادة ایرانــی از گذشــته تاکنــون ،عالوه بــر آمارهــای موجود،
دقیــق و جامــع تحــوالت خانــواده در زمانهــا و مکانهــای جغرافیایــی مختلــف ،بــه آمارهــای ایــن
حــوزه مربــوط میشــود و الزم اســت ســازمانها و نهادهــای مربوطــه بهطــور اختصاصــی ،مــداوم
و جامــع بــه تولیــد ایــن آمارهــا اهتمــام ورزنــد .انجــام مطالعــات طولــی در حــوزه خانــواده توصیــه
میشــود.

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2023-01-09

اســتفاده از اســناد تاریخــی خانــواده نیــز میتوانــد مفیــد باشــد .یکــی از خألهــای اساســی جهــت رصــد

86

فصلنامه جمعیت مشاره  109و 110

منابع

 ابوالحســن تنهایــی ،حســین و عالیــه شــکربیگی ( .)1387جهانــی شــدن ،تجددگرایــی و خانــواده درایــران (گــذار یــا فروپاشــی) .فصلنامــه جامعهشناســی ،شــماره .33-55 :11
احمــدی ،جمشــید ( .)1386شــناخت و اولويتيابــي مشــکالت خانوادههــاي ايرانــي مراجعهکننــدهبــه مراكــز راهنمايــي و مشــاوره و ارائــة راهکارهــا .فصلنامــة خانــواده و پژوهــش ،ســال اول ،شــماره :1
.36-59
اکبرپــور گنجــه ،رامیــن ( .)1385بررســی تغییــرات فرهنگــی خانــواده در روســتای گنجــه از توابــعشهرســتان رودبــار ،طــی نیــم قــرن اخیــر بــا تأکیــد بــر عوامــل اقتصــادی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد
رشــتة مردمشناســی ،دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران.
آزاد ارمکی ،تقی ( .)1386جامعهشناسی خانوادة ایرانی .چاپ دوم ،تهران :سمت.آزاد ارمکــی ،تقــی ( .)1389آینــدة خانــوادة ایرانــی بــا کارگــزاری نســلی ،کتابنامــه آینــده پژوهــیمســایل خانــواد ه در ایــران .مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،گــروه
فرهنگــی و اجتماعــی.
آزاد ارمکــی ،تقــی ،فاطمــه مدیــری و عــارف وکیلــی ( .)1389خانــوادة ايرانــي ،فروپاشــي يــا تغييــراتبنيــادي :بــا بررســي نقــش آمــوزش عمومــي /همگانــي در بهبــود وضــع موجــود .خانــواده و پژوهــش،
ســال هفتــم ،شــماره .63-85 :1
تهرانــی طــی ســه نســل ،فصلنامــه علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا (س) .ســال دوازدهــم و ســیزدهم،
شــماره  44و .1-24 :45
آزاد ارمكي ،تقی ( .)1386جامعهشناسي خانواده ايراني .چاپ اول ،تهران :سمت.توسلی ،غالمعباس ( .)1382نظریههای جامعهشناسی .تهران :انتشارات سمت.جنادلــه ،علــی و مریــم رهنمــا ( .)1389خانــوادة متعــارف ایرانــی :تحــوالت نســلی و چالشهــایپیــش رو (بــر اســاس تحلیــل ثانویــة دادههــای ملــی) .کتابنامــه آینــده پژوهــی مســایل خانــواده در
ایــران ،مجمــع ،مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک ،گــروه فرهنگــی و اجتماعــی.
چیل ،دیوید ( .)1388خانوادهها در دنیاي امروز .ترجمه محمدمهدي لبیبی ،تهران :افکار.-حاجیانــی ،ابراهیــم و آزیتــا اخالقــی ( .)1389پیشبینــی و آیندهنگــری تحــوالت ســاختاری نهــاد
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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 ( .)1384تأملــی در مفهــوم چالــش ،ماهنامــه اندیشــه و تاریــخ سیاســی ایــران معاصــر.ســال چهــارم ،شــماره .36
رجبنــژاد ،مریــم؛ آرمیــن شــیروانی و شــهاب خزان ـهداری ( .)1385مــرور نظاممنــد شــواهد ،مرکــزتعالــی دانشــگاه ،دفتــر تعالــی خدمــات بالینــی .دانشــگاه شــهید بهشــتی.
رضــویزاده ،نــدا و تکتــم پیکانــی ( .)1394مــروری بــر مطالعــات اجتماعــی تنظیــم خانــواده و کاهــشبــاروری در ایــران ،راهبــرد فرهنــگ ،دوره  ،8شــماره  ،30صــص .35-65
رفعتجــاه ،مریــم و ســمانه بهرامــی ( .)1390مطالعــه انسانشــناختی عوامــل نابســامانی خانــوادهدر محلــه ســیروس شــهر تهــران .پژوهشهــای انسانشناســی ایــران ،ســال  ،1شــماره .85-109 :2
ریتــزر ،جــورج ( .)1382نظریههــای جامعهشناســی در دوران معاصــر .ترجمــة محســن ثالثــی،تهــران ،چــاپ هفتــم.
زکــی ،محمدعلــی ( .)1390بررســی تحقیقــات آسیبشناســی خانــواده در ایــران ،دهــه  80رونــد،الگوهــا و گرایشهــا ،نشــریه علمــی فرهنگــی تربیتــی زنــان و خانــواده ،شــماره  ،18صــص .71-106
ساســانیپور ،محمــد و مصیــب محبــی میمنــدی ( .)1398بررســی امــکان بهبــود امیــد زندگــی درایــران بــا حــذف علــل عمــده مــرگ طــی دوره  ،1385-1394دوفصلنامــه مطالعــات جمعیتــی ،دوره ،5
ســازمان ثبــت احــوال کشــور ( .)1355-90آمارهــای وقایــع حیاتــی (ازدواج و طــاق) .ســازمان ثبــتاحــوال کشــور.
ســرایی ،حســن ( .)1385تــداوم و تغییــر خانــواده در جریــان گــذار جمعیتــی ایــران .نامــه انجمــنجمعیتشناســی ایــران ،ســال  ،1شــماره .37-60 :2
ســرایی ،حســن ( .)1387گــذار جمعیتــی دوم ،بــا نیمنگاهــی بــه ایــران ،نامــه انجمــن جمعیتشناســیایران ،شــماره  ،6صــص .118-140
ســفیری ،خدیجــه ( .)1366تحــول خانــواده در ایــران طــی ســی ســال اخیــر .دانشــگاه تربیــت مــدرس،پایاننامــه در رشــتة جامعهشناســی (جهــت اخــذ دانشــنامة مدرســی).
-شــکربیگی ،عالیــه ( .)1388تجددگرايــي ،ســرمايه اجتماعــي و خانــواده ايرانــي .فصلنامــة علــوم
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رفتــاری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر ،شــماره .139-154 :1
شــیخی ،محمدتقــی ( .)1380جامعهشناســی زنــان و خانــواده ،چــاپ اول ،تهــران :شــرکت ســهامیانتشــار.
صادقــی فســایی ،ســهیال و ایمــان عرفانمنــش ( .)1392تحلیــل جامعهشــناختی تأثیــرات مــدرنشــدن بــر خانــواده ایرانــی و ضــرورت تدویــن الگــوی ایرانــی اســامی .زن در فرهنــگ و هنــر ،دورة ،5
شــمارة .63-84 :1
عباســی شــوازی ،محمدجــال و رســول صادقــی ( .)1384قومیــت و الگــوی ازدواج در ایــران ،زن درتوســعه و سیاســت ،دوره  ،3شــماره  ،1صــص .47-25
عرفانیخانقاهــی ،معصومــه و فربــد عبادیفــرد خانقاهــی ( .)1396مــرور نظاممنــد و متاآنالیــزکیفیــت زندگــی در ســالمندان ایرانــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه لیپــاد ،مجلــه پیــاورد ســامت ،دوره
 ،11شــماره  ،5صــص .597-588
علیاحمــدی ،امیــد و ناصــر پوررضــا کریمســرا ( .)1392تهدیدهــای خانــواده و تقابــل ســنت ومدرنیســم .کتــاب مــاه علــوم اجتماعــی ،شــماره .12-21 :64
عنایــت ،حلیمــه و مجیــد موحــد ( .)1383زنــان و تحــوالت ســاختاری خانــواده در عصــر جهانــیشــدن .پژوهــش زنــان ،دورة  ،2شــمارة .153-166 :2
کالنتــری ،عبدالحســین؛ پیــام روشـنفکر و جلــوه جواهــری ( .)1390آثــار و پیامدهــای طــاق :مــرورتوســعه و سیاســت ،دورة  ،9شــمارة .111-131 :3
کهنهپوشــی ،آکــو ،علیرضــا کلــدی و ســیدمحمد ســیدمیرزایی ( .)1396بررســي درك معنايــي تــداومو تغييــر خانــواده (مطالعــة مــوردي :شــهر مريــوان) ،مجلــة مطالعــات اجتماعــي ايــران ،دورة  ،11شــمارة
.145-169 :1
گلــزاری ،م ( .)1383دوســتی و روابــط پایــدار بــا جنــس مخالــف در نوجوانــان و رابطــه آن بــاویژگیهــای خانوادگــی .مقــاالت نخســتین کنگــره سراســری آسیبشناســی خانــواده در ایــران،
صــص.28-30
محمدپــور ،احمــد؛ رســول صادقــی؛ مهــدی رضایــی و لطیــف پرتــوی ( .)1388ســنت ،نوســازی وخانــواده (مطالعــة تــداوم و تغییــرات خانــواده در اجتماعهــای ایلــی بــا اســتفاده از رهیافــت روش
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تحقیــق کیفــی) .فصلنامــه پژوهــش زنــان ،دورة  ،7شــمارة .71-93 :4
مرکــز آمــار ایــران ( .)1335-1395نتایــج سرشــماریهای عمومــی نفــوس و مســکن ســالهای .1335-90تهــران :مرکــز آمــار ایــران.
معینــی ،ســیدرضا و عالیــه شــکربیگی ( .)1388بررســی نوگرایــی خانوادههــای ایرانــی (تحقیقــی درشــهر تهــران) .مجلــه جامعهشناســی معاصــر ،ســال  ،1شــماره .105-127 :2
مککارتــی ،جیــن ریبنــز و روزالینــد ادواردز ( .)1390مفاهیــم کلیــدی در مطالعــات خانــواده .ترجمــةمحمدمهــدی لبیبــی ،چــاپ اول ،تهــران :نشــر علــم.
ملبوسبــاف ،رامیــن و فریــدون عزیــزی ( .)1389مــرور سیســتماتیک چیســت و چگونــه نگاشــتهمیشــود؟ .پژوهــش در پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید بهشــتی،
دوره  ،34شــماره .203-207 :3
مهاجرانــی ،علیاصغــر ( .)1375رونــد انتقــال و تحــول خانــواده در ایــران و جهــان .فصلنامــة جمعیــت،شمارة .17
مهدی ،علیاکبر ( .)1354در جامعهشناسی خانواده ایرانی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات پیام.میرزایــی ،محمــد و مهــری شــمس قهفرخــی ( .)1393اهمیــت ویژگیهــای شــغلی زنــان بــراحتمــال بــاروری طــی دوره پنجســاله ( 1389 -1393مطالعــه مــوردی شــهر اصفهــان) ،نامــه انجمــن
جمعیتشناســی ایــران ،دوره  ،9شــماره .113-139 :17
جمعیتــی خانــواده ایرانــی ،زن و مطالعــات خانــواده ،ســال  ،9شــماره .119-154 :35
نوابینــژاد ،شــکوه ( .)1391آســيبها و الگوهــاي مطلــوب خانــواده .کتــاب اندیشــههای راهبــردیزن و خانــواده ،دبیرخانــة نشســت اندیشــههای راهبــردی.
وامقــی ،مروئــه؛ حمیــرا ســجادی؛ حســن رفیعــی و آرش رشــیدیان ( .)1389مــرور نظاممنــد مطالعــاتکــودکان خیابانــی در دهــة اخیــر در ایــران (فقــر ،عامــل خطــر خیابانــی شــدن کــودکان) .فصلنامــة رفــاه
اجتماعی ،ســال نهــم ،شــمارة .337-378 :35
یزدانــی ،عباســعلی و ســیمین دوســتی ( .)1394اشــکال نوپدیــد خانــواده در ایــران و چالشهــاي آن،پژوهشــنامه مــددکاري اجتماعــی ،ســال  ،2شــماره .75-100 :6
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