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 دهيچک
ترين محورهااي سياساتي م اي توجاه      به عنوان يکي از مهم خانوادهگذاران اجتماعي همواره به  ن، سياست پژوهان و سياستامحقق :زمينه و هدف

 در م ي مالحظات و شواهد روندها، تبيين و نگري در اين پژوهش هدف اص ي بررسي کالن روندهاي تحوالت عرصه خانواده و آينده. اند اي داشته ويژه

 .باشدايران مي در خانواده نهاد گذاري مشي خط

 مسايلنگري مبتني بر روندپژوهي در تبيين  العات اسنادي استخراج شده و از رويکرد آيندههاي مورد استفاده در اين پژوهش مبتني بر مط داده :روش

در اين پژوهش تحوالت نهاد خانواده در سطوح مخت ف مورد بررسي قارار گرتتاه و باا شناساايي کاالن رونادهاي       . گيري شده استها بهرهو چالش

 .گذاران در اين عرصه پيشنهاد گرديده استايي براي خط مشيپژوهانه و تح يل راهبردي وضعيت موجود، راهکاره آينده

اخالقي و معنوي و سست  مسايلبه مواردي همچون تضعيف توان ميترين روندهاي مربوط به آينده تحوالت خانواده در ايران از جم ه مهم :ها يافته

، اتزايش تقاضاي زنان براي گرايي، تردگرايي ي کوچک، اتزايش مصرفهاشدن روابط عاطفي در خانواده، کوچک شدن خانواده به همراه زندگي در خانه

ات ، تغيير هاي اجتماعي و ارتباط، اتزايش مهاجرت و شهرنشيني، گسترش شبکهدرت در خانوادهاشتغال و تحصيل و مشارکت اجتماعي، تغيير هرم ق

 .کرداشاره ... و شکل ساختار خانواده 

 ضرورت و بوده خانواده عرصه در مدرنيته گفتمان از ثرأمت روندهاي کالن شناسي آسيب نيازمند کشور که گفت وانت مي نتيجه عنوان به: گيرينتيجه

 الهاي  نهاد اين براي تعالي و تحکيم تشکيل، جهت در خانواده ايراني اسالمي گفتمان بر مبتني باورهاي و هاارزش سمت به حرکت جهت در که دارد

 .برداشته شود ثريؤم هايگام
 

 گذاري، ايران بيني آينده، سياست خانواده، سياست پيش :ها د واژهيکل

 

 مقدمه

باه   ين نهااد اجتمااع  يترمهم يرين و به تعبيخانواده به عنوان نخست

جامعاه و   ياجتمااع  يرات و تحوالت آن، ساخت ترهنگييتغ وشمار آمده 

و ساالمت   ي، انسجام اجتمااع يت اجتماعيهمچون هو ييها مؤلفهتبع آن 

ل تطاورات موجاود در   يو تح  يبررس. دهد يقرار م ريتأثرا تحت  ياجتماع

رات ييا ز باا توجاه باه تغ   يا و ن يگفتماان  يخيساختار خانواده از منظر تاار 

 يرا شکل داده و الزامات يي، کالن روندهاياسيتناورانه و تحوالت اقتصاد س

وهش ن پاژ يدر ا. کنديجاد مين عرصه ايدر ا يگذاريمش خطنه يرا در زم

 يترهنگا  يگذار استيس ،يخيتار يل گفتمانياساس تح  بر شوديتالش م

ناده  يآ ين و کالن رونادها ييآن را تب يدر نهاد خانواده و تحوالت ساختار

 و يترهنگا  الگوهااي  در رييا تغ باه  توجه با. کند يين عرصه را شناسايدر ا

 عاه جام سااختار  تحول و يتناور توسعه ،يو مکان يف زمانيط در ياجتماع

رات يين تغياتته و سرعت اير ييتغ يمتنوع الگوهاي قالب خانواده در ،يسنت

شاامد محتمال اسات کاه     ين پيا ا ،ن رويا شتر خواهد بود، از ايبه مراتب ب

 ييسااختارها  يمواجه خواهد بود کاه دارا  ييها نده با خانوادهيجامعه در آ

متفااوت و   يجاد ارتباطات انساان يز در اين تمايمتفاوت از گذشته است و ا

در  مسااه هن ياان توجااه بااه ايبنااابرا .الجاارم ترهناام جامعااه نقااش دارد

ن يا ن راساتا ا يدر هما . شاود  يما  يمهم ت ق يامر يترهنگ يگذار استيس

رات موجاود در نهااد   ييا کالن رونادها باه تغ   ييبر شناسا ديتأکپژوهش با 

 .ران توجه دارديدر ا  خانواده
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ت دانشگاه تهران، تهران، ايرانيريآموخته دانشکده مد ، دانشيعموم يگذار يمش پژوهشگر مطالعات خط. 1

 mostafakoochakzaei@gmail.com ران، تهران، ايرانيا يترهنگستان ع وم پزشک عضو: نويسنده مسهول* . 2

 راني، دانشگاه باقرالع وم، قم، ايترهنگ يگذار استيس يادکتر .3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 10

mailto:mostafakoochakzaei@gmail.com
http://ijhp.ir/article-1-390-en.html


 گذاري نهاد خانواده در ايران مشي شواهد و مالحظات ملي در خط نگري و تبيين روندها، آينده

65 

 روش
. شاده اسات   يريا گبهاره  يکرد مطالعات اسنادين پژوهش از رويدر ا

کند تا با استفاده  ياست که پژوهشگر تالش م يفيک يروش ،يروش اسناد

و  يبناد  به کشف، اساتخراج، طبقاه   ياسناد يها مند و منظم از داده نظام

 . کندمطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام  يابيارز

شود  يطراح يروش اسناد يتواند براساس مراحل اجرا يک پژوهش مي

و « نيشا يپ يهاا  مارور پاژوهش  »ژه يا ق باه و يا از تحق يدر بخشا  تنهاا يو 

ن بخاش باه مراحال    يا در ا(. 1)رد يمورد استفاده قرار گ« يچارچوب نظر»

ز بار  يا ن پژوهش نيکه در ا( 2)ره خواهد شد اشا يروش اسناد ياجرا يمع 

 : اند ل مطالب پرداختهيو تح  يبه گردآور محققانن اساس يهم

 ياکتشات يها يبررس -2 ،االتؤن اهداف و سييانتخاب موضوع، تع -1

منااابع،  يآور جمااع -4 ،يکارد نظاار يانتخاااب رو -3 ،نه پااژوهشيشا يو پ

 يهاا  کيا از تکن يريا گ بهاره  -5 مناابع  يبررس يها کيو تکن يريگ نمونه

 . پردازش، نگارش و گزارش پژوهش -6منابع  يبازخوان

 ييباه منظاور شناساا    SWOTز از روش يا ن يل راهبرديدر بخش تح 

ن در يهمچن. شده است يريگدها بهرهيها و تهدنقاط قوت، ضعف، ترصت

 .شاده اسات   يريا گز بهاره يا پژوهاناه ن  ناده يآ يکردهاا ين پژوهش از رويا

 ما به که است، آينده هوشمندانه برپايي و طراحي تح يل، انشد ،پژوهي آينده

 .کنايم  برخورد چگونه آينده نام به ناموجودي پديده با مواجهه آموزد درمي

 اي گونه به آينده؛ به بخشيدن شکل معرتت و دانش در حقيقت پژوهيآينده

 روي تمرکاز : همچاون  هاايي مشخصاه  با و دستانه و پيش تعاالنه، آگاهانه،

 (.3)اسات   باودن  سيساتماتيک  و باه نتااي    متعهاد  ب ندمادت،  وضوعاتم

 و حوادث شرح دنبال به( پژوهي گذشته) تاريخي هايپژوهش که گونه همان

 دنباال  به پژوهي است، آينده آنها دادن رخ داليل کشف و گذشته هاياتفاق

(. 4) است رخدادهاي آينده امکان و حاضر زمان خفته و نهفته نيروهاي درك

 شاود  ماي  گرتتاه  به کار که اي زمينه هر در پژوهي آينده بنيانِ دانشِ ارزش

 ساز تداوم و جاري وضعيت ادامه: دهد جواب عمده الؤس دو به کندمي تالش

 و چيست مط وب داشت؟ آينده خواهد عواقبي و تبعات چه کنوني وکارهاي

  (.4)ياتت؟  دست آن به توان مي چگونه

 

 ها علت يا هيل اليتحل
 يپژوه ندهيد در آيجد يقاتيه تحقيو نظر يروش ها ع ت يا هيل اليتح 

 يها دگاهيد يساز کپارچهيب و يال ترکيه به دنيک نظريعنوان ه است که ب

کاربرد آن به عناوان  .ن عمل استيح يريادگيو  ي، انتقاديري، تعبيتجرب

 يخ ق تضااها  يب که به معنا ؛ستينده نيآ ينيب شيپ يک روش به معناي

 (CLA) ها ع ت يا هيل اليتح  .ل استيبد يها ندهيخ ق آ يساز برا تحولم

اسطوره  -4 گفتمان،-3 ،يع ل اجتماع -2 ،يتانيل -1:سطح است 4شامل 

دگاه بادون پرساش و معماول    يا د يتاان يل يعنيسطح نخست . ا استعارهي

 .مند است نظام يدورنما ياجتماع يها سطح دوم سطح ع ت. ت استيواقع

 يخيو تاار  ياسا ي، سي، ترهنگا ي، اقتصااد يه ع ال اجتمااع  سطح دوم با 

ساطح ساوم گفتمااان و   . پاردازد  يما  يتاان يمشاکالت مطارح در ساطح ل   

و  ينيب جهان ،ياستدالل ،تر قيعم يها ن سطح ترضيدر ا. است ينيب جهان

توان به اکتشااف   يمن سطح يدر ا. شوند يمناخودآگاه مشخص  يدئولوژيا

. ساازند  يو نظام را م يتانيل ،نفعان مخت ف ين امر پرداخت که چگونه ذيا

ان يا ناخودآگااه را ب  ياستعاره است که ابعااد احساسا  /سطح چهارم اسطوه

و  ي، سااختار اجتمااع  يتاان يبر سه سطح ل ديتأکن پژوهش يدر ا. دارد يم

 (. 5)ران است ينده خانواده در ايل آيدر تح  يگفتمان

 

 شواهدمحور يگذار يمش خط
گااذاري کااه برخااي نيااز آن را    مشااي در خااطاسااتفاده از شااواهد  

هاي مخت فاي تفساير    نامند، به روش گذاري مبتني بر شواهد مي مشي خط

هاا،   اين روش به درك و مالحظه شواهد در مراحل تنظيم برناماه . شود مي

مشاهده تأثير و  ها، انتخاب اقدامات، ارائه و ل، شناسايي ترصتيتعريف مسا

 بنياد که سازد مي قادر را گذاران مشي طخ شواهد،(. 6)نتيجه آنها اشاره دارد 

 و  ههمس ماهيت از درستي تهم دهند، ارائه خود تصميمات براي اي مايهدخر و

 مساايل  باراي  مخت فاي  هااي  حال  راه آورند، دست هآن ب گستردگي ميزان

 اراده و کنند کسب ها مشي آتي خط تأثيرات زمينه در بينشي دهند، پيشنهاد

 منظور به واقع شواهد در .آورند وجود به ها مشي خط اجراي رايب ييانگيزها و

ارزيابي و  و گذاران مشي خط تفکرات بر تأثيرگذاري عمومي، مسايل بهتر تهم

 (. 7)شود  کار گرتته ميه دتاع از تصميمات اتخاذ شده ب

 

 رانيا نهاا  خاانوا ه  ر ا   يبر تحوالت ساختار يمرور
 ي اخل يهاپژوهش يمبتن

در  يرات اجتماعييخانواده و تغ يگذار استيس»با عنوان  يا هدر مطالع

رات ييا تغ اسات کاه   شاده ن موضاوع اشااره   يبه ا« رانيا يماسال يجمهور

ل رشاد بخاش خادمات در    يا وسته در بازار کار به دليبه وقوع پ ياجتماع

ن ياديا نهااد بن  يهاا  ت و چاارچوب يدر ماه يسياقتصاد کشور سبب دگرد

ن عرصاه را  يا در ا يگاذار  اسات يسن امار خاود   يا است که ا شدهخانواده 

 (.8)م کرده است يعظ يراتييدستخوش تغ

در عرصاه   ياجتماع يگذار استيسخانواده و  »گر با عنوان يد يقيدر تحق

مخت ف خانواده، اعم از  يها دگاهيسنده معتقد است که طرح دينو« يو ترام  يم 

 يستينشدن همز يجُرم ت ق ازدواج و خانواده و يبرا يگاه اخالقيانکار وجود جا

از به يا وقوع طالق بدون نير و يتقص ين طالق بيش قوانيدايبدون ازدواج و زنا، پ

تر،  قيو به عبارت دق)تک والد  يها ن، کمک به خانوادهياز طرت يکير ياثبات تقص

ازمناد و از جم اه   يکودکاان ن )، کمک به کودکان وابساته  (والد   تک يخانوارها

مرباوط باه    يهاا  اسات ين و سيکه در قاوان  يراتيير تغيو سا( کودکان نامشروع

، ينا ير ديا اناه،   يتردگرا يتيداده، با ظهاور وضاع   ين رويخانواده در مغرب زم

ن مشکالت مربوط يتر بزرگ. کامل در ارتباط بوده استطور  بهسکوالر و مدرن 
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وجود دارد کاه ترهنام آنهاا باا آ اوش بااز        ييبه موضوع خانواده در کشورها

 يياز ازدواج در جاا  يانتظاارات ترهنگا  . رتتاه اسات  يتاه را پذ يمدرن يها مانآر

 (.9)تر بوده است  يت از همه قويترد يتر بوده است که در آنجا آزادساز فيضع

و  يند نوسازيتحوالت نهاد خانواده در ترا»گر با عنوان يد يقيدر تحق

وضاوع اشااره   ن ميبه ا« خانواده هران در حوزيا يگذار استيسآن بر  ريتأث

  چند دهه يبه کشور، نهاد خانواده ط يران پس از ورود نوسازيکه در ا شده

ران، يااپااس از انقااالب ا. را تجربااه کاارده اساات يرات متعاادديياار تغيا اخ

 يها ت از خانواده در مقابل چالشيحما يدر راستا ييها ها و برنامه استيس

کاه   اسات  گر آنانيا هاا ب  اتتهي. صورت گرتته است يدار شده از نوسازيپد

 يخااانواده، قواعااد ازدواج و الگوهااا ير در الگوهاااييااباعاات تغ ينوساااز

، يترزنادآور  يهاا و الگوهاا   ، نگارش يخانوادگ ي، عم کردهاينيهمسرگز

ر در يياوقات ترا ت و تغ ير در الگوهاييشدن قدرت در خانواده، تغ متوازن

شاده از  اتخاذ يها استين سيهمچن. طالق شده است يها و الگوها نگرش

خاانواده را   يها ها و چالش بياند آس ها پس از انقالب نتوانسته  دولت يسو

ا يا ها  استير نبودن سيهمچون تراگ يها با مشکالت استين سيا. رتع کنند

محاور باه خاانواده،     بيکرد آسا ينگر به خانواده، داشتن رو کرد کليعدم رو

خاانواده،   يهاا  استيح نبودن سيخانواده، صر يمتول يمتعدد بودن نهادها

،  ده گرتتن تنوع خانوادهيها، ناد استيبه س يابيقه دستيمشخص نبودن طر

و  ييمعناا  يل تضاا يها و تق  استيدر س يشناخت نش جامعهيعدم وجود ب

 (.11)، مواجه هستند ياساس يازهاين نيخانواده به تأم يممفهو

 نهااد  يگاذار  اسات يس يها تيل ظرتيتح »با عنوان  يگريدر مطالعه د

ن موضوع اشاره يبه ا« گسترش اشکال مشروع خانواده يران برايخانواده در ا

خاانواده و   هر در حاوز ياخ يها که در سال يراتيياست که با توجه به تغ شده

م، و باا درنظرگارتتن   يا ا شااهد باوده   يستيز از هم ييها ژه درقالب شکليو به

ال مشاروع  ت اشاک يا تاداوم و تقو  يبارا  يماساال  يکه نظام جمهور يتياولو

ت در يخانواده قائال اسات، پارداختن باه موضاوع مناابع و مواناع مشاروع        

 (. 11) است ينوظهور ضرور يها ستين زيخانواده و ا يسنت يها صورت

ل خاانواده و  يقانون تشاک  ينظر يل مبانيتح »با عنوان  يا در مطالعه

خاانواده باا    يگاذار  اسات يسسندگان معتقدند که ينو« آن يم و تعاليتحک

ده شاده  يا در خاانواده تن  يتيجنس يها درباره نقش يذهن يها ترض شيپ

ان، کاارکرد  گاذار  اسات يسدهاد کاه از نظار      يق نشان مي  تحقينتا. است

ت، يت شخصا يتثب)ر کارکردها يش از سايب( ترزندان يريپذ جامعه) يتيترب

ن کمتار  ين زوجيت بيميت دارد، صمياهم( يو ترزندآور يکارکرد اقتصاد

اسات کاه    يدار و کارآماد يا پا همط وب، خاانواد  هخانواد. تموردتوجه اس

. کنناد   ينقاش ما   يفاا يخاود ا  يتيجنسا  يهاا  خاانواده در نقاش   ياعضا

ت حجاب يو رعا يرونيق کنترل عوامل بياز تزلزل خانواده از طر يريشگيپ

از ماوارد، آماوزش و     يما يگذار در حادود ن  قانون. شود يمو عفاف حاصل 

شاده انتخااب    نيتدو يها استيس يراهبرد اجرا را به عنوان يساز ترهنم

آن  يم و تعاال يل خاانواده و تحکا  يقانون اصول و اهداف تشاک . کرده است

 (. 12)ش گرتته است يرا در پ ييگرا کرد سنتيرو

 يبررس)ران يتحول خانواده در ا يشناس جامعه»با عنوان  يا در مطالعه

 شدهن موضوع اشاره يه اب« (ت خانوادهيحما هحيال يو حقوق يابعاد اجتماع

 -يجمااعت  يو سااختارها  يترهنگ يها است که تحوالت جامعه در انگاره

و  يخانگ يو تضا  يمعمو ي، گستره تضايشاوندياز جم ه روابط خو يسنت

کاه خاانواده را دساتخوش     يد آورده؛ تحوالتيرا پد ييها يت دگرگونيترد

قرار  ريتأثز تحت يرا ن ر کرده و حقوق خانواده، زنان، مردان و کودکانييتغ

 (. 13)داده است 

گار در  يد يا مطالعاه « يرانيخانواده ا يتيشدن و تحوالت جمع يجهان»

است  يا دهيشدن پد ين مقاله جهانيسندگان ايکه از نظر نو استنه ين زميا

. گاذار باشاد  ريتأثتواند بر نهاد خاانواده   يک از ابعاد آن ميکه هر  يچند بعد

. اسات  ير و دگرگاون ييش از گذشته در معرض تغيروز، بخانواده در جهان ام

از  يريا گ تواند در بهاره  يات آن مريتأثشدن و  يکه شناخت جهان يياز آنجا

ثر باشد الزم اسات نقاش   ؤم ها مثبت و برخورد مناسب با چالش يها ترصت

 يريااگ در شااکل يناايت عحبااه عنااوان سااا يشااناخت تيااجمع يرهااايمتغ

انگر يا ب هاا  اتتاه ي. شود يهاد خانواده مهم ت قدر جامعه و ن يذهن يها تحسا

وقاوع  ه در خانواده با  يراتييجهان تغ ياگر چه در اکثر کشورها ن است کهيا

در  يطا يو مح يط اقتصااد يباا شارا   ها ر خانوادهييانگر تغيوسته است که بيپ

 يتا يشدن در ابعااد جمع  يثر از جهانأمت يرانيسراسر جهان است و خانواده ا

د از نظار دور  يا ز نبايا را ن يرا تجربه کرده است، عوامل مح  ياريتحوالت بس

در برابار   يرانا يا يها و خانواده يمح  يها را شاهد مقاومت ترهنميداشت ز

 (. 14)م يشدن هست يرات در برابر تشار جهانييتغ يبرخ

ران و يااد خااانواده در اياااشااکال نوپد»گاار بااا عنااوان يد يقاايدر تحق

تحاوالت   يسامت و ساو   يند که بررسسندگان معتقدينو« آن يها چالش

ک نهااد ارزشامند را نشاان    يخانواده، سست شدن سازه خانواده به عنوان 

خانواده باه   يمعتقدند نوع بشر در حال تجربه و بازساز ياما برخ ؛دهد يم

ز يا ران نيا. د استيمتناسب با جهان کامالً دگرگون شده هزاره جد يشک 

ر ييا ن تغيا در مقابال ا  يو ماذهب  يتک جامعه نسبتاً سنياگرچه به عنوان 

 يامااا برخاا ؛از آن گرتتااه يکمتاار ريتااأثشااکل مقاوماات کاارده و نساابتاً 

جاد شده است کاه الزم  يژه جوانان ايو در ذهن مردم به ياساس يها چالش

 (. 15)اتت شود ي يآنها، پاسخ مناسب درباره ين نس يب ياست با گفتگو

 

 يجهان يوندهابر ر ينها  خانوا ه مبتن يتحوالت ساختار

که جهان اماروز باا آن مواجاه اسات موضاوع خاانواده و        يمساي از  يکي

به صاورت   ياجتماع مسايلر يکه بر سا يرامون آن است به طوريپ يهاچالش

 در خاانواده  احتماالً ميدان يمن ما»: د يگو يوندل بل م. گذاشته است ريتأث يجد

 چاه  آن در زن و مارد  يالاحتما  يهانقش داشت، خواهد ييکارکردها چه ندهيآ

 نکاه يا و باود  خواهاد  چاه  باودن  مادر و ينيوالد يآت يمعنا و ارزش بود، خواهد

 (.17، 16)« اتتي خواهند پرورش و شونديم داشته دوست چگونه نوزادان
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گساترده در   يهاا  توان اشاره کرد کاه خاانواده   ين تحوالت مياز جم ه ا

روز  بااهروز يا هسااته يهااا دهانااد و خااانوا د شاادهياااز کشااورها ناپد ياريبساا

و  يتيحماا  گساترده  يهاا تاالش  شوند هر چناد  يتر م تر و کوچک يا هسته

خانواده که  يدر کنار انواع سنت. خانواده ادامه دارد يانواع سنت يبرا يغاتيتب 

 يهمچون زندگ يگريانواع د استو خانواده گسترده  يا شامل خانواده هسته

 يالت انحراتا ي، تماا ينيوالاد  شکل تک ،(ديازدواج سف)مشترك بدون ازدواج 

 يدر برخا ... و  يا دو هساته  يها خانواده، يميخواهانه، خانواده ترم همجنس

 احتمال که دهديم نشان ها بررسي. استتته و در حال رشد جوامع شکل گر

 آن از يحاک ها يبررس نيا. دارد وجود زين خانواده اشکال  يمتما شدن منسوخ

 يباالغ  اتاراد  نفره تک يهاستيز در يريچشمگ رشد 2131 سال که تا است

 باا  يخاانوادگ  ارتبااط  چيها  بااً يتقر کاه  کننديم يزندگ يمجرد شکل به که

 (.18، 17)آمد  خواهد وجود به زين دنندار گرانيد

 اتات، ي خواهاد  کااهش  رتتاه  رتتاه  زين يترزندآور به ليتما نيهمچن

 از يتاوجه  قابال  رقام  2131 ساال  تاا  اسات  شاده  ينيب شيپ که يطور به

 مرکز ارشد پژوهشگر يمير مزيج نظر براساس که باشند ترزند تاقد ها خانواده

 يهاا  خاانواده از  يجمع دسته انتقال ينوع ما شاهد ،يراهبرد يهاپژوهش

 (.19، 17)م يهست« يکانون بزرگسال» هب« يکانون کودك»

 

 تحوالت خانوا ه يمستيل سيتحل

 از  يکا يتاه  يو مدرن يسانت  يگان زناد يشکاف م: يتحوالت فرهنگ

و  يرات تکنولاوژ ييا ل سارعت تغ ياست که به دل يل مهم ترهنگيدال

آن بر ترهنم، جامعه را در حالت گذار قرار داده است و تحوالت  ريتأث

ناه  ين زميدر ا يترهنگ يماندگ و تناورانه مخت ف منجر به وا ياجتماع

. اسات  از جامعه شده يبخش يشکاف ترهنگ يريگ و سبب شکل شده

ت يا اهم ر کارکردهايش از سايب يتيان، کارکرد تربگذار استيساز نظر 

 ين راهبردهاا يتر از مهم يکيبه عنوان  يساز دارد و آموزش و ترهنم

خاانواده   يت و تعاال يا تقو يخاانواده در راساتا   يهاا  اسات يس ياجرا

 (. 12)رد يتواند مدنظر قرار گ يم

 هاا در ماورد    دولت يساز ميمحتوا و سازوکار تصم: ياسيتحوالت س

مط اوب   خاانوا ه ها به ساختار  بر نوع نگرش آن ينهاد خانواده مبتن

جااد  يبر روناد ا  ياتخاذ شده گاه ياستيس يها ن کاربستياست بنابرا

باه   يپاس از ورود نوسااز  . مؤثر است  د نهاد خانوادهيجد يساختارها

باه  را تجر يرات متعادد ييا ر تغياخ  چند دهه يکشور، نهاد خانواده ط

 يدر راساتا  ييهاا  ها و برنامه استيران، سيپس از انقالب ا. کرده است

صورت  يدار شده از نوسازيپد يها ت از خانواده در مقابل چالشيحما

خانواده، قواعاد ازدواج و   ير در الگوهاييباعت تغ ينوساز. گرتته است

 يهاا و الگوهاا   ، نگارش يخانوادگ ي، عم کردهاينيهمسرگز يالگوها

اوقاات   ير در الگوهاا ييشدن قدرت در خانواده، تغ ، متوازنيترزندآور

 (. 11) شود يطالق م يها و الگوها ر در نگرشييترا ت و تغ

 ن عوامل طاالق  يتر از مهم يکي يمشکالت اجتماع: يتحوالت اجتماع

ن، تفااوت  ياد، تفاوت سطح انتظارات زوجياعت. رود يدر کشور به شمار م

و  يکاات  يت اجتمااع يا زنان، عدم امنن، اشتغال يالت زوجيسطح تحص

. شاوند  يطالق محسوب م ين دست به عنوان ع ل اجتماعياز ا يموارد

 يهاا و هنجارهاا   هاا، ارزش  ها به ساخت خانواده يتروپاش ياجتماع ع ل

از  ياريراهکار بس. مرتبط است يعرت  نشده ن نوشتهيز قوانيو ن ياجتماع

 يهاا و هنجارهاا   ارزش و ياجتمااع  يهاا  ر ساختيين معضالت در تغيا

به عنوان مثال اختالف تحصي ي زوجين، اخاتالف  . ها است بر آن يمبتن

اسات کاه در    ييرهاا يسن زوجين، تحصيالت زن و سان ازدواج از متغ 

ن برآورده نشدن انتظاارات  يهمچن. مؤثر است ييل همسران به جدايتما

از نقش همسري، خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در 

ن يهمچن(. 21)رود  يگر موارد مؤثر در طالق به شمار ميمور زندگي از دا

ل رشاد بخاش   يا وسته در بازار کاار باه دل  يبه وقوع پ يرات اجتماعييتغ

 يهاا  ت و چاارچوب يا در ماه يسيخدمات در اقتصاد کشور سبب دگرد

ن يا در ا يگذار استيسن امر خود ياست که ا شدهن خانواده يادينهاد بن

 (. 8)م کرده است يعظ يراتييش تغعرصه را دستخو

  يسخت اقتصاد يها پژوهشگران، دوران منظراز : يتحوالت اقتصا 

هاا احتماال   دارد، از جم اه آن  ها بر خانواده يباراني  زيدر جامعه نتا

 يت اقتصااد يا محروم. آن است يسامان يخانواده و ب يختگيوقوع گس

طالق سوق  يه سودهد و آنها را بين را کاهش ميتعامالت مثبت زوج

ن معنا کاه  ياست، به ا ياقتصاد يا دهيک منظر، پديطالق از  .دهد يم

دارد و  يبر پاا  يک واحد اقتصاديرا به عنوان « خانواده»تواند  يهم م

و « مقدار درآمد خانواده»مانند  يک عامل اقتصادين معنا که يهم به ا

 (. 21)شود  يخانواده م يسختگيموجب ازهم گ« تقر» يطورک  به

 

 يگفتمان يخيله خانوا ه از منظر تارئل مسيتحل
را باه ساه دوره    خاانواده  مساه ه توان مواجهه با  يم يخ  ربياز منظر تار

از خاانواده   ينوع خاص ن ادواريکه هر کدام از ا کرد يبند مير تقسيز يخيتار

را دوره  1651دوره قبل از ساال   يات ع وم اجتماعيدر ادب. شود يرا شامل م

 1951ساام و از سااال يرا مدرن 1951تااا  1651ساام، از سااال ياز مدرنقباال 

ن تات ر در کتاب ماوج  يآلو. اند کرده يگذار سم ناميتاکنون را دوره پست مدرن

  خاانواده در ماوج اول   يا کند که خانواده گساترده شاکل را  يسوم مطرح م

  يا شکل را ياو خانواده هسته( يش از انقالب صنعتيا پي يکشاورز مرح ه)

و در ماوج   .باود ( يعصر مدرن و بعاد ازانقاالب صانعت   )خانواده در موج دوم 

 ؛  نخواهاد باود  يشکل را ياگر خانواده هستهين است که ديسوم نظر تات ر ا

اشکال خاانواده اسات کاه در عصار ماوج ساوم        يک تنوع و گستردگيب که 

ده گار خاانوا  يد يفا يدر تعر(. 22)وجاود دارد ( يو ارتباطات يانقالب اطالعات)

سام و  يدر عصار مدرن  يا خانواده هساته  ،سميش از مدرنيگسترده در عصر پ

 .استسم مطرح يمدرن در عصر پست يا خانواده تراهسته
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 سميخانوا ه از منظر مدرن
 يشود، باه معنا   ياد ميز يسم نيا مدرنيتجدد  يها که از آن به نام يينوگرا

تر و کناار گاذاردن    تهشرتينو و پ يترهنگ يها دهيبه پد يو رتتار يش تکريگرا

در جامعاه   ييخردگراند گسترش يترا يينوگرا. است يميقد يها از سنت يبرخ

از  يا سام، گسااتره يا مدرنيا  ييناوگرا  .اسات  تاه يمدرنو تحقاق آن در بساتر   

در اواخار قارن    يرات جامعاه  ربا  ييا شاه در تغ يکاه ر را  يترهنگ يها جنبش

از  يا ن واژه مجموعاه يا ا. کناد  يف ما يساتم دارد، توصا  يل قرن بينوزدهم و اوا

را کاه در   يکااربرد  يات و هنرهاا يا ، ادبيقيموس، ي، معماريهنر يها جنبش

اسات بار    يتاه خاود، نقاد   يمدرن(. 23)اند، در بر دارد  رخ داده ين دوره زمانيا

کاه باا انقاالب جامعاه     ( يا جامعاه سانت  يا ش مدرن و يپ)ش از خوديدوران پ

در  ياي و خردگرا عات، يو   باه انساان بار طب    گسترش ع وم جهي، در نتيياروپا

 يکردهاا ين رويتار  مهام . ديباه اوج خاود رسا    21در قرن آ از شد و  17 قرن

به عنوان تنهاا و   يعقل انسان يانگار يقطع: ن برشمرديتوان چن يمسم را يمدرن

تش را يهاو  يو برتار  يتارد از هرآنچاه آزاد   ين ساوژه داناش، آزادسااز   يبرتر

، اعتمااد نامحادود   يبه قدرت اقتصاد يسم و تمرکزبخشيوناليمحدود کند، ناس

ن يتار از جم اه مهام  (. 24)ش به صانعت  ي، و گراي، تنيتوسعه اقتصادبه ع م، 

همچاون   يتاوان در ساطح خارد باه ماوارد      يبر خانواده ما  مؤثرعوامل مدرن 

ت يا از عقالن يو طرز تفکر ساودگرانه ناشا   ي، خودمحوري، خودخواهييتردگرا

 بروز کارده و  يو خودخواه ييتردگرا يکه در پ ياصالت لذت ابزاري در خانواده،

 ،يکيتکنولاوژ  تحاوالت  شادن،  يهمچاون صانعت   يدر سطح کالن به ماوارد 

 (.2) کردداري اشاره  هيسرما نظام هايبه ارزش توجه و ينيشهرنش به شيگرا

 

 سميخانوا ه از منظر پسامدرن
: آمااده اساات کااه  Collins Shorter English Dictionary هناماا در لغاات

ن يمشاخص و معا   يمعن رش هر آنچه که شکل ويعدم پذ يعنيمدرن  پست

د بتاوان گفات پسات    يب شاا يا ن ترتيباد . در انگاشت مادرن داشاته باشاد   

سام و  يو برآماده از مدرن  ب که وابساته  ؛ستيم مستقل نيک پارادايسم يمدرن

(. وجود دارد ياريبس ينظرها ن مورد اختالفيالبته در ا)ن است آ يها لفهؤم

سام را کاه   ياز مدرن ييهاا  مؤلفهد آن يسم بايمدرن ف پستيتعر ين برايبنابرا

م يابيا م و در واقع بيکن ييدهد شناسايسم به آن واکنش نشان ميمدرن پست

 (.24)کند  يمسم نقد وارد ياز مدرن ييهامدرن به چه جنبه که پست

بار تماام    ياي گرا شه انسان مدرن، قدرت و   باه انساان و عقال   يمحور اند

انه، و اقتدارط بانه يگرا ، عقلمحور به دنبال تفکرات انسان. جهان است يها جنبه

وجاود  ه با  ش از خوديمان عصر پيکه در ا ين شکيانسان عصر مدرن، و همچن

ن پرساش  يا شکل گرتت که به ا يتيهو ي، و بيتع ق ي، بيسردرگم يآورد، نوع

اش را  را کاه وعاده   يو ساعادت  يته به انسان آزاديا مدرنيآ": ن منجر شدياديبن

 ها ونيمي  يط بانه و نابوداستعمار يها ، جنمينجها يها جنم "داده بود داد؟

باه تباع آن انساان، تقار و      سات و يط زيمحا  ي، ناابود "شرتتيپ"نام  انسان به

 يديوال ک هن شک و پرسش را به سيگر ايامد نامط وب ديو هزاران پ يگرسنگ

تاوان نقطاه آ ااز     يک جم ه ميدر . ل کرديدوران بعد و در واقع نقد مدرن تبد

مانناد   ييهاا کاه واژه  يمتاه هنگاا  يمدرن: ح دادين توضا ين چنيا امدرن ر پست

خاود را باه    يو معناا  ييکارا يگرو اصالح ي، روشنگريشرتت، توسعه، آزاديپ

ماورد نقاد و    دهناد،  ياز دسات ما   يکنش اجتماع يعنوان خطوط راهنما برا

تاه باه عناوان    يمدرن است که پست يانقطه قاًينجا دقيرد و ايگيپرسش قرار م

تاوان   يما تاه را  يمدرن پسات  ياصا   يندهايترآ. شوديآ از م يانتقاد يکرديرو

در برابار   يو خرد کردن قدرت، باروز ناتجانسا   ييمرکززدا: نگونه خالصه کرديا

هاا  شدن انسان يت، جهانيد در واقعيته به دنبال آن بود، ترديکه مدرن يتجانس

 (.24) يريناپذ ينيب شيدوران مدرن و پ ييگرايدر برابر م 

ف خاانواده و  يا مدرن در مورد خانواده کنار گذاشتن تعر اتت پستيره

(. 26-25)آن اسات   يباه جاا   يخاانوادگ  يمفهاوم شاهروند   يريکارگ به

اي است که در آن ترزندان متع اق باه   مدرن شهري خانواده خانواده پست

در . اند و مادر اين کودکان ارتباطي با همديگر ندارند مردان و زنان مخت ف

ها، مرد با زني ديگر که داراي ترزند است ازدواج کارده و  ن گونه خانوادهاي

. کناد  يميش صاحب ترزند است، ازدواج ها زن با مردي که از ديگر ازدواج

يکاي  . ه ساه خاانواده هساتند   متع اق با   هاا  کودکان در اين گونه خانواده

ده دهاد، ديگاري خاانوا   اي که منشأ بيولوژيکي آنها را تشکيل ماي  خانواده

مادري آنها که مجددا ازدواج کرده است و ديگري خانواده پدري آنهاا کاه   

ي هااا اي پيونااد چنااين خااانواده گسااتردهدر . مجااددا ازدواج کاارده اساات

خويشاوندي مداوم و طوالني نسبت به اعضاي آن از يک تبار واحد تشکيل 

 (.26)اند و حتي اعضاي آن به يک اجتماع واحد نيز پيوند ندارند نشده

از جم اه  . ديا گر انواع خانواده را ديد يريگتوان شکلين دوره ميدر ا

اتتد  يمسال اتفاق  41تا  21ن ين سنيب توان به ازدواج آزاد که معموالً يم

به  يچ وابستگيها بدون هن ازدواجيدر ا. د استيجد يادهياشاره کرد که پد

 يآزاد يو هر کسکنند  يم ي، اتراد با هم زندگيا اخالقيو   يمرس ينهادها

 يمهستند که بدون ازدواج رس کودکانيها ن ازدواجيحاصل ا. خود را دارد

 هاا  ن ترزنادان خاانواده  يدرصد از اول 45در ترانسه . نديآيا مين به دنيوالد 

تاک والااده کاه در اثاار    يهاااخاانواده . آزاد اساات يهاا متع اق بااه ازدواج 

ل ياز خاانواده را تشاک   يگار يناد، شاکل د  يآيآزاد به وجود م يها خانواده

هستند که باا ترزنادان خاود     يها شامل مادرانن خانوادهيا  ب ا. دهند يم

هاا  ن خاانواده يا ها در ترانسه را ادرصد از کل خانواده 16. کننديم يزندگ

ها درصد خانواده 11ها که ا  ب اتراد مسن و وهيبه جز ب. دهنديل ميتشک

درصاد   21 بااً يهاا تقر ا مط قهيا زنان مجرد و يدهند، مردان يل ميرا تشک

 (.27، 26)دهند يل ميها در ترانسه تشککل خانواده

شوند، يآل محسوب مدهيکه نوع ا يتک همسر يهاکا ازدواجيدر آمر

دهاد  يطاالق نشاان ما    يقت آمار بااال يدر حق. ستندين ياص  يهاازدواج

وجاود دارد   يمررسا ي از چند همسر  ييکا درصد بااليحاضر در آمر درحال

ن ناوع ازدواج باه طاور    يا ا. اسات  ياز چند همسر يگريکه در واقع نوع د

از سااختار   يما مبه ترزندان است و طرح يجاد اضطراب برايخاص باعت ا
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اسات   يار عااد يکاا بسا  يجامعه آمر طالق در. آورديبه وجود م يخانوادگ

ک يا ند ما باا  يگويشناسان مشناسان و جامعهاز مردم ياريکه بس يطور به

شاتر از  يم که در آن اتاراد ب يروبه رو هست يتک همسر يهادوره از ازدواج

. ک زماان باا هام   يا متفااوت و ناه در    يهاا ک همسر دارند اما در زماان ي

ترزناد توساط    يهم جنس باز، قبول سرپرسات  يهان با وجود زوجيهمچن

ن يا ا .د استيجد ز در جوامعيبرانگ بحت يز موضوعيعت ازدواج نيآنان طب

شاتر از آن کاه رواباط    يد معتقد است در ازدواج بي بريک است که يحال در

 (.28، 26)اند  ت داشته باشد ترزندان و نهاد خانواده مهمياهم يجنس

 

 يرانيا يماسال ياز منظر الگو خانوا ه
در اسااالم، خااانواده يکااه از نهادهاااي زيربنااايه بنياااد هسااته و از  

همگاام باا ديگار     وآياد   ه شامار ماه  ساختارهاي اص ه جامعه اسالمه با 

ساختارهاي جامعه در راه تحقق اهداف انسان، به عنوان خ يفه و جانشين 

بنااي   هاي ديناه، خاانواده سانم    از ديدگاه آموزه .دارد خداوند، گام برمه

ساازد و   ها را به يکديگر مرتبط مه جامعه است که ترد را به جامعه، و نسل

با توجاه باه ساطوح    . دهد به هم پيوند مه هاي اجتماعه گوناگون را گروه

خانواده مرکز ثقل ...( ترد، خانواده، همسايگان، م ت، امت و)مخت ف جامعه 

از نگاه اسالم، تشکيل خانواده آنچنان محبوب و مورد  .جامعه اسالمه است

تر از آن در نزد خداوناد،   درخواست است که هيچ سازمان و بنايه محبوب

 هااي  گااه  ترين ج اوه  از روشن ييمنظر عالمه طباطبا از(. 29)وجود ندارد 

مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است؛ زيرا زن و شوهر در محبت و 

رحمت، مالزم يکديگرند و اين دو به هم و به ويژه زن نسبت باه ترزنادان   

اين محبت و مودت، والدين را بر مه انگيزد . کوچک تر، عطوتت مه ورزند

ن باه اعتقااد   يهمچنا (. 31)و تربيت ترزندان بکوشند که در حفظ، تغذيه 

شهيد مطهري، از ميان اديان الهه، دين اسالم بيشترين توجه خاود را باه   

بعد جنسه زندگه خانوادگه معطوف کرده و اين امار را مقادس شامرده    

در بعد عاطفه، محيط خانواده، محل بروز عميق ترين روابط و منشا . است

نکتاه جالاب توجاه در نظرياات شاهيد      . اسات  روابط عاطفه در اجتمااع 

مطهري، تقارب ديدگاه ايشان در باب خانواده با ديدگاه سيستمه است که 

اي باشد که  گونه در آن اتراد در خدمت سيستم هستند و بايد روابط اجزا به

باه نظار   . کل خانواده، به عنوان يک واحد به اهداف مورد نظر نائال شاود  

مه است که انسان از خودپرسته و خود دوسته به ايشان، ازدواج اولين گا

وجاود  « مان »تا پيش از ازدواج تنها ياک  . سوي ديگر دوسته بر مه دارد

شکسته « من»اي که اين  اولين مرح ه. بود« من»داشت و همه چيز براي 

گيارد و باراي او    قرار مه« من»شود، يعنه موجود ديگري در کنار اين  مه

کند ناه باراي    کشد، خدمت مه کند، زحمت مه هکند، کار م معنا پيدا مه

شاود   سپس وقته داراي ترزند مه. ، در ازدواج است«او»ب که براي « من»

 (. 31)شود  نيز تراموش مه« من»شود و گاهه  مه« اوها»، «او»ديگر 

 در که)  يماسال يرانيا يزندگ سبک ابتدا است الزم ،ياجتماع در ساحت

 رديبگ شکل ينظام اجتماع خرده مخت ف يها هيال در (است خانواده مرکزآن

 از برآماده  ياجتمااع  يهاا  ارزش و هنجارهاا  بتوان آن دادن قرار نهيبا زم تا

 ها انگاره يزا بيآس تبعات از کاستن ضمن و کرد تروي  را يماسال ينيبجهان

 ريساا  و اقتصااد  ت،يترب و ميتع  يعني ياجتماع ينهادها يبرا يتفکر  رب و

 و راهبردهاا  نيتار مهام  از. شاود  الگوساازي  ياجتمااع  منظاا  يهاا  بخاش 

 جم اه  از ي ربا   يا را يها با گفتمان مقاب ه يبرا انيجر نيا يها ياستراتژ

 به. است يساز گفتمان گريد يالتقاط يها گفتمان و سمياليسوس سم،يبراليل

 و بيا رق گفتماان  کيا  باا  تاوان  يما  يان، زمانيجر نيا نگاه از گريد عبارت

 گفتمانِ جاديا به بتوان رانيا ي که در جامعه کرد مقاب ه آن از مدهبرآ يالگوها

 يها دهيپد از ينيع و يذهن بعد دو ونديپ توجه به يعني .کرد مبادرت مط وب

  جامعه با متناسب ترهنم و ها ارزش  يترو عالوه بر که يا گونه  به ،ياجتماع

 جاديا اهميت ئزحا ييالگوها بتوان زين عمل در سطح ،ينظر سطح در رانيا

 مط اوب  سمت به را موجود ياجتماع تيواقع آنها بتوان ي واسطه به تا کرد

 يرانيا ي خانواده يالگو مهم يها يژگيو از يکي(. 2)کرد  تيهدا و يدستکار

. است گريکدي با توأمان صورت به يم  و ينيد يتيهو دو بعد بر هيتک ،ياسالم

 يترهنگا  يهاا  ارزش از برآماده  ييوالگا   يماسال يرانيا  خانواده يالگو پس

 باه  تيا عنا باا  اسات  معتقاد  انيجر نيا .است يم  يقالب با ينيد ياجتماع

 يزندگ يبرا الزم يها مؤلفه  يمتما خاتم، نيد عنوان به ن اسالميد تيجامع

در   خاانواده  يهاا  يژگا ياز و(. 32) دارد وجود اسالم يها در آموزه ياجتماع

ل اشاره کرد؛ خانواده خود را در يان به موارد ذتو يم  يماسال-يرانيا يالگو

ده و يا وند در هم تنيپ يماسال يرانيخانواده ا کند، يف ميجامعه تعر با ونديپ

 يک ارزش ت قا يا باه عناوان    ارحام  ص ه شاوندان دارد ويبا خو يا گسترده

 پرداختاه و  يريپذ ک به جامعهيستماتينهاد خانواده به صورت س. شود يم

گر مراقبت و يکديخانواده از  ياعضا. اتتد ياز درون اتفاق م ياجتماع کنترل

ت يجامعااه در درون خانااه مشااروع يهااا کننااد و بااه ارزش يت ماايااحما

 ياتاراد  رود و همسران يبه شمار م يمتفاه يامر يريگ ميتصم. بخشند يم

 .هستند يمدن يها فاگر ارزشيو ترزندان ا يحسابگر و احساس

 

 ها يافته
ها  شرانيپ ييبر شناسا يت خانوا ه مبتنتحوال ينگر ندهيآ

 امدها يو پ
 ير بار مبناا  يا شکل گرتته در چند دهاه اخ  يها يتحوالت و دگرگون

 يکاارکرد  - يساخت يايابعاد و زوا  يمته، تمايگذار از سنت به مدرن تجربه

شادن و   يعصر ارتباطاات، صانعت  . قرار داده است ريتأثها را تحت خانواده

رقام   يرانا يخاانواده ا  يرا بارا   يممه يرهايي، تغشدن يمتعاقب آن شهر

ق شابکه  يا سااز از طر  تيا که اماروزه، عماده مناابع هو    يا اند؛ به گونه زده

 يد بعاد مناسابات  يف شديتضع يرد که خود به معنايگيارتباطات شکل م

 ييهاا ن چالشيتر از مهم يکي. ن و دولت استينهاد د يو حتنهاد خانواده 

 ابعااد مخت اف    يريرپذيجامعه با آن مواجه است، تأثدر  يرانيکه خانواده ا
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 (ن و خبرگان حوزه خانوا هال نظرات متخصصيبر تحل يمبتن)نده  ر حوزه خانوا ه يآ يرو شيپ يروندها -1جدول 

 نده  ر حوزه خانوا هيآ يش رويپ يروندها

 امدهايپ ياصل يها شرانيپ

 در خانواده يطفو سست شدن روابط عا يو معنو ياخالق مسايلف يتضع 

 کوچک  يها در خانه يکوچک شدن خانواده به همراه زندگ 

 يدر سبک زندگ ييگرا ش مصرفياتزا 

 يخانوادگ يز از تفکر به مناتع جمعيو گر ييتردگرا 

 يل و مشارکت اجتماعياشتغال و تحص يزنان برا يش تقاضاياتزا  

 زنان يبرا يو استقالل مال ياقتصاد يش قدرت و آزادير هرم قدرت در خانواده و اتزاييتغ 

 ينيش مهاجرت و شهرنشياتزا  

 ها بر خانواده يرگذاريو ارتباطات و تأث ياجتماع يها گسترش شبکه 

 يا ه شکل هستهب ير شکل ساختار خانواده از شکل سنتييتغ  

 يل و دوام خانواده و نوع ترزندآوري، تشکينيوه همسرگزير در شييتغ  

 يتيجنس يها نقشها و نگرش به  شهير در ک ييتغ 

 ين نس يش گسست بياتزا 

  و... 

 يو ترزندآور يکاهش بارور 

 کاهش بعد خانوار 

 مادران يش سن بارورياتزا 
 کاهش نرخ ازدواج 
 ت ازدواجيزان عموميکاهش م 
 باال رتتن سن ازدواج 
 ش نرخ طالقياتزا 
 ييزناشو يکاهش دوام زندگ 
 ش زنان سرپرست خانوارياتزا 
 يش تجرد قطعياتزا 
 زان نابارورييم شياتزا 
 ل خانواده يعدم ر بت به تشک 
 يرشد طالق عاطف 
  و... 

 

 2جدول 

 محورها بعد

 اهم نقاط قوت

 (ينظرات خبرگان)نه خانواده يدر زم يو قرآن ينيتراوان د يها وجود آموزه 

 (ينظرات خبرگان)مط وب خانواده  يهانه ارزشيدر زم ي ن  يت بوميوجود ترهنم و هو 

 (خانواده يک  يها استيس)نه خانواده در کشور يدر زم يباالدست يهااستيوجود س 
 (ه گام دوميانيب)شتر نسبت به گذشته يب ياجتماع يکرده و با آگاهليا و تحصيتعال و پو يتيوجود نسل جوان جمع 
 (يخبرگان نظرات)ن حوزه يشگر در ايپا يموجود توسط نهادها يبر حوزه خانواده و شناخت آمارها يش اشراف آمارياتزا 
 (ينظرات خبرگان)در حوزه خانواده در کشور  يقاتيو تحق يدانشگاه يهاتيظرت 
 (ينظرات خبرگان)مند در حوزه خانواده  و د د ه يو مذهب يکرد معنوينهاد با رو مردم يها وجود گروه 
 (ينظرات خبرگان)ده گاه نهاد خانوايت جايکشور در حوزه تقو ياجتماع يران ارشد ترهنگين و مدمسهوال يمند د د ه 
 (ينظرات خبرگان)در نسبت به مقوله خانواده و حفظ و نگهداشت آن  يو انسجام اجتماع ييگرا وجود ترهنم خانواده 

 اهم نقاط ضعف

 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر) ين جوان به ترزندآوريش زوجيضعف گرا 

 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)زن سرپرست  يتک والد و خانوارها يها ش خانوادهياتزا 

 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)ش سن ازدواج ير و اتزايتاخ 
 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)ها  ش تعداد طالقياتزا 
 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)الت زنان يش تحصياتزا 
 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)کاهش بعد خانوار 
 (ينظرات خبرگان) يمخت ف زندگ يها در دوره يجنس مسايلنه يدر زم يکات يعدم آگاه 
 (ينظرات خبرگان)ده يد بيب و آسياز زنان در معرض آس ياجتماع يها تيکمبود حما 
 ( ينظرات خبرگان)ش زنان خودسرپرست يش طالق و اتزاين و ترزندان در اثر اتزايوالد يو اجتماع  ي، جسميبه خطر اتتادن سالمت روان 
 (ينظرات خبرگان)نه از اوقات ترا ت به خصوص در زنان خانه دار ياستفاده به يو امکانات مناسب برا يزير عدم برنامه 
 (ينظرات خبرگان)از زنان سالمند  يت اجتماعيحما يهاستميضعف س 
 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)مادران  يش سن باروريااتز 

 ها اهم ترصت

 (گزارش آموزش و پرورش... )کودك، مدارس، مساجد و  يهمچون مهدها يتي، تربيآموزش يها تيوجود ظرت 

 (ينظرات خبرگان)همسو  يغيو تب  يخبر يها وجود رسانه 

 (ينظرات خبرگان) يغيتب  يهانهيدر زم يموجود حوزو يها تيظرت 
 (ينظرات خبرگان)ن يد بر تعامالت زوجيبا تأک ييهاها و کارگاهجاد کالسيامکان ا 
 (ينظرات خبرگان) يساز  و گفتمانينه ترويمرجع در زم يهااز گروه يريگبهره 
 (ينظرات خبرگان)ان خانواده يت بنيدر تقو يمذهب يگردشگر يهاتياستفاده از ظرت 
 (ينظرات خبرگان... )و  يحيها، مراکز تفرها، پاركهمچون اردوگاه يترا ت يحيتفر يجاد بسترهايها به منظور اخترسايوجود ز 
 (ينظرات خبرگان)و اشتغال  ياقتصاد يها تيد بر حمايبا تأک يتيحما يجاد سازوکارهايبه منظور ا ياقتصاد يهمچون نهادها يم  ير نهادهايبا سا يجاد هماهنگيا 
 (ينظرات خبرگان) يو پژوهش  يمراکز ع م يهاتياز ظرت يريگ بهره 
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 2ا امه جدول 

 محورها بعد

 دهاياهم تهد

 (ينظرات خبرگان)ان خانواده يکننده بن متزلزل يبا محتوا ياجتماع يها توسعه و گسترش شبکه 
 (ينظرات خبرگان)زنان  يو همسر يگاه مادريف جايتضع 

 (ياست جمهوريمعاونت امور زنان و خانواده رگزارش )ش سن ازدواج ير و اتزايخأت 
 در اثر ... ، اضطراب و يمانند اتسردگ يروان يهايماريابت و بي، دير مانند چاقيرواگي  يهايماريش بيها و اتزايماريب ير الگوييو تغ يت زندگيفيکاهش ک

 (ينظرات خبرگان) ير سبک زندگييتغ
 (ياست جمهوريش معاونت امور زنان و خانواده رگزار)ت يدر هرم جمع يروند رو به رشد سالمند 
 (ياست جمهوريگزارش معاونت امور زنان و خانواده ر)در خانواده  يسرپرست خانوار و کاهش ساعات حضور و يده چندشغ يوع و گسترش پديش 
 (ينظرات خبرگان)اد يژه اعتيمبتال به خانواده به و ياجتماع يها بيگسترش و تنوع دامنه آس 
 (ينظرات خبرگان)خانواده  يرات در کارکردهاييو تغ يعاطف يهاقبروز طال 
 (ينظرات خبرگان) ين نس يگسست ب 
 (ينظرات خبرگان)و ازدواج و طالق  ييآشنا يهار نگرش در سبکييتغ 
 (ينظرات خبرگان)ر هرم قدرت در خانوادهييتغ 
 (ينظرات خبرگان) نوپا يها خانواده يثبات يب 
 (ينظرات خبرگان) ينيد يدات نسبت به سبک زندگتزلزل در باورها و اعتقا 

 

ن کالن يتر ر مهميدر جدول ز. ته استيژه نهاد خانواده از مدرنيو به جامعه و

ن ال نظرات خبرگان و متخصصيبر تح  يتحوالت خانواده را مبتن يروندها

 .است شدهن عرصه استخراج يا

 

 ديشامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد يل راهبر يتحل

در  يبار نظار خبرگاان    يبه عمل آمده و مبتنا  يها يا توجه به بررسب

د در حوزه خانواده در قالب يحوزه خانواده نقاط قوت، ضعف، ترصت و تهد

 .شوديارائه م 2جدول 

 
 گيري بحث و نتيجه
، ين نهااد اجتمااع  يتار  يخ تااکنون باه عناون اصا     يتاار  يخانواده از ابتدا

اساالم  . خ بشر باوده اسات  يها و تار ا، تمدنه جوامع و خاستگاه ترهنم يربنايز

ن رو، يا از ا. خانواده دارد يين توجه را به وااليشتريساز، ب انسان يبه عنوان مکتب

ت مقوله خانواده باه  يبا توجه به اهم. شمرد يت مين نهاد مقدس را کانون تربيا

آن  يهاا  و چالش ها ران پرداخته و ترصتين نهاد مقدس در ايت ايوضع يبررس

 ين رونادها يتار  ت مهميوضع يبند ش جمعدر بخ. ميا قرار داده يا مورد بررسر

و  ينده تحوالت مرباوط باه خاانواده و راهبردهاا    يران، آيمرتبط با خانواده در ا

 .دشارائه خواهد  يريگ به منظور بهره يشنهاديپ يراهکارها

 با توجاه  : رانيمرتبط با خانوا ه  ر ا ين روندهايتر ت مهميوضع

 ين رونادها يترموجود مهم يهاو پژوهش يآمار يروندها يسبه برر

ت کشاور و  يا ش جمعياتازا  يتوان در محورهاير در خانواده را مييتغ

ش سن يخانواده، اتزا يت،کاهش تعداد اعضايکاهش درصد رشد جمع

ش سان ازدواج،  يش طالق، اتازا يمادران،کاهش ازدواج و اتزا يباردار

الت در هنگااام يسااطح تحصاا شيازدواج، اتاازا يکاااهش تاصاا ه ساان

ش نسبت طاالق باه ازدواج،   ي، اتزاييزناشو يازدواج،کاهش دوام زندگ

ش ي، اتازا يزان تجارد قطعا  يش ميش زنان سرپرست خانوار، اتزاياتزا

 .در نظر گرتت... الت زنان و يش تحصيناباروري، اتزا

 يهاا  و پاژوهش  ها با توجه به گزارش: رانينده تحوالت خانوا ه  ر ايآ 

مرباوط باه    ين رونادها يترتوان از جم ه مهمينه مين زميم شده در اانجا

 مساايل ف يهمچاون تضاع   يران باه ماوارد  يا نده تحوالت خاانواده در ا يآ

در خانواده، کوچک شادن   يو سست شدن روابط عاطف يو معنو ياخالق

در  ياي گراش مصارف يکوچک، اتازا  يهادر خانه يخانواده به همراه زندگ

، يخاانوادگ  يز از تفکار باه منااتع جمعا    يا و گر ياي ، تردگرايسبک زندگ

ر ييا تغ ،يل و مشارکت اجتمااع ياشتغال و تحص يزنان برا يش تقاضاياتزا

 يو استقالل ماال  ياقتصاد يش قدرت و آزاديهرم قدرت در خانواده و اتزا

 ياجتمااع  يهاگسترش شبکه ،ينيش مهاجرت و شهرنشيزنان، اتزا يبرا

ر شاکل سااختار خاانواده از    ييا هاا، تغ خانواده بر يگذارريتأثو ارتباطات و 

ل و ي، تشاک ينيوه همسارگز ير در شا ييتغ ،يا به شکل هسته يشکل سنت

 يهاا ها و نگرش باه نقاش  شهير در ک يي، تغيدوام خانواده و نوع ترزندآور

 .کرداشاره ... و  ين نس يش گسست بي، اتزايتيجنس

 

 يشنها يپ يراهبر ها و راهکارها

 جااد بساته جاامع    يدر جهات ا  ين و مقررات م ا يندر قوا يبازنگر

الت يارانه، وام، اشتغال، تساه ينهاد خانواده شامل مسکن،  يتيحما

 ؛  و توسعه ازدواج آسانيترو يدر راستا... و  يرتاه

 يم  يها ها و برنامه استيس يت خانواده در طراحيتمرکز بر محور 

 ؛يو اقتصاد ي، اجتماعي، ترهنگينظامات آموزش و
 ازدواج يدر جهت تارو  يا و رسانه يغيتب  يها تيظرت يريارگک هب  

 ؛بانيپشت يسازوکارها يآسان و طراح

 شامل مدارس،  يو آموزش يگفتمان يها تيظرت  يمتما يريکارگ به

ت يااتقو راسااتايدر ... ، مساااجد و يما، آمااوزش عاااليصااداو ساا

 نهادخانواده؛
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 ي ت اعضاا گذران اوقات ترا يمط وب برا يترا ت يالگوها يطراح 

ن يزوجا  يحات سالم بارا يتفر يبرا ييها رساختيجاد زيخانواده و ا

 ؛ها و خانواده

 يهاا  يومنانه و سبک زنادگ م يها موتق از ازدواج يها   نمونهيترو 

 ؛يضداشرات

 در ابعااد   يا مشااوره  يها جاد بستهين جوان و ايزوج يتوانمندساز

 ؛.... و ي، اقتصادي، ارتباطيشامل ترهنگ يمخت ف سبک زندگ

 ناد ازدواج  يترآ يمن در تماا يزوجا  يا مشااوره  يت سازوکارهايتقو

 ؛يو ترزندآور ينش، ازدواج، همسرداري، گزيابيشامل همسر

 يجااد ساازوکارها  ين و ايدر تعاامالت زوجا   يت ابعااد معناو  يتقو 

 ؛يو سالمت معنو ييگرا تيکرد معنويبا رو يدرمان يتيحما

 ت يجاد امنيزنان و ا يرپرستبا س يها جانبه از خانواده ت همهيحما

 ؛ل ازدواج آنانيق و تسهين گروه و تشويا يروان
  قاانوني موضاوعات خاانواده و حاذف دو      مسايلتوجه به شفاتيت

 ؛در قوانين مرتبط با خانواده ها په وگويي و سوگيري
 م ساالمندان  يتکر يمناسب برا يقيو تشو يتيحما يها اتخاذ روش

 ؛يو عاطف يو روح  يمجس يها ت مراقبتيدر خانواده و تقو

 و  يژه ساالمت باارور  يو هها ب جانبه خانواده سالمت همه يارتقا

از جامعه جوان، سالم،  يدر جهت برخوردار يش ترزندآورياتزا

 ؛ا و بالنديپو

 د يا نسال جد  ييبه منظور آشانا  يغيتب  يتيترب يجاد سازوکارهايا

مرتبط با  ياجتماع يترهنگ يها نوجوانان با دانش و مهارت ويژه به

 .ين نس يخانواده به منظور کاهش گسست ب

 

  تقدير و تشکر

گروه کاار اعضاي محترم مجمع نخبگاني اين پروژه و  ه از يوس نيبد

ق يا ن تحقيا سبک زندگي ترهنگستان ع وم پزشکي که ما را در انجام ا

 .مينما يممانه تشکر يند صمکرد ياري

 

 تضا  منافع
گونه تعارض منااتعي در تادوين ايان    چيدارند هيسندگان اعالم مينو
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Abstract 

Background: researchers, policy researchers, and social policy makers have always paid special attention to family 

institution as one of the most important axes of national policy. The main aim of the present study is to investigate 

the macrotrends in the field of family developments and trends foresight and explanation, evidence and national 

considerations in the policy making of the family institution in Iran.  

Methods: The data used in this research were extracted based on the documentary studies and statistical reports. 

Moreover, a foresight approach based on the trend impact analysis was used to explain problems and challenges. In 

this research, the developments of the family institution were investigated at different levels, and some solutions 

were proposed for policy makers in this area by identifying the futuristic macrotrends in this area and through the 

strategic analysis of the status quo. 

Results: Among the most important trends related to the future of family developments in Iran, we can mention the 

weakening moral and spiritual issues, Weakening of emotional relationships in the family, Shrinking family with 

living in small houses, Increasing consumerism and individualism , Increasing women's demand for employment, 

education and social participation, Changing the pyramid of power in the family, Increasing economic power and 

freedom and financial independence for women, Increase migration and urbanization, Development of social 

networks and communications, Deformation of the family structure and, etc. 

Conclusion: In conclusion, we can say that we need the pathology of the macro-trends of modernity in the field of 

family studies it is necessary to take effective steps to move towards the values and beliefs based on Iranian Islamic 

Values in order to form, strengthen and preserve the family. 
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