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 چکیده
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی اســت  که به لحاظ ســبک زندگی و پیامدهای ناشی از آن، در 
طول تاریخ و در جوامع مختلف، دســتخوش تحوالت زیادی شــده است. از این رو، برای هرگونه 
اظهارنظر و سیاســت گذاری در تقویت و تحکیم این نهاد، نیازمند توجه به پیشــران ها، روندها و 
رویدادها در جوامع مختلف ازجمله جامعه ی هدف و جوامع تأثیرگذار است، تا بتوان آینده های بدیل 
خانواده را در آن جامعه شناســایی و تفســیر علمی کرد. در این مقاله، با تکیه بر دانش آینده پژوهی 
و روش های کارآمد در این حوزه، سناریوهای آینده ی خانواده در ایران از حیث ساختار و سبک 
زندگی در یک افق 20 ســاله ارائه شــده اســت. مقاله ی پیش رو حاصل یک تحقیق آینده پژوهانه 
است که در آن شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های اصلی با استفاده از مصاحبه های عمیق و 
پرسشنامه و به کمک نرم افزار میک مک تعیین شده و سناریوسازی با استفاده از رویکرد چرماک و 
الگوی الیه ای توسعه ی راهبرد مبتنی بر سناریوسازی انجام شده است. ملک سلیمان، طال و مس، 
آن دختر )Her( و گرگ وال اســتریت عناوین ســناریوهای ترسیم شده در این پژوهش هستند که 

مختصات خانواده در هریک بحث و بررسی شده است. 
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1. مقدمه و بیان مسئله 
در بیشتر جوامع خانواده نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است و در شکل گیری انسان آینده 
و اجتماع آینده نقش اساسی دارد؛ لذا نحوه ی شکل گیری خانواده، سبک زندگی، نحوه و میزان 
فرزندآوری و نقش و کارکرد اعضای آن تعیین کننده ی تحوالت آینده ی جامعه هستند. ماهیت 
خانواده، نحوه ی شکل گیری آن، ساختار، کارکرد و سبک زندگی در آن در طول تاریخ و در جوامع 
مختلف دستخوش تحوالت زیادی شده است. اطالع از مؤلفه ها و پیشران های تأثیرگذار در تغییرات 
خانواده های یک جامعه و تصویرسازی آینده های محتمل با توجه به تغییرات پیشران های اصلی 
می تواند زمینه ساز راهبردپردازی و اتخاذ سیاست های مناسب برای هدایت خانواده ها و متعاقب 

آن جامعه به وضع مطلوب باشد. 
بنیادی  واحد  کوچکترین  -به عنوان  خانواده  نهاد  دگرگونی های  به  همیشه  صاحب نظران 
جامعه- توجه داشته اند، زیرا تغییرات نهاد خانواده در دیگر نهادهای اجتماعی تأثیر می گذارد 
)احمدی، 1391: 82(. نهاد خانواده در ایران، در معرض توأمان سنت گرایی و مدرنیسم قرار گرفته 
و دو فرایند آن را تحت فشار و تأثیر قرار داده اند. مدرنیسم از طریق تغییرات و تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی هدایت شده و جهانی شدن )ارادی و غیرارادی( به سرعت و جدیت در ساختار و 
مسائل خانواده ی ایرانی تأثیر گذاشته است و از سوی دیگر، فرهنگ و سنت های بومی و دینی 
)مثل هنجارها، سنت ها، میراث فرهنگی، مذهب، نظام اخالقی و ...( به شدت در ارکان خانواده 

تأثیرگذارند )حاجیانی، 1389: 247(. 
با توجه به مرتبط بودن مقوله ی خانواده به مؤلفه های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی تعدد نظرات در این حوزه به وفور یافت می شود. در میان این نظرات چندگانگی هایی نیز 
در اظهارات برخی از صاحب نظران دیده می شود؛ برخی، از روندهای رو به رشد انحطاط خانواده در 
جوامع غربی سخن گفته و به دنبال آن با اشاره به وجود نمونه هایی مشابه با روندها و رویدادهای 
جوامع مذکور در ایران، کل آن روند را به جامعه ی ایرانی تعمیم می دهند. عده ای نیز به تغییر 
و تحوالت در ساختار خانواده، نقش ها، ارزش ها، کارکردها و مناسبات درون خانواده در فرایند 
مدرنیته و پست مدرنیته اشاره کرده و قائل اند که نوع جدیدی از نهاد خانواده در حال شکل گیری 
است که با گونه ی سنتی آن کاماًل متفاوت است. برمبنای نوع نگرش افراد، تجویزهای مختلفی از 
طبیعی دانستن و منطقی جلوه دادن این تحوالت تا اصرار بر بازگشت به سنت ها و نفی مدرنیته 
صادر می شود. منطقی است، برای هر گونه اظهارنظر و سیاست گذاری در این مقوله، شناسایی 
روندها، رویدادها و پیشران ها در جوامع تأثیرگذار )آمریکا و اروپا( و همچنین در جامعه ی ایران با 
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احتساب تفاوت نگرش ها و آداب و رسوم مختص به خود در دستور کار قرار گیرد تا بتوان آینده های 
بدیل خانواده در ایران را شناسایی و تفسیر علمی کرده و برای نیل به مطلوب ترین سناریوها 
راهبردهایی را استخراج کرد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی سناریوهای آینده ی سبک زندگی 
خانواده برای مواجهه ی بهتر و اتخاذ تصمیمات شایسته برای سیاست گذاری در این مقوله است. 

سؤال اصلی تحقیق نیز عبارت است از:
آینده های بدیل سبک زندگی خانواده در ایران در افق 1414 کدام اند و چه راهبردهایی برای 

مواجهه ی با آنها پیشنهاد می شود؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، سؤاالت دیگری نیز مطرح می شوند، ازجمله اینکه روندهای 
موجود در مقوله ی خانواده در طول چند دهه ی گذشته چگونه بوده و خانواده های ایرانی تا چه حد 
از سبک زندگی جوامع غربی الگو گرفته اند؟ پیشران ها و روندهای تأثیرگذار در آینده ی خانواده  ی 
ایرانی کدام اند؟ در یک افق نزدیک به 20 سال چه سناریوهایی را برای آینده ی این خانواده ها 
می توان ترسیم کرد؟ راهبردهای پیشنهادی برای تحکیم بنیان خانواده با توجه به سناریوهای 

ترسیم شده کدام اند؟

2. قلمرو تحقیق
موضوع تحقیق سبک زندگی خانواده است که از منظر جامعه شناختی با استفاده از روش های 
استفاده شده در تحقیقات آینده پژوهی به آن پرداخته شده است. تمرکز تحقیق حاضر بر روند 
تحوالت در ابعاد ساختاری و سبک زندگی خانواده  بوده و سناریوهای آینده ی خانواده در ایران 
را مدنظر قرار داده است. هرچند در ایران قومیت های متعددی با آداب و رسوم مختص به خود 
وجود دارند، اما پیدایش فناوری های نوین و روندهای ارتباطی و اطالعاتی بدون مرز، موجب شده 
تا شاهد همگرایی در برخی از نگرش ها و رفتار در سبک زندگی خانواده های ایرانی باشیم. این 
همگرایی در میان ساکنین کالن شهرها بیشتر دیده می شود. در تحقیق جاری در بررسی های 
میدانی و مراحلی که به پیمایش از طریق مصاحبه یا پرسش نامه نیاز دارد، جامعه ی آماری از میان 
کالن شهرهای تهران، اصفهان و قم انتخاب شده اند. داده ها و نتایج حاصل از این تحقیق مربوط به 

سال های 1396 و 1397 است و افق آینده، سال 1414 درنظرگرفته  شده است.
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جدول1. نقشه راه تحقیق در یک نگاه

سؤال  اصلی تحقیق: آینده های بدیل و راهبردهای تحقق آینده ی مطلوب خانواده ی ایرانی، از حیث ساختار و سبک زندگی، 
در افق 1414 کدام اند؟

هدف اصلی تحقیق: شناسایی آینده های بدیل خانواده در ایران و راهبردپردازی برای شکل گیری ساختار و سبک زندگی 
مطلوب در این خانواده ها

ابزار استفاده شدهروش تحقیقاهداف تحقیقسؤال های تحقیق

سبک  روندهای  و  پیشران ها 
ایرانی  خانواده های  زندگی 

کدام اند؟

کلیدی،  مؤلفه های  شناسایی 
تأثیرگذار  روندهای  و  پیشران ها 

در آینده ی خانواده  در ایران

مرور تحقیقات پیشین 
و مصاحبه های عمیق

- منابع کتابخانه ای
- پرسشنامه

میک مک  نرم افزار   -
)تحلیل اثرات متقابل(

در  خانواده  آینده ی  سناریوهای 
سبک  و  ساختار  حیث  از  ایران 

زندگی کدام اند؟

آینده ی  سناریوهای  شناسایی 
سناریوسازیخانواده در ایران

رویکـرد  از  اسـتفاده   
دو  رویکـرد  و  چرمـاک 
الیـه ای مبتنـی بـر سـناریو

3. ادبیات و پیشینه پژوهش
در  موجود  مباحث  با  مرتبط  واژه ی  چند  تعریف  بر  اجمالی  مروری  ابتدا  قسمت  این  در 
آینده پژوهی و روش  مورد نظر در این تحقیق خواهیم داشت. سپس مباحث مربوط با خانواده، 
مهمترین مؤلفه های آن و تغییر و تحوالت رخ داده در این حوزه مورد بحث قرار گرفته و نهایتاً به 
تحقیقات شاخصی که با رویکرد آینده پژوهانه در مقوله ی خانواده در داخل و خارج کشور انجام 

گردیده اشاره شده است. 

3-1. آینده پژوهی، سناریوسازی و رویکردها
آینده یک مفهوم انتزاعی است که بشر به وسیله ی آن یک نظم سمبولیک به زمان حال و 
مفهومی به تالش های گذشته ی خود می بخشد. راهبرد بشر بیشتر به نظم دهی فعالیت های زمان 
حال در بافتار تجارب گذشته و اهداف آینده متمرکز است )لومباردو، 2006: 47(. به زعم نظر دیتور، 
آینده از در هم کنش چهار مؤلفه شامل رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات پدید مي آید )کرامت زاده، 
1395: 26، به نقل از دیتور، 1996(. آینده  پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که با استفاده 

از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها 
را تجسم می کند )کرامت زاده، 1389: 9(. 
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سناریو داستاني توصیفي از بدیل هاي موجه است که به بخش خاصي از آینده نظر دارد و 
 Wack,( سناریونویسی روشی برای بهبود تصمیم سازی در برابر آینده های ممکن و محتمل است
25 :1985). شناسایی آینده های بدیل و فراهم کردن راه حل های متعدد برای موقعیت های مختلف 

هم بینش برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان را ارتقا می دهد و هم آنها را از موضع انفعالی خارج 
می کند. برنامه ریزي سناریویی رویکردي مشارکتی همراه با تفکر و گفت وگوي متنوع است که 
چنین امکانی را به وجود می آورد. این تفکر که به جای مواجهه با یک آینده، آینده های بدیلی 

امکان تحقق دارند، از پایه های سناریونویسی است. 
از آنها مکاتب  رویکردهای متنوعی در مورد برنامه ریزی سناریویي وجود دارد که هر کدام 
مختلف تفکر برنامه ریزی راهبردی را توسعه بخشیده اند. روش های طراحی و ساخت سناریو نیز 
بسیار متعددند. تحلیل اثر روند1، تحلیل اثر متقابل2، تحلیل الیه ای علت ها3، فرایند هشت مرحله اي 
فون ریبنیتز4، روش عدم قطعیت های بحرانی5، روش الپراسپکتیو6، روش برنامه ریزي سناریوي 
لیپسور7 و روش چرماک از پر استفاده ترین روش های برنامه ریزی سناریویی هستند که به خاطر 
استفاده از رویکرد برنامه ریزي سناریوي چرماک در تحقیق جاری، در ادامه شرح مختصری از این 
رویکرد آورده شده است. به اعتقاد چرماک، سناریونویسی عملکردي، دانش ساخت مجموعه اي 
از آینده هاي متصور و سازگار درونی است که در آن می توان تصمیمات درباره ی آینده را با هدف 
تغییر تفکر، بهبود تصمیم گیري، تقویت یادگیري فردي و سازمانی و بهبود عملکرد اتخاذ کرد. 

سیستم سناریونویسی عملکردي چرماک شامل 5 مرحله است:
الف. آماده سازي پروژه: این مرحله شامل عقد قرارداد با مشتري، شناسایی اهداف، برنامه ریزي 

و زمان بندي پروژه، تشکیل تیم سناریو، تبیین نتایج کلی مورد انتظار و در نهایت تدوین طرح 
پیشنهادي پروژه است.

ب. بررسی و کاوش سناریو: در این مرحله، هدف و موضوع مشخص شده در مرحله ی نخست، 

دقیق و مفصل بررسی می شود. مصاحبه های عمیق، تحلیل محیط درونی و بیرونی و تحلیل ایده ها 
در این مرحله انجام می شود.

1 .Trend-impact Analysis 
2 .Cross-impact Analysis
3 .Causal Layer Analysis
4. Von Reibnitz
5. Critical Uncertainty 
6. La Prospective
7. LIPSOR: Lien Innovation, Prospective, Stratégie et Organisation
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ج. تدوین سناریو: این مرحله به خلق چند سناریو، نوشتن جزئیات و انتخاب چهار سناریوي 

چالشی و متفاوت می پردازد. تعریف طرح ها و عناوین، نوشتن سناریو و خلق منطق هاي سناریو 
در این مرحله انجام می شود.

د. پیاده سازي سناریو: این مرحله گفت وگوهایی ایجاد می کند تا در فرایند آنها پیامدهاي 

سناریو بررسی شوند. مدیریت ریسک و برنامه ریزي احتمال ازجمله عملیات هایی هستند که در 
این مرحله انجام می شوند. 

ه. ارزیابی پروژه: در این مرحله ابتدا بازبینی اهداف و سپس رضایت، وضعیت مالی، دانش، 

تخصص و موارد مشابه اندازه گیری می شود )قاسمی، 1396: 92 به نقل از چرماک، 2011(.

3-2. تغییر و تحوالت در مؤلفه های اصلی خانواده 
خانواده اساسی ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است که کارکردهای بی بدیلی را در جامعه 
به عهده دارد. خانواده و مؤلفه های شکل دهنده ی آن در طول تاریخ با فراز و نشیب های زیادی 
همراه بوده است. گاه بازیگر اصلی تمامی مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و محور 
تمام سیاست گذاری های کالن قرار گرفته و گاهی آنقدر به حاشیه کشانده  شده که برخی از به 
اصطالح متجددین و روشنفکران برای تمامی کارکردهایش مدل جایگزین ارائه کرده و فروپاشی 
یا نبود آن را در آینده نه تنها امکان پذیر بلکه محتمل می دانسته اند. ساختار خانواده )اجزا، نقش و 
روابط میان آنها( ، نیازهای خانواده )ورودی ها(، کارکردهای درونی و بیرونی خانواده )خروجی ها و 
محصوالت(، سبک زندگی خانواده )عملکردها و فرایندهای داخلی( و ارزش های خانوادگی )مقاصد 
و اهداف( مهم ترین و کلیدی ترین مؤلفه های یک خانواده هستند. تحوالت در خانواده را می توان از 
طریق شناسایی تغییر و تحول در هریک از این مؤلفه ها دنبال کرد. همچنین اگر آینده های مربوط 
به هریک از این مؤلفه ها شناسایی و بررسی شود، شناسایی و بررسی آینده های بدیل خانواده نیز 
امکان پذیر می شود. در ادامه، ابتدا به رویکردهای موجود نسبت به تحوالت در ساختار، کارکرد و 
سبک زندگی خانواده  اشاره می شود و سپس معدود تحقیقاتی که با نگاه آینده پژوهی به مقوله ی 

خانواده پرداخته اند، مطرح شده است. 

3-2-1. تغییر و تحوالت نهاد خانواده

برای شناسایی تغییرات در خانواده می توان تغییرات را در ابعاد ساختاری، کارکردی، نگرشی 
)ارزشی( و سبک زندگی شناسایی کرد. از دیدگاه کلمن1، بعد ساختاری، به شدت و قوام ارتباطات 

1. Colman (1988)
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بین اعضا و توانش آنها در بهره مندی و بازبهره مندی از شبکه های اجتماعی اشاره دارد. در میان 
و  اهمیت  خانواده  تحوالت  در  مدرنیزاسیون  تأثیر  بر  مبتنی  نظریه هاي  تبیین هاي ساختاري، 
گسترش بیشتري دارد. براساس این دیدگاه، تحوالت اجتماعی ناشی از صنعتی شدن، گسترش 
شهرنشینی، گسترش تحصیالت و تحوالت جمعیتی، ساختار روابط خانوادگی را به میزان زیادي 
دگرگون ساخته است )کاظمی پور، 1393(. بیورن برگ1 درباره ی تغییرات واقع شده در خانواده ی 
غربی به الگوي نوظهوري اشاره می کند که شامل کاهش نرخ موالید، تأخیر در ازدواج، باال رفتن 
سن والدین به هنگام تولد اولین فرزند، وجود فرزندان کمتر در هر واحد خانوادگی، رشد میزان 
طالق، خانواده ی تک والدي و هم بالینی، افزایش تعداد موالید خارج از چارچوب ازدواج و میزان 

کار دستمزدي زنان است )برناردز، 1384: 40(.
ویلیام اف.آگبرن2 و کالرک تیبیتس3 در سال 1934 بر شش کارکرد اساسی خانواده تأکید 
می کنند که عبارت اند از: تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه پذیری، تنظیم رفتار جنسی، عطوفت 
و همراهی و تأمین پایگاه اجتماعی )بستان، 1383: 63، به نقل از Schaefer, 1989: 324). حسین 
بستان عالوه بر کارکردهایی که آگبرن برای خانواده اشاره کرده مواردی ازجمله آموزش، تربیت 
دینی، تأمین پدر مشروع، کنترل اجتماعی، تأمین نیازهای اقتصادی، انتقال کاالهای مادی، گذراندن 
اوقات فراغت، رشد و تثبیت شخصیت و ایجاد تغییرات اجتماعی را ازجمله کارکردهای خانواده 
برشمرده است )بستان، 1383: 63 و 64(. واگذار شدن برخی از کارکردهای خانواده به نهادهای اجتماعی 
و تضعیف برخی دیگر از آنها موجب تغییرات ساختاری عمیق در خانواده ها شده است. عباسی 
شوازی و مک دونالد در پژوهشی با عنوان »تغییرات خانواده در ایران: مذهب، انقالب و دولت« 
عمده ی تغییر و تحوالت را در سطوح فردی و داخلی خانواده ها )مانند تقسیم نقش ها، کارکردهای 

.(abbasi shavazi&Mc Donald, 2007) درونی، تصمیم بر تعداد فرزندان و ...( بیان کرده اند
بدیهی است نمی توان تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده را جدای از تغییرات بینشی و 
ارزشی افراد جامعه دید. ارزش ها نقشي اساسي در تبیین، کنترل، هدایت و پیش بیني کنش  افراد 
و شیوه ی جهت گیري، کنش و تعامل آنها نسبت به سایر افراد ایفا مي کنند )آزاد ارمکی، 1389: 
279(. در دهه های اخیر با تغییر در ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه ی ایران در نتیجه ی بهبود 

شاخص هایي همچون صنعتي شدن، افزایش میزان شهرنشیني، افزایش میزان تحرک اجتماعي و 

1. Bjorn Berg (1992)
2. William F. Ogburn
3. Clark Tibbitts
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مهاجرت، جواني جمعیت، توسعه ی شبکه ی حمل ونقل عمومي، توسعه ی وسایل ارتباط جمعي و 
استفاده از تکنولوژي هاي نوین ارتباطي و توسعه ی نهادهاي اجتماعي جدید مانند آموزش و پرورش 
و دانشگاه، زمینه ی مساعدي براي بروز تغییراتي در ارزش ها و نگرش هاي اعضاي خانواده ایراني 

به وجود آورده است )آزاد ارمکی، 1389: 282(. 
امکان های موجود که در عمل  از میان تعداد بی شمار  انتخاب است  سبک زندگی نوعی 
از نسل گذشته دریافت نمی شود، بلکه پذیرفته می شود )خالدی، 1392: 92(. برای شناسایی 
تغییرات سبک زندگی باید ابتدا مؤلفه های سبک زندگی را شناسایی کرد و سپس با شناسایی 
تغییراتی که در مؤلفه ها رخ داده به تغییرات سبک زندگی پی برد. در تحقیقات مختلف مواردی 
همچون الگوی مصرف، رفتار افراد در خانواده، تقسیم کار در منزل، محل سکونت، نوع خانه، 
وسایل منزل، سیاست بدن )الگوی تغذیه، آرایش، ورزش، بهداشت و سالمت(، مواد خواندني، 
آالت موسیقي، سلیقه در غذا و مشروبات، نوع گذران اوقات فراغت، الگوي ازدواج، همسرگزینی، 
... ازجمله مؤلفه های  با فرزندان، ضوابط و روش هاي تربیت کودک و  روابط زناشویی، روابط 
سبک زندگی خانواده برشمرده شده اند )مهدوی کنی، 1386، به نقل از مک کي، 1969: 274 - 275(. 
توسعه ی فناوری و تغییر نگرش افراد نقش کلیدی در تغییر و تحوالت مؤلفه های سبک زندگی 

خانواده ها ایفا کرده است.

3-2-2. تحقیقات آینده پژوهانه در مقوله ی خانواده 

 امروزه، دانش آینده پژوهی، به عنوان یک دانش نوپدید، اهدافی را تعقیب می کند که نوعی 
سامان دهی اجتماعی و چشم اندازپردازی برای وضعیت مطلوب در آن مشاهده می شود، به گونه ای 
که جامعه شناسان آن را »ابزار هدایت اجتماعی« و »دانش شکل بخشیدن به آینده« دانسته اند 
)فاضل قانع، 1388: 47(. الکساندر مونت گومری در مقاله ی »خانواده های 2025 آمریکایی: روندها و 

سناریوهای آینده« وضعیت فرهنگی و اوضاع اقتصادی آینده را به عنوان دو عدم قطعیت کلیدی 
معرفی کرده و با توجه به اینکه در آینده، فرهنگ لیبرال در جامعه رواج یابد یا جامعه به سمت 
محافظه کاری پیش برود و از طرفی دیگر، جامعه با توسعه ی اقتصادی روبه رو شود یا رکود، چهار 

سناریو را مطابق با شکل شماره ی 1 ترسیم کرده است. 
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، آالت موسیقی، سلیقه در غذا و مشروبات، نوع گذران اوقات فراغت، الگوی مواد خواندنی و سالمت(،
جمله های تربیت کودک و ... ازط و روشروابط با فرزندان، ضواب ،ازدواج، همسرگزینی، روابط زناشویی

 .(275 - 274: 1969کی، ، به نقل از مک1386)مهدوی کنی،  اندبرشمرده شده خانواده های سبک زندگیمؤلفه
ها های سبک زندگی خانوادهفناوری و تغییر نگرش افراد نقش کلیدی در تغییر و تحوالت مؤلفه یتوسعه

 .ده استکرایفا 

 خانواده  یهپژوهانه در مقول. تحقیقات آینده3-2-2
دهی کند که نوعی سامانپژوهی به عنوان یک دانش نوپدید، اهدافی را تعقیب می، دانش آیندههامروز 

شناسان آن ای که جامعهگونه، بهشودمطلوب در آن مشاهده می اندازپردازی برای وضعیتی و چشماجتماع
(. الکساندر 47: 1388، قانع فاضلاند )دانسته« بخشیدن به آیندهدانش شکل»و « ابزار هدایت اجتماعی»را 

وضعیت فرهنگی و  «ندهکایی: روندها و سناریوهای آیآمری 2025های خانواده» یگومری در مقالهمونت
فرهنگ  ،که در آیندهده و با توجه به اینیدی معرفی کرعدم قطعیت کلدو  به عنواناقتصادی آینده را اوضاع 

 یهکاری پیش برود و از طرفی دیگر، جامعه با توسعلیبرال در جامعه رواج یابد یا جامعه به سمت محافظه
 است.  ترسیم کرده 1ی شماره مطابق با شکل شود یا رکود، چهار سناریو را روهاقتصادی روب

 
 
 
 

 مریکاییآ 2025هاي ي خانوادهسناریوهاي آینده .1شکل
تحت حمایت مؤسساتی نظیر  - 2مطالعاتی وینا ی( در مؤسسه2017و همکارانش ) 1برنهارد ریدرر

هنگارانه، آیندبا یک رویکرد آینده -4بزرگ اروپایی یو  انجمن خانواده 3المللی رشد خانوادهفدراسیون بین
تحقیق در قالب دو پروژه اند. این دهلحاظ تغییرات مختلف اجتماعی بررسی کرهای اروپایی را بهی خانواده
 یپروژهتوسط  2012و  2011( در سال OECDهای اقتصادی )همکاری یاست. سازمان توسعه انجام داده
های اروپایی با توجه به دو عدم قطعیت خانواده یه که در آن چهار سناریوی آیندهداد انجامرا نخست 

 افزایش یا کاهش نوآوری در فناوری ارائه شده است.  کلیدی ثبات یا عدم ثبات در رشد اقتصادی و

 های فناورانهرشد نوآوری
 رشد اقتصادی پایدار

 رشد پایدار عصر طالیی عدم پیشرفت در فناوری

                                                                                                                                                                      
 

1  . Bernhard Riederer 
2  . Vienna Institute of Demography 
3  . the International Federation for Family Development (IFFD( 
4  . the European Large Families Association (ELFAC( 

 فراگیرشدن فرهنگ لیبرال

 ی اقتصادیرشد و توسعه

 کارانهی رویکرد محافظهغلبه

 دار فرودستزن خانه بازار ازدواج

 
 ي روند جاريادامه

 
 21هاي قرن والتون

 رکود اقتصادی
شکل1. سناریوهای آینده ی خانواده های 2025 آمریکایی

برنهارد ریدرر1 و همکارانش )2017( در مؤسسه ی مطالعاتی وینا2 - تحت حمایت مؤسساتی 
نظیر فدراسیون بین المللی رشد خانواده3 و  انجمن خانواده ی بزرگ اروپایی4- با یک رویکرد 
آینده نگارانه، آینده ی خانواده های اروپایی را به لحاظ تغییرات مختلف اجتماعی بررسی کرده اند. 
 )OECD( این تحقیق در قالب دو پروژه انجام داده است. سازمان توسعه ی همکاری های اقتصادی
در سال 2011 و 2012 توسط پروژه ی نخست را انجام داده که در آن چهار سناریوی آینده ی 
خانواده های اروپایی با توجه به دو عدم قطعیت کلیدی ثبات یا عدم ثبات در رشد اقتصادی و 

افزایش یا کاهش نوآوری در فناوری ارائه شده است. 

 های فناورانهرشد نوآوری

 رشد اقتصادی پایدار

 عدم پیشرفت در فناوری

 رشد پایدار عصر طالیی

 
 بدیع تکه تکه یجامعه

 
 بازگشت به سنت

 عدم ثبات )رکود( در رشد اقتصادی
 

(OECD, 2012) ،شکل2. سناریوهای آینده ی خانواده های اروپایی

1. Bernhard Riederer
2. Vienna Institute of Demography
3. the International Federation for Family Development (IFFD)
4. the European Large Families Association (ELFAC(
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در قسمت پیشینه ی تحقیق به پروژه ی دیگری با عنوان »نقشه ی خانواده«1 که کاپال2 و 
همکارانش در سال 2011 انجام داده اند، اشاره شده است. در این پروژه -که به روش دلفی انجام 
شد- پیشران های اصلی شکل دهنده ی آینده ی خانواده های اروپایی در دو بعد فرهنگی و اقتصادی 
شناسایی شد و متعاقب آن چهار موقعیت  A، B، C و D با توصیفات ایده آل ترین وضعیت، برابری 

جنسیتی، بدبینانه ترین حالت و خانواده ی سنتی بحث و بررسی شدند.

8 
 

 

 های فناورانهرشد نوآوری

 رشد اقتصادی پایدار

 عدم پیشرفت در فناوری

 رشد پایدار عصر طالیی

 
 بدیع تکه تکه یجامعه

 
 بازگشت به سنت

 عدم ثبات )رکود( در رشد اقتصادی
 (OECD, 2012) های اروپایی،ی خانواده. سناریوهای آینده2شکل

و همکارانش در سال  2کاپال که 1«خانواده ینقشه»دیگری با عنوان  یی تحقیق به پروژهدر قسمت پیشینه
های اصلی پیشران -که به روش دلفی انجام شد- این پروژه اند، اشاره شده است. درانجام داده 2011
متعاقب آن چهار  شناسایی شد وو اقتصادی  های اروپایی در دو بعد فرهنگیخانواده یی آیندهدهندهشکل

 یو خانوادهترین حالت بدبینانه ،ترین وضعیت، برابری جنسیتیآلایده اتتوصیفبا  Dو  A ،B ،C موقعیت
 .و بررسی شدندبحث سنتی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (2011)  3ی اروپاییی خانوادهسناریوهای آینده .3شکل
در ایران با رویکرد های فرهنگی تحکیم خانواده سیاست»پژوهشی با موضوع( در 1395)رحیم کارگر

است. در این تحقیق،  استفاده کردهگذاری را پژوهی و سیاستهای آیندهترکیبی از روش« پژوهیآینده
شده  مطرحفرهنگی  خانواده و چند سیاست یی اساسی آیندهمسئله 60ی مطلوب، ندازی از خانوادهاچشم

 است. 
پژوهی مدیریت تحوالت فرهنگی ایران در افق ده آینده»با موضوع  پژوهشی( در 1396سجاد قاسمی )

با تجزیه و تحلیل محیطی و استفاده از تکنیک سناریوسازی دو عامل کلیدی « کید بر نهاد خانوادهأت ساله با
 یهخانوادگیری های اصلی شکلها را به عنوان پیشرانهای مرجعیت در خانوادهگرایی و تعدد کانونمصرف

                                                                                                                                                                      
 

1  . The FamilyPlatform project 
2  . Kapella 
3. The FamilyPlatform project 

بعدبب
 

 تساوی جنسیتی
کال متعدد اش

 خانواده

های جنسیتی نقش
 سنتی

 ی سنتیمدل خانواده

 توسعه
 نرخ بیکاری پایین

 مصرف باال

 بحران اقتصادی
 نرخ بیکاری باال

 افزایش فقر

 فرهنگی بعد
 

بعد   اقتصادی
 

A 

C 

D 

B 

شکل3. سناریوهای آینده ی خانواده ی اروپایی3  )2011(

رحیم کارگر در پژوهشی با موضوع»سیاست های فرهنگی تحکیم خانواده در ایران با رویکرد 
آینده پژوهی« ترکیبی از روش های آینده پژوهی و سیاست گذاری را استفاده کرده است. در این 
تحقیق، چشم اندازی از خانواده ی مطلوب، 60 مسئله ی اساسی آینده ی خانواده و چند سیاست  

فرهنگی مطرح شده است )کارگر، 1395(. 
سجاد قاسمي در پژوهشی با موضوع »آینده پژوهی مدیریت تحوالت فرهنگی ایران در افق 
ده ساله با تأکید بر نهاد خانواده« با تجزیه و تحلیل محیطی و استفاده از تکنیک سناریوسازی دو 
عامل کلیدي مصرف گرایی و تعدد کانون هاي مرجعیت در خانواده ها را به عنوان پیشران های اصلی 
شکل گیری خانواده ی ایرانی در دهه های آتی معرفی و چهار سناریو را مطابق با شکل شماره ی 4 
مطرح کرده است. ایشان درنهایت با اعالم مطلوبیت سناریوی چهارم، راهبردهایی برای حرکت به 

سمت تحقق آن پیشنهاد کرده است )قاسمی، 1396(.

1. The FamilyPlatform project
2 .Kapella
3. The FamilyPlatform project
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  شدید گراییمصرف ضعیف

 بازی با مرگ نسل سوخته
 افزایش

 ای مرجعیتهکانون

 تشریفات سبز یخانه
 کاهش

 
 سناریوهای تحوالت فرهنگی ایران با تأکید بر نهاد خانواده  .4شکل

 نقاط مشترکیبا تحقیق جاری  آن خروجیمک و افزار میکاستفاده از نرملحاظ به هرچند پژوهش قاسمی
ای در دو الیهو خارجی پیشین با تحقیقات داخلی تمایز تحقیق جاری متفاوت است.  دارد، اما روش آن

روش  .نگاری جامع انجام شده استیک آینده هااز الیهیک گام در هر  6پیمودن بودن آن است که طی 
های درونی ذهن در الیه و اطالعات هابسیاری از داده گرایانه است.تحقیقات پیشین اثبات تحقیق در بیشتر

ها از د. برخی از سوگیریها را استخراج کرتوان آنمینامه نپرسشسادگی با مصاحبه و افراد وجود دارند و به
تا حد ای بودن تحقیق جاری کند. دو الیهطرف جامعه یا از سوی محقق نیز به نتایج تحقیق آسیب وارد می

 د.کنها در تحقیق کمک میش سوگیریها و همچنین کاهزیادی به کاربردی و مطابق با واقعیت بودن یافته
 راهبرد مبتنی بر سناریوسازی  یای توسعهلگوی الیه. ا3-3

ریزی راهبردی مبتنی بر سناریو انجام شده که در اینجا های متعدد و متکثری در خصوص برنامهپژوهش
ر فضای شود که با استفاده از روش دابین و دبا توجه به موضوع تحقیق جاری، به تحقیقی اشاره می

گرایانه و کمی به موضوع داشته باشد و هم نگاه اثبات ،در قالب دو الیهتا ده هام سعی کرشناسی لینروش
و راهبردپردازی سناریوسازی  دوم، یی نخست به کمک الیهالیه سازیغنی با وهم نگاه معناکاوانه و کیفی 

این رویکرد ای از جمله نقاط متمایز و قابل توجه در راهبرد مبتنی بر سناریو با رویکرد الیه یهد. توسعکن
 است.

 -فرآیندی )علت کاوانه( برای عملیات سناریوپردازی است یکه الیه-اول  یالیه ،در تحقیق مذکور
های آشکار برای عنوان علتسطح فرآیندی و کارکردگرایانه، بهشامل عناصر و واحدهایی است که در 

ادراکی و  یی دوم، یعنی الیهالیهمان باید در نظر گرفته شود و های راهبردی سازدهی به انتخابمنطق
سناریوسازی  یطح ادراکی و معرفتی در خالل پروژهمعناکاوانه شامل عناصر و واحدهایی است که در س

یند بیشتر این فرآ ،اقدامات یدر ادامه با تشریح مرحله به مرحله برای ساخت آینده باید در نظر گرفته شود.
 شود.تبیین می

 ششناسی پژوه$$روش . 4
 بسیاری از محققین، رنظبهیندی هستند. شکل فرآبه ای والیهعموماً تک رویکردهای متداول سناریوسازی

 عدم قطعیت ایطرفهم و عمل در ش رتبیین کامل و تناسب کافی در مسی یارب یبعدالیه و تکتک یهامدل
خانواده، با  یسائل و مباحث حوزههای مرتبط با مگذاریها و سیاستدر راهبردپردازی .دارند هاییکاستی

معطوف  اختیار ما نیستند، بیشتر تصمیماتدر تر بودن تأثیرات عناصری که شدنیتوجه به برجسته و مشاهده

شکل4. سناریوهای تحوالت فرهنگی ایران با تأکید بر نهاد خانواده 

هرچند پژوهش قاسمی به لحاظ استفاده از نرم افزار میک مک و خروجی آن با تحقیق جاری 
نقاط مشترکی دارد، اما روش آن متفاوت است. تمایز تحقیق جاری با تحقیقات داخلی و خارجی 
پیشین در دو الیه ای بودن آن است که طی پیمودن 6 گام در هر یک از الیه ها یک آینده نگاری 
جامع انجام شده است. روش تحقیق در بیشتر تحقیقات پیشین اثبات گرایانه است. بسیاری از 
داده ها و اطالعات در الیه های درونی ذهن افراد وجود دارند و به سادگی با مصاحبه و پرسش نامه 
نمی توان آنها را استخراج کرد. برخی از سوگیری ها از طرف جامعه یا از سوی محقق نیز به نتایج 
تحقیق آسیب وارد می کند. دو الیه ای بودن تحقیق جاری تا حد زیادی به کاربردی و مطابق با 

واقعیت بودن یافته ها و همچنین کاهش سوگیری ها در تحقیق کمک می کند.

3-3. الگوی الیه ای توسعه ی راهبرد مبتنی بر سناریوسازی 

پژوهش های متعدد و متکثری در خصوص برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر سناریو انجام شده 
که در اینجا با توجه به موضوع تحقیق جاری، به تحقیقی اشاره می شود که با استفاده از روش 
دابین و در فضای روش شناسی لین هام سعی کرده تا در قالب دو الیه، هم نگاه اثبات گرایانه و 
کمی به موضوع داشته باشد و هم نگاه معناکاوانه و کیفی و با غنی سازی الیه ی نخست به کمک 
الیه ی دوم، سناریوسازی و راهبردپردازی کند. توسعه ی راهبرد مبتنی بر سناریو با رویکرد الیه ای 

ازجمله نقاط متمایز و قابل توجه در این رویکرد است.
در تحقیق مذکور، الیه ی اول -که الیه ی فرایندي )علت کاوانه( براي عملیات سناریوپردازي 
است- شامل عناصر و واحدهایی است که در سطح فرایندي و کارکردگرایانه، به عنوان علت هاي 
آشکار براي منطق دهی به انتخاب هاي راهبردي سازمان باید در نظر گرفته شود و الیه ی دوم، 
یعنی الیه ی ادراکی و معناکاوانه شامل عناصر و واحدهایي است که در سطح ادراکی و معرفتی در 
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خالل پروژه ی سناریوسازي براي ساخت آینده باید در نظر گرفته شود. در ادامه با تشریح مرحله 
به مرحله ی اقدامات، این فرایند بیشتر تبیین می شود.

4. روش  شناسی پژوهش
رویکردهای متداول سناریوسازی عموماً تک الیه ای و  به شکل فرایندی هستند. به نظر بسیاری از 
محققین، مدل های تک الیه و تک  بعدی برای تبیین کامل و تناسب کافي در مسیر فهم و عمل در 
شرایط عدم قطعیت کاستي هایي دارند. در راهبردپردازی ها و سیاست گذاری های مرتبط با مسائل و 
مباحث حوزه ی خانواده، با توجه به برجسته و مشاهده شدنی تر بودن تأثیرات عناصری که در اختیار 
ما نیستند، بیشتر تصمیمات معطوف به عوامل بیرونی مانند تمدن غرب، فضای مجازی، ماهواره و 
... و برای کاهش اثرات مخرب آنها اتخاذ می شوند و کمتر به ظرفیت های درونی پرداخته می شود 
که این رویکرد می تواند به برخورد منفعالنه با موضوع منجر  شود. در تحقیق جاری، سناریوسازی 
با استفاده از رویکرد چرماک و بر اساس الگوی الیه ای توسعه ی راهبرد مبتنی بر سناریوسازی 

انجام شده است. فرایند کلی سناریوسازی در تحقیق جاری مطابق با شکل شماره ی 5 است. 

10 
 

ای سناریوسازی با استفاده از رویکرد چرماک و بر اساس الگوی الیه ،شود. در تحقیق جاری منجر موضوع
مطابق با در تحقیق جاری  یند کلی سناریوسازیبر سناریوسازی انجام شده است. فرآراهبرد مبتنی  یتوسعه
 . است 5ی شماره شکل

 

 
 ي راه تحقیق(اي )نقشهریزي سناریویی چرماک در الگوي الیهمشخص نمودن مراحل برنامه .5کلش

مقدم  -زادهی کرامتمطابق با قانون ترتیبی دهم رساله معرفتی ییعنی الیه-ی دوم با توجه به اینکه الیه
 یدوم و سپس واحدهای الیه یالیهاحدهای است، ابتدا و -ی اجرایی و فرآیندییعنی الیه-ی اول بر الیه

 . خواهند شداول بررسی 
 دوم یو تبیین واحدهای الیه. بررسی 4-1
 هاروایت ها و. واحد اول: داستان4-1-1

 یراجع به خانواده های موجوده، روایتدوم سعی بر این بوده تا داستان خانواد یدر گام نخست الیه
به تصویر کشیده شود. در تحقیق جاری برای ها در دنیای واقعی خانوادهین ا رویهای پیشو چالشایرانی 

عاد مختلف خانواده از سه منظر استفاده شده است. بررسی ابایرانی  یهای خانوادهها و روایتشف داستانک
ها، های مکتوب نظیر روزنامهپرکاربردترین و جدیدترین نظریات خانواده، بررسی رسانه یاز طریق مطالعه

 نظران این عرصهاندیشی با حضور صاحبهای هممقاالت و کتب مرتبط با موضوع خانواده، گزارش نشست
نتایج مصاحبه با افراد ، کرمی و ... ،نژادزیباییاعزازی، ، شکربیگیهمچون آزاد ارمکی، صادقی فسایی، 

 ی دومالیه 

 
های های آماری مربوط به مؤلفهاستفاده از تحلیل -

 حث خانوادهاستخراج شده در مبا

 ی عمیق با خبرگان مصاحبه -
 بررسی نظریات موجود  -
 ها و مقاالتنامهبررسی پایان -
 های خانوادگی در محاکم قضاییتحلیل برخی از پرونده -
 های خانوادگی پرمخاطببررسی و تحلیل برخی از فیلم -

غ 1-3-2 الگوهای ذهنی یادگیری هاروایت ها وداستان

ل

ب

ه

 

ب

ر

 

س

و

گ

ی

ر

ی

ه

 عملكرد ریگیتصمیم

نیروهای    بندیچارچوب 
 پیشران

 راهبردپردازی طلوبم یآینده ساخت سناریوها  هاتعیین عدم قطعیت

 رویكرد کیفی رویكرد کمی

 ی اولالیه

 ارزیابی
 پروژه

و  درونیتحلیل محیط  سناریو تدوین اریوسن سازیپیاده
 بیرونی

  سازی آماده

شکل5. مشخص نمودن مراحل برنامه ریزی سناریویی چرماک در الگوی الیه ای )نقشه ی راه تحقیق(
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با قانون ترتیبی دهم رساله ی  اینکه الیه ی دوم -یعنی الیه ی معرفتی مطابق  با توجه به 
کرامت زاده- مقدم بر الیه ی اول -یعنی الیه ی اجرایی و فرایندی- است، ابتدا واحدهای الیه ی 

دوم و سپس واحدهای الیه ی اول بررسی خواهند شد. 

4-1. بررسی و تبیین واحدهای الیه ی دوم

4-1-1. واحد اول: داستان ها و روایت ها

در گام نخست الیه ی دوم سعی بر این بوده تا داستان خانواده، روایت های موجود راجع به 
خانواده ی ایرانی و چالش های پیش روی این خانواده ها در دنیای واقعی به تصویر کشیده شود. در 
تحقیق جاری برای کشف داستان ها و روایت های خانواده ی ایرانی از سه منظر استفاده شده است. 
بررسی ابعاد مختلف خانواده از طریق مطالعه ی پرکاربردترین و جدیدترین نظریات خانواده، بررسی 
رسانه های مکتوب نظیر روزنامه ها، مقاالت و کتب مرتبط با موضوع خانواده، گزارش نشست های 
هم اندیشی با حضور صاحب نظران این عرصه همچون آزاد ارمکی، صادقی فسایی، شکربیگی، اعزازی، 
زیبایی نژاد، کرمی و ...، نتایج مصاحبه با افراد خبره ای که با مسائل و چالش های خانواده ها درگیرند 
و بررسی روند محتوای فیلم های سینمایی و سریال های اجتماعی همچون ساالد فصل، سگ کشی، 
قیصر، ممل آمریکایی، در امتداد شب، قرمز، دو زن، شوکران، چهارشنبه سوری، شام آخر، دنیا، 
زهر عسل، آتش بس، هوو، توفیق اجباری، پارک وی، همیشه پای یک زن در میان است، به همین 
سادگی، خروس جنگی، واکنش پنجم، تسویه حساب، خانه به دوش، ستایش و ... در چند دهه ی 
گذشته، می تواند بیانگر داستان ها و روایت های خانواده های ایرانی باشد که در این تحقیق از نتایج 

حاصل از تحلیل آنها استفاده شده است. 
مطالبی که درباره ی تغییرات و تحوالت بینشی، ساختاری، کارکردی و رفتاری خانواده تدوین 
شده اند یا در قالب فیلم و سریال تهیه شده اند، به چند روند مهم اشاره کرده و تمامی تحوالت و 
تغییرات مقوله ی خانواده را متأثر از تعداد محدودی از عوامل ذکر می کنند. مهم ترین این عوامل که 
به کرات در تحقیقات و پژوهش های انجام شده همچون تحوالت خانواده ی ایرانی و سبک زندگی 
در جامعه ی ایرانی )دهقان نژاد، 1392(، بازتولید خانواده ی ایرانی )زیبایی نژاد، 1388(، جهانی شدن، 
تجددگرایی و خانواده در ایران )تنهایی، 1388(، بررسي سنخ هاي ارزشي و تغییرات فرهنگي در 
فرهنگی در طول سه نسل خانواده ی  و  اجتماعی  بررسی تحوالت  )آزاد ارمکی، 1389(،  خانواده 
تهرانی )همان، 1379(، تحوالت معاصر خانواده در شهر تهران )علی احمدی، 1389( و ... به آنها اشاره 
شده عبارت اند از: جهانی شدن به ویژه در حوزه ی ارتباطات، رشد استفاده از رسانه های نوین، روند 
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شتابان علم و فناوری، ظهور جریانات سکوالریستی، لیبرالیستی، فمینیستی و دیگر نحله های 
فکری و تبلیغ و گسترش این افکار و ارزش ها به واسطه ی انجمن ها و جمعیت های فعال به وجود 
آمده، شهرنشینی، تشویق به تنظیم خانواده، افزایش میزان دانش بشری، گسترش دانشگاه ها در 
شهرهای بزرگ و کوچک، مهاجرت های دائمی و موقت برای تحصیل یا اشتغال، تغییرات اساسی 
در مشاغل و ساعات کاری، تجمالتی و تشریفاتی شدن زندگی ها و مراسمات، محول شدن برخی 
از کارکردهای خانواده به نهادهای اجتماعی، خارج شدن منابع معنابخش به زندگی از دست دین 
و سنت، عرفی شدن و فاصله گرفتن از شریعت و بندگی، به وجود آمدن خرده فرهنگ های متنوع، 
گسترش حضور زنان در عرصه های علمی، اجتماعی و حتی سیاسی و رشد اشتغال آنها. الزم به ذکر 
است این عوامل عمدتاً برای مدرن  شدن خانواده ها بوده و باید توجه داشت در کشوری مانند ایران، 
نیروها و عوامل دیگری همچون نقش مذهب و تعالیم دینی، فعالیت مبلغان برای آگاهی بخشی 
به مردم در جلسات مذهبی به ویژه در مناسبت های خاص مانند محرم و صفر، برخی از قوانین 
موجود در راستای تحکیم خانواده، نگرش منفی اکثریت جامعه نسبت به روابط جنسی خارج 
از ازدواج و نکوهش آن، برخی از آداب و رسوم و سنت های رایج پسندیده در خصوص تشکیل 
خانواده و موقعیت های بعدی زندگی مشترک نیز وجود دارند که در تحکیم بنیان خانواده و حفظ 

آن نقش آفرینی می کنند. 

4-1-2. واحد دوم: یادگیري )معني سازي و تفکر طراحي(

در فرایند یادگیری، از یک سو توجه به روندها و رویدادهای گذشته و تجربه گرفتن از آنها 
برای ساخت آینده مؤثر است و از سوی دیگر توجه به ظرفیت یادگیری از آینده ی در حال ظهور 

می تواند نقش مهمی در نوآوری و آمادگی مواجه شدن با آینده داشته باشد. 
خانواده نیز همچون بسیاری از نهادها و جریانات دیگر خود را با تغییرات منطبق می کند. برخی 
از این تغییرات به تحوالتی مثبت منجر شده و برخی آسیب هایی را به دنبال دارد. نگارندگان در 
این واحد به دنبال این هستند که با توجه به تجربیات درونی و بیرونی و آثار و شواهد موجود، 
فرایندهای تغییر و تحول در مقوله ی خانواده درک شود. برخی از الگوهایی که در جامعه مشهود 
است و در خانواده ها ریشه دوانده در این واحد استخراج  می شود. برخی از موارد برای نمونه در 

ادامه آمده است.
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آداب و رسوم ظاهری خانواده های ایرانی تا حدودی هنوز سنتی است، ولی متن و محتوای 
زندگی غالب خانواده ها مدرن شده است؛ با تغییر نگرش ها، امروزه طالق مانند سابق قبیح نیست؛ 
هرچه سطح تحصیالت زنان به سمت تحصیالت عالی باال رود، سن ازدواج، تمایل به اشتغال و 
سطح توقعات افزایش یافته و دوره ی باروری کاهش می یابد؛ مصرف به عنوان ارزش نمادین مطرح 
می باشد؛ نسل سوم و چهارم بیش از پیش به دنبال رسانه ای شدن است؛ دوست دارد در لحظه 
زندگی کند؛ کمتر آینده نگر است و مسؤلیت پذیریش کم شده است؛ بی حجابی به عنوان نمادی 
برای روشنفکری، نارضایتی از مناسبات حکومتی و رهایی از تقیدات مذهبی اجباری در حال 

گسترش است؛ ...

4-1-3. واحد سوم: الگوهای ذهنی

آنچه در عمق ذهن افراد وجود دارد و در نگرش و عملکرد آنها تأثیرگذار است همان الگوهای 
ذهنی است که ناخودآگاه رفتار و تصمیمات فرد را مدیریت می کند. با شناخت الگوهای موجود 
در اعماق ذهن افراد می توان سبک زندگی و نگرش افراد را تا حدودی پیش بینی کرد. البته باید به 
این نکته توجه کرد که این الگوها ثابت نیستند و با توجه به اقتضائات زمانی تغییر و تحول پذیرند. 

در ادامه تعدادی از الگوهای شکل گرفته در اذهان غالب خانواده های ایرانی آورده شده است. 
یکی از الگوهای ذهنی که به ویژه در افکار خانواده های متمول شکل گرفته این است که با تعداد 
فرزند کمتر، آینده ی آنها تضمین شده تر و درخشان تر است؛ تعدد زوجات در فرهنگ ایرانی مقبول 
نیست و ازدواج موقت در هر شرایطی نوعی هوسرانی تلقی می شود؛ روابط آزاد میان دختر و پسر 
نامحرم امروزه به صورت عرف درآمده است. به همین منوال، روابط میان افراد نامحرم فامیل نیز 
دستخوش تغییراتی شده است؛ زندگی التقاطی دامن بسیاری از خانواده ها را گرفته است؛ مهاجرت 
به کالن شهرها برای رشد اجتماعی، اقتصادی و نگرشی است که در ذهن و فکر بیشتر جوانان و 

حتی میان ساالن ساکن در شهرستان ها و روستاها شکل گرفته است؛ ...

4-1-4. واحد چهارم: تعلیق )تفکر واگرا، غلبه بر سوگیري ها( 

سناریوسازی هم به تفکر واگرا -که در آن خالقیت بیشتری است- نیاز دارد و هم به تفکر 
همگرا که با تحلیل همراه است. تعلیق به نوعی آویختن افکار فرد در مقابل او برای بررسی از 
زوایای بیشتر است. در این مرحله با تغییر زاویه ی نگاه بیش از پیش درمی یابیم که آینده های 
متعددی می تواند اتفاق بیفتد و خالقیت را در ترسیم آینده های بدیل دوچندان می کند. در ادامه 

به نمونه هایی برای ایجاد تفکر واگرا اشاره شده است.
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بعید نیست روزی تکنولوژی آنقدر پیشرفت کند که فرایند فرزندآوری از زندگی زناشویی جدا 
شود؛ شواهد حاکی است که در آینده انتقال کارکردهای خانواده به نهادهای اجتماعی با سرعت و 
شدت بیشتری روی خواهد داد؛ تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده و خواهد کرد که نیازی به انجام 
کارهای منزل نیست. پس می توان تصور کرد که در آینده بعید نیست خانه به هتلی تبدیل شود 
که اعضای ساکن در آن ساعاتی از شبانه روز را برای رفع نیازها و برطرف کردن خستگی شان 
می گذرانند. با این اوصاف، هرچه کارکردهای بیشتری از خانواده سلب شود، رشد زندگی تجردی و 
پرهیز از عدم تشکیل خانواده بیشتر انتظار می رود؛ می توان در آینده زنی را تصور کرد که موهایش 
را شبیه مردان کوتاه می کند، سینه های خود را برداشته و رحم خود را خارج کرده است، با ورزش 
و خوردن داروهای خاصی قدرت جسمانی خود را همچون مردان افزایش داده و این حق را برای 
خود محفوظ می داند که بتواند هم زمان با بیش از یک مرد به صورت رسمی ارتباط جنسی داشته 
باشد. هرچند رخ دادن برخی از این موارد در سطح عموم زنان جامعه در کوتاه مدت، به ویژه برای 
کشوری مانند ایران، دور از ذهن است، اما می تواند تصویرگر آینده ای امکان پذیر و حتی برای 

برخی جوامع محتمل باشد؛ ...
برخی از سوگیری های احتمالی در مقوله ی خانواده عبارت اند از:

مقایسه ی خانواده ی ایرانی با خانواده ی حاضر در جوامع غربی و تعمیم روندهای غربی به ایران 
بدون مالحظه ی اسالمی بودن جامعه و پیشینه ی تاریخی آن؛ پررنگ کرد بیش از حد تأثیرات 
مدرنیته و سبک زندگی غربی بر سبک زندگی خانواده های ایرانی و ربط دادن تمام آسیب های 
خانواده به این جریانات یا برعکس غفلت از نقشه های شوم دشمنان نظام و بی توجهی به تالش 
استعمارگران و معاندین اسالم برای تضعیف اراده ی دینی مردم با متزلزل کردن بنیان خانواده؛ ...

4-1-5. واحد پنجم: تصمیم گیري

از این واحد به بعد بایستی تفکر همگرا شکل بگیرد. افراد بر مبنای تجسم آینده ی دلخواه 
و مطلوب شان تصمیم می گیرند. تصمیم گیری هم شامل انتخاب آینده ی مطلوب است و هم راه 
و روش رسیدن به آن. تصمیمات نظام برنامه ریزی را شکل می دهند. این واحد همسوی با واحد 
پنجم از الیه ی اول یعنی اهداف و چشم انداز و بخشی از واحد ششم الیه ی اول یعنی راهبردها 

و سیاست هاست. 
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4-1-6. واحد ششم: عملکرد

اگر راهبردهای پیشنهاد شده به عملکرد مورد نظر منتهی نشود کار ابتر می ماند. درواقع نتیجه ی 
اصلی نظام برنامه ریزی تغییر یا اصالح عملکرد سازمان یا سیستم مورد نظر است. سناریوسازی نیز 
اگر فقط به نشان دادن آینده های بدیل منتهی باشد، هرچند برای گشودن افق دید و بهبود تفکر 
و نگرش مدیران و مجریان خوب است، اما تضمینی برای ارتقا فرایندها و بهبود عملکرد سیستم 
نیست. عملکرد مطلوب یک نظام خود را در قالب محصوالت یا خدمات نشان می دهد. مطابق با 
تحقیقات متعددی که درباره ی ترسیم خانواده ی مطلوب انجام شده، مهم ترین عملکردهای مورد 

انتظار از خانواده ی ایرانی در افق آینده را می توان به این صورت برشمرد:
y کاهش نرخ طالق در جامعه؛
y رشد نرخ جانشین پروری )فرزندآوری(؛
y کاهش اختالفات خانوادگی و پرونده های قضایی مربوطه؛
y استحکام بنیان خانواده ها با به وجود آمدن مودت و محبت بیشتر میان اعضای خانواده؛
y ایجاد گفتمان ساده زیستی در تمامی مراحل زندگی و مراسمات؛
y حفظ کارکردهای اصیل خانواده؛
y فعال شدن خانواده ها برای تقویت جریانات اجتماعی مثبت؛
y رشد معنویت در تمامی ابعاد؛

4-2. بررسی و تبیین واحدهای الیه ی اول

4-2-1. واحد اول: چارچوب بندی

در گام نخست، هدف از سناریوپردازی، قلمرو زماني کار، مشخص کردن اکتشافی یا هنجاری 
بودن رویکرد، افق برنامه ریزی، محیط سناریوسازی، قلمرو متغیرها و سایر انتظارات و شرایط تحقیق 
تعیین می شود. چارچوب های اصلی و نقشه ی راه تحقیق در این واحد مشخص می شوند. افق زمانی 
تحقیق جاری حدود 20 سال در نظر گرفته شده و محدوده ی جغرافیایی تحقیق خانواده های 
ایرانی منتسب به دین اسالم ساکن در کالن شهرهای کشور را دربرمی گیرد. رویکرد استفاده شده 
در سناریوسازی، اکتشافی یعنی رو به جلوست. داده ها و اطالعات با توجه به آمار و اطالعات مراجع 
رسمی کشور و اظهارنظرات خبرگان رشته های جامعه شناسی خانواده، آینده پژوهی، روان شناسی 

و مشاوره ی خانواده و کارشناسان دینی حوزه ی خانواده جمع آوری شده اند.
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4-2-2. واحد دوم: نیروهاي پیشران

مطالعه ی نیروهای پیشران در تحقیق جاری با استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی، 
مصاحبه های عمیق و نظرسنجی از صاحب نظران مقوله ی خانواده انجام شده است. مطالعه ی 
نیروهای پیشران درواقع تحلیل عمیق روند ساختار و سبک زندگی خانواده های ایرانی در دوران 
گذشته و حال حاضر است که گام نخست آن تهیه ی فهرست اولیه و مقدماتی مؤلفه های تأثیرگذار 
در خانواده است. با بررسی نظرات صاحب نظران و فعالین عرصه ی خانواده همچون بستان، زیبایی 
نژاد، علی احمدی، کرمی، لبیبی، طاهری، قاسم پور، فاتحی زاده، بانکی پور فرد، سراج و ... و با توجه 
به واحد اول الیه ی دوم یعنی روایت و داستان خانواده ی ایرانی نزدیک به 150 مورد مشتمل 
بر آسیب، مؤلفه ی تأثیرگذار، روند و ... شناسایی و در شاخه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و فناورانه )بر اساس مدل PEST( لیست شد. این موارد در چند مرحله با استفاده از 
نظرات خبرگان نسبت به میزان اهمیت و قطعی نبودن مؤلفه ها، با حذف یک سری از مؤلفه های 
کم اهمیت و تجمیع موارد مشابه و همسو در نهایت به 9 مؤلفه ی  کلیدی به عنوان مؤلفه های اصلی 

تغییر و تحوالت مقوله ی خانواده تقلیل یافت. مؤلفه های احصا شده عبارت اند از: 
متکثر شدن مرجعیت؛. 1
تغییر کارکردهای خانواده و نقش اعضای آن؛. 2
استقالل مالی و هویتی زنان با مشارکت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛. 3
پیدایش گزینه های بدیل ازدواج )از اولویت خارج شدن ازدواج(؛. 4
ازدواج های غیرمنطقی )عشق های سیال، زودگذر، هوس گونه و بی پایه و اساس(؛. 5
مجامع و جریانات تندرو دفاع از حقوق زنان؛. 6
گرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن )عرفی گرایی، تجددگرایی، لذت طلبی، فردمحوري و ...(؛. 7
اشتغال، معیشت و اقتصاد خانواده؛. 8
رشد و توسعه ی فناوری های ارتباطی و زیستی )زندگی مجازی، هویت های چندگانه و ...(.. 9

4-2-3. واحد سوم: تعیین پیشران های کلیدی

همان گونه که از عناوین مؤلفه های شناسایی شده در واحد دوم الیه ی اول مشخص است، برخی 
از این مؤلفه ها در عده ای دیگر تأثیر گذاشته و آنها را تقویت یا تضعیف می کند. در تحقیق حاضر، 
برای شناسایی نیروهای عمده ی تأثیرگذار در تحوالت آینده که همان نیروهای پیشران اصلی 
هستند، از نرم افزار میک مک استفاده شده است. در آخرین مرحله ی نظرسنجی، از مصاحبه شوندگان 
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تأثیرات متقابل 9 مؤلفه ی تعیین شده در قالب ماتریس 9*9 سؤال شد. مطابق با روش میک مک 
و برای ورود اطالعات در نرم افزاری که در این خصوص به کار گرفته شده، مصاحبه شوندگان میزان 
اثرگذاری میان عوامل را با اعداد بین صفر تا سه مشخص کردند. پس از اخذ نظرات از خبرگان، 
ارزیابی نظرات، حذف موارد غیرمنطقی و محاسبه ی میانگین وزنی هر کدام از خانه ها، اطالعات 
 MDI ماتریس حاصل شده به نرم افزار میک مک وارد شد. شکل شماره ی 6 نشان دهنده ی ماتریس

یا همان ماتریس تأثیرات مستقیم است.

این موارد در د. ت شلیس( PESTهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه )بر اساس مدل شاخه
سری ، با حذف یکهامؤلفه قطعی نبودنیزان اهمیت و با استفاده از نظرات خبرگان نسبت به م چند مرحله

های فهکلیدی به عنوان مؤل یمؤلفه 9 بهدر نهایت های کم اهمیت و تجمیع موارد مشابه و همسو مؤلفه از
  ند از:اعبارتی احصا شده ها. مؤلفهتقلیل یافتخانواده  یاصلی تغییر و تحوالت مقوله

 متکثر شدن مرجعیت؛ .1
 تغییر کارکردهای خانواده و نقش اعضای آن؛ .2
 ی زنان با مشارکت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛استقالل مالی و هویت .3
 های بدیل ازدواج )از اولویت خارج شدن ازدواج(؛پیدایش گزینه .4
 پایه و اساس(؛گونه و بیهای سیال، زودگذر، هوسهای غیرمنطقی )عشقازدواج .5
 مجامع و جریانات تندرو دفاع از حقوق زنان؛ .6
 طلبی، فردمحوری و ...(؛گرایی، تجددگرایی، لذت)عرفیگرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن  .7
 اشتغال، معیشت و اقتصاد خانواده؛ .8
 های چندگانه و ...(.های ارتباطی و زیستی )زندگی مجازی، هویتی فناوریرشد و توسعه .9

 های کلیدی. واحد سوم: تعیین پیشران4-2-3
، برخی از این اول مشخص است یحد دوم الیهای شناسایی شده در واهگونه که از عناوین مؤلفههمان

برای شناسایی  ،ق حاضرند. در تحقیکها را تقویت یا تضعیف میای دیگر تأثیر گذاشته و آنر عدهها دمؤلفه
مک افزار میکیروهای پیشران اصلی هستند از نرمر تحوالت آینده که همان نتأثیرگذار د ینیروهای عمده

 شدهتعیین یمؤلفه 9تأثیرات متقابل  شوندگاننظرسنجی، از مصاحبه یین مرحلهده شده است. در آخراستفا
افزاری که در این مک و برای ورود اطالعات در نرمسؤال شد. مطابق با روش میک 9*9در قالب ماتریس 

با اعداد بین صفر تا سه را  میان عوامل اثرگذاریمیزان شوندگان کار گرفته شده، مصاحبهه خصوص ب
میانگین  ین، ارزیابی نظرات، حذف موارد غیرمنطقی و محاسبهپس از اخذ نظرات از خبرگا. کردند شخصم

 6 یشماره د. شکلنرم افزار میک مک وارد ششده به ها، اطالعات ماتریس حاصلوزنی هر کدام از خانه
 .ان ماتریس تأثیرات مستقیم استیا هم MDIماتریس  یدهندهنشان

تعدد مراجع : 1
ش : 2

کارکردونق
ت مستقل : 3

هوي
بديل زوج : 4
ت : 5

پيوند سس
فمينيسم : 6
مدرنيته : 7
صاد : 8

اقت
ي : 9

رشد فناور

تعدد مراجع : 1
کارکردونقش : 2
هويت مستقل : 3
بديل زوج : 4
پيوند سست : 5
فمينيسم : 6
مدرنيته : 7
اقتصاد : 8
رشد فناوري : 9

0 2 2 2 2 1 2 1 0
0 0 2 1 1 1 2 1 0
1 3 0 2 2 1 2 2 1
1 2 1 0 2 2 0 1 0
1 2 1 2 0 1 1 1 0
1 2 2 2 1 0 1 1 0
2 3 3 2 2 2 0 2 2
1 3 3 2 1 0 2 0 1
3 3 2 2 2 2 2 2 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

 
0: No influence      1: Weak       2: Moderate influence    3: Strong influence 0: No influence      1: Weak       2: Moderate influence    3: Strong influence

)MDI( شکل6. ماتریس تأثیرات مستقیم

سطر،  هر  عددهای  مجموع  است.  ستون  در  سطر  تأثیرات  نشان دهنده ی   MDI ماتریس 
نشان دهنده ی تأثیرگذاری متغیر مربوطه و مجموع عددهای هر ستون، نشان دهنده ی تأثیرپذیری 
متغیر مربوطه است. نمودار تأثیرگذاری- تأثیرپذیری یکی از خروجی های نرم افزار است که در 

شکل شماره ی 7 نشان داده شده است.
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شکل7. نمودار تأثیرگذاری-تأثیرپذیری

متغیرهای موجود در شمال غربی این نمودار بیشتر تأثیرگذار بوده و کمتر تأثیرپذیرند؛ بنابراین 
عملکرد سیستم بیشتر تحت تأثیر یک سویه ی این متغیرها قرار می گیرد. عموماً این متغیرها در 
خارج از سیستم قرار دارند و کنترل آنها خارج از عهده ی سیستم است؛ از این رو می توان گفت، 
تغییرات آنها در آینده در بسیاری از موارد با عدم قطعیت روبه روست. به عناصر این منطقه متغیرهای 
»تعیین کننده« یا »تأثیرگذار« می گویند. با توجه به نمودار، رشد و توسعه ی فناوری ها و گرایش 
به ظواهر مادی زندگی مدرن )عرفی گرایی، تجددگرایی، دنیاگرایی، لذت طلبی، فردمحوري و ...(، 
متغیرهای تأثیرگذار در میان مؤلفه های شناسایی شده می باشند و می توانند به عنوان محورهای 
سناریوسازی استفاده شوند. مؤلفه ی اشتغال، معیشت و اقتصاد خانواده و استقالل مالي و هویتي 
زنان با مشارکت در امور اقتصادي، اجتماعي و سیاسي نیز در منطقه ی شمال غربی قرار گرفته و 
یک مؤلفه ی »دو وجهی« هستند. در قسمت جنوب شرقی و جنوب غربی نمودار نیز به ترتیب 
متغیرهای »نتیجه« و متغیرهای »مستقل« قرار دارند. شکل شماره ی 8 نمایانگر گراف تأثیرات 

مستقیم است. در این گراف فلش های ضخیم تر نشان دهنده ی تأثیر بیشترند.
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 گراف تأثیرات مستقیم .8شکل

های ارتباطی و زیستی و فناوری یرشد و توسعه یتوجه به مطالب ذکر شده، دو مؤلفه در این واحد با
 اند. های کلیدی تحقیق استخراج شدهگرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن به عنوان پیشران

 دهی )ساخت سناریوها(. واحد چهارم: منطق4-2-4
 یهی تعیین سناریوهای آینددو پیشران کلیدی استخراج شده در واحد قبلی، محورهای متقاطع را برا

 تریهای ارتباطی و زیستی در آینده با سرعت فزونکه فناوریدهند. بسته به اینتشکیل میران خانواده در ای
شند یا دستاوردهای چندانی در ها را داشته باامکان و پذیرش استفاده از آنها رشد و توسعه یابند و خانواده

 یهان و پذیرش استفادهای مرتبط با سبک زندگی و ارتباطات افراد حاصل نشود یا امکفناوری یحوزه
که گرایش به معنویت و معارف الهی در نگرش و رفتار ای مذکور وجود نداشته باشد و اینهخانواده
های امروز و فردا نهادینه شود یا سبک زندگی و تفکر و نگرش خانواده به سمت مظاهر مادی دنیای خانواده

 د. ا مطرح کرتوان چهار سناریو رمی مدرن بیش از پیش سوق پیدا کند،

 
 

 تقویت باورهای دینی

 گرایش به معنویت
 خدامحوری

 

های نوین ارتباطی و رشد سریع فناوری
زیستی )همراه با پذیرش و امکان 

 ها از آن(خانواده یاستفاده
 کسب درآمد دگرگون شدن اشتغال و

به زندگی  های رباتورود گسترده
 خانوادگی

 هایریرشد کند فناو طال و مس ملک سلیمان
 ارتباطی و زیستی

عدم امکان یا پذیرش 
های ها از فناوریخانواده
 آفرین در سبک زندگیتحول

 

 (Herآن دختر )

 

 گرگ وال استریت

 گرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن 
 گرایی، تجددگراییعرفی

 طلبیدنیاگرایی، لذت
 فرد محوری

 

شکل8. گراف تأثیرات مستقیم

در این واحد با توجه به مطالب ذکر شده، دو مؤلفه ی رشد و توسعه ی فناوري هاي ارتباطي و 
زیستي و گرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن به عنوان پیشران های کلیدی تحقیق استخراج شده اند. 

4-2-4. واحد چهارم: منطق دهي )ساخت سناریوها(

دو پیشران کلیدی استخراج شده در واحد قبلی، محورهای متقاطع را برای تعیین سناریوهای 
آینده ی خانواده در ایران تشکیل می دهند. بسته به اینکه فناوري هاي ارتباطي و زیستي در آینده 
با سرعت فزون تری رشد و توسعه یابند و خانواده ها امکان و پذیرش استفاده از آنها را داشته 
باشند یا دستاوردهای چندانی در حوزه ی فناوری های مرتبط با سبک زندگی و ارتباطات افراد 
حاصل نشود یا امکان و پذیرش استفاده ی خانواده های مذکور وجود نداشته باشد و اینکه گرایش 
به معنویت و معارف الهی در نگرش و رفتار خانواده های امروز و فردا نهادینه شود یا سبک زندگی 
و تفکر و نگرش خانواده به سمت مظاهر مادی دنیای مدرن بیش از پیش سوق پیدا کند، می توان 

چهار سناریو را مطرح کرد. 
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 گراف تأثیرات مستقیم .8شکل

های ارتباطی و زیستی و فناوری یرشد و توسعه یتوجه به مطالب ذکر شده، دو مؤلفه در این واحد با
 اند. های کلیدی تحقیق استخراج شدهگرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن به عنوان پیشران

 دهی )ساخت سناریوها(. واحد چهارم: منطق4-2-4
 یهی تعیین سناریوهای آینددو پیشران کلیدی استخراج شده در واحد قبلی، محورهای متقاطع را برا

 تریهای ارتباطی و زیستی در آینده با سرعت فزونکه فناوریدهند. بسته به اینتشکیل میران خانواده در ای
شند یا دستاوردهای چندانی در ها را داشته باامکان و پذیرش استفاده از آنها رشد و توسعه یابند و خانواده

 یهان و پذیرش استفادهای مرتبط با سبک زندگی و ارتباطات افراد حاصل نشود یا امکفناوری یحوزه
که گرایش به معنویت و معارف الهی در نگرش و رفتار ای مذکور وجود نداشته باشد و اینهخانواده
های امروز و فردا نهادینه شود یا سبک زندگی و تفکر و نگرش خانواده به سمت مظاهر مادی دنیای خانواده

 د. ا مطرح کرتوان چهار سناریو رمی مدرن بیش از پیش سوق پیدا کند،

 
 

 تقویت باورهای دینی

 گرایش به معنویت
 خدامحوری

 

های نوین ارتباطی و رشد سریع فناوری
زیستی )همراه با پذیرش و امکان 

 ها از آن(خانواده یاستفاده
 کسب درآمد دگرگون شدن اشتغال و

به زندگی  های رباتورود گسترده
 خانوادگی

 هایریرشد کند فناو طال و مس ملک سلیمان
 ارتباطی و زیستی

عدم امکان یا پذیرش 
های ها از فناوریخانواده
 آفرین در سبک زندگیتحول

 

 (Herآن دختر )

 

 گرگ وال استریت

 گرایش به ظواهر مادی زندگی مدرن 
 گرایی، تجددگراییعرفی

 طلبیدنیاگرایی، لذت
 فرد محوری

 

شکل9. سناریوهای آینده ی خانواده  در ایران

عنوانی که برای هریک از سناریوها انتخاب می شود باید به نوعی بیانگر یا تداعی کننده ی شرایط 
موردنظر در آن حاالت باشد. در این تحقیق از عناوین فیلم های سینمایی استفاده شده است. در 
ادامه توضیحات مختصری راجع به هر یک از سناریوها و عنوانی که بر آنها اطالق شده ارائه می شود.

سناریوی اول: ملک سلیمان

در سناریوی اول آینده ای توصیف می شود که در آن فناوری های ارتباطی، زیستی و آنچه که 
در سبک زندگی انسان ها دخیل است با سرعت چشمگیری رشد و توسعه یافته و خانواده های 
ایرانی -که در این سناریو بحث می شوند- درحالی که امکان و پذیرش استفاده از فناوری های نوین 
و زندگی مدرن را دارند، از مسیر بندگی خدا غافل نشده و همچنان به معنویات دینی گرایش و 
اعتقاد راسخ دارند. به هر حال بعید نیست در آینده ای نزدیک یا دور رشد فناوری به حدی برسد 
که تصور آن نیز باورنکردنی باشد. در آن زمان شاید شاخص های توسعه یافتگی به کلی دگرگون 
شود؛ نوع مشاغل به کلی دگرگون شده و پیشرفت های مهمی در فناوری های زیستی و ارتباطی 
به وجود آمده باشد. خانواده هایی که در این سناریو قرار می گیرند با توجه به اعتقادات و گرایششان 
به دین اسالم، شکل گیری خانواده را حاصل پیوند شرعی میان زن و مردی می دانند که واجبات 
تأکید شده در دین اسالم را نقض نکند. فرزندآوری در چنین خانواده هایی مرسوم و مورد استقبال 
است. نقش جایگاه اعضای خانواده با نقش ها در خانواده ی مذهبی امروزی تفاوت چندانی ندارد، 
اما کارکرد آنها به دلیل موکول شدن برخی دیگر از کارکردهای خانواده به نهادهای اجتماعی تا 
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حدودی متفاوت است. بسیاری از وظایفی که زن خانواده به عنوان مادر و همسر برعهده دارد، 
متفاوت از یک زن خانه دار در دنیای فعلی است. تقریباً تمامی وظایف خدماتی خانه به وسیله ی 
تجهیزات و فناوری های نوین انجام می شود. زنان تحصیالت باال داشته و عموماً شغل و درآمدی 
مستقل دارند. مشاغل به گونه ای است که در بسیاری از موارد به حضور فیزیکی در محیط کار 

نیازی نیست و خانواده زمان بیشتری را در کنار هم می گذرانند. 
عنوان »ملک سلیمان« -که بازنمایی زندگی حضرت سلیمان و قدرت خدادادی او در برابر 
انس و جن بود- به این دلیل برای این سناریو انتخاب شد تا زندگی افرادی به ذهن تداعی گردد 
که با وجود داشتن امکان و قدرت استفاده از تکنولوژی هایی فراتر از تصور بشر کنونی و دسترسی 

آسان به انواع ابزارهای رفاهی، راه حقیقت را برمی گزینند و از یاد خدا غافل نمی شوند.

سناریوی دوم: طال و مس

در سناریوی دوم آینده ای توصیف می شود که در آن فناوری های ارتباطی، زیستی و آنچه که 
در سبک زندگی انسان ها دخیل است، رشد و توسعه ی چندانی نداشته یا اگر هم رشدی داشته، 
خانواده هایی که در این  سناریو بحث می شوند یا امکان استفاده از آن فناوری ها را ندارند یا خیلی 
توجه و اقبالی به آنها ندارند. خانواده هایی که در این دسته قرار گرفته اند، از مسیر بندگی خدا 
غافل نشده و پای بندی خود را به معنویات دینی حفظ کرده اند. گرایش و اعتقاد راسخ این افراد به 
دین اسالم چه در تنگدستی و چه در غنای مالی تغییری نمی کند و به اصطالح در مسیر بندگی 
خداوند ثبات قدم دارند. در این سناریو بیشتر ادامه ی وضع فعلی جامعه مورد نظر است. اینان 
مانند خانواده های توصیف شده در سناریوی اول، اعتقادات و گرایشات مذهبی به نسبت عمیقی 
دارند و جزء خانواده ی سنتی مذهبی شناخته می شوند. شکل گیری و ساختار این خانواده ها مانند 
سناریوی اول است با این تفاوت که در کارکردها سعی شان بر این است که کارکردهای اصیل 
خانواده به ویژه جامعه پذیری کودکان و حمایت عاطفی را حفظ کنند. یکی از مسائل موجود در این 
دسته از خانواده ها شکاف بین نسلی است؛ نسل برخی از این خانواده ها، پس از تشکیل خانواده ی 
جدید در سناریوی چهارم قرار می گیرند. فرزندان خانواده هایی که در نزدیکی محور افقی قرار 
دارند -یعنی اعتقادات قوی نداشته و در گرایش به خداوند ایمان ضعیفی دارند- عالقه ی بیشتری 
به مادیات و زندگی مدرن دارند؛ لذا ممکن است این خانواده ها را به سمت سناریوی چهارم سوق 

دهند و مسیر زندگی شان براساس تمایالت فرزندشان منحرف شود.
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»طال و مس« یک درام خانوادگي با پس زمینه ی مذهبی است که روابط عاطفی یک زوج 
مذهبی را روایت می کند. زوجی که به دلیل چالش های معیشتی و معضالت زندگی روزمره در 
آستانه ی شک و تردید یا امتحان و آزمایش الهی در محک ایمان ورزی قرار گرفته اند. اساساً طال 
و مس اخالقی زیستن را درون واقعیت روزمره ی زندگی به تصویر می کشد. در این فیلم سبکی 
از زندگي دیده می شود که بر پایه ی حجب و حیا تشکیل شده و هرچه مي گذرد عمق آن بیشتر 

مي شود که آن را مي توان سبکی از زندگي اسالمي-ایراني دانست. 

)Her( سناریوی سوم: آن دختر

در این سناریو نیز همچون سناریوی اول صحبت از آینده ای است که در آن فناوری های ارتباطی، 
زیستی و هر آنچه که در سبک زندگی انسان ها دخیل است با سرعت چشمگیری رشد و توسعه یافته 
است ولی در این سناریو برخالف سناریوی اول، توسعه و رشد خود ابزاری برای غفلت بیشتر عده ای 
از خانواده های مسلمان از مسیر بندگی خدا شده، تا جایی که تفاوت زیادی میان زندگی آنها با افراد 
بی دین دیده نمی شود. لذت طلبی و دنیاگرایی در این دسته مشهود است و به خود اجازه ی استفاده 
از هر تکنولوژی جدیدی را برای لذت جویی بیشتر می دهند و با توجه به تمایالت خود دین را تفسیر 
به رأی می کنند. هرچند اعضای یک خانواده به ظاهر مدت زمان زیادی را کنار یکدیگر می گذرانند، اما 
درواقع بخش زیادی از آن را مشغول برقراری ارتباط با فضای مجازی هستند. افراد به پوشش ظاهری، 
فیزیک بدن و شرایط جسمانی خود بسیار توجه کرده و برای آن مبالغ هنگفتی هزینه می کنند. در 
چنین شرایطی، برای بشر توسعه یافته ی فاقد معنویات چیزی جز لذت معنا ندارد. این بشر حتی اگر 
کار خیرخواهانه ای انجام دهد پاسخی است به احساسات درونی. ماهیت خانواده در سناریوی سوم 
یک شکل ثابت یا ساختاریافته نیست. در این سناریو، انواع متعددی از زندگی را می توان خانواده 
نامید. تشکیل این خانواده می تواند با جنس مخالف، هم جنس، حیوان، انسان شبیه سازی شده و یا 
یک شیء دست ساخته مثل یک ربات باشد. میزان پای بندی و تعهد به حفظ این خانواده نیز بسیار 
متنوع است؛ از یک لحظه تا یک عمر. سردرگمی و آشفته حالی، چنگ زدن به انواع مخدرها برای 
رسیدن به آرامش خیالی و خوشگذرانی مفرط ازجمله ویژگی های این قبیل خانواده ها است. زنان 
سخت زیر بار رنج و مسئولیت فرزندآوری می روند. اگر تکنولوژی تا حد فرزندآوری خارج از رحم 
پیشرفت کرده باشد از آن استفاده می کنند وگرنه زندگی بدون فرزند یا تک فرزندی را برمی گزینند. 
ازدواج و طالق های مکرر که به نوعی تجربه ی زندگی های مشترک متعدد است رواج می یابد. دیگر 

نمی توان از چنین اجتماعاتی انتظار کارکرد یک خانواده را داشت. 
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 Her )آن دختر( نام فیلمی کمدی-درام، رمانتیک و علمی-تخیلی است که سال 2025 را 

به تصویر کشیده است. در دنیایی که در فیلم به تصویر کشیده شده، همه ی مردم به چیزی وصل 
هستند و سمعک مانندهایی برای ارتباط با سیستم های اطالعاتی شخصی شان به گوش می زنند. 
تایپ کردن منسوخ شده و بازی های کامپیوتری با استفاده از فناوری سه بعدی حقیقی تماماً آمیخته 
با حرکات بدن شده اند. ارتباطات اغلب بدون نام و نشان انجام می شود و معموالً فعالیت های جنسی 
بدون تماس فیزیکی رخ می دهد. در آینده ای که در این فیلم ترسیم شده، بسیاری از بیماری ها 
درمان پذیر شده اند، مشکالت سیاسی حل شده و معیشت مردم نیز در وضعیت خوبی است. با 
وجود این در این دنیای شاد و جذاب، مشکل تنهایی انسان ها کماکان حل نشده باقی  مانده است. 
پیشرفت فناوری های ارتباطی و زیستی که به سبک جدیدی از زندگی منجر شده و ارتباطات 
خانوادگی قدیمی را تحت تأثیر قرار داده در این فیلم بسیار مشهود است تا جایی که نقش اول 
فیلم همسر خود را ترک می کند و با یک سیستم عامل ازدواج می کند و در نهایت بهره اش چیزی 

جز تنهایی نیست.
سناریوی چهارم: گرگ وال استریت1

در سناریوی آخر نیز همانند سناریوی دوم آینده ای توصیف می شود که در آن فناوری های 
ارتباطی، زیستی و آنچه که در سبک زندگی انسان ها دخیل است رشد و توسعه ی چندانی نداشته 
یا اگر هم رشدی داشته خانواده هایی که در این سناریو نشان داده می شوند یا امکان استفاده از 
آن فناوری ها را ندارند یا خیلی توجه و اقبالی به آنها ندارند. تفاوت این سناریو با سناریوی دوم در 
این است که در سناریوی آخر خانواده  ها گرایش به لذت طلبی و دنیاگرایی دارند و هرچند خود 
را مسلمان معرفی می کنند، اما درواقع رفتارشان شباهت ناچیزی با دستورات دین اسالم دارد و 
با بسیاری از مسائل با نگاه عرفی نگری برخورد می کنند. غفلت از خدا و دلبستگی شدید به دنیا 
ملموس ترین مؤلفه ی زندگی آنهاست. این افراد در برابر فشارهای مالی و سختی های زندگی مقاومت 
چندانی از خود نشان نمی دهند و دائم در حال انتقاد از وضع موجود و خواستار اصالحات بنیادی 
هستند. در این سناریو، خانواده هایی که به لحاظ مالی توان پایین تری دارند و می خواهند به هر 
قیمت شده از فناوری ها و جذابیت های موجود دنیا استفاده کنند و زندگی لوکس را تجربه کنند 
می توانند با چند خانواده ی دیگر که به لحاظ فرهنگی و نگرشی نزدیک به هم هستند تشکیل 
یک کمون را داده و زندگی اشتراکی داشته باشند. برخی از این خانواده های کم بضاعت روی به 

1 .The Wolf of Wall Street
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ابزاری می آورند که بتواند آنها را تخدیر کند؛ یعنی با روی آوردن به مواد مخدر، مشغول شدن در 
تجارت سکس، خودآرایی، نشستن پای ماهواره و ... در جست وجوی آرامش خیالی هستند. تالش 
برای تغییر نظام به سمت آزادی و رفاه بیشتر و آرزوی مهاجرت به خارج در این گونه خانواده ها 
به وفور دیده می شود. در این سناریو مانند سناریوی سوم انواع مختلفی از خانواده ها می تواند 
تشکیل شود که حتی فرزندآوری شان برای لذت بردن بیشتر از زندگی است؛ لذا تعداد فرزندان در 
این خانواده ها کم است؛ قبح طالق شکسته شده و در برخی موارد تعدد ازدواج و طالق مشاهده 
می شود؛ غالب کارکردهای خانواده نیز به نهادهای بیرونی سپرده شده و فردگرایی ملموس است.  
»گرگ وال استریت« روایتی است از داستانی حقیقی بر پرده ی سینما که غرق شدن در 
لهویات دنیایی را به خوبی به تصویر کشیده است. مارتین اسکورسیزی1، کارگردان ایتالیایی-
آمریکایی، در این فیلم داستان زندگی مردی را روایت می کند که با داللی سهام، ثروت هنگفتی 
و  را محکوم کرده  قانون وی  در نهایت  و  است  و همواره مشغول خوشگذرانی  آورده  به دست 
امپراتوری اش سقوط می کند. در این فیلم، نشان داده می شود که یک انسان چگونه ممکن 
است مانند گرگی حقوق دیگر انسان ها را زیر پای بگذارد و برای رسیدن به مطامع دنیایی از 

هیچ فریب و خطایی دریغ نکند.

4-2-5. واحد پنجم: اهداف و چشم انداز )تعیین آینده ی مطلوب و انتخاب بهترین سناریو(

برای تعیین سناریوی مرجح در این واحد و ترسیم راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب در 
واحد بعدی ترسیم چشم اندازی از وضعیت خانواده ی مطلوب نیاز است. برای ترسیم این چشم انداز 
مطلوب باید شاخص هایی را که نشان دهنده ی وضعیت خانواده است استخراج کرده و با توجه به 
منابعی از قبیل اسناد باالدستی و تحقیقات مرجع موجود کار شده درباره ی خانواده ی مطلوب 
برای هریک از شاخص ها وضعیت مطلوب ترسیم شود. سپس با تطبیق سناریوهای به دست آمده 

با وضع مطلوب می  توان سناریوی مرجح را انتخاب کرد. 
درباره ی سناریوهای ترسیم شده می توان گفت، سناریوهای اول و دوم مطلوبیت بیشتری دارند، 
اما آینده چنان نیست که تمامی خانواده ها در یکی از سناریوهای معرفی شده قرار گیرند؛ یعنی 
برای خانواده ها یک سناریو و یک آینده وجود ندارد و طیفی از آینده ها هستند که خانواده ها در آنها 
پراکنده اند. اینکه سناریوهای یک و دو مطلوبیت بیشتری دارند نه تنها به این دلیل است که دین 
اسالم می خواهد مردم را به سمت وحدانیت و عبودیت سوق دهد و این امر در این دو سناریو بهتر 

1 .Martin Scorsese
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اتفاق می افتد، بلکه به دلیل مشکالتی است که در خانواده های مدرن از لحاظ تشکیل و استحکام 
خانواده وجود دارد و به دلیل وجود آنها احتمال تزلزل و فروپاشی خانواده به مراتب بیشتر است.

4-2-6. واحد ششم: راهبردها و سیاست ها 

هر نوع برنامه ریزی  هرچند هم قوی باشد، اگر به راهبردپردازی ختم نشود ابتر است. اصاًل 
ارائه ی راهبردها و سیاست ها برای تحقق اهداف، جزء جدایی ناپذیر برنامه ریزی است. به دلیل ارتباط 
مستقیم و غیرمستقیم خانواده با بسیاری از حوزه ها و مقوالت، تصمیم گیری و اتخاذ سیاست در 
بسیاری از موضوعات در متغیرهای خانواده ازجمله سبک زندگی خانواده ها تأثیرگذار است. با وجود 
این در این واحد راهبردهایی که تأثیرگذاری مستقیم و ملموس با اولویت تأثیرگذاری در کوتاه مدت 
در خانواده دارند پیشنهاد می شوند. راهبردها را می توان در سطوح مختلف سیاست گذاری های 
کالن و نهادهای اجتماعی فعال در مقوله ی خانواده  پیشنهاد داد. در این پژوهش، محقق سعی 
می کند تا به روشی کاربردی مقتضیات ایجاد یا اصالح یک فرهنگ و نهادینه کردن آن در بطن 

زندگی خانواده ها به وجود آید.
با توجه به سناریوهای مطرح شده چنانچه در فناوری ها پیشرفت سریع رخ دهد ولی تغییرات به 
کندی انجام شود و وضع موجود ادامه یابد، برای استحکام خانواده سناریوهای 1 و 2 مطلوب ترند. 
در هر یک از این سناریوها، برای تحکیم بنیان خانواده ها و رشد و تعالی آنها بایستی فرهنگ 
غنی اسالمی در خانواده ها نهادینه شود. به نظر محقق، برای ایجاد یک فرهنگ سازنده در میان 
خانواده ها باید این مراحل پیموده شود: -مدل سازی )الگوسازی(؛ -جریان سازی؛ -گفتمان سازی؛ 

-فرهنگی سازی.
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ارتباط عناصر ذکر شده را می توان به صورت شکل شماره ی10 ترسیم کرد.

22 
 

ها احتمال تزلزل آن وجود دلیلم خانواده وجود دارد و بهکاهای مدرن از لحاظ تشکیل و استحکه در خانواده
 و فروپاشی خانواده به مراتب بیشتر است.

 ها . واحد ششم: راهبردها و سیاست4-2-6
 یی ختم نشود ابتر است. اصالً ارائهاگر به راهبردپرداز باشد،چند هم قوی هر ریزیهر نوع برنامه

ریزی است. به دلیل ارتباط مستقیم و ناپذیر برنامهها برای تحقق اهداف، جزء جداییراهبردها و سیاست
موضوعات  گیری و اتخاذ سیاست در بسیاری ازها و مقوالت، تصمیمغیرمستقیم خانواده با بسیاری از حوزه

در این واحد راهبردهایی  این وجود ها تأثیرگذار است. باخانوادهجمله سبک زندگی رهای خانواده ازر متغید
شوند. ر خانواده دارند پیشنهاد میمدت داولویت تأثیرگذاری در کوتاهکه تأثیرگذاری مستقیم و ملموس با 

 یماعی فعال در مقولهو نهادهای اجت های کالنگذاریتوان در سطوح مختلف سیاستراهبردها را می
یا اصالح  تا به روشی کاربردی مقتضیات ایجاد کندسعی میمحقق  ،در این پژوهش د.پیشنهاد دا خانواده

 وجود آید.ها بهدن آن در بطن زندگی خانوادهکریک فرهنگ و نهادینه
رات به کندی ها پیشرفت سریع رخ دهد ولی تغییچنانچه در فناوری با توجه به سناریوهای مطرح شده

در هر یک از ترند. مطلوب 2و  1انجام شود و وضع موجود ادامه یابد، برای استحکام خانواده سناریوهای 
ها اسالمی در خانوادهها بایستی فرهنگ غنی ها و رشد و تعالی آننیان خانوادهبرای تحکیم ب ،این سناریوها

 :ه شودمراحل پیموداین ها باید ده در میان خانوادهبرای ایجاد یک فرهنگ سازن ،د. به نظر محققنهادینه شو
 سازی.فرهنگی-سازی؛ گفتمان- سازی؛جریان-سازی )الگوسازی(؛ مدل-

 د.م کرترسی 10یشماره توان به صورت شکلعناصر ذکر شده را میارتباط 
 

 هافرآیند ایجاد، تقویت و یا اصالح یک فرهنگ در میان خانواده .10شکل
است  متأثر یند چندین مؤلفهی ایرانی از برآی خانوادهبیانگر این است که فرهنگ آینده 10 یشماره شکل

سازی شکل داد. در عمل، ترتیب این عناصر سازی و گفتمانسازی، جریانتوان با مدلکه بخشی از آن را می
نی ابتدا نخبگا یامعهبرای تحریک ج ،موارد الزم است تواند متغیر باشد. در برخی ازبسته به موضوع می

 به آن موضوع جلب شود.  ورودتا نظر اهل علم برای  سازی انجام شودگفتمان

 سازی و الگوسازیمدل

 سازیجریان
 حرکت -انگیزش -بخشیآگاهی –بسترسازی

 سازیگفتمان
ی گفتمان ارائه –تفوق بر گفتمان رقیب 
 نوین

 سازیفرهنگ

... 

... 

شکل10. فرایند ایجاد، تقویت و یا اصالح یک فرهنگ در میان خانواده ها

شکل شماره ی 10 بیانگر این است که فرهنگ آینده ی خانواده ی ایرانی از برآیند چندین 
مؤلفه  متأثر است که بخشی از آن را می توان با مدل سازی، جریان سازی و گفتمان سازی شکل 
داد. در عمل، ترتیب این عناصر بسته به موضوع می تواند متغیر باشد. در برخی از موارد الزم 
است، برای تحریک جامعه ی نخبگانی ابتدا گفتمان سازی انجام شود تا نظر اهل علم برای ورود 

به آن موضوع جلب شود. 
را می توان در سه  پیشنهاد شوند  اول  آخر الیه ی  است در مرحله ی  قرار  راهبردهایی که 
فضای مدل سازی، جریان سازی و گفتمان سازی و برای دو گروه از مخاطبان )نهادهای اجتماعی 
با کارکردهای اجتماعی و تربیتی و سطوح حاکمیتی( ارائه کرد. درخصوص مدل های عملیاتی و 
کاربردی که مقتضیات امروز و فردای جامعه ی ایرانی را لحاظ کرده و برای عموم خانواده ها با سالیق 
مختلف کارآمد باشد، خأل محسوسی وجود دارد. پس از استخراج مدل ها با جریان سازی می توان 
آنها را در جامعه گسترش داد. البته وقتی این کار با موفقیت انجام می شود که نمونه های موفق 
و در واقع الگوهایی از مدل به جامعه عرضه شود. در کنار مدل سازی و جریان سازی، برای تشویق 
نخبگان به فعالیت علمی در حوزه ی مدل سازی و تحریک مردم به استفاده ی عملی از مدل ها، 
بایستی گفتمان سازی شود که این امر با کمک تأثیرگذاران کلیدی و به اصطالح تریبون داران 
محقق می شود. چنانچه درخصوص موضوعی این سه مؤلفه به خوبی ایفای نقش کنند، خودبه خود 
و به تدریج، فرهنگ مرتبط با آن موضوع نیز شکل خواهد گرفت. البته سرعت شکل گیری فرهنگ 
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به پارامترهای بسیاری وابسته است. در زمان فعلی و آینده ی کوتاه مدت، خانواده ها یا در وضعیت 
سناریوی دوم هستند یا در وضعیت سناریوی چهارم؛ لذا بایستی راهبردها برای حرکت خانواده های 
واقع در سناریوی چهارم به سمت سناریوی دوم و تقویت خانواده های واقع شده در وضعیت 
سناریوی دوم برای باقی ماندن در این وضعیت همراه با ارتقا بعد معنوی و تالش در هدایت دیگران 
برای رسیدن به تعالی باشد. احتمال وقوع سناریوی اول و سوم در آینده ی بلندمدت بیشتر است 
و در صورت توسعه ی فناوری های ارتباطی و زیستی ریزش تعداد بیشتری از خانواده ها به سمت 

سناریوی سوم انتظار می رود. 
در ادامه، راهبردهایی در حوزه های ذکر شده پیشنهاد می شود:

الف( پیشنهادات راهبردی در حوزه ی مدل سازی

راه اندازی و تقویت اندیشکده هایی در حوزه ی خانواده؛. 1
علت وجودی اندیشکده ها در جهان تأثیرگذاری در سیاست ها و افکار عمومی است. یکی از 
مراکزی که می تواند با حداقل تعصب و سیاسی کاری، مدل های نظری را به مدل های عملیاتی 
کارآمد تبدیل کند همین اندیشکده ها هستند. اکنون در بسیاری از اندیشکده های مطرح جهان 
-همچون بروکینگز، هریتج و ... که بیشتر به فعالیت های سیاسی مشهورند- کارگروه هایی در 
حوزه های اجتماعی ازجمله خانواده مشغول به فعالیت هستند و اندیشکده هایی مانند مؤسسه ی 
مطالعات خانواده آمریکا، مؤسسه ی خانواده وانیه و مرکز خانواده ِکِبک کانادا، فدراسیون بین المللی 
رشد خانواده اسپانیا، مرکز خانواده مدرن انگلیس، مؤسسه ی تحقیقات خانواده اسپانیا، مؤسسه ی 
بین المللی خانواده دوحه قطر و ... نیز وجود دارند که فقط در مباحث حوزه ی خانواده مشغول به 

فعالیت اند.  
تولید مدل های کاربردی و عملیاتی در عوض . 2 برای  تحریک پژوهشگران حوزه ی خانواده 

مدل های انتزاعی؛
متأسفانه بیشتر تحقیقات، مقاالت و پایان نامه های دانشجویی تنها ارائه ی یکسری علوم غیرمفید 
و غیرکاربردی است. در حوزه ی علوم انسانی این موضوع به شدت ملموس است. اگر اساتید بر 
کاربردی بودن خروجی پایان نامه ها تأکید بیشتری داشته باشند و تنها به فکر تقویت رزومه با 

مقاالت غیرکاربردی نباشند، گام مؤثری در تولید مدل های عملیاتی و کارا برداشته می شود.
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لزوم پیوست شدن تحلیل های سیاستی و مدل های اجرایی در کنار اسناد راهبردی؛. 3
خانواده نهادی است که با نهادهای متعدد اجتماعی سروکار دارد؛ لذا سیاست گذاری در بسیاری 
از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقیم یا غیرمستقیم در خانواده تأثیرگذار است. 
اگر سیاست گذاران ملزم شوند در کنار راهبردها و سیاست هایی که تأثیر آنها در خانواده ملموس 
است، آثار مثبت و منفی آن راهبرد، برنامه یا سیاست در خانواده را تحلیل کنند؛ به یقین سعی 

خواهند کرد که راهبرد یا سیاست اتخاذ شده با منافع خانواده تناقضی نداشته باشد.
طراحی و ساخت محصوالتی باکیفیت و به روز متناسب با سبک زندگی اسالمی؛. 4

یکی از عواملی که سبک زندگی غربی یا به اصطالح مدرن را برای جهانیان جذاب جلوه داده 
است، محصوالت و فناوری های نوینی بودند که با تفکر مدرن طراحی شده  و البته سالیق انسان 
لذت جو نیز در آنها لحاظ شده است. این محصوالت از انواع خوراکی ها گرفته تا وسایل آرایشی، 
تجهیزات آشپزخانه ای، پوشاک، نقشه های طراحی ساختمان، لوازم نشاط و تفریح، موسیقی، فیلم و 
ده ها مورد دیگر که به نوعی سبک زندگی خانواده را شکل می دهند، تمام دنیا را تحت الشعاع خود 
قرار داده اند. برخی از این نوآوری ها با ارزش های اسالمی منافاتی ندارد، اما برخی، با آن ارزش ها 
متناقض بوده و هرچند در ابتدا از ورودشان ممانعت به عمل آمد، اما به تدریج بخشی از زندگی 
عموم خانواده ها شدند و سبک زندگی خانواده ها با توجه به آن  محصوالت تغییر محسوسی کرد. 
حال برای ترویج سبک زندگی اسالمی باید محصوالت متناسب با آن نیز تولید شود. در این امر 

نیز به ورود نهادهای مردمی، صاحبان صنایع و حمایت دولت نیاز است.
تولید مدل های صحیح فعال کردن زنان در سطوح مختلف کشور؛. 5

جریانات مختلفی همچون فمینیسم با شعارهای به ظاهر جذاب و فریبنده سعی دارند زنان را 
به بطن جامعه آورده و به اصطالح آنان را از زیر یوغ مردان آزاد کنند. تبیین افکار پشت پرده ی 
این جریانات و رسوا کردن آنها هرچند الزم است، اما کافی نیست. به هرحال با روند روبه رشد 
افزایش تحصیالت زنان و ورود بیش از پیش آنها به فعالیت های اجتماعی و همچنین درخواست 
بیشتر آنها برای خارج شدن از مواضع انفعالی در زندگی الزم است، مدل هایی برای جهت دهی 

صحیح این روند متناسب با سبک زندگی اسالمی تولید شود.
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ب( پیشنهادات راهبردی در حوزه ی جریان سازی

تشکیل مجمعی به عنوان متولی دفاع از حقوق خانواده. 1
با روی کار آمدن دولت های متعدد به وضوح دیده می شود که هر دولتی بنا به نگرش حزبی، 
سیاسی و نوع نگاه فرهنگی خود در مناسبات فرهنگی جامعه تغییراتی به وجود می آورد؛ لذا برای 
اینکه حمایت و دفاع از خانواده دستخوش تالطم های مربوط به رفت وآمد دولت ها نشود، سزاوار 
است شورا یا مجمعی با اختیارات و وظایف مقرر تشکیل شود تا ضمن نظارت بر سیاست های کالن 
و جلوگیری از به خطر افتادن منافع خانواده، از نهادهای مردمی و اندیشکده های فعال در حوزه ی 
خانواده نیز دفاع کند. البته بایستی برای تعیین جایگاه و نحوه ی ارتباطات این شورا یا مجمع با 
دیگر نهادهای موجود مطالعات عمیقی انجام شود تا یک نهاد بالتکلیف دیگر در کنار نهادهای 

موجود اضافه نشود و خروجی ها و تصمیماتش محل تردید واقع نشود. 
تخصیص بخشی از بودجه ی سازمان ها برای تحکیم خانواده ی پرسنل و حمایت از فرزندآوری؛ . 2

هرچند در این خصوص مبالغی در فیش حقوقی ذکر شده و تشویقی هایی برای تولد نوزاد و 
تبصره هایی نیز برای مرخصی زایمان زنان وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد این تسهیالت 
خیلی برانگیزاننده و تأثیرگذار نیستند. اگر هر سازمانی برای ارتقا اخالقی، علمی و ایجاد شادی و 

نشاط در خانواده های تابعه ی خود برنامه ریزی کند، بازدهی کارکنان بیشتر خواهد بود. 
اختصاص بخشی از فعالیت های نهادهای مذهبی به رفع برخی از احتیاجات خانواده  ها و . 3

دینی  یا شخصیت های  مراکز  حاضر  حال  در  هرچند  خانواده محور؛  دینی  فعالیت های  تقویت 
معتقدند که دین اسالم برای تمامی مراحل زندگی و نیازهای بشری راهنما و دستورالعمل دارد، 
اما تمام نیازهای مراجعین را برطرف نمی کنند و بیشتر به دینداری و اخالق توصیه می کنند. 
نیازها، مسائل و مشکالت زیادی پیش روی افراد قرار می گیرد که در عمل به آنها توجهی نمی شود 
و در نهایت یکسری نصیحت و پیشنهاد است که نصیب فرد می شود. اشتغال، معیشت، مسکن و... 
ازجمله مسائلی هستند که هرچند در این مبادی بحث می شوند، اما برای تأمین آنها در این اماکن 
مستقیم هیچ فرایندی تعریف نشده است. این راهبرد باید با کمک نهادهای مردمی و تشکالت 

فعال در مراکز دینی محقق شود.
شناسایی و معرفی زنان موفق به جامعه؛. 4

مطابق فرمایشات رهبر انقالب، وقتی در جامعه جریانی شکل می گیرد که نمونه ی موفق آن به 
جامعه معرفی و در شکل های مختلف از آن تقدیر و تجلیل به عمل آید. زنانی که هم در زمینه ی 
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تحصیل علم و معرفت، هم در فعالیت های اجتماعی و هم در عرصه ی خانواده و تربیت فرزندان 
شایسته به طور موفق عمل کرده اند باید به جامعه معرفی گردند تا الگوی زنان دیگر واقع شوند. 

ج( پیشنهادات راهبردی در حوزه ی گفتمان سازی

تقویت ارتباط خانواده ها با رسانه های مؤثر داخلی؛. 1
گفتمان سازی را نهادها یا اشخاص مؤثر به کمک رسانه های ارتباط جمعی به وجود می آورند. 
هر رسانه ای که بیشتر از آن استقبال می شود، برای تأثیرگذاری روی مخاطبان خود پتانسیل 

بیشتری دارد. 
ارتقا سرمایه ی اجتماعی با تحقق عدالت اجتماعی و اجرای بدون مسامحه ی قوانین؛. 2

بی شک بر همگان واضح است که سرمایه ی اجتماعی نسبت به اوائل انقالب کاهش یافته و 
شاید مهم ترین و اصلی ترین دلیل آن فاصله گرفتن مدیران و مسئولین رده  باالی جامعه با عموم 
مردم و فسادها، رانت ها و خالصه بی عدالتی های اتفاق افتاده طی این 40 سال است. برای اینکه 
گفتمان انقالب و گفتمان های همسو در تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و سوق دادن خانواده ها 
به سمت معنویت اتفاق بیفتد و گوش شنوا و قلب پذیرنده ای برای آن وجود داشته باشد، بایستی 

عدالت اجتماعی در عمل تحقق یابد.
تولید گفتمان رقابت پذیر با گفتمان های رقیب؛. 3

همواره رقبای گفتمان انقالب اسالمی یا به عبارتی دشمنان اسالم در جلوه دادن به زندگی 
مدرن و نشان دادن زرق و برق دنیایی پیشرفت هایی داشته اند و با پیشرفت در فناوری های ارتباطی 
و زیستی توانسته اند چشم جهانیان را به حیات مادی و رفاهی خود جلب کنند. به تصویرکشیدن 
پلیدی های این جریان و نشان دادن آن روی سکه که چیزی جز تباهی و پستی نیست ازجمله 
اقدامات آگاهی بخش به جامعه ی اسالمی است. رصد و دیده بانی جریانات مدرنیته و نشان دادن 
سناریوهای آینده ی بلندمدت این نظام فکری و البته دالیل ماندگاری آن می تواند نقاب از چهره ی 
گفتمان رقیب بردارد و کوته فکران داخلی را نیز آگاه کند. از سوی دیگر، باید با استفاده ی بهینه 
از ابزار هنر، ظرفیت های متعالی دین اسالم و حقیقت اسالم و آینده ی درخشانی که می توان با 

داشتن این دین مبین در همین حیات دنیایی به آن دست یافت به جامعه نشان داده شود.



79

 سناریوهای آینده ی خانواده در ایران

 نتیجه گیری و پیشنهادات

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، همچون بسیاری از کشورهای دیگر در مواجهه ی 
از  با مدرنیته و توسعه و پیشرفت های جوامع غربی قرار گرفته است. در این مواجهه، برخی 
ارزش ها و نگرش های خانواده های ایرانی که عموماً مسلمان هستند، تغییر یافته و همین تغییرات 
موجب پیدایش سبک های جدیدی در زندگی  مردم شده است؛ تا جایی که برخی از این رفتارها 
تعارضات جدی با اصول دین اسالم دارد. در تحقیق جاری سعی شده درباره ی ترسیم آینده های 
بدیل خانواده در ایران پژوهشی انجام شود. در این مقاله -که در واقع حاصل نتایج یک پروژه ی 
با استفاده از رویکرد چرماک و الگوی الیه ای  ایرانی است-  آینده نگاری درباره ی خانواده های 
توسعه ی راهبرد مبتنی بر سناریوسازی، مؤلفه های میزان پیشرفت در فناوری های ارتباطی و 
زیستی و گرایش یا عدم گرایش به معنویت به عنوان پیشران های عمده ی تأثیرگذار در تحوالت 
آینده ی خانواده شناسایی شده و با تقاطع این پیشران ها چهار سناریو با عناوین ملک سلیمان، 
طال و مس، آن دختر )Her( و گرگ وال استریت ارائه و خصوصیات خانواده های ایرانی در هر یک 

از این آینده های ممکن توصیف شد. 
پس از استخراج سناریوها راهبردهایی برای حرکت به سمت دو سناریوی اول و دوم -که 
ترجیح بیشتری داشتند- پیشنهاد شد. درخصوص راهبردپردازی با مروری بر اسناد باالدستی و 
سیاست های اتخاذ شده در نهادهای اجرایی مرتبط دیده شد که گزاره ها و عناوین بسیار متعالی و 
جذابی در اسناد و چشم اندازها وجود دارد. شاید نبود مدل ها و الگوهای مرتبط و کارآمد و همچنین 
نبود بستر و ساختار مناسب و غالب نشدن گفتمان اسالمی  در مقابل گفتمان های رقیب موجب 
شده تا پیشرفت چندانی حاصل نشود. نظر محقق برای نیل به سناریوی مطلوب، راهبردپردازی 
در سه حوزه ی الگوسازی، جریان سازی -که البته بسترسازی و ساختارسازی را نیز درون خود 

دارد- و گفتمان سازی است که در هر یک از این حوزه ها راهبردهایی پیشنهاد شد.
در عمده ی تحقیقات آینده نگاری خانواده در کشورهای آمریکایی و اروپایی عواملی همچون 
رشد و توسعه ی فناوری، رشد اقتصادی، میزان فراگیرشدن فرهنگ لیبرال، تساوی جنسیتی، تعدد 
اشکال خانواده و از این قبیل به عنوان پیشران های کلیدی تحول آفرین مطرح شده اند. در تحقیق 
جاری، عامل فناوری به عنوان یکی از پیشران های کلیدی شناسایی شد که نشان دهنده ی تأثیر 
مستقیم توسعه ی فناوری در سبک زندگی و ساختار خانواده هاست، با این تفاوت که این عامل 
تغییرات روبنایی را شامل می شود و سناریوهای مطلوب با توجه به پیشران کلیدی دیگر که میزان 
گرایش به معنویت و یا مادی گرایی است تعیین می شوند. بی شک در آینده فناوری های سخت و 
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نرم با سرعت کم یا زیاد توسعه خواهند یافت و ظواهر زندگی همه ی مردم دنیا دیر یا زود تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت و میزان گرایش به دین، اخالق و معنویات زیربنای سبک زندگی خانواده ها 
خواهد بود. پیشران هایی همچون تمایل به زندگی سکوالر، مصرفی شدن خانواده ها، گرایش به 
تساوی جنسیتی و ... که در واقع ابعادی از جریان مدرنیته هستند را می توان ذیل میزان گرایش 
به دین و معنویات و تحت تأثیر آن درنظر  گرفت؛ لذا اگر هدف، تحکیم بنیان خانواده و تعالی 
آن است، سالح معنویت، تعمیق باورهای دینی و حاکمیت اخالق در خانواده کارساز خواهد بود.

در فرایند نظرسنجی تحقیق جاری هرچند از نظرات آینده پژوهان خبره نیز استفاده شد، 
اما تمرکز بیشتر بر نظرات خبرگان حوزه ی خانواده بود و ممکن است پیشران های کلیدی و به 
تبع آن سناریوهای پیشنهادی تحت تأثیر اشراف کمتر آنها نسبت به آینده قرار گرفته باشند و 
در نتیجه خوانندگان این تحقیق، سناریوهای مهم تر و محتمل تری به ذهنشان خطور کند؛ لذا 
می توان تحقیقات مکملی را انجام داد تا به روش های دیگر، آینده های بدیل درباره ی سبک زندگی 
و میزان ارتباط خانواده ها با دین در آینده احصاء شود. برخی از موضوعات مهم برای تحقیقات 

آتی بدین شرح است:
ترسیم خانواده ی مطلوب و راهبردپردازی برای نیل به آن با رویکرد آینده پژوهانه؛ -
آینده پژوهی سبک زندگی خانواده های ایرانی با استفاده از روش تحلیل الیه ای علت ها؛ -
سناریوهای آینده ی سبک زندگی دینی خانواده های ایرانی؛ -
نقش اینترنت و فضای مجازی در سبک زندگی آینده ی خانواده های ایرانی؛ -
سناریوهای آینده ی رویارویی مدرنیته و سنت و تأثیرات آن در خانواده ی ایرانی. -
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