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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده 
در شهر اصفهان می باشد. بدین منظور با استفاده از روش نظریه ی داده بنیاد،  با 24 
نفر از روحانیون این شهر به صورت نمونه گیری هدفمند، مصاحبه نیمه ساخت یافته 
انجام شد. نتایج این پژوهش بر اساس مدل پارادایمی نشان می دهد کالن شهر بودن 
اصفهان و فرهنگ و سنت های غلط حاکم بر آن، از جمله ویژگی های منحصر به فرد 
این شهر است که بسترساز آسیب های خانواده می شود. در فرآیند تزلزل خانواده، عدم 
رعایت اصول صحیح هنگام انتخاب همسر، تأثیر منفی رسانه ها به خصوص ماهواره، 
فقدان کارکردهای اصلی خانواده، کم رنگ شدن ارزش های دینی و اخالقی، ضعف 
مهارت های زندگی و مشکالت اقتصادی به عنوان شرایط علی محسوب می شود و 
زوجین را در 5 سال اولیه ی زندگی و افراد آموزش ندیده در زمینه ی خانواده را بیشتر 
دچار مشکل خواهد کرد. روحانیون در این پژوهش راهبردها و برنامه ریزی هایی را در 
سایر نهادها )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی( برای پیشگیری یا بهبود تزلزل 

خانواده ارائه می کنند.
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1- مقدمه و بيان مسئلهسا

خانواده به عنوان نهادی نيرومند با ارائه ی کارکردهای ذاتی موجود در 

درون خويش توانسته است نقش تعيين کننده ای در زيست فردی و تحکيم 

تأثير  نظر زيستی و روانی تحت  از  تنها  نه  فرد  کند.  ايفا  اجتماعی  روابط 

خانواده است، بلکه خانواده برای او به مثابه جايگاهی است که شخصيتش 

را برای بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی آينده آماده می کند. همچنين اين 

نهاد به عنوان کانون اصلی  حفظ هنجارها و ارزش های اجتماعی محسوب  

و  ساختاري  تحوالت  دچار  تاريخي خود  فرآيند  در طي  وليکن  می شود. 

کارکردي شده است. بخش مهمي از اين دگرگونی ها ريشه در رشد فن آوري 

فمينيستی،  جنبش های  جهانی،  آزادی خواهانه  حرکت های  اطالعات، 

شهرنشيني و رشد فزاينده ی مطالبات زنان در عرصه هاي اجتماعي و.... دارد. 

در هر جامعه اي، خانواده با توجه به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگ حاکم 

بر آن جامعه بررسي می شود. زماني که در ايران درباره ی خانواده گفت وگو 

مي کنيم، خانواده اي مد نظر است که با توجه به آموزه هاي ديني اداره مي شود؛ 

چرا که فرهنگ حاکم بر جامعه ی ايران ديني است و دين نقش عمده اي در 

تحوالت و زيست جهان روزمره ی افراد دارد. بنابراين منظور از خانواده ی 

متزلزل، خانواده اي است که در امر تربيت و جامعه پذيری کودکان، اصالح 

رفتار زوجين، پرهيز از انحرافات جنسي زوجين، حل و فصل منازعات و 

اختالفات شديد خانوادگي و ... از اصول و معيارهای ديني دور مانده است 

و در گذر زمان و با تأثيرپذيری از تحوالت موجود در جامعه، صبغه های 
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گوناگونی از تزلزل را به خود گرفته و تغييرات اساسی در آن ايجاد شده 

است.

در ايران در سال های اخير، خانواده  از بسياري عوامل تأثير پذيرفته و 

تحوالت جدي در درون آن رخ داده است. اين تحوالت در حوزه ی خانواده 

بسياري از متفکران مختلف علمی و گروه هاي اجتماعي را برآن داشته تا به 

تحليل مسائل خانواده به خصوص فرآيند  تزلزل آن  بپردازند و به منظور رصد 

اين عوامِل تزلزل زا  نگاهی هنجارين، روشمند، آسيب شناسانه و راهبردگونه 

برای اين نهاد ارائه کنند. از برجسته ترين اين طبقات روحانيون هستند. اين 

گروه مرجع به دليل دارا بودن پايگاه اجتماعي و رجوع مردم به آنها نقش 

برجسته اي در ايده پردازي، اصالحات درون خانواده، حل و فصل منازعات 

خانوادگي و بسياري از مسائل در حوزه ی خانواده داشته اند. به عبارت ديگر، 

برای فهم بهتر عواملی که موجب تزلزل نظام خانواده در شهر اصفهان شده 

است، دستيابی به نگرش گروه های مرجع ـ به دليل تمرکز آنها بر اعتقادات 

و باورهای دينی ـ ضروری است. به خاطر اهميت نقش و جايگاه خانواده 

شناخت  و  ايران  در  امروزی  خانواده ی  تحليل  برای  ديني،  آموزه هاي  در 

از شکاف  درستی  فهم  تا  می کند  روحانيون کمک  نگرش  آن،  آسيب های 

بين خانواده ی موجود و خانواده ی مطلوب به دست آيد. بنابراين اين مسئله 

مطرح است که روحانيون چه نگرشی راجع به فرآيند تزلزل زا در خانواده 

در شهر اصفهان دارند؟ اين گروه در صورت وجود بحران در خانواده ها ی 

شهر اصفهان چه راهبردهايی را برای تقويت نظام خانواده پيشنهاد می کنند؟ 
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در اين پژوهش تالش می شود با استفاده از شيوه ی مصاحبه ی نيمه ساخت  سا

يافته و تجزيه و تحليل يافته های به دست آمده با استفاده از رويکرد داده  بنياد 

ديدگاه اين طبقه به دست آيد.

2- پيشينه ی پژوهش

زکی در مقاله ای  با عنوان »بررسی تحقيقات آسيب شناسی خانواده در 

پژوهشی  مقاالت  مطالعه ی  با  الگو ها،گرايش ها(«  )روند،  دهه ی 80  ايران، 

دهه ی 80  با استفاده از روش فراتحليل به رتبه بندی گرايش های پژوهشی 

به  اختصاص  ترتيب  به  پژوهش ها  اين  بيشتر  است.  پرداخته  باره  اين  در 

موضوعات اصلی فرار از خانه )26 درصد(، خشونت در خانواده )25 درصد( 

و اذيت و آزار در خانواده )25 درصد( دارد )زکی، 1390(.  

»تحليل  عنوان  با  پژوهشی   )1392( منش  عرفان  و  فسايی  صادقی 

ايرانی و ضرورت تدوين  جامعه شناسی تأثيرات مدرن شدن بر خانواده ی 

الگوی ايرانی اسالمی« انجام داده اند. يافته ها حاکی از  برهمکنشی ناسازگار 

بين برخی از اجزای مرتبط با خانواده ی سنتی با پاره ای از ارزش های برخاسته 

از مدرنيته می باشد که باعث بروز آسيب ها و مسائل اجتماعی شده است و 

شکل گيری الگويی از خانواده با دو مؤلفه ی هويتی جامعه ی ايران يعنی دين 

و فرهنگ ملی را ضروری می سازد )صادقی فسايی و عرفان منش، 1392: 63-84(.  

آزاد ارمکی و ظهيری نيا، در مقاله ای با عنوان »بررسی سنخ های ارزشی و 

تغييرات فرهنگی در خانواده« با استفاده از روش پيمايش، ضمن سنخ شناسی 

ارزشی در بين اعضای خانواده های ساکن در شهر بندر عباس، به بررسی 
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تغيييرات فرهنگی در خانواده  پرداخته اند. نتايج نشان می دهد که هم والدين 

و هم فرزندان ارزش های مادی را نسبت به ارزش های فرامادی در اولويت 

باالتری قرار می دهند. ميزان رضايت از زندگی، تعامل اجتماعی و احساس 

خوشبختی فرزندان بيشتر از والدين است، ولی در مقابل والدين بيشتر به 

 :1389 ظهيری نيا،  و  ارمکی  )آزاد  دارند  توجه  خانوادگی  و  مذهبی  ارزش های 

.)279-297

رحمت اللهی پايان نامه ی خود را با عنوان »آسيب شناسی زندگی زناشويی 

و  زوجين«  زندگی  آسيب شناسی  جهت  مدلی  ارائه ی  و  اصفهان  شهر  در 

استفاده از روش پيمايش  انجام داده است. يافته ها نشان می دهد که مشکالت 

رفتاری با همسر، مشکالت عاطفی، تفاوت ويژگی های شخصيتی زوجين، 

مشکالت مربوط به اوقات فراغت، مشکالت ارتباطی و الگوهای ارتباطی 

مهم ترين آسيب های روابط زناشويی زوجين در شهر اصفهان است. در اين 

بين فردی، درون  از آسيب های زناشويی بر حسب 4 عامل  تحقيق مدلی 

فردی، فرافردی و فرافردی ويژه ارائه شده است )رحمت اللهی، 1385(.    

آزمايشی  نيمه  به صورت  منجزی، شفيع آبادی و سودانی در پژوهشی 

به بررسی تأثير ارتباط اسالمی و نگرش مذهبی در بهبود رضايت زناشويی 

زوجين شهر اصفهان پرداخته اند. يافته ها نشان می دهد که اثر ارتباط اسالمي 

و نگرش هاي مذهبي در بهبود و فزونی رضايت زناشويي زوج ها در پس 

آزمون مؤثر می باشد و با سطح معناداری تأييد می شود )منجزی، شفيع آبادی و 

سودانی، 1391(. 
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ابراهيمی و همکاران پژوهشی را  با عنوان »ارتباط آسيب شناسي رواني سا

روابط خانواده با آسيب پذيري شناختي )نگرش هاي ناکارآمد و تحريف هاي 

شناختي بين فردي(« انجام داد ه اند. نتايج حاکی از آن است که بين تحريف های 

شناختی بين فردی، باورهای غيرمنطقی در روابط زناشويی و نگرش های 

ناکارآمد با تعارضات زناشويی رابطه ی معنی داری وجود دارد، ولی بين توقع 

غير واقع و تعارضات زناشويی رابطه ی معناداری وجود نداشت )ابراهيمی، 

شيخ زين الدينی و مراثی، 1390(. 

ايران  در  زيادی  پژوهش های  خانواده  نهاد  آسيب شناسی  در خصوص 

صعودی  روندی  تاکنون  پيش  سال   10 حدود  از  که  است  شده  انجام 

موضوعات  شامل  ترتيب  به  زمينه  اين  در  پژوهشی  داشته اند.گرايش های 

فرار از خانواده )دختران فراری(، خشونت در خانواده )خشونت عليه زنان( 

بودند و ساير موارد  آزاری(  آزار در خانواده )کودک و همسر  اذيت و  و 

)طالق، معاشرت با جنس مخالف، زنان سرپرست خانواده، فرزند ساالری و 

فقدان پدر( نيز درصدی را به خود اختصاص داده اند. بررسی اين تحقيقات 

نشان می دهد تاکنون پژوهشی درمورد نگرش کارشناسان دينی به حوزه ی 

خانواده و آسيب های آن انجام نشده است. بنابراين وجه تمايز اين تحقيق با 

تحقيقات پيشين، بررسی نگرش روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده و ارائه ی 

راهبردهای آن می باشد.
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3-  مبانی نظری پژوهش 

برخی منابع کارکرد ادبيات تحقيق در يک پژوهش کيفی را درک عميق تر 

ــئله و کارهای انجام شده درباره ی آن،  ــئله ی تحقيق، آشنايی با ابعاد مس مس

ــط حوزه ی مورد  ــدن سهم و مشارکت تحقيق در بس ــخص ش همچنين مش

ــراف محقق بر کار  ــی مطالعه و اش ــدن زمينه های عموم ــن ش مطالعه، روش

پژوهشی می دانند)محمدپور،1390(. عالوه بر اين استفاده از نظريه، جهت ايجاد 

ــيت نظری_ مفهومی، تدوين چهارچوب مفهومی، تدوين سؤال های  حساس

ــير داده ها  ــی در فرآيند تحليل و تفس عمومی راهنمای تحقيق و الهام بخش

توصيه شده است)همان(. بنابراين، در ادامه به بررسی مفاهيم و رويکردهای 

ــری پيرامون موضوع تحقيق به عنوان راهنمايی برای انجام فرآيند تحقيق  نظ

پرداخته می شود.

3- 1- رويکردهای جامعه شناختی به  تزلزل خانواده

3-1- 1- رويکرد کارکردگرايی 

به  از رايج ترين رويکردهای نظری در مطالعات خانواده  کارکردگرايی 

شمار می  رود. نظريه پردازان کارکردگرا کوشيده  اند شماری از کارکردهای به 

نسبت مشترک خانواده ها را شناسايی کنند. آگبرن و تيبيتس در سال 1934م، 

از  بودند  عبارت  که  يادآور شدند  خانواده  برای  را  اساسی  کارکرد   شش 

توليد مثل، حمايت و مراقبت، جامعه پذيری، تنظيم رفتار جنسی، عطوفت و 

.)Schaefer , 1989:324( همراهی و نيز تأمين پايگاه اجتماعی
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مورداک کارکردهای چهارگانه ی جنسی، اقتصادی، آموزشی و توليد مثل سا

کارکرد  دو  پارسونز  و  کرد  مطرح  اصلی خانواده  کارکردهای  عنوان  به  را 

اصلی خانواده ی غربی معاصر را جامعه پذيرکردن فرزندان و تثبيت شخصيت 

بزرگساالن قلمداد نمود )برناردز، 1384: 74 و75(. اساساً رويکرد کارکردگرايی، 

دارد.  عهده  به  که  می داند  کارکردهايی  به  وابسته  را  خانواده  بقای  وجود 

مادامی که خانواده همه يا بخش هايی از نيازهای اوليه )مانند نيازهای عاطفی، 

تغييرات و  با وجود  تأمين می کند،  نيازهای جنسی و پشتيبانی( را  تغذيه، 

دگرگونی هايی که ممکن است در شکل و ساختار خانواده پديد آيد همچنان 

برقرار خواهد ماند )آزاد ارمکی و شکوری ، 1381: 249(. 

3-1-2- رويکرد  سيستمی

ساختی  کارکردگرايی  الگوی  از  متأثر  سيستمی  جامعه شناسی  ديدگاه 

پارسونز شکل گرفته است. در اين ديدگاه خانواده به عنوان نظامی در نظر 

 Epstein & Bishop,( گرفته می شود که ورودی، خروجی و فرآيندهايی دارد

447 :1981(. اين نظام در درون يک سيستم بزرگ تر قرار دارد که بر روی آن 

اثر می گذارد؛ يکی از عوامل محيطی مؤثر در سيستم خانواده، فرهنگی است 

که خانواده در آن نشو و نما می کند )موسوی، 1382: 7(. همچنين عواملی از 

قبيل نژاد، موقعيت اقتصادی و اجتماعی، آموزش، نقش جنسی، کشور محل 

زندگی  مرحله ی چرخه ی  و  سياسی  ارتباطات  مذهب،  مهاجرت،  اقامت، 

خانواده در آن تأثير می گذارد )همان: 7(.  بنابراين، خانواده از منظر سيستمی 

ضمن منحصر به فرد بودن، در کنش متقابل با جامعه است.
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3-1- 3- رويکرد همگرايی1

ويليام گود ـ جامعه شناس خانواده ـ اين ديدگاه را مطرح کرده است 

دگرگونی های  اجتناب ناپذير  نتيجه ی  خويشاوندی  نظام  دگرگونی های  که 

زمانی  است.  ايدئولوژيکی  دگرگونی های  همچنين  و  )جامعه(  ساختاری 

که دگرگونی های ساختاری همچون صنعتی شدن، شهرنشينی، پرولتاريزه 

شدن و نظاير آن( و دگرگونی های ايدئولوژيکی در سطح کالن رخ دهد، 

سازمان های سطوح خرد )خانواده( نيز بايد خود را با دگرگونی های سطح 

کالن انطباق دهند )اعزازی، 1380 : 17(.

3-1-4 - رويکرد تغييرات نظام ارزشی 

برخی از صاحب نظران، موضوع دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی، به 

خصوص دگرگونی های مربوط به خانواده را در چارچوب تغييرات نظام 

ارزشی بحث می کنند؛ برای مثال فوکوياما با توجه به زوال خانواده ی هسته ای 

در غرب می نويسد: »تغيير در هنجار مربوط به خانواده ريشه در تغيير ارزش 

 :1379 )فوکوياما،  می يابد  تجسم  فرهنگ  گسترده تر  تغييرات  در  لذا  و  دارد 

45(. اينگلهارت از صاحب  نظران ديگری است که تغييرات ايجاد شده در 

جامعه را در نظام ارزشی )مادی به فرامادی( با توجه به عنصر نسلی تفسير 

می نمايد که خود سبک جديدی را در تحليل تحوالت اجتماعی از جمله 

خانواده مطرح می کند. در واقع، اينگلهارت تغيير فرهنگی را اساساً همان 

تغيير ارزشی می پندارد. اينگلهارت معتقد است که دگرگونی های فرهنگی 

1. Convergence Theory
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تدريجی و بازتاب دگرگونی در تجربه های سازنده ای است که به نسل های سا

مختلف شکل داده است. بنابراين با جايگزين شدن نسل های جوان تر به جای 

نسل های بزرگ تر فرهنگ و جهان بينی متداول در اين جوامع دگرگون شده 

است )همان :1 و 2(. 

3-1-5-  رويکرد زوال خانواده

بر اساس اين تفسير، تغييراتی که در زندگی خانوادگی رخ داده است )از 

جمله کاهش نرخ ازدواج و زادوولد، افزايش نرخ ازدواج های غير رسمی، 

طالق و خانواده های تک والد و افزايش فردگرايی در روابط خصوصی(، 

موجب فروپاشی خانواده خواهد شد و از آنجا که خانواده ی مقتدر، بنيان 

جامعه ی مقتدر است، عقيده بر آن است که فروپاشی خانواده منجر به فروپاشی 

جامعه )Fukuyama, 1999(، کاهش ميزان تعهد و وابستگی به جامعه و نيز 

کاهش اعتماد به تمامی افراد ديگر و از جمله افراد ناآشنا می شود و اگر افراد 

در خانواده های خود با روابط ياری گرانه مواجه نشوند، احتمال همکاری آنها 

با ديگران در جامعه نيز کاهش می يابد (Smart & Neale, 1999)، زيرا خانواده  

نقش بسيار مهمی در ايجاد شبکه های اجتماعی داشته و مجرايی برای افزايش 

تعامالت اجتماعی )Glezer, 1997: 9( و محل اصلی انتقال هنجارهای رفتاری 

 .)Winter, 2000( است

با توجه به نظريات ذکر شده، ديدگاه کارکردگرايی تزلزل در خانواده را 

زمانی می داند که نيازهای اوليه )نيازهای عاطفی، تغذيه، نيازهای جنسی و 

پشتيبانی( تأمين نگردد. بر اساس ديدگاه سيستمی، خانواده همانند نظامی در 
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نظر گرفته می شود که در کنش متقابل با جامعه خود  باشد. بنابراين وجود 

آن می شود.  تزلزل  باعث  و  تأثير گذاشته  نهاد  اين  در  در جامعه  آسيب ها 

در رويکرد همگرايی، دگرگونی های ساختاری )صنعتی شدن، شهرنشينی، 

و  تغييرات  ايجاد  باعث  ايدئولوژيکی  و  آن(  نظاير  و  شدن  پرولتاريزه 

آسيب هايی در نهاد خانواده می شود. رويکرد تغييرات نظام ارزشی، تغيير در 

هنجارهای مربوط به خانواده را ناشی از تغييرات فرهنگی و ارزشی می داند. 

بر اساس رويکرد زوال خانواده، از آنجا که خانواده ی مقتدر بنيان جامعه ی 

مقتدر است، فروپاشی خانواده منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد. بنابراين 

رويکردهای مذکور، به فرآيند تزلزل خانواده اشاره می کنند.

3-2- تعريف مفاهيم 

3-2-1- نگرش1 و عناصر آن

و  اشياء  مردم،  از  منفی-  يا  مثبت  پايدار-  ارزشيابی  يک  نگرش   

انديشه هاست )ارونسون، 1384: 265(. به اعتقاد توماس مفهوم چند بعدی از 

نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی، رفتاری است، مقبول ترين مفهوم 

عنصر   .)1971 توماس،  از  نقل  به   8 )کريمی،1386:  است  نگرش  تعريف  برای 

انديشه  يا  درباره ی يک شی  باورهای شخص  و  اعتقادات  شناختی شامل 

است. عنصر احساسی يا عاطفی آن است که معموالً نوعی احساس عاطفی 

1. يکی از شيوه های سنجش نگرش استفاده از تکنيک مصاحبه می باشد که در اين تحقيق لحاظ 
شده است )هنرسون، مارلن ای 1382. نحوه نگرش سنجی، ترجمه ی هوشنگ نايبی، تهران، فرهنگ 

مکتوب(.
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با باورهای ما پيوند دارد و تمايل به عمل، به آمادگی برای پاسخ گويی به سا

شيوه ای خاص اطالق می شود )کريمی، 1380: 224(. نقش سه عنصری نگرشی 

عامل  نگرش ها  بعضی  در  يعنی  دارند،  تفاوت  هم  با  نگرش ها  ايجاد  در 

شناختی، در برخی عامل عاطفی و احساسی و در برخی ديگر، عامل رفتاری 

مهم تر است )کريمی، 1386: 8(. موضوع نگرش می تواند هر چيزی باشد که در 

جهان شناختی فرد وجود دارد. فرد نسبت به اشياء مادی پيرامون خود، نسبت 

به اشياء جهان اجتماعی و افراد و گروه ها، نگرش هايی دارد )شکرکن، 1375(.

3-2- 2- روحانيون

همه ی اديان براي بقا و پويايي خود، به نهادي نظام مند نياز دارند؛ فرقه، 

دسته و گروهي که دانايان و کارشناسان دين به شمار مي آيند. مسيحيان به 

را  عالمان خود  اسالم،  ظهور  دوران  در  يهوديان  مي گويند،  »کشيش«  آنها 

»احبار« مي ناميدند. در اسالم نيز از اين گروه با عنوان »روحاني« ياد مي شوند 

)مطهری، 1380 :53(.  

از منظر جامعه شناسی، روحانيت شيعه، به طبقه يا گروه رسمی مبلغ، 

مروج و مفسر مذهب تشيع که به صورت زنده و مداوم نقش محول خود 

در  تحصيل  به  توجه  با  ايشان  می گردد.  اطالق  می کند،  ايفا  جامعه  در  را 

حوزه های علميه به عنوان کارمندان اسالم، حفظ اسالم در همه ی ابعادش را 

وظيفه خود می دانند )خمينی: 5 و35(. 
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3-2-3-  خانواده

و  می آيد  پديد  ازدواج  اساس  بر  که  است  اجتماعی  واحدی  خانواده 

با نهاد ازدواج،  يعنی صورتی از روابط جنسی مصوب  پيوندی است که 

جامعه، مرتبط است )ساروخانی، 1380: 136( و گروهی است متشکل از افرادی 

با  فرزند«  »به  عنوان  پذيرش  يا  و  همخونی   زناشويی،  طريق  پيوند  از  که 

يکديگر به  عنوان  شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل اند، 

فرهنگ مشترکی پديد آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند )همان: 135(، 

يعنی بر دو اصل خويشی و همزيستی متکی است )بورديو، 1380: 180(. 

مورداک می نويسد: »خانواده گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشترک، 

همچنين   .)Lee & Newby, 1995: 282( مثل«  توليد  و  اقتصادی  همکاری 

ديويس اشاره می کند که خانواده از گروهی از اشخاص تشکيل می شود که 

 Mitchell,( روابطشان با يکديگر بر پايه ی خويشاوندی همخونی استوار است

 .)1977: 76

3-2-4-  تيپولوژی خانواده

خانواد ه از حيث کيفيت روابط درونی و ميزان استحکام آنها، به چهار 

تيپ )خانواده ی متعالی1، خانواده ی متعادل2، خانواده ی متزلزل3 و خانواده ی 

متالشی4(، تقسيم می شوند، که هر يک ويژگی ها، کارکردها و تأثيرات خاص 

1. Transcendental Family
2. Balanced Family
3. Instable Family
4. Broken Home
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 3-2-5 - خانواده ی متزلزل

خانواده ی متزلزل معموالً با عناوينی همچون خانواده ی دشوار، نابسامان 

متزلزل،  خانواده ی  ديگران، 1383(.  و  )محموديان  می شود  شناخته  نامتعادل  و 

و  مشکالت  حل  تکاملی،  نيازهای  تأمين  به  قادر  که  است  خانواده ای 

تعارض های خود نبوده و کارکردهايش مختل می باشد. به طور کلی در  اين 

گونه خانواده ها، روحيه ی افراد پايين و متمايل به قسمت افسردگی و اعضا 

مبتال به سردی عواطف و روابط از هم گسيخته هستند. روابط اعضای خانواده 

بسيار متناقض و ابراز آزادانه ی احساسات مشکل است. الگوی روابط در اين 

نوع خانواده بر پايه ی هرج و مرج، بحث  وگفت وگو به کلی تعطيل و خانواده 

برای حل مشکالت با دشواری های زيادی مواجه است. اين نوع خانواده 

با کنش ها و اختالفات رفتاری نظير غيرمنطقی بودن، دعوا،  تعارض و .... 

دارند.  اعضای آن شخصيت هايی مخرب و غيرعادی  مشخص می شود و 

فضای حاکم بر خانواده توأم با طرد فرزندان، بی محبتی و بی توجهی به مسائل 

و مشکالت آنها می باشد )رشيدی، 1388(. در تيپ خانواده ی متزلزل، ساخت 

خانواده1 ترميم پذير بوده، با بهره گيری از شيوه های درمانی به ويژه خانواده 

درمانی2، توانايی افراد برای غلبه بر مشکالت افزايش می يابد و به تدريج به 

الگوی خانواده ی متعادل نزديک می شود )محموديان و ديگران، 1383(. 

1. Family Structure
2. Family Therapy
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4- روش شناسی پژوهش

تحليل  و  تجزيه  منظور  به  و  است  کيفی  پژوهش،  اين  روش شناسی  

اطالعات از رويکرد نظريه ی زمينه ای 1 يا داده بنياد استفاده شده است. 

نظريه ی داده بنياد عبارت است از آنچه به طور استقرايی از مطالعه ی 

پديده ای به دست آيد و نمايانگر آن پديده باشد. بنابراين،گردآوری اطالعات، 

تجزيه و تحليل در يک رابطه ی متقابل با يکديگر قرار دارند. تحقيق را هرگز 

از يک نظريه شروع نمی کنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه تحقيق از 

يک حوزه ی مطالعاتی شروع شده و فرصت داده می شود تا آنچه که متناسب 

و مربوط بدان است خود را نشان دهد )استراس و کوربين، 1385: 22(. روش 

مصاحبه ی عميق مهم ترين فن گردآوری داده های زمينه ای محسوب می شود. 

با اين حال، از روش های مشاهده، مشاهده ی مشارکتی و گردآوری اسناد و 

مدارک نيز به عنوان روش های مکمل و مالزم استفاده می شود )محمدپور، 

1389: ج 1، ص322(. با توجه به اين امر، در پژوهش حاضر بهترين روش 

گردآوری داده ها مصاحبه است. پژوهشگر از ميان انواع گوناگون مصاحبه، 

مصاحبه  ی  نيمه ساخت يافته  را انتخاب کرده است.

 مصاحبه ی نيمه ساخت  يافته شامل پرسش های روشن و خاصی است 

که از قبل تعيين شده و مصاحبه را هدايت می کنند، اما مصاحبه گر و مصاحبه 

شونده تا حدودی اجازه دارند به شرح و تفصيل پرسش ها و پاسخ های مطرح 

شده بپردازند )ميرزايی، 1389: ج1، ص245(. بنابراين پرسش اصلی پژوهش اين 

1. Grounded theory
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پيرامون تزلزل نظام خانواده در شهر اصفهان وجود سا است که چه مسائلی 

و  فرعي  پرسش هاي  عنوان  به  نيز  ديگری  پرسش هاي  ترديد  بدون  دارد؟ 

مکمل پرسش اصلی در اين پژوهش مطرح گرديد؛ پرسش هايی نظير:

 مسئله ی تزلزل خانواده در اصفهان دارای چه ابعادی است؟

 طبقات اصلی جامعه که با اين مسئله درگيرند چه کسانی هستند؟

 ابعاد مختلف اين مسئله می بايست توسط چه نهادهايی پوشش داده 

شود؟ 

 راه حل های مؤثر در ابعاد مختلف اين مسئله چيست؟

و  انجاميد  به طول  دقيقه  تا 40  بين 25  پژوهش مصاحبه ها  اين  در    

مکالمات با استفاده از دستگاه ضبط صوت، ضبط و سپس لغت به لغت روی 

کاغذ پياده شد.

4-1- روش نمونه گيری و حجم نمونه

نمونه گيري در اين پژوهش به صورت نظري انجام شد ه است. نمونه گيري 

با  می کند  سعی  پژوهشگر  که  است  هدفمند  نمونه گيري  نوعی  نظري، 

بهره گيري از نظرات و دانش آگاه ترين افراد درباره ی  موضوع پژوهش به 

واکاوي و موشکافی رويداد و پديده ی مورد نظر بپردازد. به عبارت ديگر 

نوع نمونه گيري، تصادفی نيست بلکه تعمدي و قضاوتی است )بازرگان، 1378: 

97(. همچنين اين نمونه گيری تا رسيدن به کفايت نظری يعنی تا جايی که  با 

اضافه  کردن داده ها در مدل تغييری به وجود نيايد، ادامه می يابد )دانايی فرد و 

امامی، 1386: 69-97(.
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                                                 نگرش روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده در شهر اصفهان

به اين ترتيب  در اين پژوهش با استفاده از نمونه گيری  هدفمند و نظری 

با 24 نفر از روحانيونی )15 نفر مرد و 9 نفر زن( که در زمينه ی خانواده 

)با  اصفهان  بيمارستان های شهر  نهادهايی همچون  در  آن  آسيب شناسی  و 

گذراندن طرح نسيم مهر برای طالب در زمينه ی خانواده( و دانشگاه های اين 

شهر مشاوره ارائه می کردند، مصاحبه انجام گرفت. تعداد مصاحبه تا آنجا 

ادامه يافت که اطالعات به حد اشباع رسيد، يعنی داده ها شروع به تکرار شدن 

کردند و ديگر نکته ی تازه ای به دست نيامد.

4-2- روش تحليل يافته ها

برای تحليل يافته هاي به دست آمده از مصاحبه ها، از شيوه  ی مفهوم پردازي 

و موسوم به »کدگذاري« استفاده می شود که البته چگونگي آن بر حسب نوع 

کوربين، 1385: 20(.  و  )استراس  مي کند  تغيير  محقق  و هدف  تجربه  آموزش، 

کدگذاری فرآيندي است که طي آن محقق به جداسازي، مفهوم بندي،  ادغام 

و يکپارچه کردن داده ها می پردازد. در نظريه ی زمينه  اي از سه مرحله ی کدبندي 

)باز- محوری - گزينشی( براي تحليل داده ها استفاده می شود. انجام اين سه 

مرحله از کدبندي مستلزم دقت فراوان است، چرا که اين مقوالت در مدل 

زمينه اي نهايي حول مقوله ی گزينشي يا تم اصلي نظريه قرار مي گيرند و شرايط، 

تعامالت و پيامدها را به تصوير مي کشند )فليک، 1388: 345-330(. نتيجه ی فرآيند 

جمع آوری و تحليل داده ها در نظريه ی زمينه ای خلق يک نظريه ی قائم به ذات 

)يا متکی به خود( مربوط به يک مسئله ی خاص و در رابطه با کسانی می باشد 

که محقق بر آنان تحقيق نموده است )ايمان، 1390: 352(.
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بعد از انجام مصاحبه ها، تمام مصاحبه ها پياده شدند و بر اساس مفاهيم 

بندی  باز صورت گرفت. مرحله ی کد  مندرج در هر مصاحبه، کدگذاری 

باز دارای دو مرحله ی کدبندی اوليه يا همان سطح اول و کدبندی متمرکز 

يا سطح دوم است )جدول شماره ی 1(. مرحله ی دوم کدبندی داده ها، به 

کدبندی محوری موسوم است. در اين مرحله، مقوله ها به صورت يک شبکه 

با هم در ارتباط قرار می گيرند. يافتن کدهای مشترک و مقوله بندی محوری 

نظريه  مرحله،  اين  در  است.  ثابت  مقايسه ی  از روش  استفاده  مستلزم  نيز 

به تدريج ظهور می يابد )محمدپور، 1389: 335(. در مرحله ی نهايی کدبندی 

به استحکام رسيده و  تقريباً  اين مرحله، نظريه  گزينشی آغاز می شود. در 

نظريه سازی زمينه ای تقريبا به اتمام می رسد. در اين مرحله، مقوله های عمده 

در قالب يک مدل پارادايمی )منظور مدل زمينه ای است( حول مقوله ی هسته 

به يکديگر ارتباط داده می شوند )همان: 340-341(. در شکل شماره 1 مدل 

پارادايمی تحقيق  ترسيم شده است.
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                                                 نگرش روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده در شهر اصفهان

جدول 1 : نتایج کدگذاری و مقوله سازی از مصاحبه ها

مقوله های عمده مفاهیم )کدبندی اولیه(
)کدبندی متمرکز(

شرایط عّلی

عدم شناخت عمیق هنگام ازدواج، ازدواج بر اساس معیارهای سطحی و ظاهری، 
عدم رعایت همسان همسری، ازدواج  در سنین باال و پایین، عدم بلوغ عاطفی- 
عدم  ازدواج،  هنگام  عجله  و  شتابزدگی  ازدواج،  هنگام  اقتصادی  اجتماعی- 

شناخت جنس مخالف

عدم رعایت اصول 
صحیح هنگام انتخاب 

همسر

فراگیری ماهواره، الگوگیری از شبکه های ماهواره)خودآگاه یا ناخودآگاه(، تأثیر 
ماهواره در بلوغ زودرس، تأثیر  ماهواره در خیانت زوجین، تنوع طلبی جنسی 
تحت تأثیر ماهواره، تأثیر وسایل ارتباط جمعی در پورنوگرافی، نهادینه کردن 

روابط غیر شرعی در رسانه ها

آسیب های رسانه ای

متأهلی،  به زندگی  از زندگی مجردی  به هنگام ورود  تعارض سنت و مدرنیته 
شکاف نسلی بین والدین و فرزندان، فرهنگ غربی حاکم بر مراکز مشاوره، سبک 

زندگی غربی، سبک زندگی نامشخص و التقاطی
تعارضات فرهنگی

انحرافات جنسیدوستی ها و روابط نامشروع  قبل از ازدواج، خیانت زوجین در زندگی زناشویی

فقدان کارکردهای طالق عاطفی، عدم ارضای نیاز های جنسی
اصلی خانواده

اختالالت روانی افسردگی و استرس زوجین ، اسکیزوفرنی، دو قطبی بودن و ....
زوجین

عدم تکنیک های تعاملی بین زن و شوهر، ضعف مدیریت مرد و زن در خانواده، 
عدم قدرت حل مسئله، ضعف هوش عاطفی افراد، عدم استقالل فکری افراد

ضعف مهارت ها ی 
زندگی

به  زوجین  عاطفی  وابستگی  فرزندان،  از  مادر  و  پدر  حد  از  بیش  حمایت 
خانواده هایشان، ارتباط تنگاتنگ بین زوجین و خانواده ها، دخالت غیر تخصصی 

خانواده ها در زندگی زوجین

دخالت و عدم ایفای 
نقش درست خانواده ها

شیوع اعتیاداعتیاد به مواد مخدر، افزایش اعتیاد در بین زنان

مشکالت اقتصادیفشار تأمین هزینه   هایی زندگی، بیکاری، عدم امنیت شغلی
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مقوله های عمده مفاهیم )کدبندی اولیه(
)کدبندی متمرکز(

شرایط عّلی

مقایسه های غیر اخالقی در زندگی زناشویی، پنهان کردن بعضی از مسائل هنگام 
ازدواج، عدم اجراء و تعهد به وعده های زمان خواستگاری، نگاه ابزاری و خدماتی 
به خانواده، عدم اعتماد زوجین به همدیگر، افزایش سطح توقعات، عدم مودت و 
رحمت در خانواده، تزلزل در باورهای دینی، کم توجهی به اصول و احکام شرعی 
در خانواده ،آرایش و پوشش های متنوع زنان در جامعه، عدم رعایت اصول دینی 
در رفت  و آمدهای خانوادگی، عدم رعایت وظایف و حقوق همدیگر در خانواده

کم رنگ شدن 
ارزش های دینی و 

اخالقی

بسترها

دیگر  شهرهای  کالن  از   الگوگیری  اصفهان،  توریستی  و  شهری  فضای 
)مانندتهران، شیراز و .....(

کالن شهر بودن 
اصفهان

فرهنگ و سنت های چشم و همچشمی در زمینه برگزاری مراسم ازدواج، تجمل گرایی در اصفهان
غلط حاکم بر اصفهان

شرایط مداخله گر

افزایش مشکالت در زوجین در 5 سال اول زندگی، افراد آموزش ندیده در زمینه ی خانواده
این افراد

راهبردها

آنتی ویروس های فرهنگی صدا و سیما در برابر برنامه های ماهواره، سالم سازی 
پیام های بازرگانی تلویزیون از مصرف گرایی، اقدامات شبکه استانی اصفهان برای 
لباس برای رعایت  الزام طراحان  اصالح فرهنگ و آداب و رسوم غلط استان، 
فرهنگ اسالمی، فرهنگ سازی برای رجوع به مشاور، درک درست و متعادل از 
مهریه، ترویج سبک زندگی اسالمی، الگوگیری از زندگی و سیره اهل بیت )ع(، 
تقویت فرهنگ پاک دامنی)خودکنترلی( در جامعه، استفاده از مراسم های دینی 
برای فرهنگ سازی در زمینه خانواده، انجام تست های روان شناسی و مشاوره قبل 
از ازدواج، ازدواج بر اساس اصول همسان همسری، شیوه های صحیح آشنایی، 

رجوع به مشاور قبل از درگیری و اختالفات.

اقدامات فرهنگی

ایجاد  ازدواج آسان،  ایجاد مراکز  استاندارد و اسالمی،  ایجاد مراکز همسریابی 
موضوعات  با  اندیشی  آزاد  کرسی های  برگزاری  مشاوره،  تخصصی  مراکز 

اجتماعی و خانوادگی، پیشگیری و درمان اعتیاد
اقدامات اجتماعی
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                                                 نگرش روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده در شهر اصفهان

مقوله های عمده مفاهیم )کدبندی اولیه(
)کدبندی متمرکز(

شرایط عّلی

الگوی  اصالح  برای  خانواده  اعضای  تالش   ، اشتغال  زمینه  در  دولت  حمایت  
مصرف

اقدامات اقتصادی

برگزاری کالس های آموزشی قبل از ازدواج مخصوص هر قشر و طبقه، آموزش 
همسرداری،  مهارت ها ی  آموزش   ماهواره،  آسیب های  برابر  در  رسانه ای  سواد 
آموزش های علمی و منطقی به خانم ها برای رعایت پوشش  مناسب در جامعه، 
آموزش روابط جنسی بعد از ازدواج، تغییر  سیستم آموزشی از تعلیم صرف به 

تعلیم و  تربیت، آموزش قناعت در همه ی زمینه ها

اقدامات آموزشی در 
زمینه خانواده

پیامدها

شیوع بزه کاری و انحرافات اجتماعی، سرایت آسیب به خانواده های سالم، عدم 
آرامش در نهادهای دیگر، متزلزل شدن ارزشها در جامعه

افزایش آسیب ها و 
ناهنجاری های اجتماعی

ارضای  عدم  زوجین،  جدایی  و  طالق  همدیگر،  از  زوجین  رضایتمندی  عدم 
نیازهای جنسی و عاطفی زوجین

آسیب های روابط 
زناشویی

تربیت فرزندان در کانونی فاقد آرامش- اعتماد و.. ، تأثیر زنجیروار بر نسل های 
بعدی، کاهش انگیزه  جوانان خانواده متزلزل برای ازدواج، افزایش انحرافات و 

جرایم فرزندان

افزایش آسیب های 
روانی و اجتماعی 

فرزندان
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١٣

  مدل پارادايمي پژوهش: 1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

:راهبردها
ا قدامات فرهنگي -
  اقدامات اجتماعي  -
  اقدامات اقتصادي -
 در زمينه  اقدامات آموزشي -

  خانواده

 

:شرايط علي
عدم رعايت اصول صحيح  -
نگام انتخاب همسر ه
  اي هاي رسانه آسيب -
تعارضات فرهنگي  -
  انحرافات جنسي  -
  فقدان كاركردهاي اصلي  -

  خانواده 
اختالالت رواني زوجين -
  هاي زندگي$$ضعف مهارت -
دخالت و عدم ايفاي نقش -

  ها درست خانواده
  شيوع اعتياد -
  مشكالت اقتصادي -
هاي ديني  كمرنگ شدن ارزش -

  القي و اخ

   

پديده 
):محوري مقوله(

تزلزل خانواده در 
  شهر اصفهان

:بسترها
كالن شهر بودن اصفهان   -
هاي  غلط   فرهنگ و سنت -

  حاكم  بر شهر اصفهان

  :گر شرايط مداخله
افزايش مشكالت در اين  -

  :افراد
اول   سال 5ـ زوجين در 

  زندگي
ـ افراد آموزش نديده در 

  زمينه خانواده

:مدهاپيا
ها و  آسيب افزايش -

  هاي اجتماعي ناهنجاري
  هاي روابط زناشويي آسيب -
هاي رواني و  افزايش آسيب -

  اجتماعي فرزندان

بر اساس طرح نظام مند نظريه ی داده بنياد، می توان الگوی عملی نگرش 

روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده در شهر اصفهان را در شکل شماره ی 1 

نمايش داد. مقوله ی محوری در الگوی مذکور، پديده ی تزلزل خانواده است 

که بر اساس ارزيابی و سنجش نگرش روحانيون ارائه شده است. روحانيون 

پديده ی تزلزل خانواده را از مسائل مهم در شهر اصفهان تلقی می کنند.

بر اساس يافته های به دست آمده از ديدگاه روحانيون، اگر زن و شوهر 

هنگام ازدواج، به اصول صحيح انتخاب همسر )عدم شناخت عميق هنگام 
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                                                 نگرش روحانيون به فرآيند تزلزل خانواده در شهر اصفهان

ازدواج، ازدواج بر اساس معيارهای سطحی و ظاهری، عدم رعايت همسان 

اجتماعی-  عاطفی-  بلوغ  عدم  پايين،  و  باال  سنين  در  ازدواج   همسری، 

شناخت  عدم  ازدواج،  هنگام  عجله  و  شتابزدگی  ازدواج،  هنگام  اقتصادی 

جنس مخالف( توجه نکنند، درآينده دچار مشکالت متعددی خواهند شد که 

به تزلزل خانواده منجر می شود. از ديدگاه روحانيون، فراگير شدن ماهواره ها 

در خانواده ها و تأثير آن در خيانت و تنوع طلبی جنسی، از عوامل مهم در 

تزلزل خانواده تلقی می شود. تعارضات فرهنگی همچون تعارض سنت و 

مدرنيته به هنگام ورود از زندگی مجردی به زندگی متأهلی، شکاف نسلی 

بين والدين و فرزندان، سبک زندگی غربی، سبک زندگی نامشخص و التقاطی 

از ديگر عوامل مؤثر در تزلزل خانواده است. روحانيون انحرافات جنسی ـ 

شامل دوستی ها و روابط نامشروع قبل از ازدواج و خيانت زوجين در زندگی 

زناشويی ـ را در شکل گيری اين پديده ی مهم تلقی می کنند. روحانيون به 

اين نکته اشاره می کنند زمانی که پيوندهای عاطفی در خانواده وجود نداشته 

باشد و نيازهای جنسی در خانواده ارضاء نشود، خانواده کارکردهای اصلی 

خود را از  می دهد و دچار تزلزل می شود. اختالالت روانی زوجين، ضعف 

نقش درست خانواده ها، شيوع  ايفای  و عدم  زندگی، دخالت  مهارت های 

اعتياد، مشکالت اقتصادی )همچون بيکاری، نبود امنيت شغلی، فشار تأمين 

در  مذهبی  و  اخالقی  پای بندی های  شدن  کم رنگ  و  زندگی(  هزينه های 

خانواده از ديگر شرايط علی مؤثر در تزلزل خانواده می باشد.
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همان طور که در شکل  باال نشان داده شده است فضای شهری و توريستی سا

اصفهان و الگو گيری آن از کالن شهرهای ديگر، همچنين فرهنگ و سنت های 

غلط حاکم بر آن، به عنوان بسترهايی برای ايجاد اين پديده در نظر گرفته 

می شود.

افراد آموزش  روحانيون معتقدند که زوجين در 5 سال اول زندگی و 

نديده در زمينه ی خانواده بيشتر از ساير افراد در اين فرآيند دچار مشکل 

افزايش  پيامدهايی همچون  و آسيب خواهند شد. تزلزل خانواده می تواند 

آسيب ها و ناهنجاری های اجتماعی، آسيب های روابط زناشويی و افزايش 

آسيب های روانی و اجتماعی فرزندان به همراه داشته باشد. 

 روحانيون برای پيشگيری يا درمان تزلزل خانواده راهبردهايی از قبيل 

زمينه ی  در  آموزشی  اقدامات  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  راهبردهای 

خانواده ارائه می  کنند.

6- نتیجه گیری 

آسيب شناسی  و  در حوزه ی خانواده  اشاره شد بحث  که  همان گونه 

آن  از مسائل مهم و بنيادی در علوم اجتماعی و مطالعات دينی محسوب 

می شود. به همين دليل در اين پژوهش نگرش روحانيون در زمينه ی فرآيند 

تزلزل خانواده در شهر اصفهان بررسی شد. يافته ها نشان می دهد که کالن 

شهر بودن اصفهان و فرهنگ و سنت های غلط حاکم بر آنـ  همانند چشم و 

هم چشمی در زمينه ی برگزاری مراسم ازدواج و تجمل گرايی در اصفهان-  از 

جمله ويژگی های منحصر به فرد اين شهر تلقی می شود که در بروز آسيب ها 
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و تزلزل خانواده مؤثر است. تأثير منفی رسانه ها به خصوص ماهواره در تنوع 

طلبی و خيانت زوجين  از عوامل مهم در ايجاد مقوله محوری می باشد. 

رعايت نکردن اصول صحيح هنگام انتخاب همسر، زمينه ساز مشکالتی برای 

زندگی آينده ی  زوجين خواهد بود و آنها را در 5 سال اوليه ی زندگی و 

همچنين افراد آموزش نديده در زمينه خانواده را آسيب پذيرتر خواهد کرد. 

کارکردهايی می داند که  به  وابسته  را  بقای خانواده  کارکردگرايی،  رويکرد 

به عهده دارد. مادامی که خانواده همه يا بخش هايی از نيازهای اوليه )مانند 

نيازهای عاطفی، تغذيه، نيازهای جنسی و پشتيبانی( را تأمين می کند، با وجود 

تغييرات و دگرگونی هايی که ممکن است در شکل و ساختار خانواده پديد 

آيد همچنان برقرار خواهد ماند )آزاد ارمکی و شکوری، 1381: 249(. يافته های 

اين پژوهش نشان می دهند، فقدان کارکردهای اصلی خانواده )عدم تأمين 

نيازهای عاطفی و جنسی زوجين( از شرايط علی مؤثر در تزلزل خانواده 

دگرگونی های  موضوع  ارزشی،  تغييرات  رويکرد  نظران  صاحب  می باشد. 

اجتماعی و فرهنگی، به خصوص دگرگونی های مربوط به خانواده را در 

چارچوب تغييرات نظام ارزشی بحث می کنند )فوکوياما، 1379: 45(. همچنين 

بر اساس يافته های اين تحقيق کم رنگ شدن ارزش های دينی و اخالقی به 

ويژه مقايسه های غير اخالقی در زندگی زناشويی از عوامل و شرايط تأثير 

و  ارمکی  آزاد  پژوهش  نتايج  با  نتيجه  اين  است.  خانواده  تزلزل  در  گذار 

ظهيری نيا که نشان دادند هم والدين و هم فرزندان ارزش های مادی را نسبت 

به ارزش های فرامادی در اولويت باالتری قرار می دهند )آزاد ارمکی و ظهيری نيا، 
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نتيجه ی  خويشاوندی  نظام  دگرگونی های  همگرايی،  ديدگاه  طبق 

)جامعه( و همچنين دگرگونی های  اجتناب ناپذير دگرگونی های ساختاری 

می دهد،  نشان  پژوهش  يافته های   .)17  :1380 )اعزازی،  است  ايدئولوژيکی 

ايجاد  ـ در  اقتصادی  از جمله مشکالت  ـ  مشکالت ساختاری در جامعه 

آسيب های خانواده نقش دارند. افزون بر عوامل ذکر شده، عواملی همچون 

غربی،  زندگی  سبک  رواج  همچون   فرهنگی  تعارضات  اعتياد،  شيوع 

اختالالت روانی زوجين، ضعف مهارت ها و تکنيک های زندگی، دخالت و 

عدم ايفای نقش درست خانواده ها از عوامل اثربخش در اين فرآيند می باشد. 

در ديدگاه سيستمی، خانواده به عنوان سيستمی در نظر گرفته می شود که 

درون يک سيستم بزرگ تر قرار دارد و در آن اثر می گذارد، يکی از عوامل 

محيطی مؤثر در سيستم خانواده، فرهنگی است که خانواده در آن نشو و نما 

می کند )موسوی، 1382: 9(. عواملی از قبيل نژاد، موقعيت اقتصادی و اجتماعی، 

ارتباطات  مذهب،  مهاجرت،  اقامت،  محل  کشور  جنسی،  نقش  آموزش، 

سياسی و مرحله ی چرخه ی زندگی خانواده نيز در آن تأثير می گذارد )همان: 

7(. بنابراين، خانواده از منظر سيستمی ضمن منحصر به فرد بودن، در کنش 

متقابل با جامعه می باشد. در اين پژوهش ديدگاه روحانيون حاکی از آن بود 

که برای پيشگيری يا بهبود تزلزل خانواده نبايد از راهبردها و برنامه ريزی های 

سيستمی در نهادها و حوزه های ديگر همانند راهبردهای فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و آموزشی غافل ماند.
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آنجا که خانواده ی مقتدر،  از  تفسير رويکرد زوال خانواده،  بر اساس   

منجر  جامعه  فروپاشی  به  خانواده  فروپاشی  است،  مقتدر  جامعه ی  بنيان 

خواهد شد (Fukuyama, 1999). به طور کلی روحانيون اشاره می کنند که در 

صورت فرآيند تزلزل در خانواده، ناهنجاری   هايی در جامعه به وجود می آيد 

و آسيب های روابط زناشويی و ناهنجاری های روانی ـ اجتماعی در فرزندان 

افزايش می يابد. 
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»ارتباط آسيب شناسی  × امراهلل، سارا شيخ زين الدينی و محمد رضا مراثی.   ابراهيمی، 

تحريف های  و  ناکارآمد  نگرش های  شناختی؛  آسيب پذيری  با  خانواده  روابط  روانی 

شناختی بين فردی«، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، سال 29، ش167. 

تهران،  × ترجمه ی حسين شکرکن،  اجتماعی،  روان شناسی   .1384 الييوت   ارونسون، 

رشد.

 استراس، آنسلم و جوليت کوربين 1385. اصول روش تحقيق کيفی؛ نظريه ی مبنايی-  ×

رويه ها و شيوه ها، ترجمه ی بيوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی.

کارکرد  × و  ساختار  نقش،  بر  تأکيد  با  خانواده؛  جامعه شناسی   .1389 شهال   اعزازی، 

خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان. 
پارادايمی روشهای کمی و کيفی تحقيق در علوم  × مبانی  تقی 1390.   ايمان، محمد 

انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 آزاد ارمکی، تقی و علی شکوری. »مدرنيته و خانواده تهرانی«، مجله دانشکده ادبيات  ×

و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره 2، ش 30 و 31، )1381(.
 آزاد ارمکی، تقی و مصطفی ظهيری نيا. »بررسی سنخ های ارزشی و تغييرات فرهنگی  ×

در خانواده«، خانواده پژوهی، دوره 6، ش 23، )1389(.

رويکردی  × آميخته؛  و  کيفی  تحقيق  روش های  بر  مقدمه ای   .1378 عباس   بازرگان، 

متداول در علوم رفتاری، تهران، ديدار. 
 برناردز، جان 1384. درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه ی حسين قاضيان، تهران،  ×

نی.

 بورديو، پی ير 1380. نظريه کنش، داليل عملی و انتخاب عقالنی، ترجمه ی مرتضی  ×

مرديها، نقش و نگار.
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 خمينی، روح اهلل. نقش روحانيت در اسالم، قم، دارالفکر. ×

بر  × تأملی  کيفی؛  پژوهش  »استراتژی  امامی.  مجتبی  سيد  و  حسن  فرد،   دانايی 

نظريه پردازی داده بنياد«، انديشه مديريت، سال 1، ش2، )1386(.

 رحمت اللهی، فرحناز. آسيب شناسی زندگی زناشويی در شهر اصفهان و ارائه مدلی  ×

خانواده،  مشاوره  ارشد  کارشناسی  نامه  )پايان  زوجين،  زندگی  شناسی  آسيب  جهت 

دانشکده علوم تربيتی دانشگاه اصفهان(، )1385(.

 رشيدی، رضا 1388. خانواده در ايران و اسالم،کرمانشاه، دانشگاه رازی. ×

 زکی، محمد علی. »بررسی تحقيقات آسيب شناسی در ايران دهه 80 روند، الگوها و  ×

گرايش ها«، زنان و خانواده، سال 6، ش18،  )1390(.

 ساروخانی، باقر 1380. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش. ×

 شرفی، محمد رضا 1382. خانواده متعادل، انجمن اولياء و مربيان.  ×

 شکرکن، حسين 1375. پيدايش، شکل گيری و تغيير نگرش ها، تهران، رشد. ×

تأثيرات مدرن  × »تحليل جامعه شناختی  منش.  ايمان عرفان  و  فسايی، سهيال   صادقی 

شدن بر خانواده ايرانی و ضرورت تدوين الگوی ايرانی اسالمی«، زن در فرهنگ و هنر، 

دوره 5، ش 1، )1392(. 

 فليک، اووه 1388. درآمدی بر تحقيق کيفی، ترجمه ی هادی جليلی، تهران، نی. ×

پايان نظم، سرمايه اجتماعی و حفظ آن، تهران، جامعه  ×  فوکوياما، فرانسيس 1379. 

ايرانيان.

 کريمی، يوسف 1380. روان شناسی اجتماعی؛ نظريه ها، مفاهيم و کاربردها، تهران،  ×

ارسباران. 

ــــــــــ  1386. نگرش و تغيير نگرش، تهران، ويرايش. ×

در  × طرح  و  منطق   :1 روش  ضد  کيفی؛  تحقيق  روش   .1389 احمد   محمدپور، 

روش شناسی کيفی، تهران، جامعه شناسان.
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 ــــــــــ 1390. روش تحقيق کيفی؛ ضد روش2 : مراحل و رويه های عملی در  ×سا

روش شناسی کيفی، تهران، جامعه شناسان.

 محموديان، حسين، محمد رضا شرفی، سهيال خوشبين و احمد احمدی 1383. دانش  ×

خانواده، تهران، سمت.

 مطهری، مرتضی 1380. خاتميت، قم، صدرا.  ×

 منجزی، فرزانه، عبداهلل شفيع آبادی و منصور سودانی. »بررسی اثر ارتباط اسالمی و  ×

نگرش های مذهبی بر بهبود رضايت زناشويی«، تحقيقات علوم رفتاری، دوره 10، ش1، 

 .)1391(

 موسوی، اشرف سادات 1382. خانواده درمانی کاربردی با رويکرد سيستمی، تهران،  ×

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا.

تهران،  × نويسی،  نامه  پژوهش  پژوهش گری؛  پژوهش؛   .1389 خليل   ميرزايی، 

جامعه شناسان.
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