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 مقدمه

 استه خانواد نهاد ،عنصر اساسی در تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملتو  ترین کانون بشریمهم

خانواده یگانه سازمان دائمی و  .های آن جامعه استبختی خانوادهخوشمنوط به نیز ای سعادت هر جامعهو 

فیلسوفان و (، 7432)دهخدا، یب تاریخ وجود داشته است فراگیر اجتماعی است که از دیرباز در فراز و نش

روشن از طریق  موردمطالعهمختصات جامعه  هاست وخانواده از متشکل جامعه که معتقدند اجتماعی محققان

 ترین نهاد اجتماعیشناسی اساسیباشد. از منظر جامعهقابل توصیف می روابط خانوادگی موجود در آن کردن

، روازاینوری آن نقش بسزا دارد. گیری ساختار کالن جامعه و افزایش بهرهباشد که در شکلخانواده می

 گذاردجامعه یک رابطه دوسویه برقرار است و هر کدوم بر دیگری تأثیر میتوان گفت میان خانواده و می

 زنان به فعالیت تولیدی واردکردناز طریق رشد دادن فردیت و  صنعتی شدنپدیده  که آنجا از (.7421)اعزازی، 

 آن کاهش بردباری آنان نسبت به یکدیگر، تبعبهو اجتماعی خارج از خانه، تقویت استقالل اقتصادی افراد و 

حق طالق، شهرنشینی، خشونت خانوادگی، اشتغال زنان و پیامدهای آن،  شمولی(جهان )تقریباً قانونی کردن

ازدواج  جمله از های خانوادهارزش اقتصادی و محلی بیشتر، تغییر -مهاجرت از روستا به شهر، تحرک اجتماعی

ده و...، هم در خانوا گرایی به فردگراییای، تغییر از خانودهخانواده گسترده به هسته، تغییر از فرزند آوریو 

کارکردهای  تنهانهاز این گذار بوده است و در بعضی جوامع،  ناشی و هم در عرصه عمومی از عمده تغییرات

ک بدونِ ازدواج، های احتمالی و انحرافی مانند زندگی مشترخانواده، بلکه اصل و تمامیت آن با جایگزین

والدی و همچنین مسائلی در ارتباط با فضای تک ، شکستن قبح مسائل، خانوادهجنسهمهمزیستی دو 

تأثیر گذاشته و آن را به چالش کشیده « نهاد خانواده»مجازی و بسیاری عوامل دیگر از این قبیل، که بر وضع 

جامعه صنعتی ضمن حل بسیاری از تضادهای جوامع ماقبل خود  واقع دراست.  چشمگیر و مالحظهقابلاست، 

، عملکرد آن به لحاظ تأثیرگذاری در حفظ خانواده، درمجموعهای جدیدی شده و موجب بروز تضادها و تنش

که  است. تغییر و تحوالتی متفاوت پیشین، تمام تحوالت با تنوع و نوع، عمق ازنظر منفی بوده است. این تحوالت

)ریتزر، است  قراردادتأثیر  تحت را اقتصادی به وجود آمده، نهاد خانواده و فرهنگی، عاطفی، اجتماعیبه لحاظ 

هایی آسیب ها وتنش که وسیع و گسترده است قدریبه ارتباطات و اطالعات در عصر تغییرات اجتماعی (.0223

 ها نیز از اینکند و خانوادهاز آن به جامعه خطر یاد می (7990) "بک"را در جامعه به وجود آورده است که 
خانواده از قبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی  اند. کارکردهایخطر در امان نمانده

ی ها ابتدا موجب گسستگشود. این مشکالت و ناراحتیبیند، خانواده دچار مشکل میپس از دیگری آسیب می

شود و می این گسستگی، طالق نامیده که شودمی حقوقی واقعه درنهایت و اجتماعی گسستگیروانی و سپس 

 میزان فروپاشی استحکام نشانگر جهانی که جامعه ایران نیز مستثنی از این قضیه نیست، مسئله یک عنوانبه
ا، هفرایند بحران ارزشنظران در خود جلب کرده است. بنا به گفته برخی صاحب به ها، توجه بسیاری راخانواده

گردد و استوار می گرایی و ابزارگراییگرایی فردی، سودگرایی، ماده، تمتع آنی، مصلحتلذت طلبیجامعه بر 

را در چارچوب  چیزهمهآورند و اندیشند و فقط مصالح خویشتن را در نظر میها، صرفاً به تمتع میانسان

ود، شچنین شرایطی که روابط انسانی از بُعد معنوی تهی می کنند. درامور مادی و حتی جسمانی خالصه می

ق مستثنی نبوده و آمار طال گردد؛ روابط زناشویی نیز از این قاعدهپذیر و شکننده میبسیار سست، آسیب

های درونی خانواده کشمکش رود،گاه که طالق رو به فزونی میآن» (.7421)ساروخانی، یابد افزایش می روزروزبه

ورطه آالمی چون اعتیاد، بزهکاری و... گرفتار  والدین در دورازبهیابد و فرزندان در سنین نوجوانی می اوج
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جامعه در جستجوی علل عمیق اجتماعی آن به اعماق  نظران و همه مسئوالن، باید صاحبروازاینآیند. می

 گسیختگی هم ازها، جامعه نیز دچار خانواده پاشیدگی هم ازبا  زیرا ؛(7422)ساروخانی، « جامعه رسوخ کنند

توان با کشف و تعمیق افتد. با توجه به آمار باالی طالق میامنیت و آرامش همگانی به خطر می شده و

ها، زمینه شناخت علمی و گسترده آن، به ارتقای فرهنگ شناخت پدیده طالق و از هم فروپاشی خانواده

سازی های اجتماعی مناسب در جهت سالمرای تدوین برنامهفرهنگ زناشویی و همچنین ب زمینه درجامعه 

 3/74، نسبت ازدواج به طالق 7420بار طالق یاری رساند. در سال محیط و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان

)سالنامه آماری درصد رسیده است  93/4، به 7491درصد و در سال  37/74، 7432درصد بوده، در سال 

احوال کشور آمده، در شهرهای بزرگ این آمار مطابق آنچه در سایت سازمان ثبت .(7494سرشماری سال 

رت رسمی صو طوربهبنابراین با احتساب این نکته که به ازای هر طالقی که ؛ تر استهمچون تهران پایین

 پرونده طالق در نوبت دادگاه وجود دارد و همچنین چند طالق عاطفی که به دالیل مختلف گیرد، چندمی

این دارد(.  مجزایی به پژوهش نیاز )کهها است در بین خانواده اند،مانند حفظ آبرو و فرزندان اقدام رسمی نکرده

کند. استحکام های متزلزل و متالشی در جامعه گوشزد میای را در مورد خانوادهکنندهموارد وضعیت نگران

ه است. ب شود و وابسته به عوامل مختلفیا شامل میها و ابعاد متعددی رثباتی نهاد خانواده، زمینهو یا بی

های تخصصی خود و با همین دلیل اهمیت خانواده موجب گردیده تا اندیشمندان علوم انسانی در رشته

گوناگون، به مسائل خانواده بپردازند و عوامل ایجادکننده را از منظر تحلیلی خاص، تبیین نمایند.  رویکردهای

شناسان خانواده محوریت یافت به بعد، مطالعات خانواده در میان جامعه 1930از دهه  شناسیدر حوزه جامعه

شناسان متخصص در حوزه خانواده بود که به بررسی از اولین جامعه "برنویلیام اف. آگ "و  (7431ارمکی،  )آزاد

و اولین کسانی که نگاهی علمی به خانواده داشتند،  (7943)آگ برن، وضعیت خانواده آمریکایی پرداخت 

توان آنان را پدران از آلمان بودند. این دو که می "ریلویلهلم هاینریش "از فرانسه و  "لوپله فدریک "

شناسی خانواده نامید در اوج انقالب صنعتی اروپا شاهد فروپاشی خانواده بودند و ریشه آن را در جامعه

شناسان از سویی، به مسائلی مانند جامعه (.7439)آزاد ارمکی، شناختند اهانه و برابری میتحوالت فکری آزادخو

ساختار و کارکرد خانواده شامل روابط بین اعضا و کارکردهای خانواده و تعامل یا کنش متقابل در درون 

ین ایی که در اثر ارتباط بهاند و از سویی دیگر، به تغییرات و تحوالت خانواده و دگرگونیخانواده توجه داشته

مکتب کارکردگرایی، خانواده نهادی  نظر ازپردازند. آید، میعوامل بیرونی و درونی خانواده به وجود می

است که وجود و بقای آن وابسته به وظایف و کارکردهایی است که بر عهده  «نگر مجموعه»و « مفیدیت»

 اهاولیه افراد و آماده کردن آن اجتماعی کردنرکرد خانواده ترین وظیفه و کااین دیدگاه، مهم دارد. بر اساس

ترین اولیه از برخی تأمین تاکنون برای پذیرش قواعد مربوط به زندگی اجتماعی است و عالوه بر این نهاد خانواده

 به را پشتیبانی و جنسی و حمایت نیازهای و ایتغذیه و عاطفی ترین نیازهای اعضا، از قبیل نیازهایو اساسی
 غمربههمه یا بخشی از این نیازها را به عهده داشته باشد،  تأمین کههنگامیاست و طبیعتًا تا  داشته عهده

 (.7422االمینی،  )روحآید، همچنان برقرار خواهد ماند ساختار آن پدید می تحوالت و تغییراتی که در شکل و

آن مستلزم شناخت کل جامعه است؛ زیرا در فرایند  شناخت خانواده جزئی از جامعه و (7919) "دورکیم" ازنظر

ا، هجتماعی تنها نیرویی است که هدفگیرد. به اعتقاد او انسجام اتکامل یا تأثیر و تأثر با جامعه قرار می

ن تریکند. وی فرهنگ و نهادهای اجتماعی را بنیادیانسان را تعیین میها و چگونگی رفتار فردی واکنش
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کند که از دو کارکرد مهم برخوردار است: نخست اینکه انسجام و پیوستگی اعی معرفی میمنشأ انسجام اجتم

ها، فشارها کند و از نگرانیهای بحرانی فراهم میاجتماعی، امکان حمایت روانی اعضای جامعه را در وضعیت

نظارت بر افراد است در که نقش آن کنترل و  را اجتماعی انسجام کاهد. دوممی افراد بر و نیز از تأثیر بحران

 شوند؛که افراد به حال خود رها نمییطوربهکند. حفظ می خانواده( جمله از)همبسته و منسجم  بسیار جوامع
 مه از، فردگرایی و درنهایتاندیشند و منافع فردی به منافع جمعی می جایبه؛ آینددرمی به خدمت خانواده

کاهش  (،7990)گیدنز، گیری اشکال مختلف خانواده همچنین شکل (؛7423)دورکیم، یابد کاهش می گسیختگی

عاطفی خانواده و  حمایتگریکاهش نقش  (،7922)لش، قدرت کنترل رفتارهای جنسی اعضای خانواده 

ای هناکارآمدی این نقش در برابر واقعیات زندگی مدرن، کاهش زمان حضور والدین در خانه و افزایش تنهایی

ها از سوی خانواده و افزایش افزایش خودمختاری افراد و کاهش پذیرش محدودیت (،7994)پوپنوئه، کودکان 

 (،7999)نیومن، آور ازدواج و متأهل ماندن فزاینده فشار هنجارهای الزام کاهش (،7432)کاستلز، میزان طالق 

ون ازدواج، افزایش همزیستی بد افزایش میزان )همسران(،های جداگانه برای مرد و زن کاهش اعتقاد به نقش

دار شدن، کاهش ارزش نقش مادری از دیدگاه کاهش انگیزه و گرایش به بچه میزان مادری بدون ازدواج،

 معتقدان به افول خانواده با استناد به این دالیل، استدالل (،0223)کییران، ابعاد خانواده  زنان، کوچک شدن

 باکه  ندکنبرخی نیز چنین استدالل می اگیر نیست.ای، دیگر فرواده هستهکنند که شکل بنیادی خانمی

، کردهازدواج، مبنی بر تشکیل خانواده توسط زوج «هنجارهای خانواده»ای، عمومیت خانواده هسته وجود

 "افالطون"در طول تاریخ نیز از  (.0223)کییران، جای خود را به اشکال و ترتیبات دیگری از خانواده داده است 

 خانواده ایجاد کنند ولی موفق نشدند جایبهها و نهادهای دیگری درصدد برآمدند تا سازمان "هاکسلی"تا 

 هرچندها همیشه بوده است. روابط مشروع انسان سازمان بخشواحد  عنوانبه خانواده (.7429)ساروخانی، 

ختی شناک و جامعهرغم این تغییرات، از طریق بیولوژیهای متعددی را متحمل شده است. ولی علیدگرگونی

 (.0224)فوربز، سازد مناسبات فرهنگی جامعه را بازتولید کرده است و از این طریق استمرار آن را میسر می

: 7423)ثنائی، سر، نقش دارد باهممعتقد است که رابطه مثبت با خانواده اولیه در سازگاری  (،7927) "یونگ"

خانواده کانون  واقع درنیست.  تعریفقابلگیرند و فرد بدون خانواده افراد هویت خود را از خانواده می (.09

های ژنی و جسمی خود را از خانواده که ویژگیانسان عالوه بر این (.7424)مینوچین، گیری هویت است شکل

مه این ه (.7423)ثنائی، کند های آن را درونی میها و ارزشسازی با خانواده تمام ویژگیگیرد از راه برونمی

شری در طول تاریخ ب طلبان، پیشوایان دینی و رهبران جامعهوقایع گویای این مطلب است که فالسفه، اصالح

ه رساند کاند و نیز میالقول بودهمتفق عامل اساسی ساخت اجتماعی عنوانبهبه اهمیت الگوهای خانوادگی 

جریانات اجتماعی را  طورکلیبهوانند بت محققان اجتماعی باید رفتار خانوادگی را خوب درک کنند تا

نمایند. طی تحقیقات علمی که در کشور صورت گرفته، مسئله خانواده و طالق، جزو ده مسئله  وتحلیلتجزیه

ها و پیمایش ملی ارزش»طرح تحقیقاتی  -7از:  ندعبارتاصلی کشور بوده است. بعضی از این تحقیقات 

گ زارت فرهن)واست  شدهانجامور با سؤاالت بسته در مقیاس لیکرت استان کش 03)با روش کمّی در « هانگرش

مسائل اجتماعی  3و روابط نامشروع در ردیف  1در این تحقیق، مسئله طالق در ردیف  (.7430و ارشاد اسالمی، 

)با روش کمّی در « دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشوردفتر امور آسیب»طرح  -0ایران قرار داشت. 

معتمدی، )است  شدهانجامباز  سؤالاستان از هزار نفر از مطالعات با سؤاالت بسته و در مقیاس لیکرت و یک  42

و فحشا و فرار از منزل  4های نابسامان در ردیف و خانواده 3در این تحقیق مسئله طالق در ردیف  .(7434
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)به طریق روش کمّی « مسائل اجتماعی از دیدگاه مردم تهران»طرح  -4قرار داشت.  72و  3های در ردیف

در این تحقیق،  (.7432)گروه پژوهشی آینده، است  شدهانجامباز  سؤالدر سطح شهر تهران با سؤاالت بسته و یک 

شناسایی مقوالت » طرح -3قرار داشت.  70و مشکالت خانوادگی در ردیف  72مسئله ازدواج در ردیف 

و  3در این تحقیق، طالق و مسائل خانواده در ردیف  (.7424)بیوک محمدی، « فهوم زرنگیمتفاوت پیرامون م

وضعیت  به همچنین نگاهی (.7494 ،)بیوک محمدی و زرنگی قرار داشت 77بندوباری در ردیف مسائل مربوط به بی

حتی بیشتر از میزان  اخیر روندی رو به رشد داشته استهای دهه دهد که دردر ایران نشان می آمار طالق

به  7433در سال آخر برنامه  شدهبینیپیشرشد  درصد 4/4که از  ساله چهارم،در برنامه پنج شدهبینیپیش

 ،شدهبینیپیشبرابر میزان  4/0یعنی حدود  ؛(7433)امیدی شهرکی، درصد رشد در این سال رسیده است  3/74

در این مدت ازدواج  کهدرحالیبرابر شده است،  4سال گذشته نزدیک به  72 است و نسبت به داده رخالق ط

شماری عمومی نفوس و بر اساس نتایج سر (.7493)ثبت احوال کشور، کمتر از دو برابر افزایش داشته است 

طالق به ثبت  0370ازدواج و تعداد  9174شهرستان زنجان نیز، در این سال تعداد  7494مسکن سال 

)سالنامه آماری درصد کاهش داشته است  42/2و  70/77رسیده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 

شور ما و اینکه نهاد خانواده در ک خانواده زمینه دربا توجه به این تغییرات و تحوالت  (.7494استان زنجان، 

همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ما 

ترین های مختلف بررسی و ارزیابی نمود که مهمباید آن را از جنبه گیرد،در کانون خانواده شکل می

 مسئلهانیم توتزلزل و تحکیم خانواده است. با بررسی ابعاد مختلف تحکیم خانواده می مسئلهآن،  ترینواصلی

)روابط همسران تداوم خانواده  -0 )ازدواج(،تشکیل خانواده  -7تحکیم خانواده را در چهار بُعد شناسایی کنیم: 

پیرا خانواده  -3خویشاوندان(،  توسعه خانواده )روابط والدین و فرزندان و -4 شان(،هایبا یکدیگر و با خانواده

تمامی ابعاد تحکیم خانواده، گسترده و پردامنه است، این پژوهش  کهازآنجایی)مسائل پیرامونی خانواده(. 

گیرد که عوامل و موانع زیادی باعث اخالل پی می )تداوم آن(تحکیم خانواده را با توجه به بُعد دوم  مسئله

پیوندهای عاطفی و روحی زن و شوهر، جابجایی و تداخل و به هم  : سستیازجملهآن شده است  درروند

های همسرداری، اعتیاد زن یا شوهر، افسردگی نوادگی زوجین، ضعف زوجین در مهارتهای خاخوردن نقش

و اضطراب در خانواده، عدم ارضای نیازهای جنسی و عاطفی زوجین، خشونت و همسرآزاری، عدم آشنایی 

طلبی در روابط جنسی، های همدیگر، کاهش آستانه تحمل زوجین، تنوعو مسئولیتکافی زوجین با حقوق 

-مرد و نداشتن فرصت برای خانواده، دخالت ازحدبیشفشار مضاعف ناشی از کارهای خانه و اشتغال، اشتغال 

 برخی تواند روشنگر، پژوهش در این زمینه، هم میرواین از. افیان زوجین در زندگی زوجین و... های اطر

ریزی در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد و هم به شناخت و برنامه های اجتماعی و فرهنگی ما باشدویژگی

های موجود و نیز قضاوت ها و نظریهشناخت عالمانه و مدبرانه آن با استفاده از مدلخانواده، یاری رساند که 

نظران حوزه صاحب از نظراتامع و با آگاهی های علمی جپژوهش انجام با طورجدیبهو  فناهلمتخصصان و 

 هب توجه باو  است عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده زمینه در گرفتهانجامهای شناسی و پژوهشجامعه

 بر سایر نهادهای آن جانبههمه و وسیع تأثیرگذاری و اجتماعی نظام ترین رکناصلی عنوانبهخانواده،  نقش

و شرط پویایی و استمراری آن، وجود روابط صحیح و پایدار  استضروری  بسیار شناسی آناجتماعی، آسیب

ک ی گونه روابط، نیازمند آشنایی هرمعرفت به این است. تحصیل فرزندانشانها با میان همسران و ارتباط آن
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تحکیم  یدر چنین شرایطی تنها با تدوین و تبیین راهبردهابنابراین  ؛خویش است حقوق و وظایف از اعضا با

 هب نگاهیهمچنین بود.  ای سالم امیدوارتوان به داشتن جامعهبنیان خانواده و تالش در جهت ارتقای آن می

ها )رئیس کل دادگستری دادگستری محاکم در طالق به مربوط هایپرونده به مراجعه و زوجین منازعات

جدی قرار  موردتوجهکننده است که حفظ و صیانت از کیان خانواده باید زنجان: آمار طالق در زنجان نگران

 ازجملهها )ها در دادگاهکه میزان طالق و فروپاشی خانواده است تلخ حقیقت این گویای (.)زنجان، ایرناگیرد 

و موانع  واملدر این راستا پژوهشگر بر آن است که به بررسی عباشد. در زنجان( نیز در حال افزایش می

کارشناسان حوزه خانواده شهر زنجان و  نظراتشناختی جامعهتحکیم بنیان خانواده و تحلیل و تفسیر 

ل باید هر چه بیشتر در جهت نی د وتحکیم بنیان خانواده بپرداز به کنندگان به دادگاه خانواده نسبتمراجعه

ناسایی عوامل و موانع تحکیم بنیان به سعادتمندی آن کوشید که دستیابی به این مهم تنها از طریق ش

ذیربط  مسئولین و هاسازمان در اختیار را عملی نو و مؤثر راهکارهای توانو می پذیر استخانواده امکان

های اصلی محقق در این پژوهش دغدغه جمله ازو  اصلی مسئله گذشت، کهاتی توضیح باو  قرارداد خانواده

دهد؟ کارشناسان حوزه خانواده تحکیم بنیان خانواده را تحت تأثیر قرار میآن است که: چه عوامل و موانعی 

های علمی، تخصصی و تجربیات شغلی خود در حوزه خانواده نسبت به عوامل و موانع با توجه به اندوخته

ه بکنندگان دهند؟ و مراجعهنظرات و پیشنهاداتی ارائه می آنچههای تحکیم بنیان خانواده و استحکام پایه

های خانواده، به کدام یک از عوامل و موانع عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و... در دادگاه

 کنند؟ کاهش و افزایش تحکیم بنیان خانواده اشاره می

 چارچوب نظری پژوهش

ر اظهارنظ خانوادهتحکیم بنیان درباره موضوع شناسان حوزه خانواده جامعهکه هاییمیان مکاتب و دیدگاه از

ر این باشد که دگرا کارکردگرایی انسجامی میمکتب ساخت اندنمودند و از نگاه پارادایمی به آن نگریسته

یم برای یافتن عوامل و موانع تحکاین مکتب پردازان یات نظریهازنظرتحقیق نگارنده سعی نموده با استفاده 

 اند. طبق این دیدگاهی جامعه تأکید داشتهبنیاد نهاد منزلهبه خانواده بر هازیرا آن ؛بپردازد بنیان خانواده

بقای نظم اجتماعی  رساند که جزء نیازهای اساسی جامعه است و بهخانواده وظایف مهمی را به انجام می

یکی از ابعاد این گرایش، قائل شدن به تشابه بین موجودات زنده و جامعه است؛  (.7434 )تنهایی، کندکمک می

ب شناسی و فلسفی مکتهای هستیفرضکند. یکی از پیشنابراین جامعه را یک موجود زنده تلقی میکه ب

ای و یا های مجموعهما حالت موردمطالعهگرا کارکردگرایی انسجامی بر این داللت دارد که موجودات ساخت

ه ن مجموعگیرند و ایسیستمی دارند؛ یعنی، دارای اجزا و عناصری هستند که در یک مجموعه کلی قرار می

-ای قرار می، اجزا عناصری هستند که در یک رابطه مجموعهدیگرعبارتبه کل، دارای حیات خاصی است؛

دهند. این کلیت متشکل از روابط متقابل گیرند و تشکیل یک کلیت و یا تمامیت و یا یک جامعیت را می

روابطی که مبتنی بر کنش متقابل است.  -7دارد: بین اجزا است. دو نوع رابطه بین این کلیت و اجزاء وجود 

اصالت  باشد. در مکتب کارکردگراییمی« بندیشیفتگی، وابستگی یا پای»روابطی که مبتنی بر خصلت  -0

رد گیاین مکتب، انسجام وقتی صورت می ازنظرشود. جمع است که مهم است نه تعداد افراد. به جمع داده می

شناختی و شرط روان واقع درآرامش: این شرط  ج( ،تعادل ب( ،نظم (که سه شرط حاصل شود: الف

شناختی جوامع است؛ آرامشی که مبتنی بر تعامل و نظم است. شرط آرامش اصالحاتی جامعه حالدرعین

ای که از آرامش دور باشند. جامعهاست که کارکردگراها شیفته آن هستند و همواره در پی برقراری آن می
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ای که آرامش بر آن مسلط شود، شدن است. جامعهفساد و مضمحل است که در حال خرابباشد، جامعه 

 به «کارکردگرایان. »دتواند سالم باشد و پیشرفت کنای سرزنده و سرحال و بانشاط است، همواره میجامعه

 و جامعه بین ارگانیک تمثیل بر مبتنی دیدگاه این. دانندمی ترتیب و نظم دارای نظامی را جامعه کلی طور

 ادی،اقتص نظام چون نهادهایی جامعه، یک سازنده اجزای که باورند این بر است. کارکردگرایان زنده ارگانیسم

 و ضروری کارکردهای بدون که اندپرورشی و آموزشی هایسازمان و مذهب خانواده، نظام سیاسی، نظام

 بقای و حیات افتادن خطر به اجزاء، این اختالل یا فقدان نتیجه و داشت نخواهد وجود ایجامعه ها،آن منظم

 جهت هاآن از یک هر و اندمتقابل ارتباط دارای (سیستم اجزای) نهادها این همه. است اجتماعی سیستم کل

 جزایا با که کند عمل ایگونه به و داشته مناسب ساختمان و قابلیت اندازه، باید خود مشخص نقش ایفای

 آن نابودی باعث اجزا، بین تضاد و تجزیه آن موجب اجتماعی، سیستم اجزای ناسازگاری .باشد سازگار دیگر

 ت.اس مشترک هایارزش در (وفاق و آهنگیمه) سازواری سیستم، اجزای سازگاری اصلی ضامن. شد خواهد

 است گبزر زیستی ارگان یک مانند جامعه که است استوار این بر کارکردگرایی عمومی دیدگاه کلی طور به

 رسای وظیفه و کار با رابطه در که دهدمی انجام معینی کار و وظیفه هرکدام آن مختلف جوارح و اعضا که

 راکهچناپذیر است اجتناب خود ضروری و نوبهبه هرکداموظایف  کند واعضا و اجزا به انجام کل بدن کمک می

تا اوایل  7942از اواخر دهه « کارکردگرایی»رویکرد  (.7434)توسلی، کند کمک می به کلیت نظام و حفظ آن

 شناسیهای گوناگون جامعهشود. این نظریه در حوزهدر آمریکا از طریق کارکردگرایی معرفی می 7912دهه 

-نشانه شناختی،زمینه تئوریک غالب نظریات جامعهو در پس شودکاربران مختلف به کار بسته می وسیله به

ترین اندیشه و آرای افالطون نسبت به جامعه و انسان مهم (.7439)فصیحی، د وان مشاهده نموتهایی از آن را می

آمیزش این زیربنا با  شود. ازنسبت به جامعه و انسان محسوب می های تاریخی کارکردگرایی مدرنبنیان

هربرت "، "کنت آگوست" مانند افرادی افکار ولی شد؛ جدید، نوین متولد ساخت تکنیکی علمی و فرهنگ

)ریتزر،  نقش داشته است الگوی نظری گیری اینتر به شکلمستقیم صورت به ،"دورکیمامیل "، "اسپنسر

پردازان مکتب کارکردگرایی در جدول زیر نحوه کاربرد نظریات نظریه (.7434؛ و دورکیم، 7432کوزر، و ؛ 7432

 :گیردقرار می سیموردبررنسبت به موضوع پژوهش حاضر تحکیم بنیان خانواده، 

 

 مکتب کارکردگرایي نسبت به تحکیم بنیان خانواده پردازاننظریه. کاربرد 1جدول 
 فرضیات پردازاننظریه شاخص متغیر

ته
س

واب
ر 

غی
مت

 

 میزان تحکیم

 بنیان خانواده

گرا  کارکردگرای مکتب ساخت

 و...( انسجامی )دورکیم، پارسونز

ور در ام مساعیتشریکبین میزان رضایت زوجین، 

خانواده، میزان همبستگی بین اعضای خانواده، 

های میزان اعتماد به اعضای خانواده، میزان مهارت

زندگی و میزان تحکیم بنیان خانواده رابطه وجود 

 دارد.

ل
تق

س
ی م

ها
یر

تغ
م

 

 میزان رضایت زوجین
 آبراهام مازلو،

 تالکوت پارسونز

 

بین میزان رضایت زوجین )رضایت از همسر، 

رضایت از زندگی زناشویی، رضایت از رابطه جنسی 

و...( و میزان تحکیم بنیان خانواده رابطه وجود 

 دارد.

 آلن بیرو مساعی تشریک
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در امور خانواده و میزان  مساعی تشریکبین  در امور خانواده

 تحکیم بنیان خانواده رابطه وجود دارد.

 همبستگی میزان

 اعضای خانواده

 تالکوت پارسونزامیل دورکیم، 

 ویلیام گود، دوروتی الونولت

 

بین میزان همبستگی اعضای خانواده و میزان 

 تحکیم بنیان خانواده رابطه وجود دارد.

 امیل دورکیم، رابرت پاتنام میزان اعتماد به خانواده

 

بین میزان اعتماد به خانواده و میزان تحکیم بنیان 

 خانواده رابطه وجود دارد

 گراومک فیلیپ زندگی هایمهارت

 

های زندگی و میزان تحکیم بین میزان مهارت

 بنیان خانواده رابطه وجود دارد.

 پیتررُسی و همکاران ایمتغیرهای زمینه

 

ای و میزان تحکیم بنیان بین متغیرهای زمینه

 خانواده رابطه وجود دارد.
 

 

 روش پژوهش

 تحقیقات نوع از و به لحاظ پارادایم زمانی مقطعی لحاظ به و یک مطالعه کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش
ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه و به لحاظ ابزار گردآوری داده اکتشافی با رویکرد آمیخته )کیفی و کمّی(

 شناختی انجام گرفت و دو روش برایو تحلیل و تفسیر جامعه ای و با روش توصیفیعمیق میدانی، کتابخانه

اخذ نظرات کارشناسان حوزه خانواده در شهر زنجان  -7قرار گرفت:  مدنظراخذ اطالعات از جامعه آماری 

 صورت نسبت به عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده، با تکنیک دلفی )در چهار راند( و مصاحبه عمیق، به
کنندگان به دادگاه خانواده اخذ نظرات مراجعه -0و  دارهدف روش عضا باو با گزینش ا غیر احتمالی گیریِنمونه

یری گدر شهر زنجان نسبت به عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده از طریق روش پیمایشی با کمک نمونه

ماهه سال  70این پژوهش در تصادفی ساده، با تعیین حجم نمونه فرمول کوکران انجام گرفت. در طی انجام 

نفر به دادگاه خانواده زنجان مراجعه کردند و از این تعداد ما  3731)از فروردین تا اسفندماه( حدود  7499

ها حاوی این پرسشنامه یم.قرارداد وتحلیلتجزیهپرسشنامه مورد  422ای به تعداد تقریبی حجم نمونه

ها( پیرامون متغیرهای )نمونهاخذ نمرات افراد  منظوربهباشد که پیرامون متغیرهای پژوهش می سؤاالتی

یکرت ای و طیف لچندگزینه سؤاالت پرسشنامه به صورت سؤاالت طورکلیبهپژوهش تهیه و تنظیم گردید. 

 اهداده وتحلیلتجزیه درآوری و سپس اطالعات، جمع هایی تهیه شد.که هر یک برای پاسخ به شاخص هبود

های توصیفی و از آزمون آماری یافته برای استاندارد انحراف و میانگین ،، درصدفراوانی :spssافزار با کمک نرم

وف اسمیرن -ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یومان ویتنی، آزمون کروسکال والیس، آزمون کولموگروف

 د.ش استفاده استنباطی هاییافتهبرای نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از 
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 هایافته

 استنتاج آماری و تئوریکي روش پیمایشي 

 پیمایشی، فرضیه ما عبارت بود از اینکه: میزان تحکیم بنیان درروشبا استفاده از تئوری مکتب کارکردگرایی 

ز بین اباشد که با استفاده از روش آماری، کنندگان به دادگاه خانواده زنجان پایین میخانواده در بین مراجعه

درصد  74درصد پاسخگویان پایین،  4/32تحکیم بنیان خانواده، در بین میزان  ،موردمطالعه حجم نمونه

دهد میزان تحکیم بنیان خانواده در بین پاسخگویان درصد باال است؛ که این رقم نشان می 2/3متوسط و 

 لوبی قرار دارد.( پایین و در سطح نامط4بوده که از میانگین نظری ) 79/0پایین و با توجه به میانگین آن 

نتایج آزمون ای( با استفاده از تئوری پیتررُسی و همکاران و با توجه به اول )عوامل زمینهفرضیه * و در 

ار ددهد که بین دو گروه مرد و زن تفاوت معنیها نشان میبرای سنجش تفاوت میانگین گروه یومان ویتنی

و با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن )بین  (H1)فرض گردد وجود دارد و فرضیه مذکور تأیید می

 (،2H)فرض داری وجود ندارد سن، اختالف سنی زوجین، تعداد فرزندان و تحکیم بنیان خانواده(، رابطه معنی

همچنین با توجه به آزمون کروسکال والیس )رابطه بین نحوه انتخاب همسر و تحکیم بنیان خانواده(، جهت 

همچنین با توجه به آزمون ضریب همبستگی  (،H1)فرض  داری وجود داردت معنیمقایسه میانگین، تفاو
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داری وجود دارد و رابطه معنی ،و تحکیم بنیان خانواده( 7)رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعیاسپیرمن 

 (.H1)فرض  شدت رابطه باال است

 4/43درصد پاسخگویان پایین )ناراضی(،  4/12میزان رضایت زوجین در بین  * همچنین در فرضیه دوم

دهد میزان رضایت درصد باال )راضی( است؛ که این رقم نشان می 4/7درصد متوسط )تاحدی راضی( و 

( پایین و در سطح 4نظری )بوده که از میانگین  42/0زوجین در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن 

تگی آزمون ضریب همبسبا استفاده از تئوری آبراهام مازلو و تالکوت پارسونز و با توجه به ر دارد. نامطلوبی قرا

و رضایت از رابطه جنسی( و  زناشوییبین رضایت زوجین )رضایت از همسر، رضایت از زندگی » اسپیرمن

 .(H1)فرض  و شدت رابطه باال است «داری وجود داردتحکیم بنیان خانواده رابطه معنی

درصد  2/04درصد پاسخگویان پایین،  17مساعی در امور خانواده در بین میزان تشریک* در فرضیه سوم 

در امور خانواده در بین  مساعیتشریکدهد میزان درصد باال است؛ که این رقم نشان می 4/74متوسط و 

( پایین و در سطح نامطلوبی قرار دارد. 4نظری )بوده که از میانگین  39/0پاسخگویان پایین و میانگین آن 

در امور  یمساعتشریکبین » آزمون ضریب همبستگی اسپیرمنبا استفاده از تئوری آلن بیرو و با توجه به 

 (.H1)فرض  و شدت رابطه باال است« داری وجود داردخانواده و تحکیم بنیان خانواده رابطه معنی

درصد  2/37درصد پاسخگویان پایین و  4/43خانواده در بین  میزان همبستگی اعضایدر فرضیه چهارم * 

دهد میزان همبستگی اعضای خانواده در بین پاسخگویان پایین و میانگین متوسط است؛ که این رقم نشان می

های امیل با استفاده از تئوری( پایین و در سطح نامطلوبی قرار دارد. 4بوده که از میانگین نظری ) 32/0آن 

بین » آزمون ضریب همبستگی اسپیرمنتالکوت پارسنز، ویلیام گود و دوروتی الونولت و با توجه به  دورکیم،

و شدت رابطه « داری وجود داردمیزان همبستگی بین اعضای خانواده و تحکیم بنیان خانواده رابطه معنی

 (.H1)فرض  پایین است

درصد متوسط  2/43درصد پاسخگویان پایین،  34میزان اعتماد به اعضای خانواده در بین * در فرضیه پنجم 

دهد میزان اعتماد به اعضای خانواده در بین پاسخگویان پایین درصد باال است؛ که این رقم نشان می 4/0و 

با استفاده از تئوری ( پایین و در سطح نامطلوبی قرار دارد. 4بوده که از میانگین نظری ) 19/0و میانگین آن 

بین میزان اعتماد به خانواده و تحکیم بنیان » آزمون ضریب همبستگی اسپیرمنتوجه به  رابرت پوتنام و با

 (.H1 )فرض و شدت رابطه متوسط است «داری وجود داردخانواده رابطه معنی

درصد پاسخگویان پایین  2/14های زندگی در خانواده در بین مهارت کارگیری بهمیزان * در فرضیه ششم 

های زندگی در خانواده در بین مهارت کارگیریبهدهد میزان ست؛ که این رقم نشان میدرصد باال ا 4/41و 

( پایین و در سطح نامطلوبی قرار دارد. 4بوده که از میانگین نظری ) 37/0پاسخگویان پایین و میانگین آن 

یکی از مشکالت خانواده  عنوان بههای زندگی را در خانواده درصد از پاسخگویان ضعف مهارت 4/04همچنین 

 عنوان که ایمسئلهباشد، دومین پذیری باالترین مشکل این افراد میاند که عدم مسئولیتامروزی دانسته

درصد بوده که در این عامل، عدم آگاهی از مسائل جنسی باالترین درصد  4/04نارضایتی زناشویی با  شده

 4/07پاسخگویان شرایط بد اقتصادی ) نظر ازسوم درصد( را به خود اختصاص داده است؛ عامل  1/00)

                                                           
ا استانداردسازی هتک عاملآمده است که ابتدا تکپایگاه اقتصادی و اجتماعی از تجمیع میزان درآمد، نوع منزل مسکونی، شغل، تحصیالت و میزان مهریه به دست  - 1

 شده و در راستای یک مقیاس قرار گرفته و سپس این عوامل با هم جمع شده و پایگاه اقتصادی اجتماعی را تشکیل دادند. 
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 سطح پایین درآمد و ناتوانی"درصد( است که در تضعیف بنیان خانواده اثرگذار است که از این عامل شاخص 

های مجازی را نیز بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است، نقش شبکه "زندگیهای در تأمین هزینه

 راحتیبههای مجازی از دنیای واقعی دور شده و افراد با ورود به شبکه چراکهرفت، در این بحث نباید نادیده گ

 2/40)ها را شکسته و یک زندگی پرتنش را بیافریند در این عامل خیانت زوجین به یکدیگر تواند حریممی

یان ه پاسخگوکند کباشد. در مرتبه بعدی عامل فردی )اختالالت رفتاری( نمود پیدا میتر میپررنگ (درصد

 توان به الگوپذیری غلط و کورکورانهو نهایتاً از بین عوامل اجتماعی می اندکردهاشارهبه اعتیاد اعضای خانواده 

درصد از پاسخگویان آموزش  0/01از دیگران را یکی از مسائل و مشکالت خانواده امروزی نام برد. همچنین 

 بنیان خانوادهاولین راهکار برای تقویت استحکام  عنوانبه های زندگی به جوانان را قبل از ازدواجمهارت

درصد  4/02، قبل از ازدواج زناشوییهای عمیق پیرامون مسائل درصد دادن مشاوره 7/03عنوان نموده و 

 3/72زایی و رفع مشکل بیکاری جوانان و درصد اشتغال 3/73کن کردن اعتیاد، جرم و بزه در کشور، ریشه

سازی نحوه صحیح استفاده از شبکه مجازی را راهکاری مناسب برای تقویت بنیان خانواده درصد فرهنگ

بین میزان » آزمون ضریب همبستگی اسپیرمنگراو و با توجه به های فیلیپ مکبا استفاده از تئوریدانند. می

و شدت « ود داردداری وجهای زندگی در خانواده و تحکیم بنیان خانواده رابطه معنیکارگیری مهارتبه

  (.H1 )فرض رابطه متوسط است

ه این کانجام گرفت  رگرسیون چندمتغیری برای تبیین عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده* و همچنین 

ی )یعن قبولقابلداری در سطح معنی گامبهگاماز مراحل روش تحلیل رگرسیون یعنی روش  هرکدام امر در

ها بیانگر در هرکدام از شاخص (R)شود. لذا ضریب همبستگی چندمتغیره درصد( نشان داده می 94حداقل 

نشانگر توضیح و  (2R)ضریب تعیین  حالدرعینباشد و شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته می

افه شدن ، با اضدیگرعبارتبهمتغیر وابسته از سوی عوامل و متغیرهای مستقل است تبیین تغییرات میزان 

یابد )یعنی یک رابطه واحد تحکیم بنیان خانواده افزایش می 03/2معادل  میزان رضایت زوجین،یک واحد 

ک یابد(. با اضافه شدن یمستقیم بین این دو متغیر وجود دارد که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می

یابد )یعنی یک میبنیان خانواده افزایش  واحد تحکیم 73/2معادل  میزان همبستگی اعضای خانواده،واحد 

با توجه به ه البتیابد(. دیگری نیز افزایش می ،رابطه مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد که با افزایش یکی

تر از پایینن )پایی اًها رابطه نسبتدر هرکدام از این شاخص (R)جداول فوق ضریب همبستگی چندمتغیری 

 تر)پایین پاییننیز در حد  (R Square)دهند و ضریب تعیین نشان می تحکیم بنیان خانواده( را با درصد 42

اری دنماید. طبق آزمون معنیها تعیین میرا مبتنی بر شاخص ن خانوادهتغییرات تحکیم بنیا درصد( 04از 

 .باشداز مراحل روش تحلیل رگرسیون معنادار می هرکداماین میزان در  معادله

 

 تبیین عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانوادهرسیون چند متغیری برای . رگ2جدول 

 R 2R 2R S.E F Beta متغیر

 43/2 34/42 97/3 77/2 24/2 44/2 همبستگی بین اعضای خانواده
 43/2 23/2 74/2 22/3 94/71 73/2- 
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 (Y) شاخصمعادله رگرسیون استاندارد )مدل خطي چندمتغیره(برای 

 

 

 

 

 

 

 

 تحکیم بنیان خانوادهتحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر 

درصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای حاضر در مدل تبیین  01توان گفت با توجه به مدل فوق می

 نشدهنیبیپیشگیرد که در این تحقیق درصد واریانس متغیر وابسته توسط عواملی صورت می 23گردیده و 

 .           است

 r=       r= 0.14        e=1-r        e= 0.86        e2= 0.74         R2= 1- e2        R2= 0.26 ضرایبمجموع 
 

 دلفي و پیمایشي روش درپژوهشي  سؤاالتاستنتاج بر اساس اهداف و 

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)عوامل عاطفی، اعتقادی عوامل تحکیم بنیان خانواده -7 سؤال

نظرات  و تفسیر وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبهنتایج با توجه به چگونه است؟  خانوادهکارشناسان حوزه منظر 

Z = Beta     Z 

Vi       i      Vi 

Z = Beta  Z  +  Beta  Z 
Y=  1  v1         2   v3 

( = تحکیم بنیان خانواده03/2) رضایت زوجین  

( 73/2همبستگی اعضای خانواده )   
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کنندگان به دادگاه خانواده زنجان، و با توجه به آمار مراجعه کارشناسان حوزه خانواده در چهار راند دلفی

 باشد.مشاهده شد تحکیم بنیان خانواده در سطح پایین می

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)عوامل عاطفی، اعتقادی انوادهعوامل تحکیم بنیان خ -0 سؤال

 درروش با استفاده از روش آماری، چگونه است؟ های خانواده شهر زنجانکنندگان به دادگاهمراجعهمنظر 

باشند. * ای( میدرصد از پاسخگویان زن )عوامل زمینه 4/17درصد از پاسخگویان مرد و  2/43پیمایشی 

درصد  4/47سال و  47-32درصد  2/43سال،  42درصد از پاسخگویان کمتر از  43ای( سن )عوامل زمینه

 73و  باشد. *سال می 47سال سن دارند و میانگین سنی در بین پاسخگویان  32از پاسخگویان بیش از 

تا  0درصد بین  2/31ای( دارند، سرشان کمتر از دو سال اختالف سنی )عوامل زمینهباهمدرصد پاسخگویان 

سر خود اختالف سنی )عوامل باهمسال  72درصد بیش از  2/2سال و  9تا  1درصد بین  2/02سال،  4

باشد. * میزان مهریه ماه می 4سال و  3ای( دارند و میانگین اختالف سنی زوجین در این پژوهش زمینه

 3/37سکه بهار آزادی بوده،  773پاسخگویان کمتر از  درصد از 4/33ای، فرهنگی و اجتماعی( )عوامل زمینه

های باشد. * سالسکه بهار آزادی می 042درصد از پاسخگویان بیش از  3/9سکه و مهریه  774-042درصد 

سال و  72-1درصد بین  2/03سال،  4درصد پاسخگویان کمتر از  2/32ای و عاطفی( ازدواج )عوامل زمینه

های ازدواج زوجین در این سال است و میانگین سال 72د پاسخگویان بیش از درص 2/02های ازدواج سال

زیر درصد پاسخگویان  2/1ای، فرهنگی و اجتماعی( باشد. * تحصیالت )عوامل زمینهسال می 4پژوهش 

درصد  4/3درصد پاسخگویان دارای مدرک لیسانس بوده و  4/47دیپلم، درصد دیپلم و فوق 2/42، دیپلم

 4ای، فرهنگی و اجتماعی( باشند. * تحصیالت همسر )عوامل زمینهلیسانس و دکترا میک فوقدارای مدر

درصد پاسخگویان دارای مدرک لیسانس  2/47دیپلم، درصد دیپلم و فوق 41، زیر دیپلمدرصد پاسخگویان 

درصد  2/47باشند. * شغل )عوامل اقتصادی( لیسانس و دکترا میدرصد دارای مدرک فوق 4/2بوده و 

 2/2دار و شغل درصد پاسخگویان خانه 2/43درصد کارگر،  73درصد شغل آزاد،  74پاسخگویان کارمند، 

 2/42درصد پاسخگویان کارمند،  4/04باشد. * شغل همسر )عوامل اقتصادی( درصد پاسخگویان پزشک می

دار و شغل خانهدرصد  2/03درصد کارگر روزمزد،  4درصد کارگر بخش خصوصی،  71درصد شغل آزاد، 

درصد پاسخگویان کمتر از  2/42باشد. * درآمد )عوامل اقتصادی( درصد پاسخگویان پزشک می 4/2همسر 

باشد. * درصد باالتر از شش میلیون می 1/07میلیون تومان و درآمد  1-4درصد  2/02سه میلیون تومان، 

درصد  4/0د استیجاری، درص 44درصد پاسخگویان شخصی،  44مسکونی )عوامل اقتصادی(  منزل

کنند. * و درصد پاسخگویان در منزل پدری زندگی می 2/9های سازمانی ساکن بوده و پاسخگویان در خانه

فرزند )عوامل  4-3درصد  4/2فرزند و  7-0درصد پاسخگویان  2/04درصد پاسخگویان فرزندی ندارند،  12

درصد پاسخگویان را  70را خود انتخاب کرده،  درصد از پاسخگویان همسرشان 4/42 ای( دارند. * وزمینه

اند )عوامل درصد از پاسخگویان را خود شخص با مشورت خانواده انتخاب کرده 2/42خانواده و همسر 

 ای(.زمینه

 4/43درصد پاسخگویان پایین )ناراضی(،  4/12* و همچنین میزان رضایت زوجین )عوامل عاطفی( در بین 

دهد میزان رضایت درصد باال )راضی( است؛ که این رقم نشان می 4/7و  درصد متوسط )تاحدی راضی(

( پایین و در سطح 4بوده که از میانگین نظری ) 42/0زوجین در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن 
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مساعی در امور خانواده )عوامل فرهنگی و اجتماعی( در بین نامطلوبی قرار دارد. * همچنین میزان تشریک

دهد میزان درصد باال است؛ که این رقم نشان می 4/74درصد متوسط و  2/04پاسخگویان پایین،  درصد 17

( 4بوده که از میانگین نظری ) 39/0در امور خانواده در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن  مساعیتشریک

طفی و اجتماعی( در بین پایین و در سطح نامطلوبی قرار دارد. * میزان همبستگی اعضای خانواده )عوامل عا

دهد میزان همبستگی درصد متوسط است؛ که این رقم نشان می 2/37درصد پاسخگویان پایین و  4/43

( پایین و در 4بوده که از میانگین نظری ) 32/0اعضای خانواده در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن 

درصد پاسخگویان  34ه )عوامل اجتماعی( در بین سطح نامطلوبی قرار دارد. * میزان اعتماد به اعضای خانواد

دهد میزان اعتماد به اعضای خانواده درصد باال است؛ که این رقم نشان می 4/0درصد متوسط و  2/43پایین، 

( پایین و در سطح نامطلوبی قرار 4بوده که از میانگین نظری ) 19/0در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن 

درصد  2/14های زندگی در خانواده )عوامل فرهنگی و اجتماعی( در بین مهارت ارگیریکبهدارد. * میزان 

های زندگی مهارت کارگیریبهدهد میزان درصد باال است؛ که این رقم نشان می 4/41پاسخگویان پایین و 

و در سطح ( پایین 4بوده که از میانگین نظری ) 37/0در خانواده در بین پاسخگویان پایین و میانگین آن 

 نامطلوبی قرار دارد.

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)موانع عاطفی، اعتقادی موانع تحکیم بنیان خانواده -4 سؤال

و  وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبهنتایج با توجه به چگونه است؟  کارشناسان حوزه خانواده شهر زنجانمنظر 

کنندگان به دادگاه خانواده زنجان، و با توجه به آمار مراجعه تفسیر نظرات کارشناسان حوزه خانواده زنجان

 باشد.مشاهده شد تحکیم بنیان خانواده در سطح زنجان پایین می

 دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از -)موانع عاطفی، اعتقادی موانع تحکیم بنیان خانواده -3 سؤال

 ،مطالعه مورد حجم نمونهبا توجه به چگونه است؟  های خانواده شهر زنجانکنندگان به دادگاهمراجعهمنظر 

یکی از مشکالت خانواده امروزی  عنوانبههای زندگی را در خانواده درصد از پاسخگویان ضعف مهارت 4/04

نارضایتی  شدهعنوانکه  ایمسئلهباشد، دومین پذیری باالترین مشکل این افراد میاند که مسئولیتدانسته

درصد( را  1/00درصد بوده که در این عامل، عدم آگاهی از مسائل جنسی باالترین درصد ) 4/04زناشویی با 

درصد( است که در  4/07پاسخگویان شرایط بد اقتصادی ) ازنظربه خود اختصاص داده است؛ عامل سوم 

ای هسطح پایین درآمد و ناتوانی در تأمین هزینه»ت که از این عامل شاخص تضعیف بنیان خانواده اثرگذار اس

های مجازی را نیز در این بحث نباید بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است، نقش شبکه« زندگی

ها تواند حریممی راحتی بههای مجازی از دنیای واقعی دور شده و افراد با ورود به شبکه چراکهنادیده گرفت، 

تر ( پررنگدرصد 2/40را شکسته و یک زندگی پرتنش را بیافریند در این عامل خیانت زوجین به یکدیگر )

کند که پاسخگویان به اعتیاد اعضای باشد. در مرتبه بعدی عامل فردی )اختالالت رفتاری( نمود پیدا میمی

به الگوپذیری غلط و کورکورانه از دیگران را توان و نهایتاً از بین عوامل اجتماعی می اندکردهاشارهخانواده 

 یکی از مسائل و مشکالت خانواده امروزی نام برد.

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)عوامل عاطفی، اعتقادی عوامل تحکیم بنیان خانواده -4 سؤال

 ها از بین عوامل تحکیم بنیان؟ بر اساس میانگین رتبهاندکدم کارشناسان حوزه خانواده در شهر زنجانمنظر 

دینی در اولویت دوم، عوامل  -کارشناسان: عوامل عاطفی در اولویت اول، عوامل اعتقادی ازنظرخانواده 
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فرهنگی در اولویت سوم، عوامل اقتصادی در اولویت چهارم و عوامل اجتماعی در اولویت پنجم قرار دارد 

 ن سایر عوامل به دست آورده است(.)بنابراین عوامل عاطفی، اولویت اول را در بی

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)عوامل عاطفی، اعتقادی عوامل تحکیم بنیان خانواده -1 سؤال

کنندگان به دادگاه خانواده از منظر مراجعه؟ اندکدم های خانواده شهر زنجانکنندگان به دادگاهمراجعهمنظر 

 از: اندعبارتراهکار  عنوانبهر تحکیم بنیان خانواده تأثیرگذارند در شهر زنجان، عواملی که د

 

 کنندگان. عوامل تحکیم بنیان خانواده از منظر مراجعه3جدول 

 درصد تجمعي درصد راهکار عنوانبهعوامل تحکیم بنیان خانواده 

 0/04 0/01 های زندگی به جوانان قبل از ازدواج آموزش مهارت

 4/39 7/03 قبل از ازدواج زناشوییهای عمیق پیرامون مسائل دادن مشاوره

 3/22 4/02 کن کردن اعتیاد، جرم و بزه در کشورریشه

 1/39 3/73 زایی و رفع مشکل بیکاری جواناناشتغال

 722 3/72 های مجازیسازی نحوه صحیح استفاده از شبکهفرهنگ

  722 جمع

 

های زندگی به جوانان را قبل از درصد از پاسخگویان آموزش مهارت 0/01های جدول فوق، بر اساس داده

های درصد دادن مشاوره 7/03عنوان نموده و  بنیان خانوادهعنوان اولین عامل برای تقویت استحکام ازدواج به

 3/73کن کردن اعتیاد، جرم و بزه در کشور، درصد ریشه 4/02، قبل از ازدواج زناشوییعمیق پیرامون مسائل 

سازی نحوه صحیح استفاده از شبکه درصد فرهنگ 3/72زایی و رفع مشکل بیکاری جوانان و درصد اشتغال

 دانند.مجازی را عواملی مناسب برای تقویت بنیان خانواده می

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)موانع عاطفی، اعتقادی موانع تحکیم بنیان خانواده -2 سؤال

سان: کارشنا ازنظر؟ از بین موانع تحکیم بنیان خانواده اندکدم اسان حوزه خانواده در شهر زنجانکارشنمنظر 

دینی در اولویت اول، موانع عاطفی و موانع اجتماعی در اولویت دوم، موانع اقتصادی در  -موانع اعتقادی

ر را ددینی، اولویت اول  -قادیاولویت سوم، موانع فرهنگی در اولویت چهارم قرار دارند )بنابراین موانع اعت

 بین سایر موانع به دست آورده است.

دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...( از  -)موانع عاطفی، اعتقادی موانع تحکیم بنیان خانواده -3 سؤال

 با توجه به جدول زیر، توزیع حجم نمونه؟ اندکدم های خانواده شهر زنجانکنندگان به دادگاهمراجعهمنظر 

کنندگان ها )موانع تحکیم بنیان خانواده( از منظر مراجعهبرحسب مسائل و مشکالت امروزی در خانواده

 از: ندعبارت

 کنندگانوامل تحکیم بنیان خانواده از منظر مراجعه. ع4جدول 

 موانع تحکیم 

 بنیان خانواده

 )مسائل و مشکالت(

 درصد هاشاخص
درصد 

 تجمعي
 درصد

 4/04 4/02 4/02 مسئلهحل  ضعف در
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 3/42 4/72 تعهد زوجین به یکدیگر و فرزندان زندگيهای مهارت

 3/40 1/73 آوریتاب

 3/24 3/07 صبر، گذشت و فداکاری

 722 0/01 پذیریمسئولیت

 های مجازیشبکه

 7/77 7/77 مشغولیت در شبکه مجازی

3/74 

 4/09 3/73 اعتیاد اینترنتی

 3/43 4/09 های اجتماعیدوستی

 4/97 2/40 خیانت زوجین به یکدیگر

 722 4/3 ازدواج مجدد همسر

 

 

 وضعیت اقتصادی

 1/72 1/72 بیکاری

4/07 

 2/71 7/1 تورم

 سطح پایین درآمد و ناتوانی در 

 های زندگیتأمین هزینه
0/37 9/42 

 3/32 9/00 کاهش سطح رفاه خانواده

 3/93 73 خانوادهضعف در مدیریت مالی 

 722 0/4 چشمیگرایی و چشم همتجمل

 3/70 3/70 سرباهمروابط ضعیف و غیرصمیمانه  

4/04 

 

 

 

نارضایتي از زندگي 

 زناشویي

 7/00 2/9 گذران فراغت انفرادی هریک از زوجین

 3/09 4/2 عدم تفاهم زن و شوهر

 4/44 ¼ اختالف در اعتقادات مذهبی و باورهای دینی

 4/42 72 نارضایتی جنسی

 7/24 1/00 عدم آگاهی از مسائل جنسی

 4/33 3/77 کاهش نقش حمایتی مرد در خانواده

 0/90 2/2 نادیده گرفتن جایگاه هریک از زوجین

 
 4/93 4/0 ترک منزل توسط هریک از اعضای خانواده

 722 4/4 عدم مشارکت و همکاری در خانواده

 رفتاریاختالالت 

 

 

 )مشکالت فردی(

 4/02 4/02 عدم بلوغ فکری هر یک از زوجین

1/77 

 4/37 07 اعتمادی و بدبینی، بیسوءظنشک و 

 4/30 0/7 بزهکاری فرزندان

 9/19 3/02 اعتیاد به مواد مخدر و الکلی

 3/34 4/74 غیرتیعفتی، بیبی

 2/94 4/3 جویی و تحقیرعیب

 722 4/1 ها و هنجارهاعدم رعایت ارزش

 اجتماعي
 2/02 2/02 طالق در اطرافیان

 2/17 37 الگوپذیری غلط و کورکورانه از دیگران 4/0

 722 4/43 اختالف فرهنگی و طبقاتی

 722  122  جمع
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 عنوانبههای زندگی را در خانواده درصد از پاسخگویان ضعف مهارت 4/04های جدول فوق، بر اساس داده

دومین  باشد،پذیری باالترین مشکل این افراد میاند که مسئولیتیکی از مشکالت خانواده امروزی دانسته

درصد بوده که در این عامل، عدم آگاهی از مسائل جنسی  4/04نارضایتی زناشویی با  شدهعنوانکه  ایمسئله

پاسخگویان شرایط بد اقتصادی  ازنظر( را به خود اختصاص داده است؛ عامل سوم درصد 1/00باالترین درصد )

سطح پایین درآمد »درصد( است که در تضعیف بنیان خانواده اثرگذار است که از این عامل شاخص  4/07)

مجازی  هایبیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است، نقش شبکه« های زندگیو ناتوانی در تأمین هزینه

های مجازی از دنیای واقعی دور شده و افراد با ورود به شبکه چراکهرا نیز در این بحث نباید نادیده گرفت، 

ها را شکسته و یک زندگی پرتنش را بیافریند در این عامل خیانت زوجین به یکدیگر تواند حریممی راحتیبه

کند که باشد. در مرتبه بعدی عامل فردی )اختالالت رفتاری( نمود پیدا میتر میدرصد( پررنگ 2/40)

لط توان به الگوپذیری غو نهایتاً از بین عوامل اجتماعی می اندکردهاشارهخگویان به اعتیاد اعضای خانواده پاس

 و کورکورانه از دیگران را یکی از مسائل و مشکالت خانواده امروزی نام برد.

 

 گیریبحث و نتیجه

رویکرد کارکردگرایی و  طبق گفت توانآماری و تئوریکی پژوهش حاضر می هاییافته به استناد با ترتیب بدین

تحقیق )متغیرهای  در اصلی مستقل کننده متغیر وابسته: )تحکیم بنیان خانواده( و متغیرهایهای تبییننظریه

های آبراهام مازلو، تالکوت پارسونز/ های پیتررُسی و همکاران/ متغیر رضایت زوجین: تئوریای: تئوریزمینه

تئوری امیل  متغیر همبستگی بین اعضای خانواده: آلن بیرو/ تئوری خانواده: ورام در مساعیتشریکمتغیر 

 تئوری های زندگی در خانواده:مهارت کارگیریبهمتغیرِ  تئوری رابرت پوتنام؛ متغیر اعتماد به خانواده: دورکیم/

جامعه را نظامی دارای با توجه به مکتب کارکردگرایی، کارکردگرایان  -7که:  گرددمی گراو( مالحظهفلیپ مک

نظر م ارگانیک بین جامعه و ارگانیسم زنده است. از این دانند. این دیدگاه مبتنی بر تمثیلو ترتیب می نظم

قای برای ب شماری است که هر یک باید کارکردهایی خاص رابی جامعه یک سیستم متشکل از اعضا و اجزای

کارکردهای اعضای  ای است کهنظم اجتماعی پدیده انجام دهد و کلی سیستم و دیگر اجزا و اعضای آن

ر این دهد. کارکردگرایان بمی مرتب و در سلسله مراتبی خاص به هم پیوند مختلف این سیستم را به صورتی

نظام سیاسی، مذهب و  سازنده یک جامعه، نهادهایی چون نظام خانواده، نظام اقتصادی، باورند که اجزای

ای وجود نخواهد داشت ها، جامعهو منظم آن اند که بدون کارکردهای ضروریرشیآموزشی و پرو هایسازمان

هادها ن حیات و بقای کل سیستم اجتماعی است. همه این نتیجه فقدان یا اختالل این اجزاء، به خطر افتادن و

 ازه، قابلیتاند ها جهت ایفای نقش مشخص خود بایدیک از آن اند و هردارای ارتباط متقابل )اجزای سیستم(

 سیستم اجزای عمل کند که با اجزای دیگر سازگار باشد. ناسازگاری ایگونهبهو ساختمان مناسب داشته و 
اصلی سازگاری اجزای سیستم،  تضاد بین اجزا، باعث نابودی آن خواهد شد. ضامن و تجزیه آن موجب اجتماعی،

در  کههنگامیکارکردگرایی،  رویکرد بنابراین در؛ های مشترک استدر ارزش وفاق( آهنگی و)همسازواری 

 هاییشود. این وضعیت به خانوادهشود، نظام خانواده دچار کژکارکردی می کارکردهای خانواده اختالل ایجاد

اجتماعی در محیط خانوادگی  ها و باورهای فرهنگی و رفتارهایشود که در ایجاد و تثبیت ارزشاطالق می

 نشان آشفته و ریختههمبه هایخانواده قالب در را سامانیبی از حالتی کژکارکرد وادهان، خاندخوردهشکست
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 دارد جروا بدرفتاری و خشونت و ناشایست رفتار درگیری، و برخورد یکدیگر، به توجهیبی آن در که دهدمی
 (.7492 ادواردز،  و کارتی )مک

 و داده دست از را خود کارکردهای برخی ایرانی سنتی خانواده جامعه، اجتماعیِ شرایطِ تأثیر تحت ازآنجاکه

و تحکیم بنیان خانواده  شده مواجه چالش با هاآن ساختاری تعادل و کرده تغییر آن کارکردهای اینکه یا

 واملیع بر اساس هانقش تقسیم سنتی، جوامع هایویژگی کارکردگرایان ازنظر طورکلیبه است. یافتهکاهش

 هانقش توزیع جدید، جوامع در کهدرحالی است انتسابی خصوصیات کل در و نسب و اصل جنس، سن، مثل

 بیاکتسا خصوصیات با... و تخصص و تجربه مهارت، آموزش مثل هانقش آن برای الزم خصوصیات مبنای بر

 را خانواده همبستگی که است سازوکاری متضمن جنس، بر اساس نقش تقسیم " پارسونز" زعم به. است

 وضعیت ایجاد از درنتیجه و انجامدمی والدین بین تکالیف به هاجنسیت میان نقش اختالف زیرا؛ کندمی پایدار

 شوهرش با همسان شغلی موقعیت از اجتماعی زندگی در زن چنانچه مثالً) کندمی جلوگیری هاآن بین رقابت

 نظر به و (کندمی ایجاد را خانوادگی هاینابسامانی و شودمی کشیده هاآن بین رقابت به امر این باشد برخوردار

 داده دست از را خود دینی و سیاسی تولیدی عملکردهای تمام خانواده صنعتی توسعه فرایند در "پارسونز"

 دیگر و خانواده بین آموزش و اقتصادی عملکردهای و است شده مبدل مصرف و سکونت واحد به صرفاً و

مؤثر در کاهش  عوامل از تواندمیفقدان این کارکردها در خانواده  (.7437 )ساروخانی،  است شدهتقسیم نهادها

ر د زوجین برای را الزم هایانگیزه تواندمیوجود این کارکردها  که معنا ینا به باشد، تحکیم بنیان خانواده

 و اجتماعی نظام نظریه بر اساس سازد. فراهم آن مناسب فرهنگی الگوهای و خانواده بقای و حفظ

 چهار از یک هر فقدان در رادر کاهش و عدم تحکیم بنیان خانواده  تأثیرگذار عوامل "پارسونز" کارکردگرایی

  :کرد تبیین توانمی خانواده اصلی کارکرد

 در هم توانمی را مورد این شود؛ مواجهه چالش با اجتماعی محیط با خانواده سازگاری کارکرد کهوقتیف. ال

 معیشتی ازلحاظ نتواند خانواده وقتی چنانچه. کرد بررسی خانواده نظام هنجاری زمینه در هم و مادی زمینه

 هجامع دیگر نهادهای فشار نظیر) شود دارتنش جامعه نهادهای دیگر با رابطه در اینکه یا و کند حفظ را خود

 یشغل فرسودگی. یابدمی افزایش طالق برای آمادگی و شده سست خانواده نظام ،(آن کارکردهای حذف برای

 شتربی فعالیت به مجبور را خانواده افراد تواندمی معیشت سختی زیرا گیرد،می قرار دسته این در زوجین

 مواجه چالش با راتحکیم بنیان خانواده  تواندمی آن از ناشی هایخستگی و امر این و کند خانه از بیرون

 کند.

 مطلوب اهداف به نتواند خانواده و شود مواجهه مشکل با هدف به دستیابی کارکرد در خانواده که زمانی -ب

 اهداف به دررسیدن را نیروهایش و هاتوانایی نتواند خانواده که شودمی محقق زمانی امر این یابد؛ دست

 زا را خانواده تواندمی زوجین روانی -یجسم سالمت نبود مانند مواردی. کند بسیج آن برای شدهتعیین

 کند. دور موردنظر اهداف به رسیدن

 قوانین که شودمی ظاهر هنگامی مسئله این شود؛ اختالل دچار خانواده انسجامو  یگانگی کارکرد وقتی. ج

 موردی در توانمی را آن نمونه دهند،یم دست از را خود اجرای ضمانت خانواده هنجاری ضوابط و حقوقی

 این در. شودمی مختل هانقش تقسیم هنجاری نظام و خانواده در جنسیتی هاینقش که نمود وجوجست

 سرمایه. بود واقعی طالق سپس وفروپاشی خانواده  افزایش و خانواده در اختالف منتظر  بایستی صورت

 گیرد.می قرار کارکرد این در آن اجتماعی نظم و خانواده اجتماعی
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 فظح برای الزم هایانگیزه و الگوها ایجاد از و بیندمی آسیب خانواده فرهنگی الگوهای نظام کههنگامی -د

-نمی خانواده نظام استحکام و بقا برای ایانگیزه مرد و زن صورت این در ؛ماندبازمی خانواده نظام بقای و

 گردند.می پیوند این گسستن برای آماده اختالفی کمترین آمدن وجود به با لذا و شناسند

 پیشنهادات

پاسخی به نیازهای فطری انسان است و اهداف مهم و ارزشمندی در این پیوند نهفته  ییپیوند زناشوو  ازدواج

برخی از اهداف دستخوش تغییرات زیادی شده است و این امر تا  متأسفانه، است اما با تغییر نگرش جوامع

ده متعادلی که خانواده امروز ایرانی با خانوا. است قراردادها را تحت شعاع خود حدودی تحکیم بنیان خانواده

 هاینتس بعضی گرفتار هنوز سویک از ،این خانواده. باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد

 هایتفاوت انکار مانند مدرن هایآموزه دیگر سوی از و بوده زنان به ظلم و عدالتیبی مانند گذشته غلط

ه ب ار کیان خانواده حتی و ثبات سالمت، دنیایی، هایلذت اصالت و فردگرایی ها،نقش اختالط جنسیتی،

عوامل و  ازجمله. عوامل و موانع متعددی به وجود آورده استبرای جامعه های جدی خطر انداخته و آسیب

یا  دینی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ، در تحکیم بنیان خانواده، سرزندگی -موانع عاطفی، اعتقادی

های دینی، اخالقی و انسانی ارزشو اید بین خانواده و توسعه، تعامل برقرار کرد مؤثرند که ب فروپاشی آن

 سعادتمندی در مهمی خانواده، نقش و بقای تشکیل نحوه چراکه ها را حفظ و تقویت نمودحاکم بر خانواده

بسیار کوشید. بدین ترتیب تحکیم  های خانوادگیبنیان تحکیم و باید در دارد هاملت و و پیشرفت جوامع افراد

 لغزش و هایی است که ارتباط بین اعضای خانواده را محکم و ناگسستنی و ازراهکار درگروبنیان خانواده 

 خانواده در معاشرت حُسن، ازدواج بودن مقدمات درست و در وهله اول ازدواج کند.لرزش آن جلوگیری می

 از خانواده جایگاه به شود، توجهمی تعیین اخالقی هایدستورالعمل و حقوقی مرزهای دو محدوده در که

 در که است احترامی درگرو افراد، شخصیت و حفظ حرمت است، روابط در تنظیم گام اولین که اعضا سوی

 کسانی که سوی از خصوصاً  مسئله این رعایت گردد، دارای اهمیت زیادی است.می ظاهر انسان از برخوردها

 خانواده آن مصداق بارزترین که شد خواهد گرمی روابط و دوستی استحکام باعث دارند الفت و انس باهم

 و رازداری فضای خانواده، صداقت در حاکمیت گذشت، و عفو روحیه زندگی، در بردباری و صبر .است

 تحکیم دیگر عواملقناعت و... ، از  رعایت و اسراف از دوری الهی، کیفر از تکبر، ترسبی و آرام مشی وفاداری،

-هستند. در این پژوهش نیز عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده از منظر کارشناسان و مراجعه خانواده بنیان

شد  وتحلیلتجزیهآوری و های دلفی و پیمایشی جمعکنندگان به دادگاه خانواده زنجان، به ترتیب به روش

 ردهای تحقیقات پیشین های پژوهش حاضر و یافتهیافته، نتایج و سؤاالتکه با توجه به اهداف، فرضیات، 

های خانواده، از طریق تقویت روابط اعضای خانواده و ترویج ارزش برای حفظ نهاد تحکیم بنیان خانواده، زمینه

 کاربردی زیر اشاره و پژوهشی پیشنهادات از خیبه برخانوادگی و استمرار مطلوب کارکردهای مهم خانواده، 

 -4تأکید بر استمرار و حفظ خانواده طبیعی،  -0سرمایه،  یک عنوانبه اهمیت و توجه به خانواده -7شود: می

تحکیم باورهای  -4رعایت مرزهای رفتاری و عاطفی درون خانواده و بیرون آن،  -3تحکیم ساختار خانواده، 

ها در کنترل استفاده از رسانه -2ها، استمرار و تحکیم روابط خویشاوندی و حمایت آن -1دینی در خانواده، 

 -72فرد،  هر شخصیت و کرامت و انسانی روابط حفظ و توجه -9اهمیت به نقش زن در خانواده،  -3خانواده، 

خانواده،  در همکاری و تعاون -70رضایت زوجین از یکدیگر در زندگی مشترک،  -77های اجتماعی، حمایت
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 -74زایی پایدار، رفع مشکل بیکاری جوانان و اشتغال -73ور، کن کردن اعتیاد، جرم و بزه در کشریشه -74

 آموزش شیوه -71های زندگی و اجتماعی به جوانان در قبل و بعد از ازدواج، های اجباری مهارتآموزش
ها و مشکالت ها با یکدیگر در بروز بحرانو مسائل زناشویی برای زوجین و نحوه برخورد آن همسرداری

ای هها و رسانههای آموزشی مدارس، دانشگاهدینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در کالس -عاطفی، اعتقادی

 -ها پیرامون مسائل عاطفی، اعتقادیهای عمیق متعدد به خانوادهدادن مشاوره -72عمومی و اجتماعی، 

رایگان پیرامون های عمیق و ارائه مشاوره -73 دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در قبل و بعد از ازدواج،

شناسی و برطرف نمودن مشکالت عاطفی و خانوادگی و اجتماعی مسائل زناشویی، حقوقی، تربیتی، روان

به وجود آوردن نهادی جهت صیانت و  -02ها، های دینی، اعتقادی و فرهنگی به خانوادهآموزش -79ها، آن

های مجازی نحوه صحیح استفاده از شبکهسازیِ مدیریت فضای مجازی و فرهنگ -07ها، حمایت از خانواده

 -04ها، شناسی شبکه اجتماعی برای اعضای خانوادههای آسیببرگزاری کارگاه -00ها، در کانون خانواده

شعائر اسالمی و ایرانی از  زنده کردن -03ها، ارائه کاتالوگ و بروشورهای رایگان آموزشی به اعضای خانواده

های های فرهنگی اجتماعی از طریق رسانهرسانی برنامهاطالع -04 ها،خانواده های بلندمدت بهطریق آموزش

های تلویزیونی از زندگی افراد موفق و سرشناس در حوزه ساخت سریال -01ها، عمومی جهت اطالع خانواده

تصادی اصالحات اق -02ها، ها در جهت تحکیم بنیان خانوادهو آموزش زندگی سالم از طریق رسانه خانواده

یان برای تقویت بن سازوکارهایییافتن  منظوربهتبادل تجربه با سایر کشورها  -03و مبارزه با تورم و گرانی، 

-بومی آموزشی هایدوره طراحی -42تشکیل بانک اطالعاتی در حوزه خانواده،  -09خانواده و پیشرفت زنان، 

خانواده سالم و مستحکم،  ٔ  درزمینهس و غیره های دولتی، قضایی، نیروهای پلیشده برای کارمندان سازمان

 -40، "خانواده های تحکیم بنیان خانواده سالم و روش" زمینه درگر برای تدریس آموزش آموزش -47

 -44های پیش و پس از ازدواج، به محتوای آموزشی کالس "خانواده تحکیم بنیان "مباحث  واردکردن

 خانواده و تحکیم بنیان خانواده. زمینه دربرگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق 

 

 تعارض منافع
 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 منابع

ب علوم انسانی تهران. سازمان مطالعه و تدوین کت ایرانی.شناسی خانواده جامعه(. 7431-39)تقی.  آزاد ارمکی.

 ها )سمت(.دانشگاه
تهران.  دوران معاصر. در خانواده تأکید بر نقش. ساختار و کارکرد خانواده. با شناسیجامعه (.7421اعزازی. شهال. )

 . 1انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. چاپ 
 نی. نشر تهران. قاضیان. ترجمه: حسین خانواده. مطالعات بر یدرآمد (.7433برناردز. جان. )

 09نگاری معناشناختی از یک واژه کلیدی جامعه سالم. (. مردم7424بیوک محمدی. زرنگی. )

 نور.  پیام تهران. انتشارات خانواده. شناسیجامعه(. 7423اهلل. ) نعمت تقوی. 

 هشتم. چاپ سمت. تهران. انتشارات شناسی.جامعه هاینظریه(. 7421-32-32غالمعباس. ) توسلی.
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 نشر مرندیز. بامشاد. مشهد. شناسی.های جامعهمدی بر مکاتب و نظریهآدر(. 7434تنهایی. حسین ابوالحسن. )

 فروپاشی(. یا ایران )گذار در خانواده و تجددگرایی شدن. (. جهانی7432) عالیه. شکربیگی. حسین ابوالحسن و تنهایی.

     .41-44 (:72). شناسیجامعه فصلنامه

-بررسی و نقد کتاب خانواده در قرن بیست شناسان شرق و غرب.خانواده در آثار جامعه(. 7494حاتمی. علی. )

صفحه. فصلنامه نقد  923شناسان ایرانی و غربی )لبیبی. محمدمهدی. تهران. نشر علم. ویکم از نگاه جامعه

 (3 و 4)7 ب. علوم اجتماعی.کتا
 خانواده فرساینده عوامل و مقوّم عوامل زمینه در خانواده مطالعات (. فراتحلیل7494دم. فاطمه. )مق حاجیان

 49-7(: 7)4 .زنان نامه. پژوهشایرانی

نداز اخانواده مستحکم. موضوع سند چشم یطراحی الگو(. 7494-91مقدم. فاطمه و همکاران. ) اجیانح

 . 329-920. خانواده و زن  هجری شمسی. جمهوری اسالمی ایران در افق

های سالمت خانواده و ارائه مدل مفهومی خانواده سالم (. شاخص7493-91خدادادی سنگده و همکاران. )

 . 32-04(: 4)72. شناسی و دینروان .اسالمی ایرانی

 -فصلنامه فرهنگی .های سازگاری بر تحکیم خانواده(. سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه7492خطیبی. اعظم. )
 .47-2(: 30)70 .بیتی زنان و خانوادهتر

 تهران. انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی. شناسی خانواده.آسیب(. 7432خنیفر. حسین. )

 ترجمه:  باقر پرهام. تهران. انتشارات مرکز. اجتماعی. کار درباره تقسیم (. 7437دورکیم. امیل. )

 .73و  0چاپ دانشگاه تهران. چاپ  تهران. مؤسسه انتشارات و نامه.لغت(. 7422-32دهخدا. علی اکبر. )

 حسین بهروان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. شناسی.درآمدی بر جامعه (.7423رابرتسون. یان. )
تهران. ترجمه:  محمدصادق مهدوی.  منزله ساختاری در مقابل جامعه. خانواده به(. 7412باوم. هایدی. )روزن

 شگاهی. چاپ اول.مرکز نشر دان

 ترجمه: محسن ثالثی تهران. انتشارات علمی. شناسی در دوران معاصر.های جامعهنظریه (.7432ریتزر. جورج. )
فصلنامه فرهنگ مشاوره و  .شناسی(. سالمت خانواده از نگاه جامعه7494البنین. )زارعان. منصوره و چابکی. ام

 714-737(: 02)4 .نیدرماروان

 تهران. انتشارات سروش. شناسی خانواده. ای بر جامعهمقدمه (.7421-22باقر. )ساروخانی. 

  42-09(: 70). عه و سیاستفصلنامه زن در توس .زن. قدرت و خانواده. (7437باقر. ) ساروخانی.

و  ریزی استان زنجان. معاونت آمار. زنجان. سازمان مدیریت و برنامه7494آماری استان زنجان در سال سالنامه 

 اطالعات.

 ترجمه: حمید الیاسی. تهران. نشر مرکز. شناسی تاریخی خانواده.جامعه(. 7422-24و  33مارتین. ) سگالن.

 انتشار. سهامی تهران. شرکت خانواده. و زنان شناسیجامعه(. 7432محمدتقی. ) شیخی.

جلسه  های تحکیم و تعالی آن.اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست(. 7433شورای عالی انقالب فرهنگی. )

های مجلس شورای به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان. مرکز پژوهش 2/3/7433مورخ  413شماره 

 اسالمی.

فصلنامه خانواده.  متخصصان دیدگاه بر اساس سالم خانواده مدل تدوین .(7494-93صادقی. مسعود و همکاران. )
 71(: 7)4 .نی خانوادهدرمامشاوره و روان

 تهران. نشر نی. چاپ اول. شناسی خانواده در ایران.ای بر پژوهش در جامعهمقدمه(. 7494عبدی. عباس. )
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 02-7(: 7)0 .زنان شناسیجامعه .بررسی عوامل اختالفات خانوادگی  (.7492عنایت. حلیمه و همکاران. )

 تهران. نشر منصوری. شناسی اجتماعی. خانواده و طالق.آسیب(. 7420فرجاد. محمدحسین. )

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .بررسی کارآمدی نظریه کارکردگرایی (.7439اهلل. )فصیحی. امان

7(0:) 747- 729. 

 .فرهنگی و اجتماعی راهبرد فصلنامه .طالق در زنجان به نگرش بین نسلی (. بررسی7497گیالن و همکاران. ) فالحی

7(0 :)749-741 

. مطالعات گذاری اجتماعیسیاست برای مبنایی خانواده. وضعیت سنجش های(. شاخص7493قاراخانی. معصومه. )
 739-704(: 0)00 شناختی.معهجا

 جا. انتشارات بهمن برنا.بی حقوق مدنی خانواده. (.7427کاتوزیان. ناصر. )

نشر آگه. چاپ  تهران.  مخبر.  ترجمه:  عباس هابرماس.مدرن: از پارسونز تا  اجتماعی نظریه(. 7437کرایب. یان. )

 دوم.

ترجمه:  فرهنگ ارشاد. تهران.  شناسی.جامعه یبنیاد یهانظریه(. 7423-34و روزنبرگ. برنارد. ) لوئیس کوزر.

 نشر نی.

 و علمیتهران. انتشارات  ثالثی. محسن ترجمه: شناسی. جامعه بزرگان اندیشه و زندگی (.7432لوئیس. ) کوزر.
 فرهنگی.

انتشار محدود. وزارت کشور. تهران.  مسائل اجتماعی ایران از دیدگاه مردم تهران.(. 7432گروه پژوهشی آینده. )

34-32 

 ویدا ناصحی بهنام. تهران. بنگاه ترجمه:  و نشر کتاب. ترجمه: خانواده و جامعه.(. 7440ویلیام. جی. ) گود. 

 منوچهر صبوری. تهران. نشر نی. سی.شناجامعه(. 7421گیدنز. آنتونی. )

 ترجمه:  محسن ثالثی. تهران. نشر مرکز. مدرنیت.ی پیامدها(. 7433آنتونی. ) گیدنز.

تهران. نشر علم.  شناسان ایرانی و غربی.ویکم: از نگاه جامعهخانواده در قرن بیست(. 7494لبیبی. محمدمهدی. )

 چاپ اول.

شناسی رفتار شناسی و روانجامعه -شناسی اجتماعیلیسم. مبانی روانوندا(. 7434تبریزی. علیرضا. )محسنی
 تهران. انتشارت آن. شناسی و کژرفتاری اجتماعی.وندالیستی در مباحث آسیب

 های علمیهحوزه مدیریت تلخیص. قم. مرکز و برگردان گاردنر. ویلیام خانواده علیه جنگ(. 7432معصومه. ) محمدی.
 زنان. تحقیقات و مطالعات  دفتر خواهران

نامه فصلنامه پژوهشهای ایرانی. (. الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده7494. )کبیو سید محمدی.-
  742-777(: 0)4 زنان.

 دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور.دفتر امور آسیب(. 7434معتمدی. هادی. )

محمدمهدی لبیبی.  ترجمه:  خانواده. مطالعات در کلیدی مفاهیم(. 7492ادواردز. ) روزالیند و کارنی. جین ریبنزمک

 .تهران. انتشارات علم

 دانژه.  ترجمه: محمدمهدی شریعت باقری. تهران. انتشارات موفق. خانواده(. 7433گراو. فیلیپ. ) مک

اجتماعی و تعاون. و بهنام. تهران. دانشکده علوم  جمشید و ازدواج. خانواده شناسیجامعه(. 7443میشل. آندره. )

 ترجمه:  فرنگیس اردالن. دانشگاه تهران.

 تهران. انتشارات امیرکبیر. خانواده و خانواده درمانی.(. 7424مینوچین. س. )



  303 |                                                                                 1شماره   |          3دوره   |         0020   بهار   |فصلنامه خانواده درمانی کاربردی         
  

 .ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانیهای ناظر بر زمینه(. فراتحلیل کیفی پژوهش7493نظری. حامد و همکاران. )
 743-724(: 34) 70. وادهزن و مطالعات خان

فصلنامه مطالعات زنان و خانواده. پژوهشگاه استحکام خانواده. طهورا.  (. عوامل تحکیم و7439و  97نوری. اعظم. )
 .734 -723. ی و مطالعات فرهنگیعلوم انسان
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Sociological analysis and interpretation of factors and barriers 

to strengthening (consolidation) the foundation of the family  
(From the perspective of experts and clients refer to the family court of zanjan) 

 

 
Roghayeh. Abbasi 1, Robabeh. Pourjabali* 2 & Khadijeh. Zolghadr3  

 

 

Abstract 
Aim: The purpose of the current research was to analyze and sociologically 

interpret the factors and obstacles of strengthening the family foundation from the 

perspective of experts and those referring to the family court of Zanjan city. 

Methods: The current research was a survey that was conducted through a 

questionnaire with the Delphi technique and in-depth interviews with semi-

structured sampling, and a survey method with simple random probability 

sampling, as well as by collecting library and field information. Results: The 

results indicate that: According to experts, emotional factors, belief factors, 

cultural factors, economic factors, social factors, as well as belief barriers, 

emotional barriers, social barriers, economic barriers and cultural barriers in 

strengthening the foundation, respectively. Conclusion: Families are effective. 

There is also a direct and significant relationship between gender, how to choose 

a spouse, couple satisfaction, joint efforts in family affairs, solidarity of family 

members, the level of trust between family members and the level of family life 

skills and strengthening the family foundation. 

 

Keywords: strengthening family foundation, couple satisfaction, joint efforts in 

family affairs, family trust, solidarity of family members, life skills. 
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