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 مقدمه

-دگرگونیخانواده، مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، همگام با تحوالت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، دچار 

اگرچــه در طول تاریخ و همگام با تغییرات عمده اقتصادی، اجتماعی، سیاســی جوامع، »هایی شده است. 

هــای و دگرگونی والتشود اما دنیای مدرن معاصر، تحتغییراتی هرچند آرام و بطیء در خانواده دیده می

پیرامون ازدواج و نهاد خانواده به وجود آورده ها و باورهای مردم ها و نگرشمتعدد و پرســرعتی را در ارزش

سرعت و اهمیتِ اتفاقاتی که در زندگی شخصی، دنیای امروز، بهالت کدام از تحوکه شاید هیچطوریاســت. به

نماید تغییراتی می 3منداســت، نباشــد. آنچه موضوع خانواده را مسئله روی دادنازدواج و خانواده در حال 

عنوان یک مورد ه تداوم ازدواج و تعهدات زوجین صورت گرفته اســت. تعهد در ازدواج بهاست که در حیط

 یافت دیگر روابط انواعو در های فردی، اجتماعی و حقوقی بوده خاص از تعهد اســت که شامل پیچیدگی

 (.3334؛ ناک، 3332، آدامز و جونز « )شودنمی

اداری الشعاع قرار گرفتن تعهد و وفسو و از سویی دیگر، تحتیکارزشمند شدن تغییرات مرتبط با مدرنیته از  

عنوان عواملی دیگر برای تحوالت روابط و مناسبات عاطفی درون خانواده، در نظر گرفته تواند بهزناشویی، می

جامعه فردگرایانه سیال مــدرن، تعهدات بلندمدت را به »شود. باومن، در تبیین این تحوالت معتقد است، 

ارزش و بی بینانهری کمیاب، التزام بلندمدت را به توقعی نادر و وظیفه مســاعدت متقابل را به قولی غیرواقعام

ه ای کگونه پیوند دائمی و پایداری وجود ندارد و هرگونه رابطهبدل کرده است. در زندگی سیال مدرن هیچ

 سادگی با تغییر شرایط اینا حد امکان و بهدهیم باید بســیار سست باشد و تما برای مدتی آن را ادامه می

عقیده دارد که تغییرات اجتماعی در تاروپود زندگی مدرن »(. استونز، 4224د )باومن، فسخ باشرابطه قابل

 (.3131)استونز، « تنیده شده است که نمایانگر فعال بودن جامعه است

پذیری مناسبات درونی آن، نشان از آسیبپیامدهای این تحوالت فرهنگی اجتماعی در حیطه خانواده و 

و افزایش تعداد زیســت های دیگری همچون ازدواج سفید در کنار واقعیت»ازپیش این نهاد دارد. بیش

آمدن یک تغییر یا تحول جدی در نظم خانواده ایرانی  وجود مجردی در بیــن جوانان همه و همه، بیانگر به

 تالدهد امروزه یکی از مشــککه تحقیقات نشان میطوریایرانی هستند بهو روابط متعهدانه انســان امروز 

ای هتواند ضامن پایبندی طرفیــن به نظــام خانواده و تحکیم بنیانزوجین، فقدان وجود تعهدی است که می

مانه ها در جامعه امروزی، برای حفظ روابط صمیخانواده گردد. شــواهد فراوانی گویای آن هســتند که زوج

؛ عباسی، 3133یگانه مهر، ؛ 3133نژاد و فرزاد، رستمی، نوابی« )اندفراوانی مواجه التو دوستانه، با مشک

3133 .) 

بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار ( نشان داد 3132در این بین پژوهش خورشیدی گلوجه و همکاران )

 بین، سبک زندگی پایدار این جود دارد که درهای روستایی همبستگی واجتماعی در سطح خانواده-اقتصادی

عد اقتصادی بها داشته است. در نقطه مقابل نیز، سبک ُ بیشترین همبستگی را با پایداری اقتصادی این خانواده

همچنین بر اساس  ؛ها در همبستگی را با توسعه پایدار آنها داشته است ترین زندگی پایدار خانوادهالبا

 نقش بر تأکید خانواده، با تغییرات شناسی(، با عنوان، آسیب3132زاهدانی و کاوه )های پژوهش زاهد یافته

 هم و تتعامال خود نوبهبه شدن فرهنگیجنسی، جهانی تمایالت و جنسیتی تعامالت فرهنگی بر شدنجهانی
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 گراییهم سمت به شتابان آهنگی با تغییرات این جهت حرکت و کرده مواجه دگرگونی با را جنسی تمایالت

 (، در پژوهش خود با عنوان، بررسی3132جهانی دولت آباد ) .است مرکز پیرامون مصطلح معنای در مرکز با

ه گیدنز، به دنبال پاسخ به این سؤال بود ک ناب رابطۀ مفهوم با ایران در زناشویی روابط واقعیتِ انطباق میزان

 نزیگید ناب رابطۀ گیریشکل ایده از توانمی آیا ان،ایر امروز جامعه در زناشویی روابط واقعیت به توجه با

 یِ درصد میانگین با گیدنز موردنظر ناب نمود؟ نتایج این پژوهش نشان داد که، رابطۀ دفاع جامعه این در

 وضعیت توصیف برای مناسبی تعبیر( %68 از بیش درصدیِ میانگین با سنتی رابطۀ مقابل در) %14 به نزدیک

 مختلف ابعاد برای آمدهدستبه نمرات توازن عدم به توجه با و آوردنمی فراهم ما جامعه در زناشویی روابط

 در نامتوازن نگرشی هایترکیب در باید را جامعه این اصلی شاخصۀ که نمود اذعان توانمی زناشویی روابط

 .نمود خالصه زناشویی خصوص

رمانتیک در میان چندین فرهنگ مختلف مانند انواع عشق  "(، تحلیلی بر روی4233مانک و همکاران )

های رمانتیک اند و حاصل این پژوهش، عدم اجماع بر سر انواع عشقانجام داده "آمریکایی، روسی و لیتوانی

ار دوستی و بهبود رفتهاست.گرچه در متغیرهایی مانند تفکر درونی، شادی، شور و شهوت، نوعدر این فرهنگ

های ند فرهنگ، اجماع وجود دارد و تمایل فراوان به باهم بودن از همسانیشریک عشقی در میان این چ

های فرهنگی کامالً مشخص است. محقق در این وجود تفاوتعشق میان این سه فرهنگ است، اما بااین

ها بر روی کارکردهای تکاملی عشق رمانتیک تأثیری ندارد و در اثر تحقیق بر این گمان است که این تفاوت

ای است که هاتفیلد های اجتماعی متفاوت به وجود آمده است. دوام عشق عنوان مطالعهق با نظامتطبی

و  3پردازان معتقدند که مرور زمان تأثیر بسیار متفاوتی بر عشق سوزان( انجام داده است. اکثر نظریه4228)

ه ای بر عشق داشتتأثیر فرسایندهدهد که در هر دو مطالعه زمان عشق وفادارانه خواهد داشت. نتایج نشان می

 یردیح) رسد که تأثیر مساوی و یکسانی بر هر دو نوع عشق داشته استاما باکمال تعجب به نظر می ؛است

ها صورت کمی و از طریق آزمون تحلیل واریانس و مقایسه میانگین. این پژوهش به(3522 ،ییاضترم و

ای است که سولوسکی مطالعهشده است. ساخت اجتماعی عشق از طریق فرایندهای بین نسلی، عنوان انجام

اند. نویسندگان معتقدند که تغییرات میزان ازدواج با کاهش عشق آغاز (، انجام داده4231و همکارانش )

شود. این مطالعه درصدد است رابطه بین روابط والدین و تجربه و بیان عشق را  مشخص نماید. برای این می

رگرسیون سلسله مراتبی سهم عوامل موردبررسی قرارگرفته  شده و از طریقنفری انتخاب 422منظور نمونه 

 تر عشق همراه است.دهد که سطوح باالتر تعارض بین والدین با سطوح پاییناست. نتایج نشان می

روز عاشقانه در خانواده ام -شناخت چگونگی تأثیرگذاری فرآیند توسعه بر ناپایدار شدن روابط عاطفی الف.

 ایرانی.

بخواهیم این هدف عام را مبتنی بر ابعاد متفاوت تأثیرگذاری فرآیند توسعه بر ناپایداری روابط  هرحال، اگربه

 اند از:عاطفی در خانواده امروز ایرانی بازنویسی نماییم، اهداف فرعی این پژوهش عبارت

ای بر تههس های گسترده به خانوادهواسطه تبدیل خانوادهب. شناخت این مسئله که چگونه فرآیند توسعه به

 ناپایداری روابط عاطفی در خانواده مؤثر است.
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واسطه ایجاد تغییر در موقعیت زنان در جامعه بر ناپایداری ج. شناخت این مسئله که چگونه فرآیند توسعه به

 روابط عاطفی در خانواده مؤثر است.

ایداری رو لذت جنسی بر ناپواسطه استقالل بخشی به قلمد. شناخت این مسئله که چگونه فرآیند توسعه به

 روابط عاطفی در خانواده مؤثر است.

جویانه والدین در حل واسطه از بین بردن نقش مداخلهه. شناخت این مسئله که چگونه فرآیند توسعه به

 مشکالت خانواده بر ناپایداری روابط عاطفی در خانواده مؤثر است.

 -واسطه حاکم کردن منطق مبادله و مذاکره بر روابط عاطفیو. شناخت این مسئله که چگونه فرآیند توسعه به

 عاشقانه بر ناپایداری روابط عاطفی در خانواده مؤثر است. 

شناسی روابط جامعه»یا همان  هاعاشقانه میان انسان -روابط عاطفیدر خصوص نسبت میان جامعه و 

توان به بررسی رابطه میان جامعه و توان به سه شیوه به بحث پرداخت. نخست میمی« عاشقانه -عاطفی

 -ساز عشق شود و فرآیند روابط عاطفیتواند زمینهعشق پرداخت و نشان داد که چگونه یک جامعه می

 -سوی روابط عاطفیاینجا رابطه از سوی جامعه به پیش ببرد. دردهی و هدایت کند و بهعاشقانه را جهت

توان به بحث از منطق درونی خود رود. دوم میعاشقانه است و سخن از تأثیرات جامعه بر عاطفه و عشق می

ها و ابعادی ها و ویژگیعشق و نظم حاکم بر آن پرداخت و نشان داد که خود پدیده عشق از چه سنت

 عوامل رب تأکید با شودمی کوشیده پژوهش این باشند. درتحت تأثیر جامعه نمی برخوردار است که لزوماً نیز

 دندا نشان با و رویم فراتر احساس شناسیجامعه کالسیک مباحث از عاطفی روابط بر تأثیرگذار درونی

 بر هشد عارض مسائل پیچیدگی به عاطفی روابط بر تأثیرگذار درونی و بیرونی عوامل دودسته هر اهمیت

 انوادهخ مشکالت و مسائل مقابل در درست هایگذاریسیاست انجام به قادر و شویم آشنا ایرانی امروز خانواده

، نشان از عمق این 3132و  3122شده در مرکز آمار ایران برای دو سال نگاهی به آمار طالق ثبت.  شویم

ق ثبت شده است که این رقم در مورد طال 52316، 3123دهد. بر اساس این گزارش، در سال پیامدها می

 مفروض با پژوهش ایندهد. مورد رسیده  که بیش از سه برابر افزایش را نشان می 322688، به 3133سال 

 عارض ام جامعه بر توسعه و مدرنیزاسیون فرآیند کردن تجربه از پس مسائل این عمده که نکته این گرفتن

 مروزا خانواده در عاطفی روابط ناپایداری در آن متفاوت ابعاد و توسعه فرآیند نقش بررسی در سعی اند،شده

 هچگون و چرا که گوید پاسخ پرسش این به یدانشگاه پژوهش یک مقام در کوشدمی رو،ازاین. دارد ایرانی

 منظر از دیگرعبارتبه گردد؟ خانواده در عاطفی روابط ناپایداری ساززمینه تواندمی توسعه فرآیند

 -احساسی روابط ناپایداری ساززمینه تواندهایی میمکانیسم چه واسطهبه توسعه فرآیند شناسی،جامعه

سؤاالت این پژوهش  سازد؟ متزلزل را شوهر و زن میان عاطفی -احساسی روابط و گردد خانواده در عاطفی

ها و گر، استراتژیدر راستای رسیدن به مدل پژوهش که بر اساس درک)پدیده(، شرایط علی و مداخله

 باشد:می موردنظرپیامدهای پدیده 

-عاشقانه در خانواده امروز ایرانی تأثیر می -فرآیند توسعه چگونه بر ناپایدار شدن روابط عاطفی .3

 گذارد؟
ط ای بر ناپایداری روابهای گسترده به خانواده هستهتبدیل خانوادهواسطه چگونه فرآیند توسعه به .4

 ؤثر شده است؟عاطفی در خانواده م
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واسطه ایجاد تغییر در موقعیت زنان در جامعه بر ناپایداری روابط عاطفی بهچگونه فرآیند توسعه  .1

 باشد؟در خانواده مؤثر می
واسطه استقالل بخشی به قلمرو لذت جنسی بر ناپایداری روابط عاطفی در به چگونه فرآیند توسعه .5

 خانواده مؤثر است؟
جویانه والدین در حل مشکالت خانواده واسطه از بین بردن نقش مداخلهبهچگونه فرآیند توسعه  .4

 بر ناپایداری روابط عاطفی در خانواده مؤثر است؟
ر عاشقانه ب -واسطه حاکم کردن منطق مبادله و مذاکره بر روابط عاطفیبهچگونه فرآیند توسعه  .6

 ناپایداری روابط عاطفی در خانواده مؤثر است؟

 

 
مفهومي پژوهش (: مدل1شکل)  

 

 روش پژوهش

نفر  45این پژوهش، شامل  موردمطالعهباشد. جامعه ای)گرندد تئوری(، میروش این پژوهش، نظریه زمینه

اند. این شمسی ازدواج نموده 3522تا  3182های از زوجینی هستند که ساکن تهران بوده و در بین سال

افراد با روش انتخاب هدفمند از بین واجدین شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش انتخاب گردیدند. تعداد 

محقق در این پژوهش با رعایت های نظری تعیین نمود. کنندگان را رسیدن به مرحله اشباع دادهمشارکت

م ها ذکر شود، از اسنبودند اسم اصلی آنکنندگانی که مایل اصول اخالقی پژوهش، اسامی را با نظر مشارکت

مرور ادبیات نظری و تجربی)برخی مستعار استفاده نموده است. برای ایجاد حساسیت نظری، محقق، به

 هایی مرتبط با موضوع(، پرداخته است. های مربوطه، مقاالت و کتابنظریه

 ابزار پژوهش

 افتهیارساخت مهیپژوهش مصاحبه ن نیا بخش کیفی ها درداده یابزار گردآور ساختاریافته.. مصاحبه نیمه1

مصاحبه با تمرکز  یراهنما کیها در سوال افتهیساختار مهیدر مصاحبه ن .باز است یهااز سوال یریگو بهره

 

        -            
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 یود توالش یم دهیشود گنجان یریگیپ دیکه با ییرهایو مس یابد پوشش دیکه با یاحوزه ایمسائل  یبررو

ارد د یهر فرد بستگ یمصاحبه و پاسخ ها ندیو به فرآ ستیها مثل هم نکنندههمه شرکت یبرا هاپرسش

دهندگان  یها را از همه آگاهاز داده یانواع مشابه دهدیرا م نانیاطم نیمصاحبه به پژوهشگران ا یاما راهنما

 چیکه ممکن است ه یمطالب یعنی دیو نرخ زا شودیم ییجودر وقت صرفه قیطر نای کند  از یگردآور

مصاحبه به پژوهشگران امکان  یها کمتر است راهنماگونه مصاحبه نیمطالعه نداشته باشد در ا یبرا یسود

کدام موضوع را  کهنیو گسترش دهند و سپس درباره ا هیرا ته ییهاقبل از انجام مصاحبه سوال دهدیم

 .دنریگ یم میدنبال کند تصم

هایی چون، ارزیابی های پژوهش، از روشای کسب اعتماد نسبت به یافتهدر این پژوهش، برروش اجرا. 

های های مفهومی و نظری توسط استادان راهنما و مقایسهکنندگان، کنترل و بازبینی یافتهتوسط مشارکت

 تحلیلی استفاده گردیده است.
شده با نظر استخراجهای با صحت سنجی مقوله پژوهش این در:  اعضا توسط یابی اعتبار یا کنترل-3

 نظر آن مورد در و کرده ارزیابی را  آمده دست کلی هاییافته تا شد ها خواستهآن از( نفر45)گویانپاسخ

 .نمودند تأیید  را آمدهدستبه هاییافته صحت کنندگان،مشارکت. دهند

های خام و ها و دادهههای میدانی پژوهش، با مرور و برگشت مجدد به نظرییافته: تحلیلی هایمقایسه -4

 های انتزاعی بازبینی شد.سیر از قیاس به استقراء، صحت یافته

در مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نظرات استادان راهنما و نیز : ممیزی فن از استفاده -1

 کارشناسان آشنا با روش استفاده گردیده است.

محض رسیدن به منزل، نگارش و بود که هر مصاحبه، بهصورت جریان کدگذاری باز در این تحقیق بدین

هایی که به یک مفهوم شد. در مرحله دوم تمام دادهسپس تمام نکات مهم آن وارد جدول کدگذاری باز می

ای که مشتمل بر همه مفاهیم مشترک باشد مشترک اشاره داشتند را پشت سر هم مرتب و خرده مقوله

تر که شمول بیشتری نسبت ای انتزاعیآمده را در طبقهدستخرده مقوالت بهشد. در مرحله بعد، انتخاب می

صورت ها، بهگرفت.  این مراحل در طول انجام گردآوری دادهبه مرحله قبلی داشت، به نام مقوالت قرار می

 فاهیم،م به خام هایداده کار گذار از بیشتر روند تشریح برایوبرگشت به میدان و فرآیندی بوده است. رفت

 . کنیممی های کدگذاری شده اشارهاز مصاحبه نمونه یک

 

 نمونه کدگذاری باز 1جدول

 مفاهیم های خامداده کد

م با تونیچی عوض شده اگه ما تغییر نکنیم نمی دونی همهمی (1)2کد

 جریان جلو بریم.

الزامی دیدن تغییر خود به دلیل تغییرات 

 جامعه

همین گوشی توی دستشون از اون ور آب ها با االن جوان (8)11کد

 کنند.همسر پیدا می

 های ارتباطیپیشرفت تکنولوژی

تغییرات رفتاری در همسر به دلیل  همسرم طی ده سال اخیر بسیار تغییر کرده (11)4کد

 تغییرات شرایط جامعه
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کد 

11(21) 

همسرم زمان ازدواج دیپلم داشت. بعد اصرار کرد ادامه تحصیل 

 بده و االن لیسانس داره. 

 ادامه تحصیل همسر

در جدول زیر، روند کلی کدگذاری باز و سیر از مفاهیم به خرده مقوالت و مقوالت با توجه به 

 های پژوهش، آمده است.داده

 
 سِیر از مفاهیم به خرده مقوله و مقوله 2جدول 

 کد مفاهیم خرده مقوالت مقوالت

 

 1روابط تکنولوژی زده

 

ای شدن هسته

 هاخانواده

 

های گسترده به دلیل از بین رفتن خانواده

 هاکوچکی خانه

 (33-35)33کد

 عالقگی زنان امروزی به فرزندآوری.بی

عالقگی مادران امروزی به الگوی رفتاری بی

 داری.مادران خود در فرزندآوری و خانه

 (1-3)48کد از بین رفتن روابط با پیشرفت تکنولوژی مخاطرات تکنولوژی

 تر و آرامش کمترزندگی مرفه

 

 هایافته

ها انتخاب مفاهیم و سیر از استقرا به قیاس و رسیدن به خرده مقوالت و بعد از کدگذاری ِمصاحبه

استخراج گردید. منظور محقق از این  "تکههویت چهل  "های اصلی، در نهایت مدل پارادایمی مقوله

های مدرن در هویت فردی و اجتماعی ویژه مدرنیته و استفاده از تکنولوژیپدیده، تأثیرات توسعه به

 باشد.افراد)زوجین( می

 پدیده محوری هویت چهل تکه

همه »باشد. های مختلف، میها و فرهنگهویت چهل تکه، امتزاج و درهم بودن هویتاز  منظور محقق

به وجود آمد اما سرانجام به تکثر  مداری اروپا. مدرنیته نیز هر چند با اندبودهمدار  کهن، قوم هایتمدن

که مدرنیته دارد  «خود انتقادی»بعالوه ها را محترم شمرد. این امر ها و آگاهیفرهنگی رسید و دیگر فرهنگ

های چون جنگ که مدرنیته مسبب آن گردید؛ هم کالتیمشسازد و نیز به دلیل و زمینه نقد خود را فراهم می

توجهی به روح و فقدان معنا در زندگی، زمینه زدگی و بی جهانی و برادرکشی، خستگی از صنعت و تکنیک

عنوان راه حل فراهم آورد. ها را بهجویی ریشه حوادث و نیز توجه به دیگر فرهنگ توجه به تاریخ برای پی

زمان  و روشنگری نیز مزید بر علت شد و همه این دست عوامل، زمینه را برای طرح هماعتمادی به خرد بی

 (.3133)شایگان، « ها فراهم آوردهای پیشین و سطوح مختلف آگاهی مربوط به آنفرهنگ

 

                                                           
ها و تغییرات شکلی و درونی آنهاست. این مقوله روابط تکنولوژی زده، تأثیرات تکنولوژی در زندگی خانواده منظور محقق از 3 

 دهد.ها را نشان میرویه تکنولوژی در خانوادهجنبه منفی ورود بی
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(: مدل پارادایمي هویت چهل تکه2شکل)  

 

 هویت چهل تکه پدیده آورنده وجود به علّي شرایط

، ایهای توسعه در هر جامعهها و شاخصیکی از نشانهباال رفتن سطح تحصیالت دانشگاهي زوجین:  -

ن کنندگان در ایباشد. مشارکتهای جمعی میافزایش آگاهی عمومی از طریق تحصیالت دانشگاهی یا رسانه

روابز  تکه و از بین رفتنزوجین را یکی از علل هویت چهل  دانشگاهی تحصیالت سطح رفتن پژوهش نیز، باال

 دانند.ها و بین زوجین، میعاشقانه و عاطفی در خانواده

م تحصیالت گ: االن کمتر پیدا میشه که کسی رو پیدا کنی که تحصیالت دانشگاهی نداشته باشه. نمی14کد 

ایی یا عالقمندی به بره. الزاماً این آگاهی مثبت نیست. مثاًل آشنها رو باال میسواد میاره اما بهرحال آگاهی

های دیگه های خانوادگی، لذت گرایی و خیلی ارزشهای فردی بر اولویتفرهنگ غرب در خصوص اولویت

خونه، ممکنه زوجین رو نسبت به پایبندی به همدیگه و مناسبات عاطفی و که با فرهنگ جامعه ما نمی

 صمیمی بین خودشون بی عالقه کنه.

شگاه. بعد از سه سال زندگی مشترک. یعنی قبل از اون سه سال اصال یه آدم : دختر خاله من رفت دان48کد 

دیگه بود. اما االن از نوع پوشش گرفته تا آرایش و تفریح و حتی لحن صحبت کردنش، عوض شده. االن اصالً 

 دونه.پسنده. کالس خودشو باالتر از شوهرش میبا شوهرش کنار نمیاد. یعنی چه جوری بگم، نمی

تحصیالت دانشگاهی خیلی نقش داره در روابط زوجین. تحصیالت باال، سواد و دانش باال بهرحال  :32کد 

ده. یه زن و شوهر کم سواد مثل یک زن و شهر لیسانس یا نوعی توانایی حل مسائل را در افراد ارتقاء می

 کنند.فوق لیسانس با مسائل خودشون برخورد نمی

رهای ویژه در شهزندگی مدرن، به عنوان یک شیوه نسبتاً فراگیر بهشیوه انتخاب شیوه زندگي مدرن:  -

قیمت که بیشتر بزرگ، خودش را بر افراد تحمیل نموده است. استفاده از وسایل و کاالهای لوکس و گران

ها، سبک زندگی، نگرش به فرزند و جنبه تزیینی دارند تا مصرفی، نوع پوشش، نوع تفریحات و سرگرمی
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توان به ل مشکالت و ... همگی نشان از نفوذ مدرنیته در زندگی افراد جامعه دارد. حتی میهمسر، شیوه ح

 جرأت گفت شیوه مدرن زندگی، یک انتخاب نیست، یک تحمیل است.

یشتر کنند هر چه ب: االن زوجین بیشتر دوست دارند نمایش بدند تا اینکه واقعاً زندگی کنند. فکر می51کد 

ا و هطوری نیست. این تفکر به قیمت فشارهای مالی بر خانوادهترند. اما اینخوشبختقدر مدرن بشند همون

 از بین رفتن آرامش و صمیمت زوجین تموم میشه.

: ما االن سر تا پا مدرن هستیم، البته فقط و فقط ظاهری. اما از درون افکار مدرن نداریم. دختر پسرهایی 5کد 

تونند به اصل کنند، چطوری مییش و عمل زیبایی و ظاهرشون میشون رو صرف آراکه نصف درآمد و وقت

 زندگی برسند؟

نیم کشه. ما فکر میهای خوبی ازش نمی: به نظر من فرایند توسعه تماماً خوب نیست. یعنی استفاده13کد 

عه ت. توسجوری نیسشه، ما باید بخریم و ادعای مدرن بودن داشته باشیم. اما اینور آب تولید میهر چی اون

 مون.باید در فکر و رفتار ما خودش رو نشون بده نه شیوه زندگی تکنولوژیک

 هویت چهل تکه پدیده آورنده وجود به گرمداخله شرایط

این  باشد.حرکت جامعه به سمت مدرنیته، الگویی غیرقابل اجتناب میجانبه مدرنیته:  تأثیرات همه -

ها و تبدیل شدن کشورهای خود در زمینه تبادل اطالعات و فرهنگالگوی فراگیر، علیرغم کارکردهای مثبت 

مختلف به یک دهکده جهانی مشترک از نظر تبادالت فرهنگی و اجتماعی، کژکارکردهایی نیز به بار آورده 

 آید.است. فروپاشی و سستی روابط و مناسبات خانوادگی، یگی از آن کژکارکردها به حساب می
بینم یک مدل آرایش یا مد خاصی توی جامعه رواج پیدا کرده، زن، وقتی میعنوان یک : من به42کد 

کنم. اینو توی زندگی و رفتار همه دوستام و تونم همینجوری بشینم. احساس ترس میکنم نمیاحساس می

همین سالشه،  24تفاوت بشینی. باید با مد بری جلو. مادر خودم بینم. واقعا انگار نمیشه بیام هم میخانواده

کرد خرید. خب پارسال تمام ظرف و ظروف آشپزخونه رو گذاشت کنار و از اون ظروفی که ماهواره تبلیغ می

اثر باشه. من اگه بتونم با مدرنیته جلو برم، یه جور از زندگیم هامون بیتونه روی زندگیهمه تغییر نمیاین

ها های مدرن نبود، خانوادهتکنولوژی و دم و دستگاه همهخوام بگم قبالً که اینزنم، نتونم یه جور دیگه. میمی

داد. االن توی یه خانواده سه نفره، سه تا ماشین هست. تر بودند. یک ماشین کفاف یک فامیل رو میصمیمی

 اما آرامش نیست.

کنیم اما هنوز مدرن نشدیم. درسته که : ما آدمهایی هستیم که با امکانات مدرن داریم زندگی می44کد 

سال قبل زندگی کرد، چون خواهی نخواهی باید با این اوضاع جلو  4الن نمیشه مثل ده سال قبل یا حتی ا

تند؛ اگه افها گوشی ندیم از درس عقب میتونی زندگی کنی. شما فکر کنید اگه دست بچهبری. وگرنه نمی

وسعه نظر من رو بخواین، این ت تره. اگهافته که اثراتش بسیار مخربگوشی بدین خیلی اتفاقای دیگه داره می

های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی، واقعا تبعات مخربی خواهد تکنولوژیک بدون در نظر گرفتن زیرسازی

ها رو داره این ها از فراگیر بودن تکنولوژی و در دسترس همگان بودنشه. خانوادهداشت. بسیاری از خیانت

 زنی یا مردی بگی گوشی نداشته باش؟پاشونه از هم.  ولی میشه به ها میگوشی
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گیرند زوجین بعد از طالق. این کار یعنی چی؟ : من اینطوری بگم بهتون، االن جشن طالق دارند می31کد

شیم. طالق دیگه توی ایران مثل ده سال گیریم و مدرن مییعنی ما داریم یواش یواش از سنت فاصله می

 ها، نفوذ افکار ندرنه. تر خواهد شد. همه ایناع از اینم متحولپیش تابو محسوب نمیشه و ده سال بعد، اوض

 راهبردها

 افزایش آگاهي عمومي در خصوص استفاده صحیح از تکنولوژی -

: راهکار هر مسئله و مشکلی اول شناخت دقیق و درست اون مشکله. من تا نتونم مشکلم رو متوجه 35کد 

ها، باال رفتن بهتر شدن اوضاع عاطفی و ارتباطی خانواده بشم در صدد حلش نخواهم بود. راهکار من برای

. این دار میشندند و بعد بچهآگاهی زوجینه. زن و شوهر بدون داشتن دانش و بینش الزم تشکیل زندگی می

یه اشتباه بزرگه. همه افرادی که در صدد ازدواج هستند باید یه شناخت نسبی از خودشون و طرف مقابلشون 

نجام ها اها یا باید از طریق خانوادهوه برخورد مناسب با همسرشون رو بلد باشند. این بلد شدنو همچنین، نح

 ها.بشه یا از طریق رسانه

که زن و شوهر چطوری باید داخل خانه باهم رفتار کنند، در دورانی که آموزش و مشاوره به : این31کد

اراده کنی توی اینستاگرام و تلگرام و ... انواع  راحتی قابل دسترسه، کمی پیچیده است. ببینید االن شما

رفته اوضاع داره بدتر میشه؟ به نظر من چون شه. ولی چرا رفتههای مفید روانشناسی داره ارائه میآموزش

جامعه ما در مقابل این توسعه از بیرون وارد شده هنوز مسلح به هیچ عقالنیتی نیست. تکنولوژی و فضای باز 

زنن انگار تر بار میاره. یه جوری درباره طالق و جدایی حرف میمسؤلیتداره جوانان رو بی ارتباطی هر روز

همینجوری الکیه. اینا باید آموزش ببینند. اینا باید توجیه بشند که زندگی زناشویی چیزی نیست که با 

 تحوالت اجتماعی و اقتصادی بپاشه. 

 آموزش روابط صحیح های رایگان قبل از ازدواج برایارائه مشاوره -

رسه اینه که چندین جلسه مشاوره اجباری رایگان قبل از عقد برای زوجین : راهکاری که به نظرم می6کد

ونه تها خیلی میدر نظر بگیرند، که همه طبقات اجتماعی اقتصادی بتونن ازش استفاده کنند. این مشاوره

صحیح. وگرنه اگر بنا کج گذاشته بشه، نمیشه به ریزی یک روابط خانوادگی کمک باشه برای برقراری و پی

حل دومم ها شکسته شده و زن و شوهر از هم دلگیر هستند. راهاین راحتی درستش کرد. چون دیگه حرمت

ها یه سری مسایل مربوط به های رایگان روانشناختی به زوجین قبل از عقده. توی اون کتابدادن کتابچه

ما ای که بشه توی نین ساعت خوند ابه صورت خیلی کوتاه بیان بشه. کتابچهوظایف و تکالیف زن و شوهرها 

 کلی اطالعات مفید کسب کرد.

ها خیلی خوب میشه. من و هایی آموزش داده بشه به جوان: قبل از ازدواج اگه توسط والدین یا ارگان38کد 

هار ها سه چود. حاال این کالسساعته رفتیم کالس توجیهی. واقعا مفید بهمسرم قبل از عقد یه جلسه یک

 ساعت تجباری باشه قطعاً تأثیرش بیشتره.

های ارزان قیمت یا رایگان بذارن برای زوجین قبل از ازدواج. : به نظرم بهترین راه اینه که مشاوره45کد 

ن حل شوها به دلیل عدم آگاهیه. وقتی اینا آگاهی داشته باشند مشکالتها و اختالفخیلی از این ناپایداری

 شه.می
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 پیامد

 ناپایداری خانواده -

: پیامدش اینه که هر روز داره نرخ طالق میره باال. قبح طالق داره از بین میره. نه اینکه بگم طالق 52کد 

 ای فروپاشی زندگی خانوادگیه. بده. نه طالقم یه راهکاره. اما طالق گرفتن با هر بهونه

 تون برین حتماً مطمئنکه قبل از اینکه بخواین خونه دوست متأهل: یه زمانی یه مطلب طنزی خوندم 16کد

-باشن که هنوز طالق نگرفتن. واقعًا اوضاع االن زندگی خانوادگی در جامعه مخصوصاً شهرهای بزرگ همین

 های امروزی شله. با هر اتفاقی از بین میره.های الکی. بنای خانوادههولکی، طالقهای هولطوری شده. ازدواج

 کنم توی فامیل: قبالً توی فامیل ما حتی یک مورد جدایی هم نبود. االن که دارم با شما صحبت می43د ک

سه مورد طالق داریم و یک مورد عدم تفاهم که به احتمال قوی اونم منجر به طالق خواهد شد. توسعه از 

ش رو نداشتیم. ما در استفادهجهاتی خوب بوده اما برای دوام و قوام خانواده خوب نبوده. شایدم ما جنبه 

 تر شدیم برای انجام کارهایی که اتفاقاً باید نسبت بهش ترسو باشیم.جریان توسعه، جسورتر و نترس
 

 گیریبحث و نتیجه

از  های مستخرجعاشقانه در خانواده امروز ایرانی است؛ داده -تأثیر فرآیند توسعه بر ناپایداری روابط عاطفی

مفهوم،  341داده خام،  3451ها، با سه مرحله کدگذاری تحلیل و بررسی شدند. در نهایت از بین مصاحبه

مقوله به دست آمد. محورهای اصلی تحقیق عبارت بود از شرایط گذار جامعه و  46خرده مقوله و  364

 ایداریگستردگی فضای مجازی. در نهایت، کدگذاری انتخابی پژوهش نشان داد که پدیده اصلی در ناپ

باشد؛ از این رو، پژوهش حاضر عاشقانه در خانواده امروز ایرانی، پدیده هویت چهل تکه می –روابطی عاطفی 

ها، تأکید بر جهانی شدن که این یافته( همخوان است؛ از آنجایی3132با نتایج پژوهش زاهد زاهدانی و کاوه)

ضر مطابقت دارد. تعامالت و تمایالت جنسی و تعامالت و تمایالت جنسی است، کاماًل با نتایج پژوهش حا

فرهنگی در جامعه در حال گذار ایران متحول شده در حالی که هنوز ما مثل کشورهای مرکز، از نظر فرهنگی 

کنیم. نتایج پژوهش جهانی دولت ایم و همچنان الگوهای کشورهای پیرامون را دنبال مییمدرن نشده

 خصوص در نامتوازن نگرشی هایترکیب در باید را جامعه این اصلی صۀشاخ که،(، مبنی بر این3132آباد)

 نمود، مطابقت دارد. خالصه زناشویی

بین میزان »که، (، مبنی بر این3134های پژوهش حاجلو و همکاران)نتایج این پژوهش در خصوص یافته

شده بودند، تفاوت معناداری ورزی و ابعاد آن در چهار گروه دانشجویان که بر اساس مدت ازدواج تقسیمعشق

یابد و بعد دوباره افزایش رفته کاهش میورزی در ابتدای زندگی باالست، رفتهوجود دارد؛ یعنی ابعاد عشق

ه وجود خود بشناختی در نظر گرفت که خودبهعنوان یک موقعیت روانتوان بهیابد. رضایت زناشویی را میمی

وابط ثبات است و رهای اولیه رضایت زناشویی بیویژه در سالاست به آید بلکه مستلزم تالش هر دو زوجنمی

عه دهد، فرایند توسنتایج این پژوهش نشان می؛ موضع رد یا تأیید ندارد. «دارددر معرض بیشترین خطر قرار 

 هایی ازدر ایران منجر به تغییرات و تحوالت اساسی در هویت افراد جامعه شده است. این تغییرات نشانه

ط باشد. شرایباالرفتن سطح تحصیالت زوجین و همچنین انتخاب شیوه مدرن برای زندگی زناشویی می

های جامعه، از آموزش گرفته تا سبک پوشش، تفریح، تفکر و ای است که تمام عرصهگونهکنونی جامعه، به
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است.  تاب بیشتری بخشدهاند. فرایند توسعه نیز، این تحوالت را ش... تحت تأثیر فرهنگ مدرن دگرگون شده

چه در حال فروپاشی است، بنیان خانواده و از بین رفتن روابط صمیمانه و نحوی که در اثر این شتاب، آنبه

 عاطفی در بین زوجین است.

ها گران و پیشنهاد به نهادها و ارگانپیشنهادات این پژوهش در دو بخش پیشنهاد به محققان و پژوهش

شود با توجه به حساسیت خانواده در ایران و همچنین گران پیشنهاد میه پژوهششود. بدسته بندی، می

ها توجه بیشتر مبذول داشته و شرایط و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه، به معضل ناپایداری خانواده

-یتر یا روستاها هم بررسی نمایند. پیشنهاد این پژوهش، به نهادهای ذاین موضوع را در شهرهای کوچک

سو نمودن آن افزایی جهت برطرف کردن تبعات توسعه و همصالح این است که یک عزم ملی برای ایجاد هم

 هایهای اصیل جامعه که بر اهمیت و دوام و قوام خانواده تأکید دارد، داشته باشند. حمایتبا فرهنگ و ارزش

 ز را مرتفع نماید.تواند تا حد باالیی این نیامعنوی و آموزشی فراگیر برای زوجین می

 
 تعارض منافع

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.این پژوهش بین نویسندگان این مقاله هیچ
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Abstract 
Aim: This study analyzes the development process of the instability of emotional-

romantic relationships in a contemporary Iranian family. Method: The research 

question has the following formulation: why and how can the development process 

become the basis for the instability of emotional relationships in the family? From a 

sociological point of view, through what mechanisms can the development process 

cause the instability of emotional-emotional relationships in the family and destabilize 

the emotional-emotional relationships between husband and wife? In order to answer 

this question, the researcher has conducted in-depth interviews between Tehrani 

couples using the qualitative method of ground theory. The participants of this research 

were 54 couples from Tehran, who were selected through a targeted and accessible 

selection method; The number of participants has been determined by data saturation. 

Results: The data extracted from the interviews were analyzed with three coding 

stages. Finally, among 1243 raw data, 923 concepts, 165 sub-categories and 56 

categories were obtained. The main axes of the research were the transitional conditions 

of society and the extent of virtual space. Finally, the selective coding of the research 

showed that the main phenomenon in the instability of emotional-romantic 

relationships in today's Iranian family is the phenomenon of the forty-piece identity. 

Conclusion: The fluidity of identity and its instability has caused Iranian families, as 

before, to not consider themselves bound and committed to the marriage contract, and 

family instability in society is increasing. 

Keywords: Instability of romantic-emotional relationships, development process, 

Iranian family, social structure 
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