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 چکیده

تنها به شناسایی وضعیت در حال تغییر خانواده  نه شونده خانواده در ایران شناسایی روند دگرگون
انداز روشنی  کند، بلکه مسائل، نیازها و مشکالت کنونی و آینده را مشخص ساخته و چشم کمک می

در این مطالعه با کاربرد تکنیک . دهد گذاران اجتماعی قرار می از این وضعیت در اختیار سیاست
های موجود مطالعه شده، ابعاد اصلی  خانواده و نیز پژوهشرویکردهای نظری درباره تحلیل اسنادی، 

لحاظ  به. هایی برای سنجش آن پیشنهاد شده است دگرگونی خانواده در ایران شناسایی و شاخص
طرح است؛ اول،  نظری و بر پایه مطالعات تجربی، دگرگونی خانواده عمدتا در دو سطح قابل

عنوان  ساختار و کارکرد، و دوم، وضعیت خانواده به وضعیت خانواده و تغییرات درونی آن از بعد
ها در ابعاد ساختار و کارکرد و  به این ترتیب، شاخص. نهادی در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی

تحول ساختار خانواده عمدتا در گرو تغییرات در ساختار . اند نیز روابط سیستمی خانواده مطرح شده
بقاتی، ساخت قدرت و دگرگونی جنسیتی در خانواده مالحظه جمعیت، ازدواج و طالق، تحرك ط

کار، کیفیت عاطفی و  های اقتصادی، تقسیم تحول کارکرد خانواده نیز با تغییر در مولفه. شده است
. گرایی، کارکردهای هنجاری و تحوالت ارزشی در ارتباط است روابط خانوادگی، سالمت، خانواده
نهادی با نهادهای  ه نیز ناظر بر وضعیت خانواده در ارتباطات میانتغییرات در روابط سیستمی خانواد

از جمله نهادهای موردتوجه در این مقاله، نهاد آموزش، رسانه، دولت، . رسمی و غیررسمی است
 . نهاد و دولتی هستند های مردم سازمان
کلیدیواژگان ساختار  گذاری خانواده، دگرگونی خانواده، سیاستگذاری اجتماعی، سیاست:

 .خانواده، کارکرد خانواده، روابط سیستمی خانواده
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طرحمساله 
خانواده . گذاری است گذاری اجتماعی مستلزم شناسایی دقیق موضوع سیاست هر نوع سیاست

. گذاری اجتماعی بوده است ترین نهاد اجتماعی همواره موضوع و هدف سیاست عنوان مهم به

ا هدف حفظ انسجام خانواده و تامین رفاه و ارتقای کیفیت ها نیز ب رود این سیاست انتظار می

از این رو، ضروری است متناسب با وضعیت . شوند زندگی اعضای خانواده تدوین و اجرا 

ها مورد  ها بازبینی و تعدیل شده و اثرات و پیامدهای آن شونده خانواده این سیاست دگرگون

تر از وضعیت خانواده و در جهت   تصویری دقیق گام نخست برای ارائه. بررسی مداوم قرار گیرد

گذاری، شناسایی وضعیت خانواده  های سیاست گذاری مرتبط و دقیق و کاستن از هزینه سیاست

تا هم مسائل، نیازها و مشکالت . مند است های زمینه و دگرگونی ابعاد آن بر مبنای شاخص

  بینی شده و سرانجام سیاست یشکنونی خانواده در ایران مشخص شود و هم وضعیت آینده، پ

ای برای فهم  ها درك کارشناسانه این شاخص. اجتماعی متناسب با آن تدوین و اجرا شود

زمینة  عنوان پیش توانند به کنند و می ها و تهدیدهای گوناگون پیش روی خانواده فراهم می فرصت

همه »شرط که  با این پیش. ندبرداری قرار گیر ها موردبهره گذاری ها و سیاست ریزی برخی برنامه

های مختلف با توجه به شرایط  ای مشخص قرار نگرفته و خانوادهالگوهای خانواده در اندازه

ها  در توجه به این تفاوت(.  : 1 1 اب،  جکسون)« های متفاوتی دارند ها و آرمان خود، اولویت

این مستلزم . مراه داشته باشدتواند نتایج مطلوب را به ه گذاری اجتماعی نیز می است که سیاست

جامعه فقط بر اساس اطالعات ( 819 )به گفته برناردز . شناخت دقیق از وضعیت خانواده است

های جرم، مراقبت از بیماران یا هر چیز دیگر،  تواند درباره نگهداری از کودکان، زمینه دقیق می

ها  چه خانواده درباره آنبا داشتن اطالعات بهتر . های اجتماعی درستی اتخاذ کند سیاست

ها  توانیم از خانواده توانند انجام دهند، بهتر می چه نمی و آن دهند  صورت بالفعل انجام می به

شناخت وضعیت خانواده از جهت ساختار، کارکرد، (. 55: 819 برناردز، )حمایت کنیم 

مقطعی و طولی با خانواده، نیازمند مطالعات شونده  ارتباطات بین نهادی و نیازهای دگرگون

  شاخص»در گزارشی با عنوان ( 5 1 )هاریزونس . های معیار است استفاده از شاخص

توان نوع حمایتی   های شاغل می نشان داده است با شناسایی وضعیت خانواده« های مدرن خانواده

ه و های خود در خان منظور ایجاد توازن بین مسئولیت های شاغل به را تعیین نمود که خانواده

های شاغل امروزی برای  این گزارش واقعیتی است درباره خانواده. شغل به آن نیازمند هستند
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هایی نیازمند  که نشان دهد، خانواده برای ترکیب زندگی کاری و خانوادگی به چه توانمندی این

ها و موانعی که در راه  است و همچنین برای تسهیل انطباق با اختالالت و مقابله با نگرش

آوردن زندگی کاری خوب جهت مدیریت خانواده وجود دارد، نیازمند چه ترتیباتی  دست هب

عواملی مانند شرایط فرهنگی، ماهیت شغل، کار تمام وقت والدین، استفاده از مراکز . است

که نوعی خوداظهاری از ( SCORE15)شاخص تغییر و کارکرد خانواده . نگهداری کودك و غیره

نزده سال خانواده است، با پانزده گویه در طیف لیکرت و شش شاخص همه اعضای باالی پا

متقابل خود را که  دهد تا کنش مجزا به همراه اطالعات دموگرافیک، به اعضای خانواده امکان می

گران، کاربران و  هایی توسط درمان دارای اهمیت بالینی و درمانی است گزارش نمایند؛ تا مشاوره

سترده فرهنگی، قومی، اقتصادی و اجتماعی و پیشینه خانواده صورت های گ متخصصان از جنبه

AFTبنگرید به )گیرد 
های ایرلندی  بر روی خانواده(   1 )پژوهش فی و دیگران (. 5 1 ،  

دارای کودکان نه ساله با هدف بررسی رفاه خانواده و روابط خانوادگی بر پنج مقوله اصلی 

، کیفیت روابط (، ساختار در طول زمان و اندازه خانوادهشامل ساختار موجود)ساختار خانواده 

طور  همان. بین والدین، کیفیت روابط بین والدین و فرزندان و رفاه فرزندان متمرکز شده است

های کارآمد از  گذاری شود، شناخت وضعیت خانواده با هدف سیاست که نشان داده می

 . خانواده استهای تامین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی در  ضرورت

های معیار جهت سنجش وضعیت و دگرگونی   های اندکی درباره شاخص در ایران پژوهش

( 814 )نژاد و محبی  ها در این زمینه، پژوهش پاپی یکی از پژوهش. خانواده انجام شده است

در این پژوهش . شده در این زمینه استزعم نویسندگان آن، اولین پژوهش انجام است که به

اگرچه . های موجود ملی و فراملی سنجش وضعیت زنان گردآوری شده است شاخص

اند،  را مطرح کرده« های سنجش وضعیت زنان و خانواده شاخص»پژوهشگران در عنوان پژوهش 

های توصیفی، بیشتر وضعیت زنان موردتوجه قرار  اما هم در مبانی نظری و هم در ارایة شاخص

. تقلیل یافته است« زنان»ده به یکی از اجزاء خود یعنی به این معنی که خانوا. گرفته است

های  های مطرح برای سنجش وضعیت زنان در این پژوهش در ابعاد جمعیتی، شاخص شاخص

براین، در برخی از ابعاد  عالوه. بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، پژوهشی و اقتصادی است

المللی جنسیتی نیز مطرح  های بین خصهایی درنظر گرفته شده و شا برای هر دو جنس شاخص
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نیز ابزاری برای سنجش بالینی روابط خانوادگی و زناشویی ( 811 )ثنائی و همکاران . شده است

اند که فقط بعدی از زندگی خانوادگی را موردتوجه  شناسی و مشاوره ارائه کرده در حوزه روان

 .دهد قرار می

منظور شناسایی وضعیت خانواده و  اده نیز بهگذار در حوزه خانو های سیاست برخی سازمان

هایی با هدف  ضمن تعریف آن، شاخص( گذار از نگاه سیاست)ارائه تصویری از خانواده مطلوب 

زیرمجموعه  اجتماعی زنان -شورای فرهنگیاز جمله . اند تحقق خانواده مطلوب ارائه کرده

گانه و اصول تشکیل خانواده  فتاهداف ه 819 در سال  دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

نگاه جامعه نسبت به »ها ذیل  این شاخص. را مطرح کرده است های تحکیم و تعالی آن و سیاست

اقدامات در سطح »، «های نهادی تحقق اهداف مطلوب نظام جمهوری اسالمی ایران سیاست

آورده شده « اقدامات نهادی در جهت تحقق اهداف مطلوب جمهوری اسالمی ایران»، «نهادی

های  مرور منابع درباره شاخص(. 819 بنگرید به دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، )است 

دهد، پژوهش مستقل و مشخص که به موضوع  سنجش وضعیت خانواده در ایران نشان می

امکان . سازی برای سنجش وضعیت خانواده در ایران بپردازد، بسیار ناچیز است شاخص

های دولتی نیز یا غیرممکن و یا  مطالعات سفارشی از سوی برخی سازماندسترسی به اندك 

یابی به وضعیت مطلوب  این دست مطالعات نیز اغلب با هدف دست. بسیار دشوار است

در این میان مطالعاتی . اند گیری و طراحی شده های ارزشی خاص جهت گذار و گرایش سیاست

خص در زمینه سنجش وضعیت خانواده و نیز وجود دارند که هر چند درصدد ارائه شا

اند و ابعاد این  های آن نیستند اما به موضوع دگرگونی خانواده در ایران پرداخته دگرگونی

تواند مبانی نظری و چهارچوب  این مطالعات می. اند دگرگونی را از برخی جهات نمایان ساخته

های سنجش وضعیت  صمفهومی مناسبی برای این پژوهش فراهم نماید و در تعیین شاخ

برخی از این مطالعات به شناسایی ابعاد گوناگون . گشا باشد راه  خانواده و دگرگونی آن در ایران

؛ 811 ؛ ساروخانی، 811 ؛ تنهایی و شکربیگی، 815 بنگرید به مهاجرانی، )طورکلی  خانواده به

را   ونی خانواده در ایراناند و مطالعاتی هم موضوع دگرگپرداخته( 811 ؛ ارمکی، 811 اعزازی،  

؛ مهدی، 818 ،  85 ، 891 از جمله بنگرید به بهنام، )اند  به طور خاص مورد بحث قرارداده

؛ روحانی، 811 ؛ شکوری و آزادارمکی، 815 الف؛ سرایی،  811 ، 815 ؛ شیخاوندی، 859 

( 814 ؛ جنادله و رهنما،  81 ، 814 ؛ آزادارمکی و دیگران، 814 ؛ محمدی، 814 
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هایی که  این پژوهش بر مبنای مطالعات پیشین درباره ابعاد دگرگونی خانواده و تالش

نخست، به : سازی شناسایی وضعیت خانواده انجام شده است، تالش دارد منظور شاخص به

های  دوم، با ارائه شاخص. های آماری در این زمینه کمک نماید سازی شاخص فرایند یکسان

تا از این طریق بتوان . ها توسط پژوهشگران فراهم سازد رای کاربست آنای ب پیشنهادی مقدمه

را در تدوین و اجرای  های آن های مرتبط با وضعیت خانواده و دگرگونی اطالعات و داده

های  تعیین شاخص. های فرهنگی و اجتماعی متناسب با وضعیت خانواده به کار گرفت سیاست

های  تری از دگرگونی و آگاهانه  تا درك عینی سنجش وضعیت خانواده کمک خواهد نمود

طراحی . سو و تغییرات در دیگر ساختارهای اجتماعی به دست آوریم خانواده از یک

ها در پایش وضعیت  کارگیری آن هایی برای سنجش وضعیت خانواده در صورت به شاخص

های موردنیاز  هایی برای توسعه و نیز ارائه خدمات و فرصت خانواده، امکان ایجاد سیاست

کارشناسانه در مورد خانواده در  علمی و غیر های غیر مانع اتخاذ سیاستخانواده را فراهم نموده و 

تنها به  های سنجش وضعیت خانواده نه سوم، شناسایی و پیشنهاد شاخص. ایران خواهد شد

نماید که به بررسی وضعیت و دگرگونی خانواده  هایی کمک می استانداردشدن پژوهش

منظور سنجش وضعیت خانواده ارائه  های ملی به پردازند، بلکه الگویی برای انجام پژوهش می

توان به درك وضعیت  های سنجش وضعیت خانواده می چهارم، از طریق شاخص. نماید می

های منطقی و معقول، و نیز  ها، اتخاذ سیاست ها و چالش موجود، روند تغییرات، فرصت

نکته موردتوجه این است که گردآوری . تر اقدام نمود موثر و سنجیده های مرتبط، گذاری سیاست

تواند مبنایی برای تجزیه و تحلیل اشکال  های اصلی بیان کننده وضعیت خانواده، می شاخص

شونده  دنبال اهداف مذکور، با طرح این پرسش که ابعاد دگرگون به. گوناگون خانواده نیز باشد

رود  توان ارائه نمود؟ انتظار می هایی برای سنجش این ابعاد می صاند؟ و چه شاخخانواده کدام

تری از  بینانهها بتواند در روند مطالعات مقطعی و طولی تصویری واقع کاربست این شاخص

ترین و  این شناخت اولیه، خود مهم. شونده خانواده در ایران ترسیم نماید وضعیت دگرگون

های اجتماعی  زمینه الزامی اتخاذ سیاست ده و پیشترین گام در فهم وضعیت خانوا ضروری

گذاری مناسب و متناسب با ساختار، کارکرد و نیازهای  نیاز هرگونه سیاست مرتبط و پیش

 . شونده خانواده در ایران است دگرگون
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رویکردهاینظریدربارهخانواده
نهادی آن،  درون و میانهای شناسایی تعریف خانواده، ساختار، کارکردها و روابط  یکی از راه

جا، مرور اجمالی رویکردهای  در این. مراجعه به رویکردهای نظری موجود درباره خانواده است

های سنجش وضعیت خانواده که به آن خواهیم  نظری مهم، راهنمایی است برای تدوین شاخص

های  شناسی از خانواده، تعاریف و تحلیل در چارچوب رویکردهای مختلف جامعه. پرداخت

کارکردی  -رویکرد ساختی». گوناگونی ارائه شده است که کامال صریح و روشن هم نیستند

های اصلی جامعه و ارتباط بین آن متمرکز  ها را مطرح کرده است که بر نظام ای از ایده مجموعه

طبق (. 81: 445 ویلسون، )ای متحول شده است  در این رویکرد، خانواده به شکل گسترده. است

عنوان  شود؛ به دیدگاه، خانواده از نهادهای ضروری و اصلی زندگی اجتماعی محسوب می این

تر  کار جنسیتی در چارچوب آن، برای جامعه بزرگ نهادی که هم روابط خانوادگی و هم تقسیم

مشیرزاده، )بنابراین، به همین شکل هم باید تداوم یابند . جنبه کارکردی دارند و مفید هستند

های خاصی همچون محل سکونت، پیوندهای  ساختار خانواده با ویژگی. ( 8 : 818 

ها و تعامالت درونی بین اعضای آن تعریف  خویشاوندی، چگونگی توزیع قدرت و مسئولیت

گیرد  ها در یک خانواده یافت شود،آنگاه ساختار خانواده شکل می اگر تمامی این ویژگی. شود می

های ضروری برای  انگاره اصلی کارکرد، ناظر به فعالیت. (811: 841 مک کارتی و ادواردز، )

این کارکردها شامل مواردی مثل تولید مثل جنسی، . حفظ انواع جامعه یا گروه اجتماعی است

تر از همه، کارکردها یا وظایفی است که برای  تولید اقتصادی، تعلیم و تربیت، دین، تفریح و مهم

، شش کار اساسی خانواده 489 آگبرن و تیبیس در سال . گیرددستیابی جامعه به ثبات باید انجام 

پذیری، تنظیم رفتار جنسی، عاطفه و همراهی و  تولید مثل، حمایت و مراقبت، جامعه: شامل

مرداك (. 11: 815 به نقل از بستان و همکاران، )تامین پایگاه اجتماعی را مورد تاکید قرار دادند 

بخشید بر وجود چهار کارکرد اصلی خانواده؛ کارکرد جنسی، که این رهیافت را توسعه ( 491 )

 (.19: 819 به نقل از برناردز، )اقتصادی، آموزشی و تولید مثلی تاکید کرد 

او (. 19: 819 برناردز، )پارسونز نگرش کارکردباورانه نسبت به خانواده را بسط بیشتری داد 

کاهش اهمیت (  : کند مورد اشاره میدر تجزیه و تحلیل خود از کارکردهای خانواده به سه 

کردن  عنوان نهادی اقتصادی و سیاسی و در نتیجه افزایش نقش آن در زمینه اجتماعی خانواده به

-ازهم(  عنوان پایگاهی حمایتی و عاطفی،  ها و تقویت خانواده به فرزندان، مسائل تربیتی آن
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وط گردد؛ یعنی کاهش ارتباطات که به روابط خویشاوندی مرب شدن خانواده تا جایی پاشیده

رابطه زنان ( 8ای،  عنوان نهادی هسته خویشاوندی در این نهاد و در مقابل تقویت روابط در آن به

از . با جهان خصوصی خانواده و در مقابل ارتباط مردان با جهان اقتصادی و سیاسی خانواده

کارکردی خانواده برای این نهاد گونه تحوالت و تغییرات تحت عنوان نظریه  دیدگاه پارسونز این

گرچه تغییرات یادشده در جوامع صنعتی برای نهاد خانواده (. 95: 811 شیخی، )پدیدار گردید 

خانواده (. 91: همان)ای فراگیر و جهانی گردید  تدریج این تغییرات به گونه وجود آمد، ولی به به

وظایف و الزامات جدید به . آید میمدرن از دیدگاه پارسونز مرکز ایجاد یکپارچگی به حساب ن

کردن  های مربوط به اجتماعی های مدرن و متحول واگذار شده است؛ نظیر مسئولیت خانواده

خانواده نوین از نظر پارسونز تا حد زیادی . ها ها و نظیر آن های عاطفی از آن کودکان، حمایت

د نظام آموزش و پرورش، تر و نهادهای جدیداحداث شده است؛ مانن وابسته به جامعه بزرگ

به گفته او، خانواده (. 91: همان... )های تولیدات صنعتی و مواد غذایی و  موسسات و سازمان

گرا شده است؛ یعنی  لحاظ کارکردی خاص نیست، بلکه در مقابل به« ای چندوظیفه»امروز 

 (. 91: همان)نماید  وظایف خاصی را ایفا می

این چارچوب به . نیز مورد مطالعه قرارگرفته استمتقابل  خانواده، از رویکرد کنش

بینی جریان تغییر  یابند پرداخته و پیش ها تغییرات تداوم می فرایندهای تعاملی که از طریق آن

کنند و به  نظر این چارچوب، درون خانواده افراد عمل می از نقطه. سازد پذیر می خانواده را امکان

ها را به کنشگر و  طور معانی این کنش د و همیندهن های دیگران واکنش نشان می کنش

متقابل، ارتباطات سمبولیک با دیگران، تجربه منفعت  در کنش. نمایند کننده منتقل می مشاهده

متقابل اعضا، تعاریف مشترکی درباره  فردی و رقابت در روابط موثر بین فردی و فرایند کنش

همچنین بر . نماید عمل نمایند، ارائه می های خاص ها چطور با دیگران در وضعیت که آن این

به طور مثال، فقط انگیزه بیرونی فرد . ها تاکید دارد تا وضعیت عینی تعریف افراد از وضعیت

گر است و حتی  گر و هم واکنش که انسان هم کنش دهد، این  را موردبررسی قرار نمی( خانواده)

در مقایسه با رویکرد کارکردی که بر ثبات . کند نیز موردتوجه است های خود را ایجاد می انگیزه

عنوان واحدی بر پایه  متقابل افراد در خانواده به تاکید دارد، این رویکرد با تمرکز بر کنش

متقابل یک رهیافت در سطح خرد  کنش(. 1 -1: 414 کینگ، )متقابل، بر تغییر تاکید دارد  کنش
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گر از  متقابل افراد در خانواده و تفسیر کنش شکن. پردازد است که به اقدامات درونی خانواده می

 . موردتوجه است... عنوان مثال معنای ازدواج، والدین و فرزندان و  اجزای این واحد به

چارچوب نظری نسبتا متفاوت دیگر، رویکرد مارکسیستی است که از آثار مارکس الهام 

ز زندگی خانوادگی نوشته شده، های مارکسیستی ا ترین اثری که بر مبنای تبیین مهم. گیرد می

است که حاوی توضیحات و  منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولتکتاب انگلس به نام 

(.  1: 819 برناردز، )لوئیس مورگان است « باستان جامعه»حواشی مفصل مارکس با استفاده از 

عنوان موضوعی  که خانواده را به ها از این ها مارکسیست برای سال( 445 )به گفته ویلسون 

توجه به خانواده از زمانی آغاز شد که . کردند اجتماعی و سیاسی درنظر بگیرند، اجتناب می

از همان . های خود درباره ماهیت و دالیل نابرابری جنسیتی را آغاز کردند ها بحث فمینیست

امعه های اجتماعی و اقتصادی ج های دانشگاهی شروع به نوشتن درباره کنترل موقع مارکسیست

عنوان بخشی از فرایند کنترل اجتماعی را موردتوجه قرار  داری کردند و اهمیت خانواده به سرمایه

 : نویسد می( 811 )های مارکسیستی اعزازی  در نگاهی کلی از نظریه. دادند

در دوران ابتدایی . دانند را مرتبط با جامعه می های آن های مارکسیستی خانواده و شکل نظریه

گشت، زندگی و  دنبال میوه و دانه می های کوچک اجتماعی به ری که انسان در گروهجوامع بش

تدریج و با پیشرفت نیروهای تولیدی جوامع ساکن شدند و به  به. ها گروهی بود ازدواج

اما . وجود آمد کشاورزی و دامپروری پرداختند و ازدواج یارگیر یعنی پیوند یک زن و یک مرد به

پیشرفت بعدی نیروهای تولید و ایجاد مالکیت خصوصی . کننده بود ینهمچنان نسب زن تعی

بدین ترتیب دورانی آغاز شد که هرچند به ظاهر . شد دار  همسری برده منجر به ایجاد تک

را به همراه داشت و این شکل خانواده   همسری بود، اما شکست اجتماعی و خانوادگی زنان تک

خانواده بورژوازی نیز . خانواده بورژوازی ادامه یافت داری و پدرساالری تا دوران سرمایه

های تضاد  وجود آمده و به عبارت دیگر، دارای نطفه داری به براساس مناسبات اولیه سرمایه

شمول  صورت نهادی جهان همسری به در این طرز تفکر، خانواده تک. جامعه در درون خود بود

نیست بلکه در گذر از مراحل مختلف رشد  که از ابتدای پیدایش بشریت وجود داشته مطرح

ای کامال نزدیک  نیروهای تولیدی، اشکال مختلفی را به خود گرفته است و در عین حال رابطه

بنابراین . بینی حاکم جامعه طبقاتی خود دارد عبارت دیگر، انعکاسی از جهان با جامعه و به

در این نظریه، هنگامی . کردن آن نیستضرورتی نیز برای تاکید بر این واحد در جامعه و آرمانی
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که تضاد مالکیت خصوصی از طریق مالکیت جمعی و اشتراکی از بین رود، خانواده قادر خواهد 

 (.15 -19: 811 اعزازی، )های مثبت خود را برای زنان و مردان ظاهر سازد  بود ویژگی

. ازی درباره خانواده استپرد رویکرد فمینیستی، یکی دیگر از رویکردهای تاثیرگذار در نظریه

نقطه شروع بحث عمده فمینیسم معاصر شناسایی موانع اصلی بر سر راه ( 819 )به گفته برناردز 

برابری زنان و شناخت قدرت و ستمگری مردان است که غالبا با مفاهیمی چون نابرابری 

های فمینیستی  هطیف وسیعی از نظری(. 18: 819 برناردز، ) شود  جنسیتی و پدرساالری بیان می

های متفاوت، ابعاد گوناگونی از زندگی خانوادگی را  های مشترك دارند به شیوه که البته ریشه

که، خانواده نهاد سرکوب زنان  ها یک ایده وجود دارد و این اما در همه آن. اند موردتوجه قرارداده

فرد و ساختار  شود که در حکم میانجی میان خانواده واحدی مردساالر توصیف می». است

ها توجه خاصی به دگرگونی ساختار  به همین دلیل فمینیست. کند اجتماعی پدرساالر عمل می

دهند و معتقدند که باید در تعاریف موجود در مورد خانواده که  مناسبات خانوادگی نشان می

 هایی گسترده در باره نقش مسلط مردان است بازنگری و تعاریف جدیدی فرض مبتنی بر پیش

 (.84: 811 تنهایی و شکربیگی، )« ارائه شود

های ذیل این رویکرد از  نظریه. است« سیستمی»رویکرد رایج دیگر درباره خانواده رویکرد 

ای از روابط مجزا از هم مشاهده  مثابه مجموعه توانند مفید باشند که خانواده را به این جهت می

اند، همچنان که اندام یک بدن یا اجزای  ههای مهمی به یکدیگر متصل شد کنند که با روش می

در این نظریه هدف درك این (. 11 : 848 اندرسون و دیگران، )اند  یک رایانه به یکدیگر متصل

مانند و علت توفیق یا شکست  کنند یا از کارکردن باز می ها چگونه کار می نکته است که خانواده

کم یا شاید ناتوانی یک  زیاد یا بیش از اندازه همیشه اطالعات بیش از حد. خانواده اهمیت ندارد

. عنوان علت شکست سیستم خانوادگی محسوب شود تواند به آوری اطالعات می جزء در جمع

بیان ( 411 )برنر »(. همان)گر باشد  تواند بسیار ویران دادن یکی از اجزای مهم سیستم می ازدست

ها  میکروسیستم: گیرد های محیطی قرار می کند، رشد افراد تحت تاثیر پنج نوع از سیستم می

ها  ، مزوسیستم(دهد، مانند خانواده هایی نزدیک که مستقیما افراد را تحت تاثیر قرار می زمینه)

های خارجی که  محیط)ها  ، اگزوسیستم(های رشد، مانند خانواده و مدرسه تحوالت بین زمینه)

هایی که  مانند وضعیت کار والدین و شبکه. ندده افراد را به طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می

و ( های اجتماعی مانند ارزش)ها  ، ماکروسیستم(دهند را تحت تاثیر قرار می  کودکان
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: 848 دمو و دیگران، )« (ها مانند تغییرات در طی زمان در تاثیرات این سیستم)ها  کرونوسیستم

نهادی  نهاد خانواده و نیز تعامل بین و دروناین دیدگاه، از آن جایی که به عوامل بیرون از (. 4  

 . پردازد، در بررسی تغبیرات نهاد خانواده از اهمیت برخوردار است خانواده می

متقابل، مارکسیستی، فمینیستی و  شده کارکردگرایی، کنش بر اساس پنج رویکرد اساسی مطرح

گیرند عبارت  توجه قرار میشناختی خانواده مورد های مختلفی که از نگاه جامعه سیستمی، جنبه

های هر یک از اعضای خانواده، اشکال روابط  ساخت و کارکرد خانواده، رفتار و نقش: هستند از

ها، ثبات و علل  ها، جایگاه هر یک از اعضای خانواده، میزان استقالل آن و همبستگی بین آن

های سنجش  شاخص ثباتی خانواده، روابط متقابل خانواده با جامعه که همه در ساخت بی

( 445 )سازی، همسو با ویلسون  در این شاخص. است وضعیت و دگرگونی خانواده موردتوجه 

ها مرز دقیقی ترسیم  که اشتباه است سعی کنیم بین نظریه یکی این»: به دو نکته توجه شده است

: 445 ، ویلسون)« های نظری در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند که، رهیافت کنیم و دوم این

های پیشنهادی برای سنجش وضعیت خانواده و دگرگونی آن بدون   رو، شاخص از این(.  8

شده و همزمان با  های نظری مطرح وجود مرز متصلب و شفاف بین رهیافت شدن به قائل

. ها با توجه به زمینة ایران، ارائه شده است درنظرگرفتن آن

روشپژوهش
گیری یک مفهوم و یا سازه  اندازه شناسایی و قابل عینی قابل های شاخص، بیانگر ابعاد و شاخه

های سنجش وضعیت و دگرگونی خانواده، ابعاد عینی  در این پژوهش منظور از شاخص. است

گیری وضعیت و دگرگونی خانواده ذیل ابعاد ساختار، کارکرد و سیستم  اندازه شناسایی و قابل قابل

وجه به چند بعد مفید بوده و وضعیت و دگرگونی خانواده ها ت برای تعیین شاخص. خانواده است

نهاد خانواده در ارتباط با نهادهای دیگر )نهادی  نهادی و بین در ارتباط با تحوالت درون

های سنجش وضعیت خانواده  در تعیین شاخص. نیز موردتوجه قرار گرفته است( اجتماعی

فراد خانواده نسبت به ابعاد و اول، سنجش نگرش ا. توان دو جنبه را درنظر داشت می

ها یا  دوم، وضعیت خانواده از جنبه عملکرد و رفتار واقعی خانواده. های ذیل آن است شاخص

 .کنیم گذاری می نام« کنش در حال زیست»چه در این مقاله زیر عنوان  آن
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های معیار جهت سنجش وضعیت خانواده در ایران مرتبط با هر یک از  برای تعیین شاخص

های پیشین که خود مبادرت  نخست، مراجعه به پژوهش. توان اقدام نمود عاد از چند مسیر میاب

توان به  ها می با بررسی این پژوهش. اند سازی برای مطالعه وضعیت خانواده نموده به شاخص

های سنجش وضعیت خانواده متناسب با اهداف پژوهش دست  ترین شاخص ترین و مهم اصلی

های حوزه مطالعات خانواده، سپس استخراج مفاهیم و تعیین  ه نظریهیافت؛ دوم، مطالع

خانواده )سوم، بررسی مطالعاتی که به موضوع خانواده و دگرگونی آن . ها ها بر اساس آن شاخص

بر . اند اند و این دگرگونی را از ابعاد مختلف به بحث گذاشته پرداخته( در ایران و سایر کشورها

ها  هایی که در این مطالعات به آن ها از طریق استخراج ابعاد دگرگونی مبنای این مسیر، شاخص

در این پژوهش تالش شده است هر سه مسیر موردتوجه . دریافت است پرداخته شده است، قابل

های سنجش  های پیشین، هم از بُعد ارائه شاخص از این رو، با رجوع به پژوهش. قرار گیرد

طور خاص  مرتبط با دگرگونی خانواده در جهان و نیز به وضعیت خانواده و هم مباحث نظری

ضمنا به اسناد و . های سنجش وضعیت خانواده در ایران شناسایی و ارائه شدند در ایران شاخص

منابع . مصوبات رسمی دولتی مربوط به وضعیت مطلوب خانواده در ایران نیز رجوع شده است

تجربه اندیشمندان ایرانی در زمینه مطالعات ها و  داخلی شامل اسناد رسمی و مصوب، پژوهش

توجه به این گونه مطالعات، (. به این منابع در بخش طرح مسئله اشاره شد)خانواده است 

های خانواده در سایر  منابع و پژوهش. زند پژوهش حاضر را به زمینه اجتماعی فرهنگی پیوند می

ی از تجربه اندیشمندان سایر کشورها گیر های عمومی و بهره جوامع از جهت دستیابی به شاخص

 . رساند به تقویت این پژوهش یاری می

تر توسط  هایی موردتوجه قرارگرفتند که پیش سو شاخص برای تحلیل اسناد موجود، از یک

اند و با توجه به هدف پژوهش بازسازی شدند و از  های دیگر مطرح شده ها یا پژوهش سازمان

ط از مباحث مربوط به موضوعات مختلف در حوزه خانواده و سوی دیگر با مراجعه و استنبا

برای . های جدید نیز شناسایی و ارائه شدند های انجام شده در این زمینه، برخی شاخص پژوهش

یکی مرور انتقادی و ارزیابی : های جدید دو رویکرد موردتوجه قرارگرفت ساخت شاخص

های مرتبط با  نباط از متون و داللتهای موجود؛ دوم، رویکرد تفهمی از طریق است شاخص

به این ترتیب، مباحث نظری مطرح شد و مفاهیم محدود . موضوع وضعیت و دگرگونی خانواده

در مواردی . ها برای بررسی موضوع هستند، انتخاب شدند هایی که بهترین سنجه گردید و مولفه
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در این مرحله پس از . ودهای جدید ب تر مستلزم ساختن زیرشاخص های دقیق دستیابی به شاخص

ها و  هایی که بازنمای شاخص های پیشین، به ساخت زیرشاخص گردآوری مباحث و داده

های پیشین،  اگرچه با استنباط نظری و نیز رجوع به شاخص. های اصلی باشند، مبادرت شد مولفه

شده، توسط  نهای تعیی ها از اعتبار سازه و معیار برخوردارند، اما در نهایت، شاخص این شاخص

ها دارای  بنابراین شاخص. برخی پژوهشگران و مطلعان حوزه خانواده مورد داوری قرار گرفت

ها،  با این حال، هر پژوهشگری واقف است که پایایی و روایی شاخص. اعتبار صوری نیز هستند

ه شده های ارائ شناختی، شاخص به همین دالیل روش. مند و اعتباری است ای نسبی، زمینه مساله

با توجه به تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز با دقت نظر محققان حوزه خانواده و 

تواند تغییر یافته، تکمیل یا جرح و تعدیل  گذاران در حوزه خانواده می اهداف مطلوب سیاست

های مطلوب برای سنجش وضعیت   از این رو، این پژوهش ادعا ندارد همه شاخص. گردند

در مجموع، این پژوهش با توجه به منطق . در ایران را ارائه کرده است  گرگونی آنخانواده و د

گیرد و نظر به نحوه گردآوری اطالعات در زمره مطالعات  پژوهش ذیل مطالعات قیاسی قرار می

 .شود اسنادی محسوب می

هایپیشنهادیسنجشوضعیتودگرگونیخانوادهدرایرانشاخص
ک تقسیم بندی در سه سطح اصلی ساختار، کارکرد و سیستمی برای وضعیت خانواده را در ی

ارائه . توان درنظر گرفت های پیشنهادی می بندی منظم و کاربردی از شاخص ارائه دسته

بعد . نهادی و برون نهادی خواهد بود متقابل درون ها در این سه سطح، بازنمایی از کنش شاخص

بدون درنظرگرفتن ارتباط آن با سایر نهادها و توجه به عنوان نهادی  درونی، وضعیت خانواده به

عنوان نهادی  بعد بیرونی، وضعیت خانواده به. تغییرات درونی از ابعاد ساختار و کارکرد آن است

در این سطح تغییرات نهاد خانواده در ارتباط با سایر . در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی است

، دگرگونی ساختاری    طبق جدول شماره. گر موردتوجه استها بر یکدی نهادها و تاثیر آن

خانواده دربرگیرنده تغییر در ساختار جمعیت، ازدواج و طالق، تحرك طبقاتی، ساخت قدرت و 

کار، کیفیت  های اقتصادی، تقسیم دگرگونی کارکردی خانواده با مولفه. دگرگونی جنسیتی است

گرایی، کارکردهای هنجاری و تغییرات ارزشی  عاطفی و روابط خانوادگی، سالمت، خانواده

نهادی خانواده با  دگرگونی سیستمی خانواده، شامل تغییر در ارتباطات میان. مشخص شده است

 . نهاد مطرح شده است های مردم سایر نهادها از جمله نهاد آموزش، رسانه، دولت و سازمان
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وضعیت و دگرگونی خانواده در  شده سنجش های ارائه شاخصهای مرتبط با  اطالعات و داده

منابع تواند از  جا ارائه شده است، می نهادی که در این سطوح خرد و کالن و درون و بین

های مرتبط مستلزم همکاری چندین نهاد در سطوح  گاه دسترسی به داده. گوناگون تامین گردد

های  ع به آمارها و دادهها از طریق رجو ای از این شاخص های پاره داده. دولتی و غیردولتی است

های پیشنهادی، در گام نخست  اما برخی شاخص. دسترسی است برخی نهادهای موجود قابل

توجه این است  نکته قابل. های مرتبط با آن است نیازمند تعریف عملیاتی و سپس گردآوری داده

هر چند سال  یا)تواند موضوع مطالعه ساالنه  آوری می ها پس از شناسایی و جمع که این داده

شونده  گذار مرتبط با نهاد خانواده بوده و متناسب با وضعیت دگرگون نهادهای سیاست( بار یک

 . خانواده پایش شوند

هایسنجشدگرگونیخانوادهدرایرانشاخص.1جدول

شاخصمولفهابعاد

ساختار 
 خانواده 

 جمعیت

ن ازدواج، سن والدین شدن بدو دار شدن، میزان بچه دار نرخ موالید، میزان بچه
هایی که در اجرای برنامه تنظیم خانواده  در تولد اولین فرزند، میزان خانواده

،  های چندنسلی ، میزان خانواده ترکیب خانواده: مشارکت دارند، بعد خانوار
 تعداد فرزند، تعداد اعضای خانواده

 ازدواج و طالق

اج، میزان ازدواج نوجوانان، بودن ازدواج، میانگین سن ازدو وقت تاخیر یا به
میانگین سن نخستین ازدواج، ناپایداری ازدواج، میزان تجرد قطعی، میزان 

های ناتنی، تعداد کودکانی که در  خانواده تک والدی، میزان خانواده
نرخ چندزنی، نرخ « کنند، تعدد زوجات زندگی می 8های ناتنی خانواده

های  اج، میزان تغییر در شیوههای پیش از ازدو همسری، میزان مهارت تک
همسریابی، میزان تغییر در معیارهای انتخاب همسر، میزان مسائل ناشی از 
ازدواج مجدد، میزان ازدواج موقت، نوع و میزان پیامدهای ازدواج موقت، 
انواع و میزان طالق، میزان علل فردی و اجتماعی طالق، میزان آثار و 

های اجتماعی طالق در جامعه،  یزان هزینهپیامدهای فردی و اجتماعی طالق، م

                                                           
  Household Composition 

کردن  لبته این مستلزم زندگیا. تواند شکل بگیرد های چند نسلی به دلیل افزایش امید به زندگی می خانواده  

 . سالمندان در خانواده است

وجود  عنوان یکی از پیامدهای افزایش طالق به ای از خانواده که به گونه. است( 819 )این مفهوم از برناردز 8

 . آید می
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شاخصمولفهابعاد
میزان محبوبیت ازدواج بین جوانان، میزان ازدواج مجدد در بین کسانی که 

اند، میزان ازدواج مجدد در میان مردان و زنان پس از فوت همسر،  طالق گرفته
هایی که یکی از دو همسر غیبت غیرارادی دارند، میزان تغییر در  میزان خانواده

ایجاد عالیق جدید، دوستان جدید و تعیین مسیرهای جدید )ندگی الگوی ز
هایی که برای جهیزیه هزینه زیادی  پس از طالق، میزان خانواده( زندگی

هایی که پس از ازدواج دور از پدر و مادر  کنند، میزان خانواده پرداخت می
دی، کنند، میزان معاشرت قبل از ازدواج، میزان برگزاری جشن نامز زندگی می

هایی که پیش از ازدواج  میزان برگزاری مراسم عروسی باشکوه، میزان خانواده
هایی که مراسم خواستگاری  کنند، میزان خانواده از والدین کسب اجازه می

گیری مشارکتی در خانه، میزان اظهارنظر پدر و  کنند، میزان تصمیم برگزار می
واده همباشی، میزان خانواده مادر در امور فرزندان پس از ازدواج، میزان خان

تک والدی، میزان مادران مجرد، میزان خانواده تک نفره، میزان سازگاری 
، میزان (برای مردان و زنان)زناشویی، میزان روابط جنسی خارج از خانواده 

های روان شناختی فردی و خانوادگی  ویژگی)های محتوایی  توجه به مالك
سالمت جسمی و روانی، قومیت و  مانند سن، تحصبالت، شغل، درآمد،

درك طرف مقابل، )های فرایندی  همسرگزینی، میزان توجه به مالك( مذهب
های حل مسئله و  های کنارآمدن، مهارت های ارتباطی، مهارت مهارت
در همسرگزینی، میزان حل اختالفات توسط اعضا خانواده ( پذیری انعطاف

به مراکز قانونی برای حل رفع  پیش از رجوع به مراکز قانونی، میزان رجوع
ازدواج صوری دختران و )های پنهان  اختالفات خانوادگی، میزان خانواده

میزان زنان : ، میزان همباشی(مپسران کم سن و سال با مردان و زنان مسن
ساله که زندگی همباشی دارند، میزان مردان ازدواج  94تا  1 ازدواج نکرده 

 .ی همباشی دارندساله که زندگ 94تا  1 نکرده 

ای  تحرك طبقه
 خانواده

های  های طبقه باال بر حسب واحد زمانی مشخص، میزان خانواده میزان خانواده
های طبقه پایین بر   طبقه متوسط بر حسب واحد زمانی مشخص، میزان خانواده

ای که  خانواده)« مادون طبقه»های  حسب واحد زمانی مشخص، میزان خانواده
بر حسب واحد ( گرفتار بزهکاری و رفتارکج روانه نیز هست عالوه بر فقر

 .زمانی مشخص

 ساختار قدرت

گیری مردان در  گیری مردان در امور مالی خانواده، میزان تصمیم میزان تصمیم
مانند دکوراسیون منزل، نوع و شیوه گذران اوقات فراغت )امور جزئی خانواده 

در امور ( های نق زدن، حیله و چاپلوسیبه شیوه )، میزان نفوذ پنهان زن ..(و 
مالی خانواده ، میزان نفوذ مستقیم زن در تصمیمات مهم زندگی خانوادگی 

کنترل منابع اقتصادی، اهداف جمعی خانواده، مناسبات، ارتباطات و )
، میزان زنان دارای منزلت اجتماعی باال که خود وظایف (های خانواده ارزش
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شاخصمولفهابعاد
بر مبنای ترغیب و )گیری دموکراتیک  میزان تصمیمدهند،  خانگی را انجام می

در ( با اجبار و زور)گیری اقتدارگرایانه  در خانواده، میزان تصمیم( سازی مجاب
هایی که والدین اقتدار  های جنستی، میزان خانواده خانواده، میزان تفکیک نقش

ردارند، هایی که فرزندان از اقتدار برخو اند، میزان خانواده خود را حفظ کرده
های  های اقتدارگرا، میزان خانواده های دموکراتیک، میزان خانواده میزان خانواده

 .های زن ساالر های مردساالر، میزان خانواده فرزندساالر، میزان خانواده

 دگرگونی جنسیتی

شوند، میزان تعریف  هایی که مردانه تلقی می میزان حضور زنان در عرصه
های روانی و عاطفی  آوری به برعهده گرفتن جنبه ناز نا)جدید از نقش پدر 

های فرزندان، میزان توزیع  ، میزان کنش خانواده بر اساس خواسته(فرزندان
های  ثروت بر اساس تمایالت فرزندان، میزان توزیع ثروت براساس گرایش

خرید لوازم لوکس و وسایلی که زنان خواهان آن )زنانه و تمایالت زنان 
 .های ورزشی حضور زنان در عرصه ، میزان(هستند

کارکرد 
 خانواده 

 بعد اقتصادی

هایی که زن و مرد هر دو شغل دستمزدی دارند،  اشتغال زنان، میزان خانواده
هایی با پدر چند شغله، میزان زنان دارای شغل دستمزدی، میزان  میزان خانواده

ان مادرانی که زنان دارای کارغیردستمزدی، فعالیت اقتصادی زنان متأهل، میز
کار تمام وقت دارند، میزان مادران دارای فرزندان کوچک که کاردستمزدی 

رو که کاردستمزدی دارند، میزان  ، میزان زنان دارای فرزندان مدرسه دارند
حمایت اقتصادی و مالی خانواده از فرزندان جوان خود، میزان حمایت مالی 

الگوی غذایی در خانواده، میزان  خانواده از اعضای سالمند خود، میزان تغییر
های اقتصادی  نگری در خانواده، میزان آسیب وجود روحیه قناعت و آینده

های اجتماعی خانواده، میزان اثرگذاری  خانواده، میزان اثر فقر بر آسیب
های قرض الحسنه خانوادگی در اقتصاد خانواده، میزان تغییر ساختار  صندوق

، (آور آور به دو یا چند نفر نان های با یک نفر نان هاز خانواد)درآمدی خانواده 
های اقتصادی، میزان تغییر  میزان تغییر الگوی مصرف خانواده ناشی از آسیب

های اقتصادی، فقر خانوادگی، تغییرات  الگوی غذایی خانواده ناشی از آسیب
هایی که در فقر هستند، نوع  در وضعیت دخل و خرج خانواده، میزان خانواده

های تک والدی که در فقر هستند  هایی که در فقر هستند، میزان خانواده خانواده
ای که  ، میزان زنان سرپرست خانوار که در فقر هستند، میزان خانوارهای هسته

                                                           
نظران مادرانی را که کارشان باعث غفلت از  های مربوط به مسائل اجتماعی بسیاری از صاحب در بحث  

رود به  از زنانی که فرزند کوچک دارند معموال انتظار می(. 94: 819 برناردز )کنند  شود سرزنش می زندانشان میفر

رو دارند به کارهای  رسد زنان که کودکان مدرسه به نظر می. سراغ کارمزدی نروند و از کودکان خود مراقبت کنند

 .وقت گرایش دارند مزدی پاره
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شاخصمولفهابعاد
در فقر هستند، میزان تمکن مالی خانواده، میزان نوسان درآمد خانواد، میانگین 

 .دارایی خانواده ایرانی

 کار تقسیم

، میزان مشارکت زنان در (بر حسب زمان)ن مشارکت مردان در کار خانه میزا
های جنسیتی در خانواده، میزان  کارهای بیرون از خانه، میزان تفکیک نقش

مشارکت کودکان در کار بیرون از خانه، میزان مشارکت کودکان در کارهای 
 .خانه

کیفیت عاطفی و 
 روابط خانوادگی

اده، میزان احساس خوشبختی در خانواده، میزان میزان احساس عشق در خانو
مشارکت و حمایت عاطفی، میزان گفت و گو در میان اعضای خانواده، میزان 
پیوندهای مشارکتی و تعارضی در خانواده، میزان ارتباط سلسله مراتبی بین 
اعضای خانواده، میزان هدیه دادن افراد خانواده به همدیگر، میزان انجام 

حمایت از کودکان، )های خیرخواهانه در خانواده  حمایت ها و فعالیت
، میزان تقویت روابط کالمی میان اعضای خانواده، میزان (سالمندان و بیماران

اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست فرزند، میزان آشنایی والدین با 
 های پرورش های پرورش اخالقی فرزندان، میزان آشنایی والدین با شیوه شیوه

های حاکم، میزان  مذهبی فرزندان، میزان اثرگذاری خانواده در انتقال ارزش
های مستعد طالق،  احساس خرسندی از زندگی خانوادگی، میزان خانواده

هایی که در حل مشکالت و تعارضات ناتوان هستند، میزان  میزان خانواده
وجود داوری خویشاوندان در حل اختالفات خانوادگی، میزان وجود 

طرفانه خویشاوندان در حل اختالفات خانوادگی، میزان  های بی ضاوتق
رابطه   فقدان)نارضایتی جنسی در روابط زناشویی، میزان ناسازگاری جنسی 

های  شبکه)میزان ایجاد شبکه ارتباطی جایگزین ، (جنسی یا ناکامیابی در رابطه جنسی
میزان فردگرایی ر خانواده، د( های مجازی ارتباطی جدید خارج از خانواده و یا شبکه

های ارتباطی، میزان تأثیرگذاری والدین  در برقراری شبکه( غلبه تمنیات فردی)
های پرورش ارتباطی  های ارتباطی، میزان آشنایی والدین با شیوه در ایجاد شبکه

های خانوادگی، میزان اختصاص زمان کافی برای  فرزندان، میزان دید و بازدید
رعایت حقوق اعضای خانواده توسط یکدیگر، میزان شکاف فرزندان، میزان 

فرزندان، کمیت و کیفیت روابط  -نسلی، کمیت و کیفیت روابط والدین
زوجین با یکدیگر، کمیت و کیفیت روابط برادران و خواهران در خانواده، 

ها و  های احتمالی ناشی از آن، تضعیف شبکه کاهش تعداد فرزندان و آسیب
وندی، میزان ممانعت از تحصیل فرزندان از سوی خانواده، پیوندهای خویشا

های یادگیری در  میزان رعایت عدالت میان فرزندان در خانواده، میزان ظرفیت
های فردی زن و مرد نسبت به ترجیحات جامعه در  خانواده، میزان اولویت

 ای یا تحصیل آوری و تولید نسل، میزان ترجیح زنان در لذت از کار حرفه بچه
نسبت به لذت فرزندآوری، میزان رعایت برابری در روابط اعضا خانواده، 



  
 
 
 
 
 

 616  گذاری اجتماعی  های سنجش وضعیت خانواده، مبنایی برای سیاست شاخص
 

 

شاخصمولفهابعاد
میزان داشتن تعامالت دوطرفه سالم در خانواده، میزان داشتن اعتماد متقابل در 

های مشترك زندگی، میزان مشارکت در  روابط خانوادگی، میزان توجه به برنامه
 .ههای خانواده، میزان سرمایه اجتماعی خانواد قعالیت

سالامت خانواده در 
ابعاد جسمی، 

 روحی و اجتماعی

های ناخواسته در خانواده، میزان رفتارهای پرخطر جنسی در  میزان باروری
های بهداشت باروری،   میان اعضای خانواده، میزان مشارکت مردان در برنامه

میزان مشارکت مردان در بهداشت باروری، میزان رعایت بهداشت فردی در 
ه، میزان رعایت بهداشت عمومی از سوی خانواده، میزان هزینه برای خانواد

های  سالمت در هر خانواده، میزان پوشش بیمه خانواده، میزان شیوع بیماری
های  های واگیردار در خانواده، میزان بیماری روانی در خانواده، میزان بیماری

میان اعضای خانواده  میزان ارتکاب به رفتارهای پرخطر درغیرواگیر در خانواده، 
میزان توجه ، (پذیر فیزیکی مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد انجام کارهای ریسک)

به سالمت در میان اعضای خانواده، وضعیت تغذیه افراد خانواده، میزان توجه 
به تغذیه سالم در میان اعضای خانواده، میزان نقش والدین در آگاهی بخشی به 

میزان آگاهی بخشی والدین درباره مسائل مربوط رفتارهای پرخطر فرزندان، 
به بلوغ جنسی و جسمی، نحوه برخورد والدین با مشکالت بلوغ فرزندان، 
میزان اعتیاد زوجین یا فرزندان، میزان انحرافات جنسی و خیانت زناشویی، 

شدن مردان  میزان خودکشی و خودسوزی زنان، میزان و نوع پیامدهای زندانی
واده، میزان فرار نوجوانان و جوانان از خانه، میزان و نوع اثرات یا زنان بر خان

فرار نوجوانان و جوانان برخانواده، میزان پیامدهای مثبت و منفی حضور 
شده در خانواده، میزان  سالمندان در خانه فرزندانشان، نوع خشونت اعمال

شونت های خانوادگی و ناموسی، میزان خشونت علیه سالمندان، میزان خ قتل
علیه کودکان، میزان خشونت علیه زنان، میزان خشونت علیه مردان، میزان 
اختالالت روانی و جسمی ناشی از طالق رسمی و عاطفی، میزان اختالالت 
روانی و جسمی ناشی از خشونت خانگی، میزان اختالالت روانی و جسمی 

شی از ناشی از تعارض نقش زنان شاغل، میزان اختالالت روانی و جسمی نا
اعتیاد زوجین یا فرزندان، میزان آموزش عفاف و پوشش به فرزندان، میزان 

آموزش احکام دینی به فرزندان، میزان آموزش هنجارهای اخالقی به فرزندان، 
های جامعه پذیری توسط والدین در جامعه امروز، میزان  میزان کارآمدی شیوه

و خدمات فرهنگی در  آشنایی خانواد با مفاخر ملی، میزان مصرف کاالها
 .خانواده

پذیری  ، میزان توجه خانواده به جامعه تعداد افراد تحت تکفل در خانواده 1گرایی خانواده

                                                           
ها در برعهده گرفتن کارکردهای خود و عدم واگذاری آن به نهادهای دیگر  خانواده منظور از این شاخص تمایل 

 . است
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شاخصمولفهابعاد
های جنسیتی، میزان تقویت شبکه  کودکان، میزان توجه خانواده به تفکیک نقش 

های خود،  خویشاوندی توسط خانواده، میزان آگاهی اعضا خانواده از مسئولیت
های  ، میزان واسپاری سالمندان به خانه ها ن سپردن کودکان به مهدکودكمیزا

 .سالمندان

کاکرد هنجاری 
 خانواده

ها در ارتباط با  ها و ملیت میزان تقویت عناصر فرهنگی مربوط به قومیت
میزان تغییر الگوی مصرف )میزان مدیریت الگوی سبک زندگی موضوعات خانواده، 

قانونی  –میزان کاربست اقتدار عقالنی خانواده، ( صرفو میزان اصالح الگوی م
در خانواده، میزان کاربست اقتدار سنتی در خانواده، میزان کاربست عاطفی در 

 .های تربیتی در خانواده خانواده، انواع سبک

 

 
: کارکرد فرهنگی

تغییرات ارزشی در 
  خانواده
 

یت پدر و مادر در موافقت با اجرای تنظیم خانواده، موافقت با کسب رضا
ازدواج، موافقت با مراسم خواستگاری، مخالفت با تنبیه بدنی فرزند، مخالفت 
با ازدواج با بیش از یک زن، موافقت با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب 
دوست فرزند، موافقت با مهریه، موافقت با جهیزیه کافی، موافقت با جدا 

معاشرت قبل از ازدواج، موافقت با  زندگی کردن از پدر و مادر، موافقت با
ها  جشن نامزدی، موافقت با مراسم عروسی مجلل، موافقت با کارکردن خانم

گیری فردی در  گیری مشارکتی به تصمیم بیرون از خانه، تغییر میزان تصمیم
خانه، موافقت با اظهارنظر پدر و مادر در امور فرزندان پس از ازدواج، میزان 

، میزان تمایل زنان برای حضور در (ازدواج موقت)ی تمایل به همسروارگ
شوند، میزان تمایل به تعریف جدید از نقش  هایی که مردانه تلقی می عرصه
، (های روانی و عاطفی با فرزندان آوری به برعهده گرفتن جنبه از نان)پدر 

میزان موافقت با ادامه تحصیل دختران، میزان تمایل به ازدواج زودهنگام 
عنوان کانون عاطفه و  ، میزان تمایل خانواده به برجسته کردن مادر بهدختران
عنوان کانون اقتدار، میزان تمایل به خانواده نه بر محور اقتدار بلکه بر  پدر به

عنوان یک  شدن به دار محور حمایت اقتصادی و عاطفی، میزان گرایش به بچه
وی خانواده، میزان های فرهنگی نو از س تصمیم عاطفی، میزان پذیرش ارزش

                                                                                                                                           
افراد تحت . های رفاهی خانواده مفید باشد گذار در تدوین سیاست تواند برای سیاست بررسی روند این شاخص می  

 . تکفل مانند سالمندان، افراد بدون کارمزدی، کودکان، بیماران و بیکاران

تواند معیار مناسبی برای سنجش میزان واگذاری  شاخص اگر برای مادران غیرشاغل لحاظ گردد احتماال می این  

زیرا مادران شاغل در اغلب موارد ناگزیر به سپردن کودکان خود . آموزش از نهاد خانواده به نهادهای آموزشی باشد

 . به مهدکودك هستند

اعضای چند )و هم با لحاظ متغیر نسل ( در میان زنان و مردان)س تواند هم با لحاظ متغیر جن این شاخص می 8

 .های مختلف بررسی شود های نگرش میان مردان و زنان و نیز در میان نسل مورد بررسی قرارگیرد، تا تفاوت( نسل
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شاخصمولفهابعاد
تمایل به الگوی خانواده تک فرزندی، میزان تمایل به داشتن فرزند پسر، میزان 
تمایل به الگوی دوفرزندآوری، میزان تمایل به آوردن فرزند دوقلو، میزان 

، میزان نقش ازدواج در فرایند (فرزندخواندگی)تمایل به پذیرش فرزند 
فرزند، میزان تمایل  های بی دن خانوادهیابی، میزان تمایل به محکوم کر هویت

وجود اقتدار سنتی  وجود روابط سلسله مراتبی در خانواده، میزان تمایل به به
در خانواده، میزان تمایل به منع زنان برای اشتغال بیرون از خانه، ( مذهبی)

که خانواده منبع رفاه و بهزیستی است، میزان تمایل به  میزان تمایل به این
عنوان یک انتخاب یا تمایل، نگاه  های جنسیتی، نگاه به ازدواج به قشتفکیک ن

عنوان یک ضرورت، میزان تمایل به داشتن فرزند، میزان تمایل به  به ازدواج به
نگهداری از سالمندان، میزان آگاهی اعضای خانواده از حقوق یکدیگر، میزان 

اه سالمت روحی او، عنوان تنها ر نگرش مثبت نسبت به تربیت مذهبی فرزند به
 .نگرش خانواده نسبت به وظیفه دولت در تامین رفاه اعضای خانواده

روابط 
سیستمی 
 خانواده

 نهادی ارتباط میان

میزان کودکان در حال تحصیل در خانواده، میزان : خانواده و نهاد آموزش
کودکان بازمانده از تحصیل در خانواده، میزان هزینه خانواده برای آموزش 

فرهنگی، )های آموزشی  ندان، میزان شرکت اعضای خانواده در کالسفرز
مدرسه، )، میزان همسویی آموزش خانواده و نهادهای رسمی (هنری، ورزشی

، میزان ارتباط خانواده با مدرسه، میزان اثرگذاری نظام آموزش ...(دانشگاه و 
ان و نوع ها برای کسب مهارت، میز مندسازی خانواده رسمی و فرهنگی در توان

های دولتی و غیردولتی در جهت تشکیل خانواده، میزان موفقیت  فعالیت تشکل
های دولتی و غیردولتی در جذب زنان و مردان مجرد برای تشکیل  تشکل

 .خانواده، میزان مراکز رسمی آموزشی و مشاوره قبل و بعد از ازدواج
یا مردستیزی در  میزان پرهیز از بازنمایی زن ستیزی: خانواده و نهاد رسانه

عنوان مهمترین بستر رشد فرهنگی  های ملی، میزان ترسیم خانواده به رسانه
های جمعی مدرن  ، اثرات رسانه(تلویزیون کتاب و مجالت)ها  جامعه در رسانه

بر ساختار و روابط خانوادگی، میزان تعارض یا همخوانی رسانه و خانواده، 
ر خانواده، میزان تغییر در سطح و نوع میزان اثر رسانه بر بازتولید خشونت د

ها، میزان بازنمایی ضرورت توجه  روابط اعضای خانواده تحت تاثیر رسانه
ها، میزان  والدین نسبت به تخصیص زمان کافی برای فرزندان از طریق رسانه

بازنمایی اهمیت نقش دولت در تامین نیازهای جسمی و روحی خانواده از 
ها و  ازنمایی معایب زندگی در تجرد توسط رسانهها، میزان ب طریق رسانه

های صحیح درباره تقلیل  های تبلیغاتی، میزان بازنمایی دیدگاه دستگاه
های ازدواج، میزان بازنمایی تشکیل مجدد خانواد از سوی زنان بیوه و  هزینه

 .ها سرپرست از سوی رسانه بی

گ سازی و آموزش میزان موفقیت دولت در جهت فرهن: خانواده و نهاد دولت
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شاخصمولفهابعاد
فرهنگ عفاف در جهت تحکیم خانواده، میزان موفقیت دولت در جهت 

منظور حفظ کیان خانواده، میزان و  پیشگیری از مفاسد اخالقی و اجتماعی به
های خانواده، میزان و  کیفیت عملکرد مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه

در جهت حمایت از های خطرناك  کیفیت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماری
های برخوردار از سالمت جسمی و روحی، میزان بازنگری  تشکیل خانواده

قوانین حمایتی در جهت تحکیم خانواده، میزان توجه نهادهای پژوهشی به 
ها، میزان  بازنمایی مسائل و مشکالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در خانواده

ها از اوقات فراغت،  خانواده مندی توجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی در بهره
ها و  میزان هماهنگی در میان نهادهای مختلف دولتی در اجرای سیاست

های مرتبط با خانواده، میزان مقابله با باندهای فساد و فحشا با هدف  برنامه
سرپرست و  های بی حفظ خانواده، میزان برآورده نمودن احتیاجات خانواده

ها در ورزشگاه ها، میزان  حضور خانواده بضاعت، میزان توجه دولت به بی
های  توجه دولت به حضور خانواده در مراکز فرهنگی، سینما و تئاتر وکنسرت

 .موسیقی
های  میزان عضویت اعضای خانواده در انجمن: نهاد های مردم خانواده و سازمان

های طرفدار محیط  علمی و فرهنگی، میزان عضویت اعضای خانواده در انجمن
های خیریه، میزان عضویت  میزان عضویت اعضای خانواده در انجمن زیست،

ها و  الحسنه فامیلی، میزان عضویت اعضای خانواده در هیأت در قرض
های فرهنگی و  های مذهبی، میزان عضویت اعضای خانواده در گروه کانون

هنری، میزان عضویت اعضای خانواده در سازمان بسیج، میزان عضویت 
ها غیردولتی، میزان عضویت اعضای خانواده در  ن ه در سازمااعضای خانواد

های ورزشی،  های سیاسی، میزان عضویت اعضای خانواده در گروه تشکل
های کارگری، میزان عضویت در   میزان عضویت اعضای خانواده در اتحادیه

 .انجمن اولیا و مربیان



گیریوپیشنهادهانتیجه
( 445 )اما به گفته ویلسون . شناختی بوده است طالعات جامعهخانواده همواره موضوع بررسی م

گذاران از خانواده  ها و سیاست حکومت. شناسان نیست طلق جامعه توجه به خانواده صرفا ملک»

آنان در هراس هستند . کنند عنوان شاخصی برای سالمت و قدرت زندگی اجتماعی استفاده می به

« ای، هستی زندگی ملی را تضعیف کند به شیوهکه هر نوع ضعفی در زندگی خانوادگی 

گذاران قرارد دارد، چه  از این رو، خانواده همواره در دستور کار سیاست(  : 445 ویلسون، )
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گیری و  کننده شکل هایی که بتواند تضمین برای ارائه تعریفی از خانواده مطلوب و چه سیاست

ای بر  مالحظه اندیشه خانواده تاثیر قابل»(  84 )که به گفته اسپیکر  چنان. تداوم آن باشد

توان در  گذاری خانواده را می البته سیاست(. 99:  84 اسپیکر، )« گذاری اجتماعی دارد سیاست

هایی است که دولت برای خانواده در نظر  معنای رسمی به کارگرفت و منظور از آن، سیاست

مثابه یک  به نقش خانواده در جامعه بهتر  گذاری در معنایی عمیق که سیاست و یا این. گیرد می

از هر دو . شود گذاری از امری اجتماعی به امری خصوصی تبدیل  نهاد توجه داشته و سیاست

گذاری خانواده توجه نماییم، چیزی از اهمیت شناخت وضعیت  وجه که به موضوع سیاست

. گذاری است شناخت وضعیت بخشی از فرایند سیاست. کاهد شونده خانواده نمی دگرگون

هایی که بتواند به بازنمایی  بنابراین، وجود ابزاری برای این شناخت، ضرورت توجه به شاخص

که  ضمن این. گذاری است شرط هر نوع سیاست شونده بیانجامد، پیش وضعیت خانواده دگرگون

 .ها نیز هست ها راهی برای تعیین اثرات سیاست شاخص

ال ایرانی موردتوجه قرار گیرد و  عنوان خانواده ایده ههایی ب که خانواده با چه ویژگی این

های عمومی معطوف به آن تعیین شود، مستلزم توجه به تغییراتی است که خانواده در  سیاست

درك این تحوالت و پذیرش آن اولین قدم برای . گذار تاریخی در ایران با آن روبرو بوده است

تر یوده و همواره آماده  مند ایران نزدیک ت زمینهارائه تعریفی از خانواده است که به واقعی

نکته مهم این است که فاصله میان تغییرات در حال وقوع در خانواده با . بازتعریف نیز باشد

گذاری،  نظر سیاست ویژه از نقطه بایست کم شود تا به باره آن می های انتزاعی در پردازی مفهوم

تنها به تک تک اعضای خانواده  هایی که نه سیاست. بتوان درك بهتری از وضعیت خانواده داشت

توجه داشته باشند، بلکه با پرهیز از تقلیل ( والدین، کودکان، جوانان، سالمندان، مردان، زنان)

عنوان یک کل هماهنگ موردتوجه  ، خانواده را به(و عمدتا زنان)خانواده به یکی از اجزای آن 

گرایانه ارزشی از  های خاص ایانه، ایدئولوژیک و نگاهگر های آرمان پردازی نسخه. قرار دهند

پویش، تنوع و گوناگونی . های خانواده بسی دور هستند واقعیت وضعیت و دگرگونی

واقعی خود را پی  های ایستا و غیر گیرند و صرفا رویاپردازی های ایرانی را در نظر نمی خانواده

 . گیرند می

وضعیت و دگرگونی خانواده و مطالعه علمی و  های سنجش کارگیری شاخص بهشناسایی و 

های مختلف  هایی درباره وضعیت تحول خانواده از جنبه بینی تواند پیش ای آن، می حرفه
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آوری  از طریق جمع. ساختاری، اشکال اعتقادی، اشکال ارتباطی، اجتماعی و کارکردی ارائه دهد

ی نظیر ساختارهای خانواده، تشکیل توان موضوعات شده می های ساخته اطالعات بر مبنای شاخص

های  ها، انواع خانواده، شناسایی خانواده ها و مسئولیت و زوال خانواده، خشونت خانگی، نقش

های خانوادگی، ارتباطات میان اعضای خانواده  پرمساله، نیازهای خانواده، منابع خانواده، حمایت

در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی، در ها را هم از بعد درونی و هم  ن و روابط عاطفی میان آ

همچنین، مطالعه وضعیت تحول خانواده تحت تاثیر . گذاران قرارداد اختیار محققان و سیاست

های اجتماعی و اقتصادی، و توجه به نقش خانواده و تحوالت آن در تحقق  اجرای سیاست

نواده در گام نخست های مطلوب اقتصادی و اجتماعی، مستلزم آگاهی از وضعیت خا سیاست

رجوع به . تواند صورت گیرد های اجتماعی در حباب ابهام نمی گذاری چراکه، سیاست. است

گذار در برقراری ارتباط ارگانیک  تواند به سیاست واقعیت اجتماعی و شناخت دقیق تغییرات می

های  گرگونیرو، بررسی وضعیت خانواده و د از این. ها کمک نماید بین نیازهای واقعی و سیاست

تواند موثر  ها می آن، از طریق بررسی وضعیت موجود و پیش بینی آینده با کاربست این شاخص

 : با توجه به مباحث طرح شده چند پیشنهاد ارائه می شود. باشد

o تواند در کنار رویکرد  های سنجش وضعیت و دگرگونی خانواده می تدوین شاخص

شناسی و اقتصاد نیز در ابعاد مختلف زندگی  ی، روانشناس شناختی، از رویکردهای مردم جامعه

تغییر خانواده موردتوجه ، رفتار و  بندی خانوادگی از حیث کارکرد، ساختار، صورت

 قرارگیرد؛ 

o نهاد  نهادی میان شده در این پژوهش از طریق توجه به روابط برون های ارائه تکمیل شاخص

نهاد بازار، نهاد علم و تکنولوژی و صنعت خانواده با نهادهای دیگر مانند نهاد مذهب، 

 تواند موردتوجه باشد؛ می

o سازی برای بررسی دقیق وضعیت دگرگونی  توجه به متغیرهای قومیت و مذهب در شاخص

 خانواده در میان اقوام و مذاهب ایرانی؛

o های متنوعی که بتواند بعد و وسعت دگرگونی انواع  با وجود انواع خانواده، تدوین شاخص

 د، ضروری است؛کنرا شناسایی   نواده در ایرانخا

                                                           
1 Formation 
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o شده و مقایسه آن با  های تعیین گردآوری اطالعات درباره خانواده در ایران بر مبنای شاخص

 وضعیت خانواده در جهان؛

o  ایحاد بانک اطالعاتی درباره مسائل خانواده بر اساس گردآوری اطالعات مبتنی بر

 های تعیین شده؛ شاخص

o های  شده و نیز شاخص های تعیین لمعارف خانواده در ایران بر اساس شاخصا تدوین دایره

 ها پیشنهاد خواهد شد؛  تکمیلی که در دیگر پژوهش

o شده و بررسی اثر  های تعیین های اجراشده برای خانواده با توجه به شاخص   ارزیابی سیاست

 با هر سیاست؛های مرتبط  آمده از شاخص دست ها متناسب با اطالعات به این سیاست

o های سنجش وضعیت  مطالعه و پایش وضعیت دگرگونی خانواده از طریق کاربست شاخص

 گذاران حوزه خانواده؛ های راهبردی به سیاست خانواده و ارائه گزارش

o های مداوم درباره مسائل خانواده متناسب با تغییرات خانواده انجام پژوهش. 
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