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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 شناسي كاركرد نهاد خانواده، ازدواج و طالق در ايرانآسيب

 

 *نرگس انتظامي بيان

 

 و و مقبول مشروع شكل به مرد و زن قانوني و رسمي جامعه، روابط  ساختار نخستين به عنوان  انوادهخ در:  مقدمه
 .است نهاده شده  بنيان فرهنگي ارزش هاي انتقال و فرزندان بهداشت روان و تربيت و تعليم اساس و پايه بر نيز

 و اجتماعي فيزيكي، اقتصادي،   ةپيچيد حال در عين  و گسترده عملكرد به دليل  زندگي چرخه طول در خانواده
 از عبارتند امروز خانواده ساختار در تغييرات اين ةجمل از .است گرديده بسيار تحول و تغيير عاطفي دستخوش 

 روابط رواج ازدواج، سن رفتن باال نسل ها، بين گسل ميان فرهنگي،  ازدواج هاي قدرت، سلسله مراتب  در تغيير

 نقش آنان  تغيير نتيجه در و زنان اشتغال طالق، آمار افزايش زيستي، مجرد به ايلتم از ازدواج،  پيش پسر و دختر

 مهم تر همه از خانواده و  براي قوي و اثرگذار رقباي وجود فرزندان، و والدين كمتر خانوادگي، تماس هاي  زندگي در

 اجتماعي، بحران هاي است بديهي .بسياري از خانواده ها     در معنوي و اخالقي ديني، ارزش هاي شدن كم رنگ

 در را خانواده ها نتيجه در و است خانواده ها شده  تزلزل و تضعيف باعث معاصر جهان در رواني و سياسي اقتصادي،

 به و آرامش پيشرفت، ايراني -اسالمي الگوي  در .است داده قرار اخالقي و اجتماعي رواني، آسيب هاي انواع معرض

 باالدستي اسناد تمامي و اسالم تأكيد خانواده مورد  تحكيم كه آن وجود با و دگير قرار اصل بايد خانواده آن تبع

 موضوع اين پيرامون همه جانبه و بررسي علمي  كه گرديده فراواني معضالت و آسيب دچار خانواده ولي است نظام

 .است ضروري

 .پرداخته شدالق در ايران آسيب شناسي كاركرد نهاد خانواده، ازدواج و ط لذا، در اين تحقيق به بررسي :هدف

روش كار در اين تحقيق، روش توصيفي است و منابع با استفاده از كتابخانه و روش اسنادي جمع آوري                         :روش
 . گرديده و  باروش توصيفي به بيان اطالعات پرداخته شده است

 بر اجتماعي ،فرهنگي مسائل بيشتر به  آن علت و است بحراني حتي و هشداردهنده ازدواج وضعيت:    نتايج

 به طالق رشد كاهش، به رو رشد ازدواج  روند تر، سخت ازدواج شرايط كه به گونه اي  اقتصادي؛ مسائل تا مي گردد

 بعضا و هستند مجرد كه ازدواج جوانان نيازمند  جمعيت آمار باالو روبه ازدواج سن ميانگين افزايش، به رو شدت

 .مي باشد  افزايش به رو ازدواج، از مأيوس

برنامه  اگر كه است آورده بار به طالق و ازدواج وضعيت در منفي ثيرتأ اخير دهه دو در توسعه  هايبرنامه:  حثب
براي برون    .شد خواهد زياد روز روزبه آن مخرب پيامدهاي نشود مشكالت اين جبران براي جانبه اي همه ريزي

 .رفت از اين آسيب ها، راهكارهايي پيشنهاد گرديد

 . ايراني، آرامش، خانواده، طالق-شناسي، ازدواج، الگوي اسالمي آسيب :هاكليدواژه
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