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ازالبهاليمتونمنتشرشد

دریچه

معرفی  5اثر
در باب جامعهشناسی خانواده
از زبان مولفین

نگاهیبهکتاب  جامعهشناسیخانوادهدرایرانازروزنهازدواجهایدستهجمعی

ارزشهاي جديد درحال شكلگيري هستند

كتابهاي «مس�ائل اجتماع�ی ایران و آسیبشناس�ی خانواده» نوش�ته حبیباهلل
آقابخش�ی« ،ش�ناخت انواع خانواده در جهان امروز» ،ترجمه دکتر افسر افشار
نادری« ،تجددگرایی سرمایهاجتماعی و خانواده ایرانی» ،نوشته دکتر عالیه
شکربیگی« ،انسانشناسی خانواده و خویشاوندی» ،نوشته دکتر منیژه
مقصودی و «خانوادهه�ا در دنیای امروز» ترجمه دکتر محمدمهدی
لبیبی در اين نوش�تار از زبان نويس�ندگان و مترجمینش�ان
معرفي ميشوند .اين معرفيها در زمان انتشار اين آثار در
گروه علمی  -تخصصی جامعهشناسی خانواده انجمن
جامعهشناسیایرانصورتپذيرفتهاست:

مس��ائل اجتماعی ایران و آسیبشناسی خانواده
نوش��ته دکتر حبیباهلل آقابخشی اس��ت .نویسنده
این کت��اب ،ميگويد :در دهه اخیر ب��ا علم به اینکه
بس��یاری از آس��یبهایاجتماعی جامعه میتواند
در درون خانواده ریش��ه داشته باش��د ،بخش زیادی
از کژرفتاریها ،آس��یبهای اجتماعی و پیامدهای
آنها ،با تحلیلهای فردی مورد بررس��ی قرار گرفته و
بر همین اس��اس ،در مطالعه و بررسی مواردی مانند
خفاش ش��ب ،محمد بیجه و امثال آنها ،مسئوالن و
مدیران اجرایی جامعه و خانوادهها را زیر سوال بردند
و آنه��ا را به عدمتربیت صحیح فرزندانش��ان محکوم
کردند .درواقع ،میتوان گفت که در چنین مواردی و
در جوامعی مانند جامعه ما ،هیچگاه دیواری کوتاهتر
از دیوار خانوادهها پیدا نمیشود؛ چنانکه کسی اگر
نهادهای دیگر را اینگونه تحقیر و توهین کند ،حتما
از او شکایت خواهد ش��د .چنین تحلیلهایی نقش
س��اختار اجتماعی را در پیدایش برخ��ی رفتارهای
نامناس��ب مربوط به خانوادهها تاحد زی��ادی نادیده
میگیرد و متاسفانه همچنان در جامعه ما رواج دارند.
پیشفرض ذهنی من برای نگارش این کتاب ،آن بود
کهمسائلومشکالتخانوادههایایرانیرابدوندرک

مسائل اجتماعی ایران و آسیبشناسی خانواده

ساختار اجتماعی آسیبرسان نمیتوان تحلیل کرد.
از اینرو ،این کتاب دو بخش اصلی را شامل میشود؛
در بخش نخس��ت ،مس��ائل اجتماعی و آسیبهای
جامعه مورد بررس��ی قرار گرفته و مرزهای آنها با هم
مشخص شده است .از نظر من تفاوتهای مشخصی
می��ان «مس��ائل اجتماعی ای��ران» و
«آس��یبهای اجتماعی ایران» وجود
دارد و در این کتاب تالش کردهام این
تفاوتها را مورد توجه قرار دهم .در این
زمینه،بابررسیویژگیهاومشخصات
مس��ائلاجتماعی ،ب��ه ای��ن نتیجه
رسیدهام که این دو همدیگر را باز تولید
کرده و س��پس در حوزههای مختلف
تأثیرات متفاوتی بر خانوادهه��ا میگذارند .بهعنوان
مثال ،در قلمرو اقتصادی شاهدیم که مشکالت ناشی
از آن در س��طح کالن ،چگونه در س��طوح میانه مثل
مدرس��ه و خانواده تأثیر گذاش��ته و چه رفتارهایی را
متناسبباساختاجتماعیموجود،شکلمیبخشد.
از س��وی دیگر ،در حوزه فرهنگی نی��ز میبینیم که

شناخت انواع خانواده در جهان امروز
دومینکتاب،کتابیباعنوان
«ش��ناخت انواع خان��واده در
جهان امروز» است که توسط
دکتر افسر افشارنادری ترجمه
ش��ده و از س��وی انتش��ارات
دانش��گاه علومبهزیس��تی و
توانبخشی،منتشرشدهاست.
دکتر افش��ارنادری مترجم
این کتاب ،در معرف��ی آن ميگويد :کتاب
شناخت خانواده در جهان امروز ،با به تصویر
کشیدن شرایط فعلی نهاد خانواده در دنیای
غرب ،نش��ان میدهد که دیگر خانوادههای
س��نتی ی��ا حت��ی خانوادههای هس��تهای
بهصورت پیش��ین وجود ندارند .درواقع ،در
شرایط جدید ،دو نفر تصمیم به زندگی با هم
میگیرند ،بدون اینکه آن محدودیتهای
س��ابق حاکم بر خانوادهه��ا را تحمل کنند.
بچهها در ای��ن خانوادهها ،عموم��ا از روحیه
بسیار س��المی برخوردارند و درحالیکه در
قدیم ،نداش��تن بچه مشکل بس��یار بزرگی
محسوب میشد اما به کمک تکنولوژیهای
فعلی خانوادهها خیلی زود به آرزوی بچهدار
شدن خود دست یافته و کمتر از این مسأله
آزارمیبینند.
باید دید ک��ه واقعا بچههایی ک��ه در این
خانوادههای اضطراری زندگی میکنند ،چه
وضعیتی دارند و در شرایطی که ما به شدت
به خود میبالیم ک��ه زندگیهای خانوادگی
ثبتش��دهای داری��م ،تا چه ح��د بچههای
ما بهعن��وان س��رمایههای آین��ده جامعه،
همانهاییهستندکهآرزویشانراداریم.

دکتر عالیه شکربیگی ،مولف کتاب تجددگرایی
س��رمایه اجتماعی و خانواده ایرانی ،در مورد این
اثر خود ميگويد :در ای��ن کتاب ،تجدد یا گرایش
به مدرنیس��م و تأثیرات آن در خانوادههای ایرانی
مورد بررسی قرار گرفته و پرسش اصلی این است
که بع��د از ورود این موج به خان��واده ایرانی ،تا چه
حد س��رمایهاجتماعی آن دگرگون میش��ود .به
بیان دیگر ،بعد از واردشدن مدرنیته به خانواده ،تا
چه حد فردیت در درون آن تقویت شده و اعتماد
اجتماعی کاهش مییابد .درواقع ،در آمارها دیده
میشود که خانواده ایرانی دچار بحران و فروپاشی
شده و من میخواس��تم ببینم که خانواده ایرانی
درحال گذار اس��ت یا ش��کلهای متعددی از آن
درحالشکلگیریوظهورهستند.
به عقیده م��ن ،اگر تج��دد و مدرنیته بر جامعه
تاثیرگذار باش��ند ،ب��ه تعبی��ری مهمترین تأثیر
آن در زندگی ش��خصی ،روابط جنس��ی ،حیات
عاطفی ،ازدواج و خانواده قابل مش��اهده اس��ت.
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در بخ��ش دیگ��ری از این
کت��اب ،خانوادههای��ی که از
پ��دران و مادرانی با ملیتها و
نژادهای متفاوت و در کشوری
خارجی ب��رای هر دو ش��کل
میگیرند ،مورد بررس��ی قرار
گرفت��ه و مش��کالت عمومی
فرزندانچنینخانوادههاییدر
شرایط دور از هنجارهای اجتماعی حاکم بر
جامعهمطالعهشدهاست.اوگفت:درواقعاین
کتاب،بهصورتیبیطرفانهزندگیهایفعلی
و انواع ازدواجهای جهان غرب را مورد بررسی
قرار داده و مش��کالت و فواید این خانوادهها
را نشان داده است .در عین حال ،خانواده در
این کتاب در یک س��طح کالن مورد بررسی
قرار گرفته و حتی در جامعه ایران نیز مطالعه
شده اس��ت .به تعبیری ،کتاب انواع خانواده
در جهان ام��روز بیان میکند ک��ه خانواده
ایرانی نیز جدا از جامعه جهانی قرار نداشته و
عضوی از آن به شمار میرود .به همین دلیل،
عناصری از تحوالت جهانی در خانواده ایرانی
نیزانعکاسمییابد.
بنابر تحلیل ای��ن کتاب ،نبای��د خانواده
را از بی��رون م��ورد مطالعه و قض��اوت قرار
داد؛ بلک��ه باید وارد محتوای آن ش��د و آن را
شناخت .بنابراین با ورود به درون خانوادهها،
میتوان گفت که در مواردی ،تنها اس��کلتی
از این نهاد اجتماع��ی باقی مانده و در چنین
ش��رایطی ،واقعا حیف اس��ت که انس��انها
وقت و زندگیش��ان را در جایی بگذرانند که
مطلوبیتی برای آنها نداشته باشد.

مس��ائلی مانند توهینها ،تحقیرها و خشونتها چه
تأثیرات عمیق��ی را در خانوادهها به جای میگذارند.
در این زمینه میتوان گفت که قطعا خش��ونتی که
در جامعه شاهد آن هستیم ،بر فضای مهر و دوستی
موجود در خانواده نیز تأثیر گذاشته و حتی شیوههای
گفت وگو در درون خانواده را نیز تا حد
زیادیتغییرمیدهد.
باتوجهبهسالنامهآماریسال۱۳۶۱
و  ،۱۳۸۰ط��ی دو دهه اخیر ،ش��اهد
کاهش  ۵/۲درصدمصرف گوشت در
کشور هستیم .در عین حال ،مصرف
میوه نیز۶/۲درصد کاهش یافته است؛
این درحالی است که مصرف نان حدود
۶درصد افزایش پی��دا کرده اس��ت .درواقع ،کاهش
مصرف مواد خوراکی ،به نوعی نش��انگر کاهش رفاه
نس��بی اقتصادی خانوادهها در سطح جامعه است .از
سوی دیگر ،بسیاری از هزینههای خانوادههای ایرانی
صرف تحصیل ،بهداش��ت و درمان اعضایشان شده
است .این بدان معنی است که آموزش و بهداشت که

انسانشناسی خانواده و خویشاوندی
دکتر منیژه مقصودی ،عضو
هیأت علم��ی دانش��گاه تهران
و نویس��نده انسانشناس��ی
خان��واده و خویش��اوندی در
م��ورد آن ميگوي��د :این کتاب
ب��ه نوع��ی ،الفب��ای مطالعات
خان��واده و خویش��اوندی را در
حوزه انسانشناس��ی بررس��ی
میکند .انسانشناس��ی خانواده و خویشاوندی
که در سال  ۸۶منتش��ر شده ،شامل شش فصل
اس��ت .در فص��ل اول آن ،تاریخچ��ه مطالعات
خانوادگی و خویشاوندی در جهان غرب بر پایه
دانش انسانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد
و فصل آخر این کتاب نیز ب��ه مطالعات خانواده
و خویش��اوندی در ایران و اروپا میپردازد .یکی
دیگر از فصلها به توتم و تابو میپردازد .در فصلی

دیگر ،تنوع الگوهای خانواده مورد
بررس��ی قرار میگیرد و باالخره
فصل دیگری به تن��وع الگوهای
خویش��اوندی و ازدواج اختصاص
یافته اس��ت .در فصل اول کتاب،
از نظرات هنری مورگان استفاده
شده است .درواقع ،او یکی از قبایل
بومی آمریکای شمالی را مطالعه
کرده و در بررسی ساخت سیاسی قبیله ،متوجه
شده که به همه مردان ،پدر و به همه زنان ،مادر
میگویند .درواقع ،او به واس��طه دانستن واژگان
فرهنگموردمطالعهخود،بهایننکتهپیمیبرد
و در ادامه تصمیم میگیرد ابتدا پایههای اصلی
جامعهراموردبررسیقراردهدوبرایاینمنظور،
روی ساخت خانوادهوخویشاوندی متمرکز شده
وبررسیساختسیاسیراکنارمیگذارد.

خانوادهها در دنیای امروز
دکتر محمدمه��دی لبیبی،
مترجم کت��اب «خانوادهها در
دنیای ام��روز» نوش��ته دیوید
چیل درباره این کتاب ميگويد:
کتاب خانوادهها در دنیای امروز
که درسال  ۲۰۰۸منتشر شده،
آخرین اطالعاتی ک��ه در مورد
خانواده در دنیا جمعآوری شده
را همراه با آمارهای جهانی گردهم آورده است.

تجددگرایی سرمایهاجتماعی و خانواده ایرانی

درباره چگونگی برداشت ما نسبت
به خ��ود و ن��وع برق��راری ارتباط با
دیگران ،انقالبی در جریان اس��ت.
براساس مطالعات من در این رابطه،
خانوادههای تهرانی و بالطبع ایرانی
نی��ز در ای��ن روند ،دچ��ار تغییر در
نگرشهای خود شدهاند .این مسأله
را میتوان از سه جنبه مورد بررسی
قرار داد؛ نخس��ت تجددگرایی که
در این کتاب پیشینه تجددگرایی بهطور عام و در
سطح جهان ،ایران و نهاد خانواده مورد بررسی قرار
داده شده است.
در بررس��ي مش��کالت اقتصادی و تأثیر آن بر
نهاد خانواده باید س��ه چارچوب نظری را در قالب
رویکرد تکامل دیالکتیکی پدیدههای اجتماعی،
رویکرد بازاندیشی و بازنگری گیدنز و رویکرد مرکز

به نوعی ،برخورداری از آن بهصورت رایگان حق مردم
محسوب میشود ،بیشترین هزینههای خانوادهها در
جامعه ما را به خود اختصاص داده و در نتیجه ،قدرت
خرید آنها را کم کرده است .این امر ،در سطحی دیگر
باعث تضرر تولیدکنندگان ،افزایش بیکاری و افزایش
مسائلاجتماعی میشود .معموال وقتی خانوادهها از
هم گسسته میشوند ،بهعنوان یک مسأله اجتماعی
مورد مطالع��ه قرار میگیرند .این درحالی اس��ت که
بس��یاری از خانوادههایی که زیر یک س��قف زندگی
میکنند ،به مرات��ب آس��یبگذارتر از خانوادههای
تکوالد هس��تند .درواقع ،متاسفانه خانواده امروزین
در جامعه ما ،در مقایس��ه با نهادهای دیگر ،بهشدت
درحال آسیب دیدن است .در عین حال ،اگر اعضای
اصلی خان��واده نقش خ��ود را به خوب��ی ایفا نکنند،
هیچ نهاد دیگری در جامع��ه نمیتواند به آنها کمک
کند و در چنین شرایطی ،نخستین ضربه به نقش و
کارکرد حمایتی خانواده بهعنوان عنصر اصلی در آن،
وارد میشود و بر این اس��اس ،کارکردهای دیگر نیز
تحتتأثیر قرار میگیرند .بنابرای��ن باید خانواده را در
متن جامعه دید و مشکالت درونی آن را با دقت زیادی
مورد بررسی قرار داد.

پیرامون را مورد توجه قرار داد .او در
مورد نظریه نخست توضیح داد که
براس��اس دیدگاه بوردیو ،هر پدیده
اجتماعی در یک رابطه دیالکتیکی
و در ی��ک ارتب��اط ذهنیتگرای��ی
و عینیتگرای��ی ش��کل میگیرد.
بحث بعدی نظریه بازنگری گیدنز
اس��ت که هدف این بود که ببینیم
خانوادهه��ا چقدر دچ��ار بازنگری
شدهاند .موضوع سوم نیز این بود که احساس کردم
فقط تجددگرایینیستکهباعثتغییروتحولدر
خانوادههاشدهبلکهدخالتنهادهاییدرجامعههم
خانواده را دچار بحران کرده است.
همیش��ه این تصور وجود دارد که تجددگرایی
باعث بحران و نابس��امانی در خانواده ش��ده است.
این درحالی است که مطالعات من نشان میدهند

ترجمه فارس��ی آن نیز بهزودی
توسط انتشارات صورت منتشر
و توزی��ع خواهد ش��د.آمارهای
این کتاب از آمریکا ،آفریقا ،آسیا
و س��ایر نقاط جهان گرفته شده
و بهنظر میرس��د ک��ه در آن ،با
نگاهیواقعبینانه،بررسیمسائل
عین��ی خانوادهها بس��یار خوب
صورتگرفتهاست.

که اگ��ر تجددگرایی با حفظ س��نتهای خانواده
ایرانی باش��د ،با حفظ س��رمایهاجتماعی خانواده
ایرانی نیز همراه است .از س��وی دیگر 60 ،درصد
خانوادهه��ای ایرانی معتقدند ک��ه دخالت دولت
باعث کاهش سرمایهاجتماعی این نهاد و کاهش
میزان تجددگرایی شده است .من شاخصهایی
مانن��د نگرشهای جنس��یتی ،باوره��ای دینی،
اندیش��ه مدرن ،تأثی��ر رس��انهها و عدالتطلبی
در خانوادهه��ا و بح��ث جهتگی��ری جهانی در
خانوادهها را بهعنوان ش��اخصهای تجددگرایی
در نظر گرفتم و به این نتیجه رس��یدم که متغیر
نگرشهای جنس��یتی ،بیش��ترین تأثی��ر را در
خانوادههای ایران��ی دارد .این درحالی اس��ت که
تجددگرایی نهتنها باعث خدشهدار شدن باورهای
دینی نشده بلکه موجبات حفظ بیشتر آنها را نیز
فراهم کرده اس��ت .در عین حال ،مهمترین عامل
بح��ران در خانوادههای جامعه ما ،عامل اقتصادی
شناختهمیشود.

بس��یاری بر این باورند که در دنیای امروز نهاد
خانواده تضعیف شده و حتی چیزی از آن برجای
نیس��ت .این عده معم��وال در چارچوب جامعه
مدرن به خان��واده نگاه نمیکنند؛ بلکه الگوهای
جامعه سنتی را برای سنجش کارکردهای نهاد
خانواده معیار خود ق��رار میدهند .این درحالی
است که در جامعهمدرن ،هنجارها درونیشده و
مشارکت فعال خانواده برانگیخته میشود ،البته
در اینکه خان��واده از جهاتی کارکردهای خود را
از دس��ت داده و بهعبارتی دولتیشده ،تردیدی
نیست.امروزهدولتدرجوامعمدرنوشبهمدرن،
از طریق قوانین یا ایجاد الگوهای جدید خانواده را
تحتسلطه قرار میدهد .رسانهها هر روز در قلب
خانههاکارمیکنندوارزشهایجدیدیراایجاد
میکنند .بنابراین بسیاری ،خانواده را در معرض
تهیشدنمیبینندچراکهدرخانوادههایجدید
حتی ناهار و صبحانه بیرون خورده میش��ود و
بسیاری از کارکردها را دولت و سازمانهای دیگر
بهعهدهمیگیرند.
مطالب ب��اال گفتههای دکتر باقر س��اروخانی
در یک��ی از نشس��تهای گ��روه علم��ی-
تخصص��ی جامعهشناس��ی خان��واده انجم��ن
جامعهشناس��ی ایران بود .عنوان جلسه ،نگاهی
به کتاب جامعهشناس��ی خان��واده در ای��ران از
روزنه ازدواجهای دس��تهجمعی ،نوش��ته دکتر
باقر س��اروخانی بود که درواق��ع از زاویه معرفی
این کت��اب ،ش��اخصهای
توفیقخانواده ،میزان و نحوه
بررسیآنبيانشد.
دکتر ساروخانی در حاشیه
این بحث ضمن بیان مطالب
باال ،نظ��ر خود را نس��بت به
بقای نه��اد خانواده بس��یار
خوش��بینانهتر عنوان کرد و
گفت :من معتق��دم جامعه
ب��دون خان��واده قابلتداوم
نیس��ت .خان��واده میراث��ی
اجتماع��ی اس��ت که م��ا از
نیاکانم��ان میگیریم و به اخ�لاف خود منتقل
میکنیم اما برای بررس��ی کارکردهای آن ،باید
نهاد خانواده را با دنیای روز انطباق دهیم چراکه
خانوادهجدیددردنیایجدیدتبلور مییابد.
این کتاب نتیجه تحقیقی است که در کمیته
امداد امامخمین��ی(ره) و درم��ورد ازدواجهای
دستهجمعی آن انجام شده اس��ت و از این زاویه،
عروساندستهجمعیکسانیهستندکهزیرلوای
کمیتهامدادازدواجمیکنند.
کتاب شامل س��ه بخش و فصلهای مختلف
است .در یک فصل ،سن ازدواج مورد بررسی قرار
گرفته است که از این منظر ،تا چه حد سن ازدواج
در خان��واده تأثیر دارد و بهعبارتی ،س��ن آرمانی
ازدواجدراینخانوادههاچیست.همچنینارتباط
میان تحصیالت و توفیق خانوادهها مورد بررسی
قرارگرفتهاست.
بحث دیگر ،مبحث ش��غل و توفیق زناشویی
اس��ت .همچنین تعلققومی ،ازدواج و کامیابی
زناش��ویی از دیگر مباحث این کتاب اس��ت که
بهنوعی اطل��س جغرافیای اجتماع��ی ازدواج و
طالق در آن مورد توجه قرار گرفته و بررسی شده
کهدرکداممناطقطالقزاییبیشتراست.
در فصل دیگر نی��ز بحث همخون��ی و ازدواج
مط��رح ش��ده و این پرس��ش عنوان ش��ده که
همخونی تا چه ح��د در ازدواج اثرگذار اس��ت و
البته چه نوع همخونی ،در چه سطح و درجهای.
البتهاعتقادمابرایناستکهازدواجهایهمخون
باید با احتیاط زیاد نگریس��ته شوند .مدیر گروه

جامعهشناس��ی خانواده انجمن جامعهشناسی
ایران در عین حال یادآور شد که تنها منجرشدن
ازدواج به طالق ،مبنای شناس��ایی عدمتوفیق
خانوادهها نیس��ت بلکه این بحث در سه سطح
مورد بررسی قرار گرفته که یکی از شاخصهای
آن توفیق کمی یا همان منجر ش��دن ازدواج به
طالقاست.
شاخص دیگری که در این تحقیق مورد توجه
قرار گرفت��ه ،طالقذهنی اس��ت ،بدینمعنا که
اندیشه طالق به ذهن فرد رسیده باشد و شاخص
س��وم در توفیق خانوادهها نیز به فضای عاطفی
درون خانواده برمیگردد که بنابر آن ،وقتی درون
خانواده فضای عاطفی سرد میشود ،این خانواده
مطلوبنخواهدبود.
اگر پیوند عاطفی درون خانواده از میان برود،
این نهاد دیگر بهعنوان گروه نخستین شناخته
نخواهد شد چراکه در بس��یاری از موارد ،وقتی
فضای عاطفی بهش��دت کاهش مییابد ،شاهد
پادگانشدن خانواده هستیم که از ماهیت اصل
خود ب��هدور افتاده و با ابزاره��ای دیگری کنترل
میشود.
اگر در جامع��های هیچ طالق��ی اتفاق نیفتد،
این امر نش��انه خوبی برای توفیق خانواده در آن
جامعه نیست .به عقیده او ،دیدگاه در اینجا باید
دورکیمیباشد،بدینمعناکهنوعیآسیبدرحد
معقول و کم جامعه را واکس��ینه میکند و از این
زاویه طالق در س��طح پایین
میتواند معی��ار خوبی برای
جامعهباشد.
در بح��ث خانوادهدرمانی
س��وال ای��ن ب��ود ک��ه اگر
خانوادهای با مش��کل مواجه
ش��د ،این مش��کل را چگونه
برطرف کنیم؟ در بسیاری از
موارد زوجین با هم س��ازش
ندارند و طالق عاطفی بسیار
زیادشدهاست.
در عل��م جامعهشناس��ی
خانواده جهت ارای��ه راهکارهایی برای گزینش
همسر تالش درجهت سیاس��تگذاری ازدواج
برای سوقدادن آن بهسمتی است که ریز فاکتور
س��قوط و عدمتوفیق را با شاخصهای یاد شده،
کمترداشتهباشیم.
با وجود این تئ��وری ،در ای��ن تحقیق ضمن
تأکید کمیتهامداد ب��رای ارایه نوعی جدولهای
امتیازبن��دی ش��ده جهت پیشبین��ی درمورد
موفقیت ازدواج ،در مرحله گزینش همس��ر ،به
این نتیجه رسیدیم که با توجه به تمایز فرهنگی
زیاد در نقاط مختلف کش��ور و س��یالبودن این
واقعیت انسانی ،رتبهبندی و پلکانیکردن عوامل
میزان موفقیت در گزینش همس��ر امکانپذیر
نیست بلکه باید در این امر کارشناسان مجربی
با در دست داش��تن مجموعهای از قواعد نسبی،
حس��اس و کیفی این امر را مورد س��نجش قرار
دهند.
در این تحقیق رابطه فرزندان بهعنوان یکی از
معیارهای سنجش س�لامت خانواده و آرامش و
تعادل روانی افراد مورد بررسی قرار گرفته است.
در اینکه خان��واده از جهاتی کارکردهای خود را
از دس��ت داده و به عبارتی دولتی شده ،تردیدی
نیست.امروزهدولتدرجوامعمدرنوشبهمدرن،
از طریق قوانین یا ایجاد الگوهای جدید خانواده را
تحتسلطه قرار میدهد .رسانهها هر روز در قلب
خانههاکارمیکنندوارزشهایجدیدیراایجاد
میکنند .بنابراین بسیاری ،خانواده را در معرض
تهیشدنمیبینند.

