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Abstract 
Given that the healthy family is the most appropriate field of perfection and excellence of 
the individual and society.And the condition of the dynamism and solidity of the family is 
the existence of the correct and stable relationships between spouses. Goal of the research, 
comparative study of existing cultural components of the sustainable family from the 
perspective of the families of Tehran and desirable indicators in Islamic 
Teaching.Therefore,the present study is believed to be cultural indicators (Islamic, 
sociology) sustainable family among married women and men in Tehran that at least five 
years have passed since their common life, checked out.In the article theoretical framework 
of this research, frome ideal Islamic ideas,sociological theories(individualism and Symbolic 
interaction) used.Method used for scrolling, and data was collected through a questionnaire.
Sample size of 212 married women and men in 22 areas of Tehran.Which is selected using 
lin table and cluster sampling method.Data analysis was performed using descriptive 
statistics (frequency distribution tables) and inferential statistics (Kai Square test), using 
SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between the 
level of belief in the indicators in Islamic Theaching for family stability with the area of 
residence. Also, the finding indicated a significant relationship between sociological 
indicators and the area of residence.And finaly, there is no significant relationship between 
Islamic and sociological indicators with each of the independent research variables is 
gender and age of couples, the level of education of couples, type of occupation, duration of 
marriage and number of children. 
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هاي فرهنگی موجود خانواده پایدار از  مطالعه تطبیقی مؤلفه
هاي مطلوب در تعالیم  هاي تهرانی و شاخص دیدگاه خانواده

اسالمی (با تأکید بر کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و 
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 چکیده
ترین بستر کمال و تعالی فرد و جامعه بوده و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط  خانواده سالم، همواره مناسب

های فرهنگی خانواده پایدار از  صحیح و پایدار میان همسران است. هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی مؤلفه
اسالمی است. بنابراین در پژوهش حاضر، میزان اعتقاد های مطلوب در تعالیم  های تهرانی و شاخص دیدگاه خانواده
شناختی) خانواده پایدار در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران با  های فرهنگی (اسالمی، جامعه به شاخص

های مطلوب  کم سابقه پنج سال زندگی مشترک بررسی شد. در تدوین چارچوب نظری این پژوهش از نظریه دست
پیمایش و  مورداستفادهشناختی (فردگرایی و کنش متقابل نمادین) استفاده شد و روش  ی جامعهها اسالمی و نظریه

گانه شهر ۲۲نفر از زنان و مردان متأهل مناطق  ۲۱۲شده است. حجم نمونه  ی آور جمعها از طریق پرسشنامه  داده
ها با آمار توصیفی  وتحلیل داده یهجزتای انتخاب شده است.  گیری خوشه و روش نمونه linتهران با استفاده از جدول 

صورت گرفته است.  spssافزار  (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کای اسکوئر) و با استفاده از نرم
های تعالیم اسالمی برای ثبات خانواده با منطقه محل سکونت رابطه معنادار  ها نشان داد میزان اعتقاد به شاخص یافته

شناختی و منطقه محل سکونت نیز بود، اما  ها حاکی از وجود رابطه معنادار بین شاخص جامعه چنین یافته دارد. هم
شناختی با هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش (سن، میزان تحصیالت، نوع  های اسالمی و جامعه بین شاخص

 د. شغل زوجین، طول مدت زندگی زناشویی و تعداد فرزند) رابطه معناداری یافت نش
  شاخص فرهنگی، تعالیم اسالمی، خانواده پایدار. واژگان کلیدی: 

................................................................................................................................................................. 
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 بیان مسئله
ترین عنصر جامعه و بستر ایجاد و رشد بسیاری از  ترین نهاد اجتماعی، سلول و بنیادی از سویی، خانواده اصلی

و در رابطه تنگاتنگ با آن بزرگ، خانواده را جزئی از نظام کلی جامعه  نظران صاحبی که اغلب ا گونه بههاست.  ارزش
های فرهنگی یک  ارزش). ۱۵۹-۱۴۶، ص۱۳۸۴جویند (ساروخانی،  دانند و تطور خانواده را در جهان می می

ها و جوامع  موجب ثبات یا تغییر فرهنگ ها آنرود که ثبات یا تغییر  جامعه، بخش اصلی آن جامعه به شمار می
های  های اخیر، ارزش گیرد. در سال ها نیز تحت تأثیر قرار می نوادهشود که به دنبال آن، ثبات یا دگرگونی خا می

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر استحکام و تداوم زندگی زناشویی در مطالعات خانواده و ازدواج، در بسیاری  فرهنگی به
یداری و دوام پا کننده بینی یشپعنوان یک  ی که از آن بها گونه بهاز جوامع با اهمیت تشخیص داده شده است، 

های مادی و طبیعی، دستخوش  از سوی دیگر، خانواده مانند سایر پدیده). ۱۳۹۰ها یاد شده است (عباسی،  ازدواج
یجه خطر تباهی جامعه را به درنتتواند خطر نابودی خانواده و  هایی که در بسیاری از مواقع می آسیب است؛ آسیب

 ١های جامعه نیز مولود خانواده است (گلدنبرگ، ز مشکالت و آسیبدیگر، بسیاری ا عبارت همراه داشته باشد؛ به
های اجتماعی،  ها و آسیب شناسان اجتماعی، امروزه بسیاری از پدیده به اعتقاد آسیب). ۸۸-۹۲، ص٢٠٠٣

وجود، رشد آمار طالق  ینباا). ۱۳۸۹خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و... ریشه در مسئله طالق دارد (مقدم، 
شود که با معضلی به نام کاهش ازدواج همراه گردد  شتر خودنمایی کرده و تهدیدی علیه جامعه تلقی میهنگامی بی

توجهی به آن، بحران فروپاشی نظام حیاتی خانواده را در پی  یت جلوه دادن این مسئله و بیاهم کمکه در صورت 
 خواهد داشت.

زندگی از سنتی به مدرن، نظام خانواده در ایران در دو دهه اخیر با گسترش زندگی شهرنشینی و تغییر شیوه 
و  توجه قابلی که این مسئله سبب شده آمار طالق به میزان ا گونه بهدستخوش تغییراتی شده است، 

در تغییرات نظام اجتماعی، قبح  آرام آرامای افزایش یابد و مانند سایر مسائل و معضالت اجتماعی،  کننده نگران
دهد روند رو به رشد طالق نسبت  نگاهی به وضعیت طالق در ایران نشان می). ۱۳۸۹آن از بین برود (مقدم، 

برابر افزایش  سال گذشته نزدیک به پنج برابر شده است. درحالی ١٧به  که طی این مدت، ازدواج کمتر از دو
های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پدیدار  گمان، مؤلفه بی). ۱۳۹۴کشور،  احوال ثبتیافته است (سازمان 

های فرهنگی در استحکام و  شدن این روند مؤثر بوده است. این پژوهش در پی آن است تا میزان سهم مؤلفه
 پایداری خانواده را دریابد.

ن پرداخته است. نهاد خانواده و طور ویژه به اهمیت خانواده و تعالی آ عنوان آخرین دین توحیدی، به دین اسالم به
های اسالمی قرار دارد. این پژوهش بر آن  عوامل مؤثر در استحکام آن، از مباحثی است که در کانون توجه آموزه

................................................................................................................................................................. 
1. Goldenberg. 
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های  ترین دین و برنامه زندگی، دریافته و در این مسیر به استخراج شاخص عنوان کامل است تا دیدگاه اسالم را به
کید بر کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث (محمدی فرهنگی پایداری خانواد ه از متون اسالمی با تأ

 بپردازد.) ۱۳۸۷شهری،  یر

عنوان دو منبع اصلی دین اسالم، از  به (ص)به قرآن و سنت پیامبر اعظم جانبه همهجامع و کامل بودن این کتاب و توجه 
یث، به این موضوع مهم در سه بخش اصلی و احادگیری از آیات  دیگر دالیل استفاده از آن است. کتاب مذکور با بهره

های خانواده. الزم به ذکر  خانواده و آسیب اند از: تشکیل خانواده؛ عوامل تحکیم یافته، پرداخته است که عبارت سازمان
تحلیل نویسنده است پژوهشگر، فقط از آیات و روایات منسجم مرتبط با موضوع پژوهش از کتاب مذکور استفاده نموده و 

های اسالمی تحکیم خانواده با بررسی کتب،  چنین همۀ شاخص حاضر ندارد. هم کتاب هیچ دخل و تصرفی در پژوهش
) ۱۳۸۷شهری،  یرهای مختلف با تأکید بر کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث (محمدی  مقاالت و پژوهش

ترین عوامل  های موجود، یکی از مهم جامعه با عنوان دیدگاه انتخاب شده است، اما از طرفی شناخت جریان فرهنگی
رود. بنابراین، پژوهش حاضر تالش  ی به شمار میساز فرهنگهای صحیح در حوزه خانواده و  ای در اتخاذ سیاست زمینه
های همه اقشار  هها و دیدگا در پی کسب نگرش کند به مؤلفه فرهنگی موجود درباره تحکیم خانواده بیشتر توجه کند و نیز می

های مطلوب  های فرهنگی موجود و شاخص گفته، بررسی مؤلفه مطالب پیش بر اساسجامعه درباره این مهم باشد. 
اسالمی، هر دو مهم خواهد بود؛ زیرا اول باید پی برد که مردم و جریان فرهنگی جامعه، چه چیزهایی را شاخص تحکیم 

های  ترین شاخص ها از دیدگاه اسالم، مطلوب بتوان با استخراج این شاخصبعد،  کنند تا در مرحله خانواده تلقی می
های فرهنگی موجود و  توان با تطبیق مؤلفه دست آورد و درنهایت می فرهنگی برای پایداری خانواده را به

رفع موانع و  و راهکارهای حل راهیدئال اسالم دریافت تا در پی آن، به امطلوب اسالمی، فاصله موجود را با  های شاخص
 مشکالتی دست یافت که بر سر راه رسیدن به خانواده پایدار قرار دارد.

 هاي پیشین  پژوهش
های ازدواج، فرآیندهای تعامالت  رابطه بین ویژگی«در تحقیقی با عنوان ) ۲۰۰۴و همکاران ( ١روزن گراندن

های مشترك، طول  به این نتیجه رسیدند که میزان عالقه زوجین به یکدیگر، ارزش» زناشویی و رضایت زناشویی
محکم مدت ازدواج، تعهد، وفاداری، احترام به روابط زناشویی، پشتیبانی زوجین از همدیگر و باورهای مذهبی 

عنوان  کننده به شرکت ۲۰۱از زندگی زناشویی، رابطه معنادار دارد. در این پژوهش،  ها آنزوجین با مقدار رضایت 
سازی معادالت ساختاری برای روشن شدن رابطه  های مدل چنین از روش ی قرار گرفتند و همموردبررسازدواج اولی 
 رضایت زناشویی بوده است.  های زناشویی استفاده شد که متغیر وابسته بین ویژگی

................................................................................................................................................................. 
1. Rosen-Grandon. 
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عنوان تأمالت اخالقی تربیتی پایداری خانواده مبتنی بر «در پژوهشی با ) ۱۳۹۵همکاران ( محمد فاکر میبدی و
با روش توصیفی ـ تحلیلی، تالش کردند با بررسی آیات و روایات متناظر در کنار یکدیگر، » آیات و روایات متناظر

عنوان عوامل بازدارنده حریم خانواده از  را به ها آننواده را بازخوانی کرده تا درنهایت های تحکیم خا ترین راهکار مهم
دهد از نگاه آیات و روایات، عواملی مانند همتایی زوجین،  ها نشان می فروپاشی زودرس معرفی کنند. بررسی

مدار، مهریه  و نظارت محور یترضاسازی پیش و پس از ازدواج، دقت در انتخاب همسر، انتخاب  صداقت و شفاف
ها و پایداری  تواند جامعه را در عبور از بحران پذیری زوجین و گذشت متقابل از خطاهای طرفین، می کم و مشارکت

 رساند.  نظام خانواده یاری

، »مقایسه نگرش جنسیتی نسبت به عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده«در تحقیق ) ۱۳۹۴( اعظم خطیبی
علمی و کارمندان  یئتهی نسبت به عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در بین اعضای مقایسه نگرش جنس

شناختی و روش  های پیام نور استان همدان را هدف پژوهش خود قرار داد. این پژوهش دارای رویکرد جامعه دانشگاه
ی و حجم نمونه ا ندمرحلهچگیری، تصادفی ساده  پیمایشی است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه و روش نمونه

دست آمد و اعتبار صوری از طریق  % به٨/٣٨نفر برآورد شد. پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ  ۱۹۲
کارکنان، عوامل فرهنگی بیشترین  ازنظرها  یافته بر اساسشناسی سنجیده شد.  شناسی و روان داوری اساتید جامعه

) و عوامل R=۴۴۹/۰) و عوامل اجتماعی در درجه دوم (R=۵۸۸/۰نواده دارد (همبستگی و اهمیت را در تحکیم خا
). زنان، اغلب عوامل اجتماعی و عاطفی و مردان، اغلب عوامل R=۳۰۹/۰گیرد ( عاطفی در مرتبه سوم قرار می

و عشق متقابل  دانند. هر دو جنس بر رعایت ادب و احترام اقتصادی (درآمد باال) را در تحکیم بنیان خانواده مؤثر می
کید ویژه داشتند. نتایج نهایی نشان داد اگرچه نگرش زنان و مردان نسبت به عوامل اجتماعی و عاطفی و اقتصادی  تأ

نسبت به عوامل فرهنگی، اعتقادی و سیاسی، نگرشی  ها آنبر تحکیم خانواده به نحو یکسان تأثیرگذار نیست، اما 
 یکسان دارند. 

 تعریف خانواده پایدار 
ایداری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه درگرو انسجام اجزا و عناصر سازنده ساختار اجتماعی پ

ترین نهاد اجتماعی  هاست. مراد از انسجام در مهم ها و نگرش ، انسجام نوعی توافق در اهداف، ارزشدرواقعاست. 
 ١توماس). ۱۳۹۶یکدیگر دارند (مردانی، (خانواده) پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به 

 کند: سه نوع انسجام را ذکر می) ۱۹۹۳(

های  : در این نوع انسجام اعتماد و همکاری، اساس میزان بروز احساسات به روشانسجام احساسی. ١

................................................................................................................................................................. 
1. Thomas. 
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ی با همسر است. رفتار خوشمختلف است و شامل سه مؤلفه مهرورزی، تقدیم هدیه به همسر و 

ها و عقاید مشترک است و شامل دو مؤلفه ارزش صبر  : اساس این نوع انسجام، ارزشهنجاریانسجام . ٢
ی از خطا و ابراز عذر) است.پوش چشم(صبر در برابر همسر) و ارزش عفو (مدارا و 

بوده که شامل دو مؤلفه  دوطرفه: منظور از این نوع انسجام، مشارکت و همکاری انسجام ابزاری. ٣
چنین منظور از استحکام در زندگی، استحکام در  همسر و تنظیم رفتار جنسی است. هم رساندن به یاری

ای از افراد است که بر یکدیگر تأثیرات متفاوت و روابط متقابل  زندگی گروهی است و منظور از گروه، عده
ی مهم زندگی ها دیگر، وحدت و انسجام از ویژگی عبارت یر یکدیگر قرار دارند؛ بهتأثداشته و شدیدًا تحت 

را در نظر دارند و با » دیگران«هایشان  ها اغلب در رفتار انسان). ۱۳۷۴گروهی است (تاجیک اسماعیلی، 
بر کنند. رفتار  دارند، رفتار می ها آنها و انتظاراتی که دیگر از  توجه به وجوه مشترک خود با آنان یا خواسته

ی، بیشتر اعضا، نوعی انسجام و وحدت رویه پیدا شود در زندگی مشترک گروه چنین وضعی باعث می اساس
اگر بنیاد خانواده ). ۱۳۷۴شود (تاجیک اسماعیلی،  یجه، زندگی جمعی نیز دارای یکپارچگی میدرنتکنند و 

ها و تجاوز و  ها، ناامنی ها، طغیان، قتل و سرقت و جنایت محسوس از فساد و ولگردی طور بهمستحکم باشد، 
). ۲۷۳، ص۱۳۸۹ها کاسته خواهد شد (محدثی و یوسفی اصل،  خودکشیها، اعتیاد و  انحراف

ای منسجم و مستحکم است که توان حل مشکالت خود را داشته باشد و بتواند از  دیگر، خانواده عبارت به
طریق گفتگو، مسائل و تعارضات اعضا را برطرف کند و زن و شوهر برای حفظ خانواده وقت بگذارند و 

)۱۰۵، ص۱۳۷۶ند. (ساروخانی، احساس مسئولیت کن

از دیدگاه اسالمی مقصود از تحکیم خانواده، فراگیری اصل اعتدال میان همگان، حاکمیت اخالق و حفظ 
حقوق همه اعضاست. اگر به تعبیر قرآن هدف از برقراری زوجیت و تشکیل خانواده به آرامش رسیدن اعضا باشد، 

ستای تحقق این هدف بسیج شوند و منظور از تحکیم، به کمال رساندن ها و تعامالت در را پس الزم است همه رفتار
همین سکونت و آرامش است که با اندک ظلم، ناجوانمردی و تحقیر عضوی از اعضای خانواده، سازگار نیست. 

)۱۳۸۳(حسینی، 

شناختی و اسالمی)  هاي جامعه مبانی نظري پژوهش (نظریه
ها . تفکیک نقش1

، حاصل تمایزپذیری و تفکیک ساختار خانوادهای در قرن بیستم، معتقد است  انواده هستهبا بررسی خ ١پارسونز

.................................................................................................................................................................
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وی،  ازنظراست. » های احساسی ـ عاطفی های ابزاری در مقابل نقش نقش«و » قدرت مراتب سلسله«در دو محور 
نقش زن، احساسی ـ  های زیستی آنهاست. نقش مرد، ابزاری و تفاوت نقش زن و شوهر در خانواده، ناشی از تفاوت

یدمثل، غریزه پرورش تولوضعیت بیولوژیک خود در  بنا بر). زنان ١٩٥٥ ١است (آهالندر و باهر،» بیانگر«عاطفی 
 سازد. ای کامًال شایسته می در خانواده هسته پراحساسرا برای ایفای نقش  ها آندیگران را دارند که این غریزه 

ها در خانواده هستند، معتقدند تقسیم نقش در خانواده مبتنی بر جنسیت  پردازانی که قائل به تفکیک نقش نظریه
های خاصی را بر عهده دارند.  های جنسیتی خود، وظایف و مسئولیت بوده و هر یک از زوجین متناسب با ویژگی

مادری بوده و وظیفه حمایت عاطفی خانواده را دارند.  ـدار نقش همسری  ها، عهده زنان با توجه به این ویژگی
تأمین معاش و امور اقتصادی خانواده باشند و  دار عهدههای جسمی خود باید  علت توانایی که مردان به درحالی
گیری در خانواده نیز برخوردار خواهند بود. (صالحی،  قدرت مالی در دست مردان است، از قدرت تصمیم ازآنجاکه
 )۱۷۶ص، ۱۳۸۶

 . ساخت قدرت در خانواده 2

ی است که چندبعددهد: قدرت در خانواده، مفهومی  گونه توضیح می  درباره این تئوری، این ساروخانی
گیری شود. واژۀ  کننده میزان قدرت یک شخص اندازه گیرنده و تعیین یمتصمتواند از طریق الگوهای  غیرمستقیم می

ساخت «های اجتماعی تعریف شده و منظور از  ته از روابط بین افراد یا موقعیتیاف های نظام به معنای الگو» ساخت«
گیری در خانواده است. در این پژوهش، الگوها در چهار نوع زیر  یافته تصمیم ساختهای  الگو» قدرت در خانواده

 بندی شده است:  دسته

یی تنها بهپدر است و اغلب  ها گیری : در این ساخت، محور تصمیمجانبه پدرمحور ساخت قدرت یک )الف
 کند.  گیری می تصمیم

 گیری بیشتری برخوردار است.  : در این ساخت مادر از قدرت تصمیمجانبه مادرمحور ساخت قدرت یک )ب

ناپذیری دو  : این ساخت دارای درجاتی از برابری و مشارکت بوده و از انعطافساخت قدرت متقارن نسبی )ج
ها  گیری است. این ساخت متقارن است؛ زیرا پدرومادر، هر دو در تصمیمنوع اول ساخت قدرت به دور 

گیرد و فرزندان در فرایند  ها در آن با محوریت والدین صورت می گیری بوده و نسبی است؛ زیرا تصمیم  سهیم
 گیری دخالتی ندارند. این نوع تصمیم

: در این ساخت، قدرت تقریبًا بین همه اعضای خانواده توزیع شده و جانبه همهساخت قدرت متقارن  )د
همفکری، مشورت و مشارکت در  درواقعشود.  محوریت یکی از والدین یا هر دو در آن دیده نمی

................................................................................................................................................................. 
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ها، ویژگی اساسی این نوع ساخت قدرت در خانواده است و افراد صاحب قدرت در خانواده،  گیری تصمیم
 )۱۳۹۲امکان نظارت بر دیگر اعضای خانواده را دارند. (میرزایی، 

 . نظریه مبادله3

است. » رهیافت مبادله«شناسی که به موضوع قدرت توجه دارد  های مهم دیگر در جامعه از نظریات و دیدگاه
شود.  اساس این نظریه بر این باور است که نابرابری در منابع تولید، باعث تمایز و تفاوت در قدرت، بین کنشگران می

که نتیجه این  یطور بهداند،  طرفه می ماهیت قدرت و ریشه آن را در ارائه خدمات ارزشمند یک ٢هومنزهمانند  ١بال
ادله بین دو نفر همراه با صرف هزینه، زمان و انرژی است (آزاد ارمکی، مب منزله بهمبادله عدم توازن است. ازدواج 

کنند و خشنودتر خواهند بود  توان گفت افراد عدالت را در قالب برابری درک می دیگر می عبارت ؛ به)۲۴، ص۱۳۹۲
مشارکت بیشتر و  های آن مساوی باشد، اما اگر فردی در مقایسه با طرف مقابل، اگر مزایای رابطه تقریبًا با هزینه

در شود؛ به همین دلیل همسران  یجه، خشمگین میدرنتاستفاده کمتری داشته باشد، احساس استثمار خواهد کرد و 
و آشیانه خالی (تنها شدن والدین پس از ازدواج فرزندان) باالترین درجه رضایت زناشویی را  عسل ماهی ها دوره

ی که زنان اغلب دار بچهکنند، اما در دوره  احساس برابری می کنند؛ زیرا بیش از هر زمان دیگری احساس می
 ).۱۹۸، ص۱۳۹۴یابد (بستان،  برند، رضایت زناشویی معموًال کاهش می کنند سود کمتری می احساس می

ت رهیاف بر اساساند. این نظریه  ارائه داده» نظریه منابع«اولین نظریه در این زمینه را با عنوان  ٣ولفو  بالدچنین  هم
بر پایه این » منابع«ی اصطالح طورکل بهکند.  ها تبیین می گیری مبادله، توزیع قدرت بین زن و شوهر را در تصمیم

در کند بیشتر باشد، به همان میزان  منابع ارزشمندی که شخص برای ازدواج فراهم می هراندازهفرض قرار دارد که 
بر شود.  گیری می گیری، اندازه معموًال از طریق فرآیند تصمیماز قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود. قدرت  خانواده
است که بر توزیع   این نظریه، سطح تحصیالت، درآمد، پایگاه شغلی و سن در طول زندگی از متغیرهایی اساس

 )۱۹۶۹گذارند. (بالد و ولف،  قدرت در خانواده تأثیر می

 اي . نظریه سقف شیشه4

یت به کار رفت. این اصطالح در استر والیله مجله وس به، ۱۹۸۶ر در سالاولین با» ای سقف شیشه«اصطالح 
های بخش دولتی و خصوصی به کار رفت. به  ها در اداره سازمان ، برای اشاره به تعداد اندک زنان و اقلیت۱۹۹۰سال

کاهش  ها آنیی سرعت رشد و ارتقای تاجااعتقاد این نظریه، هر چه زنان به سطوح باالتر سازمانی دست یابند، 
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را از دستیابی به مشاغل سطوح باالتر سازمان باز خواهد داشت. این عوامل نادیدنی  ها آنیابد که عوامل نامرئی،  می
، عوامل نگرشی ها آنآید که عمده  یموجود  ای بر اثر عوامل متعددی به نامند. سقف شیشه می» ای سقف شیشه«را 

ها در ساختار خانواده  جایی نقش ای باعث جابه سقف شیشه). ۱۳۹۳شوند (نصیری،  درباره جنسیت محسوب می
بیانگر تحوالت عمیقی است که طی یک دهه اخیر، ساختار خانواده » دار خانهزنان شاغل، مردان «شده است. کتاب 

ال برخی اشتغ«نویسد:  باره می یندراساروخانی ). ۱۳۹۱و معنای آن را در دنیای غرب دگرگون ساخته است (لبیبی، 
های قرن  کنند. زوج افول خانواده، سقوط نقش مادری زنان و درنهایت، عصر مهد محوری تلقی می منزله بهزنان را 

که چنین  اند، درحالی مساوی بین خود تقسیم کرده طور بهی را دار بچهداری، اشتغال و  بیست و یکم وظایف خانه
جایی روی داده که مردان از نقش  در نقش پدری جابه نچنا آن، درواقعای در گذشته وجود نداشت.  تقسیم وظیفه

کند، گرایش پیدا  بودن در کنار مراقبت از فرزندان معنا پیدا می آور نانی نقشی که در آن سو بهبودن  آور نانصرفًا 
 )۱۳۹۱اند. (لبیبی،  کرده

 سمینیفم . نظریه5
کسفورد واژه فمینیسم را به کند و نخستین مثالی که  معنا می» ؤنثخصوصیات جنس م«فرهنگ لغت انگلیسی آ

نویس فرانسوی برای  نمایش نامه ١،آلکساندر دوما ۱۸۷۲گردد. در سال  یبازم ۱۸۵۱کند به سال باره ذکر می یندرا
اولین بار واژه فمینیسم را در مورد نهضت حقوق زنان به کار برد. از اواخر قرن نوزدهم به بعد، این واژه به نهضتی 

برای زنان بود. تاریخچه نهضت زنان به » دستیابی به حقوق مساوی«که هدف اصلی آن، تالش برای اطالق گردید 
گردد که تغییرات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به دنبال داشت. با انقالب  یبرمعصر روشنگری و انقالب صنعتی 

و تحصیل ) ۱۹۲۰یج حق رأی دادن (تدر بهها شدند و  یران کارخانهبگ حقوقجامعه تبدیل به  درآمد کمصنعتی، زنان 
دست آوردند. لوازم جدید خانگی و تعداد اندک فرزندان باعث شد تا زنان قدری از کار سنگین  ها را به در دانشگاه

سان، نقش زنان که همیشه در  ینبدهای اجتماعی پیدا کنند و  خانه رهایی یابند و فرصتی برای شرکت در فعالیت
؛ به تعبیری دیگر فمینیسم، جنبشی علیه جامعه )۱۳۸۸ی بود، تغییر یافت (متولیان، دار بچهداری و  ارتباط با خانه

چنین دولت را در اختیار و  های اجتماعی، اقتصادی و هم ای که در آن مردان خانواده، گروه مردساالر بود؛ جامعه
ی جایگاه اصلی پابرجایی ستم بر زنان معرفی نوع بهنهضت فمینیسم، خانواده را  ).۱۳۸۸ولیان، کنترل خود دارند (مت

باره  یندرا ٢سیمون دوبواراست. » کار خانگی«و » نظام خانواده«ترین عامل فرودستی آنان  کرده و معتقد است مهم
ی تغییر کل بهش کودکانش بپردازد. جامعه باید نویسد: به هیچ زنی نباید اجازه داد تا در خانه بماند و به امر پرور می

گیرند؛ یعنی اگر به هر زنی حق انتخاب در خانه  بر عهدهکند و به زنان اجازه ندهد که فقط وظیفه پرورش فرزندان را 
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دهند تا در خانه بمانند.  ماندن و پرورش کودکان خود و یا شاغل بودن در بیرون را بدهند، اغلب زنان ترجیح می
 )۱۳۸۸لیان، (متو

 یدرمان خانواده. نظریه 6
سال دارد و رویکرد  ٥٠شروع شد و قدمتی بیش از  ۱۹۵۰عنوان یك نهضت در اوایل دهه  ی بهدرمان خانواده

محور است. هدف  سال بزرگبرای درمان طیف وسیعی از مشکالت کودك محور و  انعطاف قابلی بسیار درمان روان
شکالت موجود و رشد سالم خانواده با تمرکز بر ارتباط بین فردی و اعضای مهم ی تسهیل حل مدرمان خانوادهاصلی 

طبیعی  طور بهی معتقدند درمان خانوادهپیشگامان نهضت ). ۱۹۹۹ ١خانواده و شبکه اجتماعی است (دنوان،
ت. به میزان نیز معطوف به ارتباط بین فردی اس شده ارائهی ها حل راهمشکالت انسان بین فردی است نه درونی، لذا 

ی به سه گروه عمده تقسیم درمان خانوادههای مختلف  اهمیت نقش ارتباطات در ایجاد، ابقا و حل مشکل، نظریه
  )۲۰۰۱ ٢شوند: (آلن کر، می

کید دارند.  تکرارشوندههای چالش با این چرخه  . گروه اول بر الگوهای تعاملی ابقای مشکل و شیوه١  تأ

های خانواده که از الگوی تعاملی ابقای مشکل  نامه و قصه یشنماای اعضای خانواده، ه . گروه دوم بر نظام باور٢
 کنند، تمرکز دارند.  حمایت می

. گروه سوم بدون در نظر گرفتن شبکه باورهای مرتبط با مشکل بر درمان، درون بافت اجتماعی و تاریخی ٣
کید می های ارتباطی  دازان گروه سوم، معتقد است الگوپر یکی از نظریه ٣کنند. سالوادور مینوچین خانواده تأ

 شوند.  اصلی در طول تعامالت خانواده آشکار می

های تعامل خانواده در جلسه درمان، یکی از فنون  الگو درآوردنی ساختاری از طریق به اجرا درمان خانوادهدر 
ی، متمرکز بر مشخص کاردرمانشود. امروزه بخش اعظم  ی ارائه میدرمان خانواده فرد منحصربههای  ویژه و کمك
 )۱۳۸۴های مهم عاطفی ـ اجتماعی است. (مرادی،  کردن مهارت

 خانواده پایدار از منظر اندیشمندان اسالمی
(ره) به سه دسته عوامل اولیه و ثانویه و عوامل پشتیبان مطهريبر نظریه استاد  یهتکعوامل تحکیم خانواده با 

های جنسی طبیعی، نقش اصلی را در  نظریه فطرت، تفاوت بر اساس). ۱۳۸۸شوند (بستان،  سیم میتق
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های جنسی و عاطفی  هایی از نیاز ها یا جلوه ها که در قالب کنند. این تفاوت یوستگی زن و مرد ایفا میپ هم به
مقصود از ). ۲۰۵، ص۱۳۶۹ری، آیند (مطه زن و مرد هستند، عوامل اولیه اتحاد خانوادگی به شمار می متقابل

گاهانه و  عوامل ثانویه اتحاد خانوادگی که در تقویت و استمرار خانواده نقش ویژه دارند، رفتارهای ارادی، آ
های فطری زن و مرد یا همان عوامل اولیه دارند و از سوی دیگر،  ای است که از سویی ریشه در ویژگی شده ینهنهاد

کار جنسیتی در خانواده، سرپرستی مرد در خانواده و ترک  یمتقسهستند.   رهنگیتحت تأثیر عوامل اجتماعی و ف
یر عوامل ثانویه در اتحاد خانوادگی از طریق دو نوع تأثشوند.  ترین عوامل ثانویه قلمداد می روابط جنسی آزاد، مهم

 گیرد: یسم صورت میمکان

 زن و مرد؛فراهم آوردن زمینه ارضای نیازهای جنسی و عاطفی متقابل . ۱

و منظور ). ۲۶۵، ص۱۳۶۹تقویت و تشدید نیازهای جنسی، عاطفی و معیشتی متقابل زن و مرد (مطهری، . ۲
تنها خاستگاه طبیعی نداشته که جنبه تربیتی ـ  ای است که نه از عوامل پشتیبان، عوامل انگیزشی یا بازدارنده

کنند.  تقویت پیوندهای خانوادگی عمل می در جهتمحیطی دارند و در صورت هماهنگی با دو عامل قبل، 
ترین عوامل پشتیبان هستند (مطهری،  آگاهی بخشی تربیت اخالقی، تدابیر حقوقی و کنترل اجتماعی از مهم

 ها آنترین  سینا عوامل متعددی در تحکیم خانواده نقش داشته که مهم چنین به باور ابن هم). ۳۳۷، ص۱۳۶۹
های صیانت از خانواده  ها و مهارت د رابطه مطلوب میان زن و شوهر، روشهای ایجا عبارت است از: مهارت

های اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ حفظ جایگاه زن، مرد و فرزندان در خانواده؛  در برابر آسیب
اشتغال زن و سالمت خانواده؛ مدیریت اقتصادی و مدیریت تربیتی خانواده؛ عقالنیت و صداقت؛ 

). ۱۳۹۳های فردی و اجتماعی در فرزندان (سلطانی کوهانستانی،  پرورش مهارت ی ودار امانت
داند. به  یرالدین در مورد راه تدبیر و برخورد مرد با زن سه امر هیبت، تکریم و اشتغال زن را الزم مینص خواجه

، در مسائل اعتقاد او مرد باید به وضعیت اقتصادی و ظاهری زن توجه داشته باشد و در بهبود آن بکوشد
خانواده با او مشورت کند و در تصرف امور منزل دست او را باز بگذارد که البته باید مراقب باشد زن بر او 

 )۲۱۹-۲۱۷، ص۱۳۸۶غالب نشود. (طوسی، 

 چارچوب نظري پژوهش 
ن تر و مرتبط با موضوع تحقیق باشد تا به ساخت بهتری چارچوب نظری پژوهش باید برآیندی از نظریات دقیق

الگوی نظری برای این موضوع خاص نائل شود. بنابراین برآیند نظریات فردگرایانه، کنش متقابل نمادین و اسالم را 
های مطلوب برای استحکام خانواده را استخراج کرد. هر یک از  ها بتوان، شاخص برگزیده شد تا از تلفیق این رویکرد

که تلفیق بین این سه  یطور بهاند  کیم خانواده توجه داشتهاین نظریات از جنبه خاصی به موضوع پایداری و تح
کند. نظریه کنش متقابل نمادین به روابط تعاملی افراد  رویکرد، الگوی جامعی را درباره موضوع خاص ما بیان می

ن و دارد و نظریه فردگرایی به ویژگی جامعه مدر بر عهدهخانواده توجه دارد که نقش اساسی در تحکیم خانواده را 
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تواند مانع منافع  که می یطور بهنوعی انزوا از جمع و ایجاد جامعه کوچک خود و کسب منافع خویش تمرکز دارد، 
عنوان ساختاری متعالی مطرح است که الگوی  جمعی خانواده محسوب شود و در آخر، اسالم در این تحقیق به

 .خواهند شد یانب تر، یعطور وس به یاتاز نظر یککه هر  کند یممطلوب درباره تحکیم خانواده را مطرح 

 نظریه کنش متقابل نمادین 

کید دارد و توجه به  کنش متقابل نمادین بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرایند تأ
دیگران  های اجتماعی و پذیرش خود در مناسبات اجتماعی و قابلیت فرد برای به تصور درآوردن خود در دیگر نقش

شود بنیاد نظری  مشخص می ١جرج هربرت میددر گفتگوی با خود در این نظریه اهمیت دارد. با مطالعه آرای 
تحلیل رفتار فردی  ازنظرهای پیشین و قابل انطباق برای تحلیل وضعیت اجتماعی  کنش متقابل نمادین، برآیند نظریه

کید بر ذهِن  میداست.  دار مشترك  های معنی رفتاری جوامع انسانی را بر پایه نماد های انسان، کنش نماد سازبا تأ
 کنش متقابل را به دو صورت بازگو کرده است:  ٢بلومرداند.  می

 ای که خورده، بدون تفسیر عمل طرف مقابل؛ ، در مقابل ضربهزن مشت ین مانند پاسخ نماد یرغ. کنش متقابل ١

ها  توأم با تفسیر عمل دیگری است. او معتقد است: ساختارکنش متقابل نمادین که به معنای کنش متقابل . ۲
کنند، ولی  ها را هدایت می های معنایی مانند فرهنگ، کنش دهند و نظام ها را تشکیل می صورت و قالب کنش

کنند. (ر.  گیرند (فعاالنه) تعیین می هایی که در آن قرار می موقعیت تناسب بهها را افراد کنشگر  محتوای کنش
 )۳۱۸و  ۳۰۲-۳۰۰، ص۱۳۷۳ ٣تزر،ك: ری

گونه که رفتار و نماد معنادار است،  ، همانمیدشود که طبق نظر  آنچه بیان شد، چنین نتیجه گرفته می بر اساس
زنند. توسط زندگی در هر  تعامالت در خانواده نیز نماد معناداری است که کنشگران، فعاالنه دست به انتخاب آن می

ها،  آن نماد بر اساسشویم که اعضای آن  عناداری مطابق فرهنگ و آیین آن جامعه روبرو میهای م ای، با نماد جامعه
محبت متقابل زوجین  ازجملههمین نمادهای معنادار ( بر اساساند. بنابراین روابط افراد در خانواده  یر شدهپذ جامعه

هدیه دادن، مالیمت و مدارا، آراستن زن و و اظهار آن، احترام متقابل در خانواده، دوست داشتن و بوسیدن فرزندان، 
گیرد و درنهایت،  ها در خانواده شکل می ی مرد نسبت به همسر و حفظ جایگاه و نقشورز یرتغمرد برای یکدیگر، 

کند.  ها را هدایت می انجامد و طبق نظر بلومر، فرهنگ است که کنش استحکام این روابط به تحکیم خانواده می
ی که در ایجاد و طورهای افراد در خانواده دارد،  گری فعالی در کنش رانی ـ اسالمی، نقش هدایتبنابراین، فرهنگ ای
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توان از تأثیرات مثبت تعهدات اخالقی  عنوان نمونه می کند؛ به ، نقشی مهم ایفا میدر خانوادهتحکیم روابط تعاملی 
). ۱۳۹۰خانواده اشاره نمود (انوری،  در تحکیم خانواده و یا اهمیت قائل شدن برای نظریات همسر در تحکیم

ها (مادری، پدری، خواهری...) توجه  عنوان نظامی از نقش چنین، این نظریه با محوریت مفهوم نقش خانواده به هم
کید دارد. (آزاد ارمکی، آفر نقشکند و بر  می  )۲۶، ص۱۳۹۲ینی افراد مرتبط با دیگران (در نظام کنشی) تأ

 نظریه فردگرایی 

کنند که بر مبنای آن،  الگویی عام فرهنگی تعریف می مثابه بهشناسی بین فرهنگی، فردگرایی را  پردازان روان نظریه
در رویکرد ) ۵۰۷-۵۱۰، ص۲۰۱۲ ١های جمعی ارجحیت دارد (تریاندیس و گلفاند، های فردی بر خواسته خواسته

هنجار، باور، نگرش و ارزش تعریف کرد  مثابه بهرا توان آن  ی است که میچندبعد، فردگرایی مفهومی ها آنفرهنگی 
گرایی،  شناسان بین فرهنگی، مفهوم فردگرایی را با مفهوم جمع که روان افزون بر این). ۵، ص۲۰۰۲ ٢(ایسرمن،

 هم آنبرند؛ با این استدالل که فردگرایی با تمرکز بر مجموعه روابط درون یک گروه،  عنوان نقطه مقابل آن به کار می به
پردازان  چنین نظریه خانواده است. هم موردنظرشود. در تحقیق حاضر درون گروه،  های متفاوت درک می در مقیاس

های  گرایانه ارزش ، همه ماهیت جمع٣جئورجیاسو  باشی کاغئتچی، تریاندیسشناسی بین فرهنگی، مانند  روان
ین معنی که آنچه موجب حفظ جمع و پایبندی به دهند؛ به ا نسبت می» یگروه درونوابستگی «خانواده را به مفهوم 

شود، نیاز (اقتصادی، جنسی، عاطفی و...) افراد به یکدیگر است. بر همین اساس، استدالل  های خانواده می ارزش
ی و فراهم شدن امکان گروه دروناین است که نقطه عزیمت ظهور فردگرایی در خانواده، کاهش وابستگی  ها آن

چنین جئورجیاس، فردگرایی در خانواده را با مبنا قرار دادن  طفی و...) اعضا از خانواده است. هماستقالل (مالی، عا
های خانواده به معنای  کند که اگر پایبندی به ارزش های آن تعریف کرده است. او چنین استدالل می پایبندی به ارزش

فردگرایی در عرصه خانواده  مثابه بهتوان  ها را می گرایی در خانواده باشد، بنابراین فاصله گرفتن از این ارزش جمع
کند که بر  آوری تعریف می های الزام هنجار مثابه بههای خانواده را  او ارزش). ۸۱، ص۱۹۸۹تعریف کرد (جئورجیاس، 

و  ورسوم آدابها،  ای از باور هایی که در قالب مجموعه ها و نباید ها داللت دارد؛ باید ها و نباید ای از باید مجموعه
کند که حفظ خانواده و منافع جمعی را تضمین کند.  هایی ملزم می ها، افراد را به انتخاب ای از دستورالعمل مجموعه

بندی نیازهای  یتاولودر خانواده و  مراتب سلسلهزمان ازدواج، انتخاب همسر، تعریف نقش هر یک از اعضای خانواده 
را در بعد  ها آن جئورجیاسشوند که  های خانواده محسوب می گرایانه ارزش های جمع یهما درونترین  خانواده، از مهم
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داری و تعهدات خانواده از یکدیگر متمایز کرده است. (جئورجیاس،  یشتنخوهای سنتی، کنترلی، سلسله مراتبی  ارزش
)۸۴-۸۱، ص۱۹۸۹

است. فردگرایی، روابط های اخالقی و اجتماعی  معنایی و کمرنگ شدن ارزش پیامد فردگرایی، احساس بی
چنین،  سازد. هم دهد و ارتباط کالمی و عاطفی اعضای خانواده را محدود می درون خانواده را تحت تأثیر قرار می

خویشاوندان، غذا خوردن در  وآمد رفت ازجملهرشد فردمحوری تعامالت سنتی در جوامع و بخصوص خانواده (
است.  رنگ کرده کنار اعضای خانواده) را سست و بی

آزادی به یک معنا، مطلوب و آرمان بشریت است، ولی مفهومی از  هرچندآزادی، محصول فردگرایی است. 
کشاند. اگر آزادی فردی را  آزادی که نفی هرگونه هنجار و ارزش انسانی است، نظام بشریت را به فرد یا شیء می

منافع کامل فردی بنا نهیم که در این صورت،  بر اساسهای اجتماعی را نیز باید  قیدوبند کنیم، آنگاه باید پیوند یب
های درون خانوادگی بین زن و مرد، والدین و فرزندان و خواهران و برادران رو  های انسانی و ارزشی، پیوند همبستگی

ین نوع از روابط نیز بیشترین آسیب را به روابط در ابندوباری  به اضمحالل خواهد گذاشت. آزادی جنسی و بی
که روابط جنسی زن با زن و مرد با  کند. چنان ها را فراهم می  کند و زمینه گسست خانواده فی در خانواده وارد میعاط

های  در این بخش به شاخص ).۱۳۸۵مرد نیز عواقب ناگواری برای نهاد خانواده خواهد داشت (ساالری فر، 
» وفاداری به همسر«و » ه از ابزار فضای مجازیکاهش استفاد«، »لجبازی نکردن در خانواده« ازجملهفرهنگی دیگر 

توان اشاره نمود.  می

الگوي مطلوب اسالمی خانواده پایدار 
اعم از کتاب و سنت وارد گیری و اهمیت آن رهنمودهای فراوانی در متون دینی ما درباره نظام خانواده و شکل

ْن َخَلَق َلُکْم «به سکونت رسیدن اعضاست، شده است. اگر هدف از ازدواج و تشکیل خانواده، به تعبیر قرآن 
َ
َوِمْن آیاِتِه أ

ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلیَها
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
، الزم است همه رفتارها و تعامالت در راستای تحقق این هدف باشد و )۲۱(روم: » ِمْن أ

منظور از تحکیم، به کمال رساندن همین سکونت است. 

ها و راهی  های مادی، معنوی، تحمل مشکالت و سختی یگاهی برای تأمین نیازدر نگرش اسالمی، خانواده جا
أحَسُن «فرماید:  باره می یندرابرای رسیدن به تکامل و سعادت اخروی و جلب رضایت حق است. پیامبر اعظم(ص) 

ْهِلی
َ
ْلَطُفُکْم ِبأ

َ
َنا أ

َ
ین رفتارتر خوشترین مؤمنان از حیث ایمان،  ل؛ کامالّناِس إیمانا أحَسُنُهم ُخُلقا و ألَطُفُهم ِبأِهلِه َو أ

و  ۷۱، ص۱۴۰۳است (عالمه مجلسی،  رفتارتر خوشاش  ترین شما کسی است که با خانواده آنهاست و شایسته
ِل «چنین نیز فرمود:  هم). ۳۸۷ َبعُّ ِة ُحْسُن التَّ

َ
 ).۱۴۲۹(آمدی، » ؛ جهاد زن خوب شوهرداری کردن اوستِجَهاُد اْلَمْرأ

َساِء  َالِرّ «در آیه  قرآن کریم اُموَن َعَلی الِنّ قائل به مدیریت مرد در خانواده است. لزوم شدت و ) ۳۴(نساء: » َجاُل َقَوّ
قدرتمندی برای جنس مرد و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن، امری است که اسالم این قانون طبیعی را در 
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). ۲۸۹-۵۴۴، ص۴، ج۱۴۱۷(عالمه طباطبایی،  تشریع احکام خود پذیرفت و قوامیت را بر عهده مرد گذاشت
اُس َو اْلِحجاَرةُ «چنین خداوند در باب اهمیت تحکیم خانواده فرموده:  هم ْهلیُکْم نارًا َوُقوُدَها النَّ

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
؛ (تحریم: »ُقوا أ

اش و کانون  خودتان و اهلتان را حفظ کنید. این تکلیفی است که انسان باید از همسرش، فرزندانش، خانواده) ۶
کند.  خانوادگی حفاظت کند؛ زیرا حفظ عناصر اصلی درون کانون خانواده، به حفظ سرپرست خانواده هم کمک می

توانند از لبه پرتگاه دوزخ  ها را می را و مردها، زن ها، مردها فرماید: همسران؛ زن باره می یندرامقام معظم رهبری نیز 
اسالم، سازگاری زناشویی برخاسته از تدین، نقش  ازنظر). ۱۳۸۳ای،  نجات دهند و به بهشت بکشانند (خامنه

 مثابه بهدرنهایت تحکیم خانواده، ). ۱۳۸۹مهمی در پیشگیری از اختالفات و حفظ بنیان خانواده دارد (نوری، 
 )۱۳۸۸اعتدال، اخالق و حفظ حقوق همه اعضاست. (غالم پور،  حاکمیت اصل

های فرهنگی، ثبات و استحکام از دو منبع  آوری شاخص ها و جمع بررسی کتب، مقاالت، پژوهش بر اساس
اصلی تعالیم اسالمی (قرآن و سنت) و با تأکید بر کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، داشتن خانواده پایدار 

 اند از: ایفای سه نوع وظیفه است؛ این وظایف عبارت روگ در

 وظایف مشترک مرد و زن؛ )الف

 وظایف خاص مرد؛ )ب

 وظایف خاص زن.  )ج

حقوق یکدیگر  رفتاری و رعایت خویی، خوش توان به اظهار محبت، خوش وظایف مشترک مرد و زن می ازجمله
گاه باشید  یت حقوق متقابل در تحکیم خانواده میاشاره کرد. در حدیثی از پیامبر اعظم(ص) در اهمیت رعا فرماید: آ

ی، پوش چشمکه شما را بر زنانتان حقی و زنانتان را بر شما حقی است. تأمین نیازهای جنسی، همکاری، تغافل و 
 این حقوق است. ازجملهقناعت، احترام متقابل، رضا، مدارا، صداقت 

دینی و علمی ـ فرهنگی اشاره کرد. خداوند متعال خطاب به  توان به تأمین نیازهای در وظایف خاص مرد می
؛ زیرا نماز از )۱۳۲ فرماید: و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش (طه: پیامبر اعظم(ص) می

تأمین  ی وادارید.آموز علمفرماید: فرزندانتان را به  کند. امام علی(ع) می ناهنجاری اخالقی و رفتاری پیشگیری می
ترین شما نزد خداوند  نیازهای اقتصادی از دیگر وظایف خاص مرد است. در برخی روایات آمده است: خشنود

ی، نکوهیده است. یکی دیگر از دست گشادهکسی است که خانواده خود را بیشتر در رفاه قرار دهد. البته افراط در 
عنوان یکی  به نابجاو صحیح، اشاره شده و از غیرت جا  ورزی است. در روایات به غیرت به وظایف خاص مرد غیرت

 از عوامل فروپاشی خانواده یاد شده است. 

توان به پذیرفتن مدیریت شوهر بر او اشاره کرد: مردان، سرپرست و نگهبان زنان  وظایف خاص زن، می ازجمله
اند (در  شایسته، زنان خاضعی در غیاب شوهر است. زنان دار امانتاز دیگر وظایف خاص زن، ) ۳۴هستند (نساء: 
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؛ ۳۴کنند. (نساء:  که در غیاب همسر، اسرار و حقوقی را که خداوند برای او قرار داده، حفظ می  برابر نظام خانواده)
 )۴۰۸-۳۷۷، ص۱۳۸۷شهری،  یرمحمدی 

 سؤاالت پژوهش 

 های فرهنگی خانواده پایدار چیست؟ های تهرانی درباره مؤلفه نگرش خانواده. ۱

کید بر کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن  شاخص. ۲ های فرهنگی خانواده پایدار برخاسته از متون اسالمی با تأ
 شهری) چیست؟ یرو حدیث (محمدی 

 دارد؟ تعالیم اسالمی وجود ازنظرها و  خانواده ازنظرهای فرهنگی خانواده پایدار  چه تفاوتی بین مؤلفه. ۳

 روش پژوهش
های فرهنگی موجود، از  ی با روش پیمایشی است. در قسمت کمی، در گردآوری مؤلفهاین مطالعه از نوع کم

تعریف عملیاتی  بر اساسای  ی اطالعات، پرسشنامهآور جمعها و  گیری متغیر های تهرانی برای اندازه دیدگاه خانواده
 ازهای بسته با استفاده  گویههای باز و  گیری طراحی و تنظیم شد که شامل پرسش ها و مفاهیم و سطوح اندازه متغیر

های  ها، شاخص ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) است. جدول اول گویه درجه ٥ ١مقیاس لیکرت
کید بر کتاب تحکیم خانواده از  فرهنگی خانواده پایدار در تعالیم اسالمی از روش اسنادی (مطالعه کتابخانه ای) با تأ

بر ساخته و  ها، محقق استخراج شده است و جدول دوم، گویه) ۱۳۸۷شهری،  یر محمدینگاه قرآن و حدیث (
شناختی پیشین و راهنمایی اساتید است و درنهایت، نظر شخصی افراد نسبت به  مقاالت و نظریات جامعه اساس

رای ب ٢باز پرسیده شده است. پایایی این پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ طور بهعوامل استحکام خانواده 
است. شاخص خانواده پایدار در تعالیم  آمده  دست بهشناختی  های شاخص مطلوب اسالمی و شاخص جامعه متغیر

 قبول قابل، ۹۶۳/۰های اسالمی پرسشنامه حاصل شده است، با ضریب آلفای کرونباخ  اسالمی که از جمع گویه
شناختی پرسشنامه  های جامعه از جمع گویه شناختی که چنین شاخص خانواده پایدار از منظر جامعه بوده است. هم

بوده است. اطالعات برای تطبیق دیدگاه موجود با  قبول قابل، ۹۵۴/۰حاصل شده است، با ضریب آلفای کرونباخ 
های تهرانی است که حداقل پنج سال از  آوری شد. جامعه آماری این پژوهش، خانواده مطلوب اسالمی، جمع

، حجم جامعه ١٣٩٥اند. آخرین سرشماری شهر تهران در سال  به ثبات نسبی رسیدهگذشته و  ها آنزندگی مشترک 
آوری  تأهل مشخص شد. از طرفی چون امکان جمع زمان مدتآماری پنج میلیون متأهل با حداقل پنج سال 

................................................................................................................................................................. 
1. Likret Scale. 

2. Cronba Ch’s alpha. 
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گیری در  خطای نمونه بر اساسگیری شد. حجم نمونه  وجود نداشت، اقدام به نمونه موردنظراطالعات از تمام افراد 
گرفته شده  در نظرنفر  ٢١٢، تعداد linجدول  بر اساسدرصد  ٥گیری  درصد و با خطای نمونه ٩٥سطح اطمینان، 

 ای است.  گیری خوشه گیری روش نمونه است. روش نمونه

حله دوم، اند. سپس در مر گانه شهر تهران انتخاب شده٢٢در این پژوهش، در مرحله اول افراد ساکن در مناطق 
میانگین از بین متأهلین با  طور بهبودند و سپس  ساله پنجتأهل  زمان مدتمتأهلینی انتخاب شدند که دارای حداقل 

نیمی از جمعیت نمونه، مردان و نیمی دیگر را  درمجموعی قرار گرفتند که موردبررسنفر در هر منطقه  شرایط باال، ده
 زنان تشکیل دادند. 

استفاده شد. بر این » spss«افزار  از نرم آمده دست بهها و اطالعات  وتحلیل داده یهتجزی در مطالعه حاضر برا
هایی است که توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و...  ها و جدول اساس، آمار توصیفی شامل نمودار

و برای تبیین فرضیه پژوهش  ١های کای اسکوئر چنین آمار استنباطی، شامل آزمون شود و هم پاسخگویان را شامل می
 استفاده شده است. 

 هاي پژوهش  یافته
تلخیص اطالعات در قالب جداول توزیع  های توصیفی به درباره گزارش این مطالعه در بخش پیرامون یافته

های پرسشنامه پرداخته شد که بدین منظور، ابتدا مشخصات  های آماری گویه ها و شاخص فراوانی، نمایش نمودار
های سازنده هر یک از  های تحقیق به همراه گویه های توصیفی شاخص پاسخگویان و سپس یافته ٢شناسی تجمعی
های مطلوب اسالمی،  گویه در موردی و طورکل بههای تحقیق با اولویت میانگین  گویه آمده و در ادامه مقایسه ها آن
 ی نتایج توصیفی به شرح زیر است: بند جمعویژه آمده است.  طور به

 ۹۸درصد با فراوانی  ٢/٤٦نفر و کمترین فراوانی به مردان، ۱۰۴درصد با فراوانی  ١/٤٩بیشترین فراوانی به زنان، 
 ٧/٤، ٢٢و  ٢٠، ١٦، ١٤، ١٢، ٩، ١سکونت، در مناطق  محلنفر اختصاص دارد. بیشترین فراوانی مربوط به منطقه 

نفر است. بیشترین  ۵درصد با فراوانی  ٤/٢ه هجده، نفر و کمترین فراوانی مربوط به منطق ۱۰درصد و فراوانی 
نفر و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  ۱۰۲درصد با فراوانی  ١/٤٨سال،  ۴۵-۳۱فراوانی مربوط به گروه سنی 

نفر است. باالترین میزان پاسخگویی متأهلین تهرانی مربوط به افراد دارای  ۸درصد با فراوانی  ٨/٣سال به باال،  ۶۰
 ٤/١نفر و کمترین میزان پاسخگویی متأهلین تهرانی مربوط به افراد حوزوی،  ۸۲درصد و فراوانی  ٧/٣٨لیسانس با 

 ٥/٢٥دار،  به افراد خانه نفر است. با توجه به انواع شغل متأهلین تهرانی، بیشترین فراوانی مربوط ۳درصد با فراوانی

................................................................................................................................................................. 
1. Chi Sqiare. 

2. Demgraphy. 
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نفر است. بیشترین فراوانی  ۳درصد با فراوانی  ٤/١نفر و کمترین فراوانی مربوط به افراد بیکار،  ۵۴درصد با فراوانی 
نفر است و  ۸۸درصد با فراوانی  ٨/٤١گذشته،  ها آنسال از زندگی مشترک  ۲۲-۱۱مربوط به افراد متأهل است که 

درصد  ٥/٨گذشته،  ها آنسال زندگی مشترک  ۳۵سال و بیشتر از  ٣٥ه افراد متأهل است که کمترین فراوانی مربوط ب
 ٦/٤٠نفر است. باالترین میزان پاسخگویی متأهلین تهرانی مربوط به افرادی است که دو فرزند دارند، ١٨با فراوانی 

گذشته  مشترکشانسال از زندگی  ۵نفر، کمترین میزان پاسخگویی متأهلین تهرانی که حداقل  ۸۶درصد با فراوانی 
 نفر است.  ٣درصد با فراوانی  ٤/١است مربوط به افراد دارای شش فرزند، 

 بندي نتایج تحلیلی و پاسخ به سؤاالت پژوهش جمع
توان  می» های فرهنگی خانواده پایدار چیست؟ های تهرانی درباره مؤلفه نگرش خانواده«با توجه به سؤال پژوهش

های مطلوب اسالمی  های فرهنگی خانواده پایدار، شامل پاسخ به گویه های تهرانی درباره مؤلفه هگفت نگرش خانواد
 چنین پاسخ به پرسش باز پرسشنامه است.  شناختی و هم و جامعه

جستجو نمود. طبق  ها آناولویت  ۲۰توان در های تهرانی را می های پژوهش، نگرش خانواده یافته بر اساس
ی شناخت جامعهگویه  ۸دار) و  درصد ستاره ۶۰گویه اسالمی ( ۱۲های تهرانی،  ویت اول خانوادهاول ۲۰جدول زیر در

چنین این نتایج نظریه  درصد) دارد که حاکی از اهمیت دیدگاه مطلوب اسالمی، بین متأهلین تهرانی است. هم ٤٠(
گری به سزایی در  یتهدا، چنان نقش کند. بنابراین فرهنگ اسالمی ها توسط فرهنگ) را تأیید می بلومر (هدایت کنش

 کند.  ، نقشی مهم را ایفا میدر خانوادههای افراد در خانواده دارد که در ایجاد و تحکیم روابط تعاملی  کنش

 اولویت میانگین)  اساس برهاي کلی پژوهش ( بررسی گویه
) و دار ستارههای اسالمی ( هاند. گوی اولویت میانگین منظم شده بر اساسهای پژوهش  در این قسمت همه گویه

 اند.  ی کلی در جدول زیر، کنار هم قرار گرفتهبند دستهی در یک شناخت جامعههای  گویه

 اولویت میانگین) بر اساسها ( ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ کلیه گویه1جدول (

 میانگین فراوانی ها گویه ردیف

 ٤.٥٦ ۲۰۷ داشتن صداقت در خانواده *۱
 ٤.٥٣ ۲۱۰ مهرورزی به خانواده *۲
 ٤.٥٠ ۲۰۹ میان زن و شوهر و اظهار آن دوجانبهمحبت  *۳
 ٤.٥٠ ۲۰۹ محبت در روابط زناشویی *۴
 ٤.٤٨ ۲۰۶ احترام به جایگاه مادری ـ پدری در خانواده ۵
 ٤.٤٧ ۲۱۰ ایجاد امنیت در خانواده توسط مرد *۶
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 میانگین فراوانی ها گویه ردیف

 ٤.٤٥ ۲۰۶ احترام به جایگاه همسر در خانواده ۷
 ٤.٤٤ ۲۰۶ تعهد به وظایف خود ۸
 ٤.٤٣ ۲۰۷ احترام متقابل و رعایت ادب در خانواده *۹
 ٤.٤٢ ۲۰۹ ی و گذشت در خانوادهپوش چشم * ۱۰
 ٤.٤١ ۲۰۷ ی زن در غیاب همسردار امانت * ۱۱
 ٤.٤٠ ۲۰۶ هماهنگی با همسر در تربیت فرزند ۱۲
 ٤.٤٠ ۲۰۱ پرهیز از نزاع در خانواده ۱۳
 ٤.٣٩ ۲۰۸ تشویق خانواده به ارتباط با خداوند * ۱۴
 ٤.٣٩ ۲۰۷ اهمیت به عالیق و سالیق همسر ۱۵
 ٤.٣٧ ۲۰۹ ها آندوست داشتن فرزندان و بوسیدن  * ۱۶
 ٤.٣٦ ۲۰۵ خرسندی و رضایت از همسر * ۱۷
 ٤.٣٦ ۲۰۵ رعایت پاکیزگی در خانواده ۱۸
 ٤.٣٦ ۲۰۴ مشترکداری و تعهدات اخالقی در زندگی  یند * ۱۹
 ٤.٣٦ ۲۰۴ رعایت حقوق فردی همسر ۲۰
 ٤.٣٥ ۲۰۷ ین نیازهای خانوادهتأمتوجه به  * ۲۱
 ٤.٣٥ ۲۰۶ رفتاری خویی و خوش خوش * ۲۲
 ٤.٣٥ ۲۰۴ یز در خانوادهآم محبتاستفاده از کلمات  ۲۳
 ٤.٣٤ ۲۰۶ توجه به تربیت دینی فرزندان * ۲۴
 ٤.٣٣ ۲۰۷ اخالقی و...های  حفظ خانواده از آسیب *۲۵
 ٤.٣٣ ۲۰۲ رعایت حقوق متقابل همسران * ۲۶
 ٤.٣٢ ۲۰۷ پرهیز از سوءظن، حسد * ۲۷
 ٤.٣١ ۲۰۶ مالیمت و مدارا در خانواده * ۲۸
 ٤.٣١ ۲۰۸ پروراندن خانواده با دانش و تربیت نیکو * ۲۹
 ٤.٣١ ۲۰۳ آگاهی از پاداش، خوب همسرداری کردن * ۳۰
 ٤.٣٠ ۲۰۸ معتدل در روابط زناشوییرفتارهای  * ۳۱
 ٤.٢٩ ۲۰۸ شاد کردن اعضای خانواده * ۳۲
 ٤.٢٩ ۲۰۹ ینی با خانواده و غذا خوردن با یکدیگرنش هم * ۳۳
 ٤.٢٩ ۲۰۸ رعایت نظم و انضباط در خانواده ۳۴
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 ٤.٢٨ ۲۰۸ توجه به انتخاب دوستان خانوادگی ۳۵
 ٤.٢٨ ۲۰۳ توجه به انتخاب روش زندگی مناسب ۳۶
 ٤.٢٧ ۲۰۷ امورتوجه به نظرات همسر در همه  ۳۷
 ٤.٢٦ ۲۰۹ شکیبایی و صبر در خانواده * ۳۸
 ٤.٢٦ ۲۰۶ پاسداشت حقوق در خانواده * ۳۹
 ٤.٢٦ ۲۰۴ یزی برای مسائل خانوادگیر برنامه ۴۰
 ٤.٢٦ ۲۰۴ پاسخگویی به نیازهای جنسی همسر * ۴۱
 ٤.٢٥ ۲۰۴ خانوادهاهمیت رعایت عرف، قانون توسط اعضا  ۴۲
 ٤.٢٤ ۲۰۷ ی کردن زنشوهردارخوب  * ۴۳
 ٤.٢٤ ۲۰۴ کمک متقابل اعضا در خانواده ۴۴
 ٤.٢٣ ۲۰۴ همکاری و تعاون در خانواده * ۴۵
 ٤.٢٢ ۲۰۹ وخرج دخلبرقرار کردن توازن میان  * ۴۶
 ٤.٢٢ ۲۰۸ غیرت ورزی مرد نسبت به همسر * ۴۷
 ٤.٢٢ ۲۰۷ سالم کردن به اعضای خانواده * ۴۸
 ٤.٢٢ ۲۰۷ ی در زندگیچشم وهم چشمپرهیز از  *۴۹
 ٤.٢٠ ۲۰۶ قناعت و ساده زیستی در زندگی خانوادگی *۵۰
 ٤.١٨ ۲۰۵ آراستن زن و مرد برای یکدیگر * ۵۱
 ٤.١٨ ۲۰۹ ی اعضای خانوادهآموز علماهمیت دادن به  * ۵۲
 ٤.١٣ ۲۰۸ خدمت به زن توسط مرد * ۵۳
 ٤.١١ ۲۰۸ اقتصادی با همسرمشورت در امور  ۵۴
 ٤.١٠ ۲۰۸ روی در خرج کردن یانهم * ۵۵
 ٤.١٠ ۲۰۷ کمک به شوهر توسط زن * ۵۶
 ٤.١٠ ۲۰۵ اهمیت دادن به تفریح و سفر خانوادگی ۵۷
 ٤.٠٩ ۲۰۶ ی زن از شوهربردار فرمان * ۵۸
 ٤.٠٩ ۲۰۶ کمک مالی به همسر در مواقع ضروری ۵۹
 ٤.٠٧ ۲۰۸ خانوادهی مرد برای دست گشاده * ۶۰
 ٤.٠٧ ۲۰۳ پرهیز از نزاع در خانواده ۶۱
 ٤.٠٧ ۲۰۱ یی در خانوادهجو صرفهقناعت و  * ۶۲
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 ٤.٠٦ ۲۰۵ توجه به انتخاب محل زندگی ۶۳
 ٤.٠٣ ۲۰۶ ازمنکر در خانواده و نهی معروف امربه * ۶۴
 ٤.٠٠ ۲۰۱ هدیه دادن به همسر، خانواده * ۶۵
 ٣.٩٨ ۲۰۶ از سفر هدیه آوردن در بازگشت * ۶۶
 ٣.٩٧ ۲۰۸ رعایت عالقه خانواده به غذا و... * ۶۷
 ٣.٩٦ ۲۰۸ و محبت به خویشاوندان وآمد رفت * ۶۸
 ٣.٩٣ ۲۰۹ مدیریت اقتصادی خانواده توسط مرد * ۶۹
 ٣.٨٦ ۲۰۵ شراکت اقتصادی با همسر ۷۰
 ٣.٦٨ ۲۰۰ استقالل مالی زن در خانواده (شغل و... ۷۱
 ٣.٦٤ ۲۰۴ نفقه روزانه یا ماهیانه به همسرپرداخت  * ۷۲
 ٣.٥٨ ۲۰۲ های خانوادگی استفاده از مشاور در حل اختالف ۷۳

 

 ۲۰۷با فراوانی » داشتن صداقت در خانواده«نتایج این جدول، بیشترین مقدار میانگین مربوط به گویه  بر اساس
است.  ۲۰۲با فراوانی » های خانوادگی حل اختالفاستفاده از مشاور در «و کمترین مقدار میانگین مربوط به گویه 

؛ مهرورزی به خانواده، ۲۰۷با فراوانی  ٥٦/٤های صداقت داشتن در خانواده، ( در پنج اولویت اول، به ترتیب گویه
؛ محبت در روابط ۲۰۹با فراوانی  ٥٠/٤میان زن و شوهر و اظهار آن،  دوجانبه؛ محبت ۲۱۰با فراوانی  ٥٣/٤

؛ ایجاد ۲۰۶با فراوانی  ٤٨/٤به جایگاه مادری، پدری... در خانواده،  احترام؛ ۲۰۹با فراوانی  ٥٠/٤زناشویی، 
؛ ۲۰۶با فراوانی ) ٤٥/٤؛ احترام به جایگاه همسر در خانواده، ۲۱۰با فراوانی  ٤٧/٤امنیت در خانواده توسط مرد، 

؛ ۲۰۷با فراوانی  ٤٣/٤ب در خانواده، ؛ احترام متقابل و رعایت اد۲۰۶با فراوانی  ٤٤/٤تعهد به وظایف خود، 
گویه، مطلوب اسالمی  ۷وجود دارد که  ۲۰۹با فراوانی  ٤٢/٤» پوشی و گذشت در خانواده چشم«سرانجام گویه 

 ) است. درصد۳۰شناختی ( گویه، جامعه ۳) و درصد۷۰(

 هاي مطلوب اسالمی بررسی گویه

 بر اساسخانواده پایدار در تعالیم اسالمی است،  های ) که معرف شاخصدار ستارههای مطلوب اسالمی ( گویه
 اند.  ی کلی در جدول باال قرار گرفتهبند دستهاند و در یک  اولویت میانگین منظم شده

) مربوط به گویه دار ستارههای مطلوب اسالمی ( نتایج این جدول، بیشترین مقدار میانگین در گویه بر اساس
پرداخت «و کمترین مقدار میانگین مربوط به گویه اسالمی  ۲۰۷با فراوانی » داشتن صداقت در خانواده«اسالمی 

دار) به  های مطلوب اسالمی (ستاره است. در پنج اولویت اول گویه ۲۰۴با فراوانی » نفقه روزانه یا ماهیانه به همسر
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، محبت ۲۱۰با فراوانی  ٥٣/٤؛ مهرورزی به خانواده، ۲۰۷با فراوانی  ٥٦/٤ترتیب: داشتن صداقت در خانواده، 
و  ۲۰۹با فراوانی  ٥٠/٤؛ محبت در روابط زناشویی، ۲۰۹با فراوانی  ٥٠/٤میان زن و شوهر و اظهار آن،  دوجانبه

 است.  ۲۱۰با فراوانی  ٤٧/٤ایجاد امنیت در خانواده توسط مرد، 

به نظر شما «به این سؤال پرسشنامه  با توجههای خانواده پایدار،  در بررسی سؤال باز پرسشنامه در مورد مؤلفه
درصد  ۳۷نفر یعنی ۲۱۲نفر از  ۸۰» چه موارد دیگری در استحکام خانواده اهمیت دارد؟ به ترتیب اولویت بنویسید.

کید بعضی گویه اند که برخی به تکرار پاسخگویان به این سؤال پاسخ داده محبت و «درصد؛  ۱۰» صداقت«های  و تأ
رعایت «درصد و  ۳» یازخودگذشتگصبر و «درصد؛  ۵» داری و پایبندی به دین یند«درصد؛  ۱۰» احترام متقابل
 درصد اشاره کردند و البته برخی نیز، نظرات جدیدی بیان کرد که به شرح زیر است: ۲» حقوق متقابل

از نظریات فصل دوم، به بیان نظرات پاسخگویان پرداخته شده است. برخی در این بخش با استفاده 
آگاهی طرفین از طریق صحیح «کنند:  گونه بیان می پاسخگویان، تمایل به ساختار قدرت تقارنی در خانواده را این

یزی برای آینده با ر برنامه«، یا »همفکری در موقع الزم و رفع مشکالت«، یا »ها ها و انتقاد گفتگو و بیان درخواست
شفاف «شود، یا  بعد از ایمان به خدا، سایر تعهدات از طریق تفاهم میان زن و مرد حل می«، یا »همکاری همسر

تمایل  دهنده نشان ها آنکه همه » یک فعالیت مشترک بین همسران کم دستداشتن «و یا » بودن مسائل مالی همسر
پدر و مادر در هر امری با فرزندان همراه «یگر چنین نوشته است: به محیط تعاملی در خانواده است. پاسخگوی د

ساختار قدرت  دهنده نشانکه » داشتن فعالیت مشترک با فرزندان«و یا » رفاقت با فرزندان در خانواده«یا » باشد
 تقارنی کامل در خانواده است.

عنوان نمونه یکی از پاسخگویان  هخورد؛ ب جانبه به چشم می در نظرات پاسخگویان پرهیز از ساختار قدرت یک
محبت به زن در هر لحظه و موقعیتی که زن حضور دارد؛ چه مادر و چه خواهر و چه به اینکه زن در «نوشته است: 

عنوان همسر توسط مرد خیلی کم است و این عواقب  کند، به نظرم احترام به شخصیت زن به بیرون از خانه کار می
چنین نوشته است: در زندگی زناشویی  یناپاسخگوی دیگری، » ی دارد.ا اندازه همزن  بدی دارد؛ زیرا صبر و تحمل

بزرگداشت «اما در مقابل، یک پاسخگو چنین نوشته است: » اصل مودت و رحمت است، نه ریاست یکی از آن دو
 از عوامل مهم تحکیم خانواده نیز است. » احترام به مرد در زندگی

، برخی از پاسخگویان درباره عوامل استحکام خانواده در اسالمکفو بودن)  سری (همهم به نظریه همسان با توجه
» شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی ازلحاظبودن زن و مرد  سطح هم«یا » یده بودن همسرانعق هم«اند:  نوشته

که » همفکر بودن«و یا » بودن طبقه فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی کفو هم«پاسخگوی دیگری نوشته است: 
 تمایل افراد به همسان همسری است.  دهنده نشان

کنترل نگاه از طرف «؛ »لجبازی نکردن در خانواده« مثال عنوان بهتر بود؛  برخی نظرات افراد، جدید و جزئی
هایی از آنهاست یکی از  نمونه» ها در میان گذاشتن دلخوری«و » دخالت ندادن دیگران در زندگی«؛ »مرد
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پرهیز از اعتیاد به «و درنهایت، دیگری نوشته: » کاهش استفاده از ابزار فضای مجازی«پاسخگویان نوشته است: 
های  تواند نشان دهنده فردگرایی در خانواده و فاصله گرفتن از ارزش که می» خیانت نکردن به همسر«و » مواد مخدر

 دانند.  امل مؤثر در تحکیم و ثبات خانواده میگفته را عو گرایانه خانواده باشد که این موارد پیش جمع

 هاي پژوهش تحلیل استنباطی داده
های تحقیق به تفکیک  ها و گویه در این مبحث به بررسی وضعیت پاسخگویان در ارتباط با هر یک از شاخص

 تأهل و تعداد فرزند پرداخته شده است.  زمان مدتجنس، منطقه سکونت، سن، مقطع تحصیلی، شغل، 

ها با یکدیگر ترکیب شدند و سپس  گویه ١ها، ابتدا با استفاده از دستور اصالحی ی ساختن هر یک از شاخصبرا
ها به سه  سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، دامنه مربوط به شاخص منظور به ٢با استفاده از دستور کدگذاری مجدد

خانواده پایدار در تعالیم اسالمی دسته یا حد (پایین، متوسط، باال) تقسیم شد. در این بخش، شاخص 
ی قرار موردبررسی) شناخت جامعهشناسی (شاخص  مطلوب اسالمی) و شاخص خانواده پایدار در جامعه (شاخص

 گرفته است. 

 شناسی هاي جمعیت بررسی شاخص مطلوب اسالمی و داده
 ): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به شاخص مطلوب اسالمی2جدول (
 درصد فراوانی فراوانی اخص مطلوب اسالمینمره ش

 ٥/٢٤ ۵۲ پایین
 ٨/٤٥ ۹۷ متوسط
 ٧/٢٩ ۶۳ باال

 ۱۰۰ ۲۱۲ جمع کل
 

شود و  های اسالمی حاصل می در این قسمت، ابتدا شاخص مطلوب اسالم ساخته شد که از جمع تمام گویه
بین پاسخگویان است. کمترین مقدار » های اسالم میزان اعتقاد به شاخص«فراوانی  دهنده نشان جدول فراوانی باال
 است که دامنه آن به (پایین، متوسط، باال) تقسیم شد.  ۲۴۵و باالترین مقدار،  ۳۵شاخص اسالمی، 

 درصد ٧/٢٩درصد در حد متوسط و  ٨/٤٥درصد افراد در حد پایین و  ٥/٢٤با توجه به اطالعات جدول باال، 

................................................................................................................................................................. 
1. Compute. 
2. Recode. 
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و  ١نتایج آزمون خی دو یا کای دو، بر اساسهای اسالمی، معیار استحکام خانواده است.  در حد باال معتقدند شاخص
سطح معناداری نیز بین متغیر شاخص مطلوب اسالمی و متغیرهای جنس، سن، مقطع تحصیلی، شغل، مدت زمان تأهل 

 و تعداد فرزند رابطه معناداری وجود نداشت. 

 
sig Df X2 
٠١٢/٠ ۴۲ ٥٤٤/٦٥ 

 

برابر شده و این مقدار از سطح  ٠١٢/٠از جدول باال که سطح معناداری،  آمده دست بهبا استفاده از اطالعات 
های تعالیم اسالمی برای ثبات  توان گفت بین منطقه سکونت و اعتقاد به شاخص کمتر است، می ٠٥/٠معناداری 

های شهروندان تهرانی  و معناداری بین دیدگاه توجه قابلعلت که تفاوت  نیا بهای معنادار وجود دارد؛  خانواده، رابطه
میانگین،  طور بهمناطق  درمجموعدر مورد هر یک از حدود (پایین، متوسط، باال) وجود دارد، در هر منطقه و 

دو حد پایین  که با های اسالمی دارند، درحالی نفر) اعتقاد به شاخص ۹۶بیشترین افراد در حد متوسط (با فراوانی 
های اسالمی، تفاوت چشمگیری دارد.  نفر) میزان اعتقاد به شاخص ۵۸نفر) و حد باالی (با فراوانی  ۴۷فراوانی  (با

ای معنادار  های اسالمی برای استحکام خانواده، رابطه بنابراین، بین منطقه محل سکونت و اعتقاد به شاخص
 کنیم.  می مشاهده

 شناسی هاي جمعیت داده شناختی و بررسی شاخص جامعه
 یشناخت جامعه): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به شاخص 3جدول (

 درصد فراوانی فراوانی یشناخت جامعهنمره شاخص 

 ٤/١٠ ۲۲ پایین

 ٨/٦١ ۱۳۱ متوسط

 ٨/٢٧ ۵۹ باال

 ۱۰۰ ۲۱۲ جمع کل
 

شناختی حاصل  های جامعه تمام گویهشناختی را ساختیم که از جمع  در این قسمت، ابتدا شاخص جامعه
بین » عنوان معیار استحکام خانواده شناختی به میزان اعتقاد جامعه«فراوانی  دهنده نشان شود که جدول فراوانی باال می

................................................................................................................................................................. 
1. Chi-square. 
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است که دامنه آن به (پایین،  ۱۲۰و باالترین مقدار،  ۰ی، شناخت جامعهپاسخگویان است. کمترین مقدار شاخص 
 متوسط، باال) تقسیم شد. 

درصد در  ٨/٢٧درصد در حد متوسط و  ٨/٦١درصد افراد در حد پایین و  ٤/١٠با توجه به اطالعات جدول باال 
آزمون کای  بر اساسچنین  ، معیار استحکام خانواده است. همیشناخت جامعههای  حد باال معتقدند شاخص

شناختی پرسشنامه) و  های جامعه شناسی (حاصل جمع گویه ر شاخص خانواده پایدار در جامعهاسکوئر، بین متغی
 تأهل و تعداد فرزند رابطه معناداری وجود نداشت.  زمان مدتمتغیرهای جنس، سن، مقطع تحصیلی، شغل، 

 
Sig df X2 
٠٣٣/٠ ۴۲ ۶۰.۴۰۱ 

 

برابر شده است و این مقدار از  ٠٣٣/٠از جدول باال که سطح معناداری  آمده دست بهبا استفاده از اطالعات 
شناختی برای  های جامعه توان گفت بین منطقه سکونت و اعتقاد به شاخص کمتر است. می ٠٥/٠سطح معناداری 

رانی در های شهروندان ته ای معنادار وجود دارد؛ زیرا تفاوت چشمگیر و معناداری بین دیدگاه ثبات خانواده رابطه
میانگین، بیشترین  طور بهمناطق  درمجموعمورد هر یک از حدود (پایین، متوسط، باال) وجود دارد. در هر منطقه و 

که با دو حد پایین (با  شناختی دارند، درحالی های جامعه نفر) اعتقاد به شاخص ۱۲۶افراد در حد متوسط (با فراوانی 
ی، تفاوت چشمگیری شناخت جامعههای  نفر) میزان اعتقاد به شاخص ۵۵ فراوانی نفر) و حد باالی (با ۲۰فراوانی 

ای  شناختی برای استحکام خانواده، رابطه های جامعه دارد. بنابراین بین منطقه محل سکونت و اعتقاد به شاخص
 کنیم.  معنادار را مشاهده می

 گیري  بندي و نتیجه جمع

های  به شرایط و ملزومات انسان و جامعه و جهان به نیاز جهبا توای منسجم و هماهنگ است که  اسالم مجموعه
که خود انسان برای رفع نیازهای خود و مشکالتش در پی راهکارهای دینی  دهد، ولی مشروط بر این بشر پاسخ می

ترین برنامه هدایت  عنوان جامع باشد و در این راه از شناخت و نگرش کالن به دین و شریعت غافل نشود. اسالم به
 ازجملهای که به خانواده دارد، برای حفظ بنای خانواده به بیان قوانین و اصولی  به اهتمام ویژه با توجهشر و ب

پاسداشت حقوق، احترام متقابل، صداقت و.. پرداخته است، ولی کارایی این اصول در خانواده و نتایج 
خانواده در ایران کانون تولید  ازآنجاکهن است. بخش آن در گرو نهادینه کردن این امور و رفتارها در اعضای آ رضایت

های  توان با مطالعه آن به تمایالت جامعه پی برد و دگرگونی فرهنگ، قدرت، اخالق و زندگی اجتماعی است، می
فضاهای عمومی دانشگاهی و رفتارهای  ازجملهفضاهای گوناگون اجتماعی،  که چنانبینی کرد،  اجتماعی را پیش

 اند.  و اجتماعی نسل جوان، بازتابی از تحوالت خانوادهسیاسی، اقتصادی 
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های  ، مولود ازدواجها آنها و تزلزل و فروپاشی  زا در خانواده متأسفانه امروزه، بخشی اعظم از عوامل آسیب
یل در مورد ازدواج و خانواده است. در همین راستا، رهبر اص یرغها و منابع  ناصحیح و باورهای مأخوذ از فرهنگ

 را ابالغ کردند.» خانواده«های کلی  قانون اساسی، سیاست ۱۱۰ظم انقالب در اجرای بند یک اصل مع

در پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی بین فرهنگ متعالی اسالم و عامه مردم صورت گرفت. در این مطالعه از 
کید بر کتاب تحک ازجملهتعالیم اسالمی  یم خانواده از نگاه قرآن و قرآن و حدیث و نظر اندیشمندان اسالمی با تأ

ها  های فرهنگی مطلوب پایداری خانواده، بهره گرفته شد. یافته شهری) برای یافتن شاخص یرحدیث (محمدی 
درصدی فرهنگ شهروندان تهرانی به الگوی مطلوب اسالم است که تأکید  ۷۰الی  ۶۰حاکی از تطابق و نزدیکی 

ن با دیدگاه مردم، حائز اهمیت است. البته دولتمردان و مسئولین بخش اسالم به صداقت و احترام متقابل و تطابق آ
خانواده باید برای ارتقای فرهنگ عمومی به سمت الگوی مطلوب اسالمی تدابیری در نظر بگیرند و در جهت اجرای 

 های ابالغی خانواده گام مؤثری بردارند تا سالمت جامعه در پرتو سالمت خانواده حاصل شود.  سیاست

 بیین مدل نهایی پژوهشت

 
 

 های اسالمیمؤلفه
 ـ صداقت 

  ـ مهرورزی به خانواده
 ـ ایجاد امنیت توسط مرد

 ـ احترام و ادب
 ـ گذشت و صبر

 شناختی های جامعهمؤلفه
ــ  ــدری، ـ ــادری، پ ــاه م ــه جایگ ــرام ب احت

 همسری
 تعهد به وظایف ـ 
 پرهیز از نزاع ـ 

خانواده 
 پایدار 
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های دیدگاه مطلوب  شناختی است. مؤلفه در مدل نهایی این پژوهش، دیدگاه به دو صورت اسالمی و جامعه
و اظهار آن، محبت در روابط زناشویی،  دوجانبهاسالمی شامل صداقت، مهرورزی به خانواده محبت 

زن در غیاب شوهر ی دار امانتپوشی و گذشت و  امنیت توسط مرد، احترام متقابل و رعایت ادب، چشم ایجاد
شناختی  های دیدگاه جامعه شوند و مؤلفه عنوان پشتوانه فرهنگی محکمی برای پایداری خانواده محسوب می به

شامل احترام به جایگاه مادری، پدری و جایگاه همسر و تعهد به وظایف، هماهنگی در تربیت فرزندان و پرهیز از 
 باشد.  نزاع می

 پیشنهادها
ها و...  ها و دانشگاه ، رسانهوپرورش آموزش ازجملهها  ریزی و نخبگان فرهنگی در همه حوزه برنامه. متصدیان ۱

ها و  برای هدایت جامعه به سمت الگو مطلوب اسالمی در راستای نهادینه شدن این فرهنگ متعالی تدبیر
توان به سخنان مقام معظم رهبری درباره الگوی مطلوب اسالمی در  ریزی ارائه دهند که ازجمله می برنامه

ها برای داشتن  های زندگی در دانشگاه های آموزش مهارت کارگاهرسانه و یا تشویق و تسهیل ازدواج و ایجاد 
 الگوی مطلوب اسالمی اشاره کرد.  بر اساسخانواده پایدار 

ها و یا آموزش در رسانه در قالب فیلم،  مندی از مشاوران مذهبی در مدارس و در دانشگاه چنین بهره هم. ۲
 شود. سریال و... پیشنهاد می
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