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 چکیده

 جامعهمی باشد.   ناسازگار و بهنجار یو تفرد همسران در خانواده ها یسازگار یبررسهدف پژوهش حاضر  

 پژوهش اين نمونه .دهند مي تشکيل  139 0سال در  يلاردب شهر زوجين کليه را پژوهش اين آماري

 دادگستري در و بوده اختالف داراي که زوجيني) خانواده  80 تعداد اين از خانواده مي باشدکه 168

 و شد خواهند انتخاب داوطلبانه شيوه به ناسازگار زوجين عنوان به( اند داده تشکيل پرونده طالق جهت

 بين از ندارند نيز شديد اختالف حاضر حال در و اند نکرده مراجعه ادگستريد به تاکنون که خانواده 87

مقايسه اي است.  –انتخاب شده اند. روش پژوهش علي  اي خوشه شيوه به شهر در ساکن هاي خانواده

خود اسکوورون، پرشسنامه رضايت زناشويي و ابزار سنجش  تمايز ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه ي

شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين خانواده هاي بهنجار و خانواده هاي ناسازگار تفاوت خانواده مي با

. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون گام به (P ≤ 01/0) معناداري از نظر سازگاري و تفرد خود وجود دارد

باشد و گام نشان داد که متغير سازگاري زناشويي به عنوان پيش بيني کننده قوي رضايت زناشويي مي 

 بيشترين واريانس تغييرات رضايت زناشويي را تبيين مي کند.

 ، تفرد خودکلید واژه : خانواده بهنجار، خانواده ناسازگار، سازگاری زناشویی
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 بیان مسئله:

م بخشي اعضاء خود از نهادهاي بسيار خانواده به عنوان خاستگاه پيدايش، تحول و برنامه ريزي و خودنظ

مهم زندگي اجتماعي بشر است به همين دليل رشته هاي متعدد علمي نظير روان شناسي و جامعه شناسي  

از يک طرف و مکاتب الهي يا آموزه هاي اصيل خود از سوي ديگر در حفظ و بهينه سازي آن در تالش 

در دهه اي اخير، براي زنان و مردان متاهل و کساني که ن آهستند.  انحالل خانواده و افزايش روزافزون 

در تدارك تشکيل خانواده هستند، در عين حال که زنگ خطري به شمار مي آيد، به صورت يکي از 

خانواده مانند عمارتي است که  (.1384مشکالت بزرگ اجتماعي در جامعه ما خودنمايي مي کند )غفاري، 

مي دهند و فروريختن هر ستون استحکام و استواري عمارت را دچار زن و شوهر ستونهاي آن را تشکيل 

تزلزل و گسستگي مي کند. علل و عوامل موثر بر جدايي زوجين و از هم پاشيدگي خانواده متعدد است 

زيرا در ازدواج، دو نفر انسان که هر کدام شخصيت منحصر به فردي دارند و زمينه هاي تربيتي مختلفي 

(.  از طرف ديگر رضايت از ازدواج و سازگاري 1384يگر پيمان مي بندند)غفاري، داشته اند با يکد

زناشويي در تداوم آن نقش مهمي دارد. زيرا وجود ناسازگاري در روابط همسران به دشوار شدن وظايف 

والديني کاهش ميزان سالمت جسماني و بهداشت رواني همسران، کم شدن ميزان رضايت از زندگي، 

  عوامل مختلفي هستند کهعوامل مختلفي هستند که(. 1385يي بيشتر و اشکال در روابط اجتماعي مي انجامد)خدابخش، احساس تنها

سازگاري زناشوئي افراد را تحت تاثير خود قرار مي دهند. يکي  از متغيرهاي تاثير گذار بر سازگاري زناشويي،  سازگاري زناشوئي افراد را تحت تاثير خود قرار مي دهند. يکي  از متغيرهاي تاثير گذار بر سازگاري زناشويي،  

لکرد  است، سالمت جامعه در جامعه اي که خانواده دچار اختالل در عم  فضاي حاکم بر خانواده  مي باشد.فضاي حاکم بر خانواده  مي باشد.

تهديد مي گردد، زيرا اختالل در کارآيي خانواده مشکالتي را در منظومه خانواده ايجاد مي کند و در 

صورت تشديد مشکالت خانواده را به سمت فروپاشي شوق مي دهد. افزايش نرخ طالق در جوامع 

ها در بعد درون خانگي دارد. در مختلف طي دهه هاي اخير تا حدودي حکايت از کارآيي مختل خانواده 

درصد  50درصد افزايش پيدا کرده است و اين ميزان در آمريکا تقريبا به 12ايران ، ميزان طالق به 

( در پژوهشي به اين نتيجه  رسيده اند که در 1385خدابخش)(. 1377رسيده است)بهاري و ميروسي،

مالت زناشويي مي تواند اساس و بنيان ساير امور خانواده هاي دو والدي)که زن و مرد کنار هم هستند( تعا

باشند. چنانچه روابط زناشويي رابطه اي سست باشد، پايه هاي الزم براي موفقيت آميز بودن، مطلوب 
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بودن عملکرد خانواده، لرزان و يا حداقل ضعيف خواهد بود و براي زوجيني که خودشان با هم سازگار 

ه رشد شخصيتي يکديگر و يا فرزندان را فراهم کنند بنابراين بخش نباشند مشکل است که بتوانند زمين

مهم ارزيابي  خانواده، ارزيابي کيفيت روابط زناشويي است، رابطه زناشويي بايد بر مبناي احترام و اطمينان 

باشد که در اين امر عوامل متعددي  از قبيل پذيرش يکديگر، عشق، صميميت و ... دخالت دارند. عالوه 

ين هر يک از زوجين نيازمند همسري با کفايت و آگاه هستند که بتوانند به موقع به حل تعارضات و بر ا

لذا با توجه به تعامل هاي مستمري که خانواده از يک سو با اعضاء خود و  از مشکالت موجود بپردازند. 

خانواده کاستي ها و  سوي ديگر با اجتماع دارد به نظر مي رسد عوامل  اصلي کارکرد مطلوب يا نامطلوب

، به نقل از براملت و 1994ويژگيهاي اعضاي خود باشد.  در پژوهشي به وسيله اوليوي، مالون و تيري)

( متغيرهاي پيش بين براي خانواده هاي مطلقه، رضايت زناشوئي و عدم رضايت زناشوئي با 2002، 1موشر

 35/0و  75/0زنان به ترتيب با ضريب  استفاده از تحليل مميز نشان داد که خشونت شوهران و خشونت

قوي ترين نقش را در توابع تشخيصي براي پيش بيني طالق و نارضايتي زناشوئي دارند. از ميان 

ي رشد و پايداري ( بررسي هايي فراگير درباره1978) 2رويکردهاي نظام هاي خانواده، در نگره ي بوئن

است که در اين  3«تمايز خود»ي بوئن مفهوم ي نگرهي بنيادپيوندهاي زناشويي انجام شده است. هسته

 (.1978نگره، توانايي ايجاد تعادل در دو سطح درون رواني و فرارواني )بين فردي( تعريف مي شود)بوئن، 

از طرف ديگر تمايز، با توجه به کارکرد درون رواني، توانايي جداسازي فرآيندهاي عاطفي از فرآيندهاي 

کارکرد بين فردي، توانايي تجربه کردن صميميت همراه با استقالل در روابط بين  عقالني، و با توجه به

(. از ديدگاه نظري، دست 2000، 4فردي و تعادل مناسب ميان آنها را نشان مي دهد )توآسون و فريدلندر

گي با ، آميخته6، جدايي عاطفي5کم چهار عامل مؤثر در سطح تمايز خود وجود دارد: واکنش عاطفي

 . به سخن ديگر، افراد تمايزيافته و تمايزنايافته با ويژگي هايي مشخص مي شوند:8، موقعيت من7رانديگ

                                                 
1 . Bramlett & Mosher 
2. Bowen.M.  
3. Differenliation of Self  
4. Tuason. M. T. & Fredlander, M. L.  
5. Reactivity Emotional  
6. Cutoff Emotional  
7. Fusion with Others   
8. I Position   
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شان را  ايافته در برابر رفتار ديگران واکنش عاطفي نشان مي دهند، بخش عمده ي انرژيافراد تمايزن-1

طف شديد را کن است عواکنند. در مقابل، افراد تمايزيافته ممصرف تجربه، بيان و تشديد عواطف شان مي

 است؛ تجربه کنند، اما توسط اين عواطف تحليل نمي روند و واکنش اين دسته از افراد کنترل شده

ز ديگران ابه هاي دروني يا تعامالت بين فردي بسيار تنش زا باشد، افراد تمايزنايافته زماني که تجر-2

في از اظ عاطزومي احساس نمي کنند که از لحي عاطفي مي گيرند؛ در حالي که افراد تمايزيافته لفاصله

 ديگران جدا شوند. اين گونه افراد از هويتي محکم برخوردار اند؛ 

 . در حاليايافته، روي هم رفته در روابط صميمانه با ديگران مستحيل يا آميخته مي شوندافراد تمايزن-3

 ن را حفظ کنند؛که افرادي که به خوبي تمايزيافته اند قادراند خود تعريف شده شا

گي از نظر عاطفي به ديگران نمود مي يابد. افراد بدون تمايزيافته« موقعيت من»تمايز در توانايي ابراز -4

وابسته اند، به دشواري مي توانند براي خودشان فکر، احساس و عمل کنند؛ اما افراد تمايزيافته ذاتاً 

، و اجباري در وفق دادن خود با انتظارهاي خودرهبر اند، افکار و احساسات خاص خودشان را دارند

بنيان هاي صميميت و « تمايز خود»(. بر اساس اين نگره، 2000ديگران ندارند )تايسون و فريدلندر، 

گي پاييني داشته باشند، پذيرش دوسويه را در ازدواج بررسي مي کند. زن و مردي که سطح تمايزيافته

ود بلوغ عاطفي کمتري را دارا و ظرفيتي محدود براي صميميت و زماني که ازدواج مي کنند انتظار مي ر

يکي شدن داشته باشند. اين مسئله نيازمند اين مي شود که هر دو نفر )زن و مرد( براي پايداري ازدواج 

شان رشد و خودرهبري شان را قرباني ازدواج کنند. در مقابل، در نظام هاي زناشويي تمايزيافته، همسران 

تر داشته باشند و تفاوت عقايد ئي صميمانهاجازه مي دهند که نقشي نرمش پذيرتر و رابطهبه يکديگر 

يکديگر را تحمل و واکنش عاطفي کمتري را تجربه کنند. به سخن ديگر، براي اين که مشکالت کمتري 

؛ 8198، 1؛ کر و بوئن1987داشته باشند در پاسخ به عواطف ديگران آرامش خود را حفظ کنند )بوئن، 

هاي بنيادي بوئن اين است که افراد معموالً کساني را جذب و براي (. يکي از ديدگاه1997، 2اشنارخ

ي ديدگاه بوئن، افراد با کنند که سطح تمايز خود همانند با آنان داشته باشند. بر پايهازدواج انتخاب مي

فرآيند »ده ي اصلي شان با ها يا شيوه هاي مختلف زندگي و سطوحي از تمايز خود که در خانواسبک

                                                 
1. Kerr, M. E., & Bowen, M.  
2. Schhnarch, D.  
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گي ي وي، تمايزيافته(. از سويي به گفته2000، 2پديد آمده ازدواج مي کند )اسکوورون 1«فرافکني خانواده

همچون يک ويژگي خانوادگي قابل انتقال است و مشکالت و اضطراب هاي خانواده ي اصلي، از نسلي به 

(. اگر دو فرد 1996، 4ي شود )هرست، ساواتزکي، و پارهمنتقل م 3«فرآيند انتقال بين نسلي»نسل ديگر در 

اي تشکيل مي شود که سطح تمايزي پايين دارد. زوج اي هستهتمايزنايافته با يکديگر ازدواج کنند خانواده

ي اسکوورون تمايزنايافته در شرايط فشارزا دچار اضطراب و اختالل در کارکرد زناشويي مي شوند. به گفته

گي يک ازدواج پي برد. تعارض زناشويي توان به ميزان تمايزيافتهرسي تعارض زناشويي مي(، با بر2000)

شود. به هاي عاطفي يا جدايي عاطفي مشخص ميآيد و با واکنشبا جذب اضطراب در پيوند زوج پديد مي

ن سخن ديگر، تعارض زناشويي مزمن الگويي چرخه ئي از تالش هاي زن و شوهر است که در آن همسرا

تالش مي کنند مرزهايشان را يکي کنند يا اين که مرزهاي خود را محکم سازند. بنابراين سوال اصلي اين 

پژوهش اين است که آيا  بين خانواده هاي ناسازگار و بهنجار از نظر سازگاري و تفرد همسران تفاوت 

 معنادار وجود دارد؟  

 تحقیقضرورت اهمیت و

 ، زيربناينهاد اجتماعي تريناصلي عنوان به بشري جوامع تمامي در بين کنونتا تاريخ از ابتداي خانواده

 و بنيادين مقدس بناي اين به پرداختن . هموارهاست بشر بوده ها و تاريخها، تمدنو منشا فرهنگ جوامع

 از آن و غفلت انساني بزرگ نوادهخا اصالح اشو متعالي واقعي جايگاه به آن و هدايت و حمايت جامعه

 خانواده . است بوده و ضاللت هالکت ورطه به خود و سقوط حقيقي بشر از حيات دورشدن موجب

با  در تاثير و تاثر متقابل مختلف در شرايط که است جامعه بنيادي و رکن فرهنگ انتقال عامل موثرترين

از نظر بسياري از متفکرين از جمله ويگوتسکي، سرآغاز خودتنظيمي رفتار  .است عياجتما و عوامل فرهنگ

از خانواده است و در واقع اين صداي مادر است که مسئول اصلي چيرگي کنترل اجتماعي رفتار بر کنترل 

 دست و رشد شخصيتي هويت به انسانها در خانواده. (1385فيزيولوژيکي است)دانش و حيدريان، 

،  بخشي کمال عامل شوند. لذا خانوادهمي نايل و اخالقي معنوي تکامل به سالم هاييابند و در خانوادهمي

                                                 
1. Family Projection Process  
2. Skowron, E. A. 
3. Multigenerational Transmission Process  
4. Hurst, N. C., Sawatzky, D. D., & Pareh, D. P.   
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اکنون کند. ايفا مي ييعمده نقش جوامع اساسي در تحوالت که است خويش اعضاي به و بالندگي آرامش

ي مواجه است تحوالت اجتماعي و بويژه تحول جوامع خانواده در قرن بيست و يکم با چالش هاي عمده ا

 راز شکل کشاورزي به صنعتي مهاجرت مردم از روستا به شهر ازدحام اطالعاتي، شهر نشيني و تغيي

جامعه از حالت مکانيکي به ارگانيکي، تبلور و فعاليت جنبش هاي فمينيستي همگي سبب شده اند تا 

 گيري و عدم شکل گيري آن با چالش هاي عمده اي مواجه شود. خانواده، روابط حاکم بر آن و حتي شکل

از سوي ديگر موضوع بيکاري و توزيع ناعادالنه ثروت سبب شده است تا سن ازدواج باالتر برود. طالق، 

دهکده جهاني همگي بر مناسبت درون خانواده اثرات خاص  ندرگيري بين نسل ها آزادي زنان و دکتر ي

ق انجام پژوهش هايي از اين قبيل و بدست آوردن اطالعات الزم مي توان به خود را دارند. از طري

توصيف دقيق تر از وضعيت نظام هاي خانواده در مناطق مختلف کشور دست يافت و عوامل تهديد کننده 

آن را باز شناخت و راهبردهاي موثر را انديشه کرد. در صورت آسيب ديدن نظام خانواده، اعضاء آن به 

ر منظومه فرزندان به صورت رها شده وارد اجتماع مي شوند و تعارض ها، نفرت ها و خشونت ويژه زي

خود را بر پيکر اجتماع به صورت هايث رفتارهاي ضد اجتماعي و اعتياد انتقال مي دهند، بنابراين در هر 

ي از يک (.1387مشکالت ناشي از اضمحالل خانواده مي گردد)سليمي،  لحالت اجتماع است که متحم

هاي  اصلي توسعه جوامع بررسي وضعيت خانواده ها از نظر کيفيت کارکرد است. اگر خانواده با  صشاخ

ساز و کارهاي مقابله اي اصلي آشنا باشد و از انعطاف هاي الزم در جهت انطباق با وضع موجود برخوردار 

بر پايه اطالعات دريافتي خود شود به دوام و بقاي خود ادامه خواهد داد. خانواده امروزي ناگزير است 

کمتر به زاد و ولد بپردازد ولي اگر همين موضوع با انديشه فمينيستي مقابله با بارداري مخلوط گردد به 

يک عامل مخرب و به ايجاد اختالف خانوادگي خواهد انجاميد. جامعه امروز ما مي تواند به سهولت از 

شنايي دختر و پسر را ناديده بگيرد ، اما وقتي با موج همين موضوع چشم پوشي کند و مثال شکل نوين آ

خودکشي هاي پس از ازدواج در بين زنان مواجه مي شود و هزينه گزاف طالق را محاسبه مي کند و حتي 

همبستگي مثبت بين رضايت در درون خانواده را با افزايش بهره وري افراد در محيط هاي شغلي و حرفه 

(. از اهداف ديگر 1387ت انجام چنين پژوهش هايي تن مي دهد)سليمي، اي مشاهده مي کند به ضرور

اجتماعي مي توانند  از نتايج آن در  نو مدد کارا نتحقيق جنبه پيشگيرانه آن است که روانشناسا
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کالسهاي آموزشي قبل از ازدواج استفاده کنند تا از اين رهگذر  جلو ازدواج هاي ناموفق گرفته شود يا  

ضرورت ديگر اين پژوهش با توجه به پژوهشها و تحقيقات اندك ميزان آن پايين آورده شود.    اينکه حداقل

در جهان و حداقل در کشور مي تواند اين باشد که از بعد افزايشي باعث تقويت علم روانشناسي خانواده، خانواده 

 درماني، مشاوره ازدواج، جامعه شناسايي خانواده و پويايي گروه  شود.

  اهداف

 یکل هدف

 ليناسازگار و بهنجار شهر اردب يو تفرد همسران در خانواده ها يسازگار يپژوهش بررس نيا يکل هدف

 .باشد يم

 جزئی اهداف

 ليبهنجار شهر اردب يهمسران در خانواده ها يسازگار زانيم نييتع

 ليناسازگار شهر اردب يهمسران در خانواده ها يسازگار زانيم نييتع

 ليبهنجار شهر اردب يرد همسران در خانواده هاتف زانيم نييتع

 ليناسازگار شهر اردب يتفرد همسران در خانواده ها زانيم نييتع

  و تفرد همسران يسازگار قياز طر ندهيآ ييروابط زناشو تيفيک يکننده ها ينيب شيپ نييتع

 لياردبناسازگار و بهنجار شهر  يو تفرد همسران در خانواده ها يسازگار زانيم سهيمقا

 

 ه ها فرضی

 .وجود دارد يهمسران تفاوت معنادار يناسازگار و  بهنجار از نظر سازگار يخانواده ها نيب -1

 .وجود دارد يناسازگار و  بهنجار از نظر تفرد همسران تفاوت معنادار يخانواده ها نيب -2

  .ددارن يريرابطه چند متغ ييروابط زناشو تيفيو تفرد همسران با ک يمتغيرهاي سازگار -3

 رهایمتغ یاتیو عمل یمفهوم فیتعار

 خانواده

  يمفهوم في: تعرالف
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حل مشکل،  ،يعاطف زشيخانواده، نقش، ارتباط آم يخانواده: عملکرد کل يبهداشت روان ياصل يشاخصها

 .شود يو کنترل رفتار را شامل م يعاطف يهمراه

اعضاء  نيب يتضادها و تعارضات، همبستگحل  رات،ييبا تغ يخانواده در هماهنگ ييخانواده: به توانا عملکرد

 نيمقررات و اصول حاکم بر ا يافراد، اجرا نيحد و مرز ب تيرعا ،يانضباط يدر اعمال الگوها تيو موفق

شامل موارد زير  رديخانواده مربوط است. بررسي ده جزء عملک ستمينهاد با هدف حفاظت از کل س

و احساسات، وجود اختالف و درگيري، استقالل طلبي و  است: همبستگي و حمايت از يکديگر، بيان افکار

خودباوري، تمايل به پيشرفت علمي، امور فکري و فرهنگي، تفريح و سرگرمي، اعتقادات مذهبي و 

اخالقيات، نظم و قانون، کنترل و نظارت که در مجموع اين عناصر ده گانه عملکرد خانواده را تشکيل مي 

 (.1387 ،يميدهد)سل

در ابزار  ياست که هر آزمودن يپژوهش منظور از عملکرد خانواده نمره ا نيا در  :ياتيعمل فيتعر

 .آورد ي( بدست م1983خرده مقياس عملکرد خانواده از مک مستر،) (FAD )سنجش خانواده

 ي: مفهوم في: تعرالف

 یزناشوئ یسازگار

شوهر  ايشده توسط زن  و لذت تجربه تيبا رضا ياز خشنود ينياحساسات ع يعني: يزناشوئ يسازگار

پروژه  ني(. در ا 1387 ،يميبه نقل از سل نزي) هاکرنديگ يازدواجشان در نظر م يکه همه چنبه ها يموقع

رضايت  ند( کسب مي ک1989اولسون و همکاران) ييزناشو تيدر پرسشنامه رضا-يکه آزمودن ينمره ا

  .زناشوئي فرد را مشخص مي کند

 .کند يد را مشخص مفر يزناشوئ تيکند رضا يم کسب

 :ياتيعمل فيتعر

در پرسش نامه پرسشنامه  ياست که هر آزمودن ينمره ا ييزناشو يپژوهش منظور از سازگار نيا در

 .آورد ي( بدست م1989اولسون و همکاران) ييزناشو تيرضا

      مي :مفهو في: تعرالف
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 تفرد

نايي نگهداري عينيت از طريق جداسازي خود عبارت است از جدايي عاطفي سالم يا توا زيتما ايتفرد  

در دو سطح درون فردي و بين فردي مطرح مي شود  تيعاطفه از شناخت. مباحث مربوط به تمايز يا فرد

مطرح  تقاللکه در مورد اول بحث عاطفي در برابر عقالني و در مورد دوم بحث صميميت در برابر اس

 (.1978است)بوئن، 

 در پرسشنامه ياست که هر آزمودن يخود نمره ا زيتما ايمنظور از تفرد  پژوهش نيا در :ياتيعمل فيتعر

 کسب کرده است. ي تمايز خود

 

  مروری بر ادبیات پژوهش

 روابط خانوادگی

 خانواده و دیدگاههای نظری مربوط به آن 

ه، عمررى را به نام خانواد از بدو پيدايش انسان بر روى کره زمين، همواره زنان و مردان، با تشکيل کانونى

در کنار يکديگر گذرانيده و فرزندانى در دامان پرمهر خويش پرورانده و از اين جهان رخت بر بسته انرد. 

طبيعى ترين شکل خانواده همين است که هيچ عاملى جز مرگ نتواند پيوند زناشويى را بگسلد و ميان زن 

ايرن بروده اسرت کره نظرام  -خردا مخصوصاً پيامبران  -کوشش مصلحان جامعه  و شوهر جدايى بيفکند.

 خانواده، يک نظام مستحکم و پايدارى باشد و هيچ عاملى نتواند اين کرانون سرعادت را متالشرى گردانرد.

دنياى امروز که دنيايى مضطرب و پريشان است، على رغم پيشرفت هاى حيرت انگيز علم و صرنعت، در 

کره بتروانيم مشرکالت زنردگى خرانوادگى را از  براى اين خانواده با مشکالت بزرگى روبه رو است. مورد

جامعه خود ريشه کن کنيم و گامى در راه تداوم بخشيدن به کوشش مصلحان و رهبران اجتماعى برداريم، 

چگونه  اسالم و ديگر انديشمندانابتدا بايد بدانيم که خانواده چيست و اين واحد کوچک اجتماع از ديدگاه 

 .(1385)احمدي، است
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 نوادهتعریف خا

اده برر خانواده فراتر از جمع افرادي است که فضاي فيزيکي و روانشناختي ويژه و مشرترکي دارنرد، خرانو

ظرر اساسي ترين و بنيادي ترين واحد خويشاوندي داللت مي کند. جامعه شناسران و مرردم شناسران از ن

ختلرف نگ ها و جوامرع ملغوي طبقه بنديهاي متعددي را براي انواع مختلف خانواده، همچنان که در فره

 اطات شخصيوجود دارند، ارائه مي کنند و در سطح وسيعتر خانواده عبارت است از گروهي از افراد با ارتب

 طرف نمايدو اجتماعي نزديک که مي تواند نيازهاي مادي، عاطفي، تکاملي و همچنين معنوي  انسانها را بر

. ر مي گيردمانه ترين  روابط و تعامالت بين فردي قراو مي تواند مبداء بروز عواطف انساني و کانون صمي

انواده اهميت خانواده به اندازه اي است که سالمت و بالندگي هر جامعه اي وابسته به سالمت و رشرد خر

  (.1385)احمدي، هاي آن است 

ند: ويژگي هاي مهم خانواده را چنين بر مي شرمرد (2002، 2)به نقل از شافر 1988، 1گلدبرگ و گلدبرگ

خانواده يک نظام اجتماعي طبيعي است که ويزگي هاي خاص خودش را دارد، نظامي است که قواعدي را 

استنتاج  کرده و به وجود آورده است، نقش ها و وظايفي را براي اعضاي خود تبيين و تعيين کررده اسرت، 

ي پيچيده اي دارد و شيوه از ساختار قدرت سازمان يافته اي برخوردار است. شکلهاي آشکار و نهان ارتباط

هايي براي مقابله با مشکالت  و حل آنها ابداع مي کند تا اعضاء  وظايف متعدد خود را به طور مروثر بره 

عميق و چند اليه است و به طور عمرده برر اسراس  3انجام رسانند.  رابطه بين اعضاي اين سراچه فرهنگي

رك اعضراء خرانواده و همرين طرور برر اسراس تاريخچه مشترك، فرضيات و ادراکات دروني شده  مشرت

احساس هدفمند و مشترك بنا نهاده شده است. در چنين نظامي، اعضاء از طريق روابط عاطفي مسرتحکم، 

پايدار و متقابل به يکديگر پيوند خورده اند، هر چند که ممکن است در طي زمران شردت و ضرعف ايرن 

 فراخناي حيات خانواده جريان خواهند داشت. عواطف و پيوندها نوسان يابند ولي به هر حال در

                                                 
1 .Goldenberg & Goldenberg 
2 .Shaffer 

3.Micro culture 
4 .Minuchin 
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فرد مي داند و آن را خاستگاه هويت انسان مري نامرد او  "شکل گيري هويت"خانواده را کانون 1مينوچين

معتقد است احساس هويت متکي بر دو رکن است، احساس تعلرق و احسراس مجرزا برودن و خرانواده را 

هويتي  .(1375هم مخلوط و نسخه پيچي مي شود )پنايي،  آزمايشگاهي مي داند که اين دو جزء در آن با

که عمل و رفتار فرد را تحت تاثير قرار خواهد داد و تعامالت بين فردي و درون فردي را هدايت خواهرد 

کرد. خانواده از مهمترين گروههاي نخستين است، بدان لحاظ که روابط درون آن غيرر رسرمي، عراطفي و 

آن به جهت اهداف رسمي با هم در ارتبراط نيسرتند، بلکره برراي مقاصرد  چهره به چهره است و اعضاي

عاطفي به يکديگر مربوطند. گرجه خانواده گروهي کوچک ئر ميان ساير گروهاي اجتماعي است  ولي عمالً  

اساس و مبناي تمام نهاد هاي اجتماعي ديگر چون نهاد اقتصادي، نهاد آموزشي و پرورش و حتي به نوعي 

ت نيز در خانواده گذاشته مي شود.  در هر جامعره، همرواره ارتبراطي فشررده و آشرکار ميران نهاد حکوم

به اين ترتيب اساس و رکن اصرلي جامعره، خرانواده  .(1375خانواده و همه اين نهادها وجود دارد )پنايي، 

ر هر مرحلره از است که در زمينه رشد، تندرستي و شکوفايي افراد جامعه تاثير فراوان دارد. هر خانواده د

زندگي، در زمان هاي بحراني، درگيريها و نيازها سازگاري ويژه اي داشته و جهران بينري، نظرام اعتقرادي، 

خانواده را از ديدگاه  ارزشها و چشمداشتهاي خانوادگي نقش موثري در رفتار و تعامالت ميان فردي دارند.

روايت تاريخ به  و پاره اى ديگر عمقى است هاى مختلف مى توان تعريف کرد. که پاره اى از آنها سطحى

آن را  اجتماعي انسان نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است که برخي از جامعه شناسران ريشره پيردايش

خانواده اولرين  دديرباز نها ايران نيز از در جامعه .(1375)پنايي، مالکيت فردي مي دانند همزمان با ظهور

. اين تو هسن فرد و فراگيري آموزه ها، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بوده شد بستر اجتماعي نو مهمتري

آن  مو دواقروام  همنجر ببسياري بوده که  کارکرد هايساختار بازمانده از سده هاي گذشته همواره داراي 

 مختلفي از زوايايداده است. بطوريکه مي توان  "مقدس "و کارکردي  به آن سيما نيز گرديده و ندر ايرا

 .(1384)از نجفي،  پرداخت اکارکرد هبه اين 

 

 

                                                 
 



17 

 

  خانواده از دیدگاه اسالم و قرآن: -1

ى مر، انسان ها طورى آفريده شده اند که جفت خواهى به سرشت و آفرينش آنهرا برر قرآن مجيداز نظر 

د و گردد. تشکيل خانواده، معلول اين است که هرر کردام از دو عنصرر زن و مررد، ترا يکرديگر را نجوينر

، مکمرل واهند و با يکديگر نياميزند و به تعاون و معاضدت يکديگر تن ندهند، ناقصرند. ايرن دو عنصررنخ

ا رکه آنهرا  يکديگرند. تنها رابطه فيزيکى دوتن نيست که آنها را تکميل مى کند و تنها توليد فرزند نيست

تره اى نک بلکهب مى کنند.دلخوش مى گرداند و تنها امور مادى ظاهرى نيستند که آنها را به يکديگر جذ

لقرت خنهفته است، هم نياز روحى است و هم نياز جسمى. طراح آفرينش، طررح  اينجاباريک تر از مو در 

ست. هريچ ا يجفت بطورقرآن، اصوالً خلقت انسان ها  ديدگاهاز  موجودات جاندار را اين گونه ريخته است.

جفت  حسب فطرت خود، در پى يافتن ر. اينها بمردى و هيچ زنى نيست که براى او جفتى خلق نشده باشد

مخصوص خود، اين وظيفه فطرى را انجرام مرى دهنرد.  روشخود کوشش و تالش مى کنند و هر کدام با 

. منطرق زنانه خود سرانجام همديگر را مى جويند و کامل مى کنند روشمردانه خود و زن با  روشمرد با 

 :(1385)احمدي، قرآن در اين باره چنين است

 1. وَخَلَقْناکُمْ أزْواجا1ً

 ما شما را جفت جفت آفريديم.

 2. وَمِنْ اياتِهِ أنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ أزْواجاً لِتَسْکُنُوا إلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة2ً

سريله سرکون و يکى از آيات قدرت خداوند اين است که براى شما از جنس خودتان همسر آفريرده ترا و

 آرامش شما باشد و در ميان شما دوستى و رحمت قرار داده است.

 3. وَاللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أزْواجا3ً

 خداوند شما را از خاك و سپس از نطفه آفريد و شما را جفت جفت گردانيد.

 4ءلَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أزْواجاً وَمِنَ األنْعامِ أزْواجاً يَذْرَؤُکُمْ فيهِ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَىْ . فِاطِرُ السَّمواتِ وَاألرْضِ جَعَل4َ

                                                 
 8 آيه( 78) نبائ. .1

 21 آيه( 30) روم. 2

 .11 آيه( 35) فاطر. 3

 11 آيه( 42) شورى. 4
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آسمان ها و زمين است و براى شما از جنس خودتران جفرت هرايى قررار داده و برراى  آفريدگارخداوند، 

دن، وسريله تکثيرر نسرل هراى چارپايان نيز از جنس خودشان جفت هايى آفريده است. اين جفت قرار دا

در ميران  -بره تصرريح قررآن  -درست است کره جفرت گرايرى  شماست و هيچ چيز مانند خدا نيست.

حيوانات نيز هست، اما فرقى که قرآن ميان جفت گرايى انسان و حيوان مى گذارد اين است که در مرورد 

در ميان آنهرا مرودّت و رحمرت حيوانات، صحبت از اين که جفت ها وسيله سکون و آرامش يکديگرند و 

قرار داده شده است، نيست ، ولى اين مطلب درباره انسان ها با صراحت هرچه بيشتر بيان شرده و مرورد 

 .(1385)احمدي، تأکيد قرار گرفته است

 .دیدگاه سیاسی:2    

يا سلطه موروثي  1ساختار پاتريمونياليزم هو توسعنهاد خانواده مهمترين ابزار نگهداشت  سياسي، هاز ديدگا 

کوچک درسرطح  "سلطان"سلطان در جامعه و حفظ دولت مطلقه مردساالر و پدرساالرانه است. بطوريکه 

کبير درسطح جامعره برا عنراويني   "سلطان"است  که  و حصريخانواده )پدر( داراي همان اقتدار بي حد 

، بلکره نبر زنانه تنها مردان مسلط  اينرو خانواده براي . ازتدارا س شاههمچون والي ده يا شهر، سلطان و 

ويژه اي است که بدون آن ضمانتي  شو ارز ستقدمسلط بر جامعه نيز داراي  و دينيبراي مردان سياسي 

 بر پايداري ساختارهاي پيش گفته وجود نخواهد داشت. 

 ن مي باشرد.ازديدگاه اچتماعي نهاد خانواده ، سازوکار عيني پايش وزايش مرد ساالري وهژموني مرد بر ز

راهبري کارکردهاي مردخواهانه اي همچون شوهرداري ، کرودك آوري وکرودك پرروري، خانره  تنفيذ و

سه گانه خانوادگي است که همواره از سوي مردان مسرلط برر جامعره  داري از مهمترين وجوه تقسيم کار

 .  (1384)از نجفي، وخانواده دنبال شده است

 :دیدگاه اقتصادی.  3

در از سروي ديگرر   آن پسرر زايرييا  تو کيفيخانواده از يکسو  دو تعداه اقتصادي نيز کميت از ديدگا   

برا ورود بره  نو همزمراميل به ازدواج زودهنگام  مطلوبي بود. کارکرد هايداراي  ،هو بستمعيشتي  داقتصا

است که موجبات  رزند زاييف گيري از حداکثر توان باروري و هو بهرسن بلوغ اولين زمينه تشکيل خانواده 

در زيسرت بروم  و اجتمراعيقدرت اقتصادي  تو تقوي دکار جدياصل عشيره، افزايش نيروي  قوام نسل و
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بر همين اساس مردان يا زنان نازا يا باصطالح اجاق  را فراهم مي آورد. و روستاييهاي کوچک عشيره اي 

تقردس  اقتردارو  باز قرر  اپسر زويژه خالف آن افراد داراي فرزند بو برالزم بوده  بو قرارج  دکور فاق

 . (1384)نجفي،  دبرخوردار بودنبيشتري 

 

 انواع خانواده )بهنجار و نابهنجار(

مشرکل « طبيعري»يا حتري « نمونه»کنيم که در آن، تعريف خانوادة اي چند وجهي زندگي ميما در جامعه

نيم. کنها در تعيين سالمت خانواده استفاده توانيم از آاي وجود دارد که مياست. با اين همه معيارهاي ويژه

نسبتاً  مهمترين مالك چارچوب تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و روحي اعضاي خانواده است. حتي اين معيار

گيري در مورد اين که چه موقع نيازهاي اعضاي خانواده به حد کرافي بنيادي نيز قابل تفسير است. تصميم

هرگاه  .در حقيقت هرگونه مرزبندي در اين رابطه بناچار قراردادي است برآورده شده است، مشکل بوده و

اي کره نويسرندگان مختلرف برا را تعريرف کنريم بره موضروعات پيچيرده« طبيعي»بخواهيم يک خانوادة 

شرويم )قمرري گيروي، اند، روبررو ميديدگاههاي متفاوت در کتاب فرايندهاي خانوادة طبيعي مطرح کرده

 در فصل آغازين کتاب خود معيارهاي طبيعي بودن را مرورد بحرث و بررسري قررار (. فورما والش1386

برند، و نيرز آنهرايي را هايي را که فاقد عاليم مرضي هستند و در شرايط مطلوب به سر ميداده و خانواده

تواند بر حسرب که از لحاظ آماري عادي هستند مشخص نموده است. وجه ديگر تعريف طبيعي بودن مي

ري فرايندهاي اساسي شامل پا گرفتن، نگهدا»گويد: دهاي موجود در خانواده باشد. او در اين مورد ميفراين

و  عي، نمونهو شکوفايي واحد خانواده، در رابطه با فرد و نيز سيستمهاي اجتماعي است. اين که چه چيز طبي

ستهاي متناسب با نيازها و خواشود و هاي عرفي و اجتماعي توصيف ميآيد در زمينهيا مطلوب به شمار مي

کنرد يير ميمتفاوت داخلي و خارجي خانواده که احتياج به انطباق با جريان چرخة زندگي خانواده دارد، تغ

 (. 1386)قمري گيوي، 

اي اي برودن خرانواده يعنري مجموعرهدر جامعة غرب، خصوصاً از زمان انقالب صنعتي، گرايش به هسته 

هاي اخيرر ايرن ديردگاه و ا به عنوان خانوادة طبيعي وجود داشته، اما در دهرههشامل شوهر، همسر و بچه
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از زن، « آلايرده»( اظهار داشت که خرانوادة 1947)  1گرايش به نحو چشمگيري کاهش يافته است. کلر

آور اصلي شود، که در خانه خودشان زندگي کرده، از درآمد شوهر به عنوان نانها تشکيل ميشوهر و بچه

اند. ايرن تعريرف تنهرا در شوند و از لحاظ عاطفي نيز همسر به امور خانه و خانواده پيوند خوردهين ميتأم

کند. از آن زمان ترا بره حرال، نسربت چنرين هاي آمريکايي صدق ميمورد تقريباً حدود يک سوم خانواده

ه و اغلب زنان متأهل و هايي رو به کاهش نيز گذارده است؛ به طوري که ميزان طالق فزوني گرفتخانواده

، خاطر نشان ساخت که ميزان طالق در 1982دار به کار خارج از خانه اشتغال دارند. والش در سال بچه

رود که يک سوم ازدواجها به طرالق خرتم شده است و احتمال آن مي 1965اياالت متحده دو برابر سال 

ها بريش از باً وضعيت مشرابهي وجرود دارد. بچرهشود. در بريتانيا و ساير کشورهاي ديگر اروپايي نيز تقري

شوند و امروزه کمتر به مؤسسات آورده، يا در آنها پذيرفته پيش تحت سرپرستي يکي از والدين بزرگ مي

، ترجمه 1996، 2هاي رضاعي و آميخته در حال افزايش است )دوالشوند. از سوي ديگر تعداد خانوادهمي

 (.1375ثنايي، 

نيز دستخوش تغييرات مشابهي شده است. در ايالت متحدة آمريکا تعداد چنرين زنراني  تعداد زنان شاغل

درصد افزايش داشته است، در حالي که تعداد مردان شاغل تنهرا از  173، 1980و  1947بين سالهاي 

ميليون زن شاغل وجود داشرت  6/45در آمريکا  1980درصد افزايش برخوردار بوده است. تا سال 43

(. در بريتانيا يعني جايي که تعرداد 1386؛ قمري گيوي، 1985، 4، دووال و ميلر1983 3اسپين )بيانکي و

ميليوني شاغل آن کشور بود نيز  27ميليون نفر از کل جمعيت  11حدود  1984زنان شاغل آن در سال 

پيرامرون  گيريها و تصرميمشود. مدلهاي نظري زيادي به منظور ارزيابي خانوادهگرايش مشابهي ديده مي

( اعتقراد داشرتند کره 1980) 6( و فلرک1979) 5بودن آنها وجود دارد. به عنوان مثال بارنهيل« طبيعي»

هاي ناسالم بر اساس ابعاد هشتگانة زير مي توان تميز داد. آنها اين معيارهرا هاي سالم را از خانوادهخانواده

                                                 
1 . Keller 

2Doval.   
3 Bianchi and spain.   
4 Duvall and Miller.   

4 . Barnheil & Fleck 
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کند )قمرري گيروي، بندي ميرح زير دستهبه ش« محورهاي اساسي خانواده»را در چهار گروه تحت عنوان 

1386:) 

 الف( فرآيندهاي هويت

 ر فرديت در مقابل گروه.1

 ر تعامل در برابر انزوا.2

 ب( تغيير

 پذيري در مقابل خشکي و تحجر.ر انعطاف 3

 ر ثبات در مقابل عدم ثبات.4

 ج( پردازش اطالعات

 ر وضوح در مقابل عدم وضوح يا ادراکات تحريف شده5

 ضوح در مقابل نقشهاي مبهم يا تعارض نقشر و6

 د( ساختار نقش

 ر تبادل نقش در مقابل نقشهاي مبهم يا تعارضي.7

 ر وضوح در مقابل پراکندگي، يا حد و مرزهاي از هم گسيختة بين نسلي.8

 بايست مدنظر قرار گيرند پيشنهاد نمود.( نيز پنج متغير از کنشهاي خانواده را که مي1980فلک )

 متغيرها عبارتند از:اين  

ر رهبري: ماحصل شخصيت والدين، ويژگيهاي پيونرد زناشرويي، مکمرل برودن نقشرهاي والرديني، و بره 1

 آيد.هاي انضباطي آنها در کنترل خانواده به شمار ميکارگيري قدرت از سوي والدين ر که از شيوه

موجود ميان خانواده و جامعه را در  ر حد و مرزهاي خانواده: اين امر مرزهاي خود، نسل، و همچنين مرز2

 گيرد.بر مي

ر عاطفي بودن: مسائل مهم اين متغيير، صميميت درون فردي، تعادل سه جانبه )پدر و مادر و فرزند يرا 3

فرزندان( خانواده، ميزان پذيرش اعضاي خانواده نسبت به احساسات يکديگر، و حساسيت واحرد خرانواده 

 باشد.مي
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ط در ارتبا ير به ميزان توجه و رسيدگي اعضاي خانواده نسبت به يکديگر، ميزان تعادلر ارتباط: اين متغ4

نتزاعي و اکالمي و غيرکالمي، طرق ابراز وجود خانواده، وضوح و شکل و ترکيب گفتار اعضا و ماهيت تفکر 

 مجازي افراد مربوط است.

وي خرانواده در ت اعمال شده از سشود: تربير عملکرد معطوف به هدف: اين مورد شامل موارد ذيل مي5

ت افرراد مورد اعضا، طرق احاطه کودکان بر  فرايند جدايي از خرانواده، کنتررل رفترار و راهنمرايي، ماهير

هراي اوقرات فراغرت، چگرونگي مواجهرة خانواده، روابط با همساالن و راهنمايي آنها در اين روابط، فعاليت

 (.1386اده )قمري گيوي، بعد از ترك خانوها با بحرانها، و سازگاري افراد خانواده

کلري زيرر تقسريم  هاي کانادايي را به شش  دسرته(. نيز خانواده1386؛ قمري گيوي، 1979) 1شلزينجر

 نموده است:

 .اي، متشکل از شوهر، همسر و فرزندانالف( خانوادة هسته

 فرزند، متشکل از شوهر و همسر.ب( زوجهاي بي

، همسران جردا شرده و ، متشکل از زنان بيوه، مردان بيوه، اشخاص طالق گرفتههاي تک والديج( خانواده

 ترك شده، مادران ازدواج نکرده.

 ها.د خواندههمسر و فرزن هاي رضاعي، متشکل از شوهر،د( خانواده

 سرازيهاي بازدر خانواده«. هاي مرکبخانواده»هاي بازسازي شده، متشکل از ازدواجهاي دوم و ه( خانواده

 خورد:شده يکي از هشت حالت زير به چشم مي

 ر مرد طالق گرفته ر زن مجرد.1

 ر مرد طالق گرفته ر زن بيوه.2

 ر مرد طالق گرفته ر زن طالق گرفته.3

 ر مرد مجرد ر زن بيوه.4

 ر مرد مجرد ر زن طالق گرفته.5

 ر مرد بيوه ر زن مجرد.6

                                                 
1 . Schlesinge 
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 ر مرد بيوه ر زن بيوه.7

 فته.ر مرد بيوه ر زن طالق گر8

دار و تعدادي بزرگسال مجرد تشرکيل شرود. هاي اشتراکي، که ممکن است از گروه خانوادة بچهو( خانواده

 الذکر اضافه کرد.گرا را نيز به طبقات فوقهاي همجنستوان زوجها و خانوادهدر بعضي جوامع مي

آنهرا قررار گرفتره و زنردگي  در اي هستند که افراد ممکن استمدهعبنديهاي اجتماعي اينها نه تنها دسته

 شوند که بايد با خانواده درمانگرها کار کنند. از قررار معلروم برراي هررکنند، بلکه واحدهايي محسوب مي

 (.1375، ترجمه ثنايي، 1996وجود دارد )دوال « طبيعي»طبقه حدي از کنش 

 

 تحول و تکوین خانواده

زندگي خانواده را به شرش مرحلره تقسريم  ( چرخة1386؛ قمري گيوي، 1982) 1گولدريک و کارترمک

کرده اند. به نظر اين انديشمندان، فرايند زيربنايي مهمي که بايد مورد مرذاکره قررار گيررد عبارتسرت از 

اي وحدت و استقرار يک سيستم ارتباطي به منظور حمايت، ورود، خروج، و رشد اعضاي خانواده، به شريوه

يده شدن روزافزون زندگي، تعيين اين که کداميک از الگوهراي چرخرة کنشي.  ضمناً، به نظر ايشان با پيچ

گردد. اغلب، وجود مدلهاي متعدد زنردگي اي دشوار ميهستند، به طور فزاينده« طبيعي»زندگي خانوادگي 

شرود. در واقرع، خرانواده يکي از علل بروز استرس شديد و فشار رواني بر اعضراي خرانواده محسروب مي

سپارد. کاهش ميزان زاد و ر بافت اجتماعي خود که همواره در حال تغيير است، ره ميسيستمي است که د

ولد، افزايش اميد به زندگي، و افزايش تعداد طالق و ازدواجهاي مجردد از جملره ايرن تحروالت هسرتند. 

است، يعنري شخصري کره در « جوان مستقل»گولدريک و کارتر، نخستين مرحله از مراحل پيشنهادي مک

اش را بپذيرد. چنرين برد و بزودي بايد جدايي از بافت فعلي خانوادگيساير اعضاي خانواده به سر ميبين 

بايست به احساس جدايي خود از خانواده پدري، و قابليت توسعه روابرط نزديرک برا همگنران و فردي مي

 همچنين ايجاد جايگاهي مناسب در محيط کار دست يابد.

                                                 
1 . McGoldrick and Carter 
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« برقرراري پيونردهاي خرانوادگي از طريرق ازدواج»تحول و تکوين خانواده، طبق اين طرح، مرحله بعد در 

گيرد. به هر حال اين فراينرد پيونرد دو همسرر را برا است که امروز گاهي به صور غيرقانوني نيز شکل مي

گيرد و بدين ترتيب سازگاريهاي اي که نوعي نظام ازدواجي جديد شکل ميشود؛ به گونهيکديگر شامل مي

خرانواده و »سروم  شرود. مرحلرةهاي گسترده و دوستانشان ايجراد ميب در روابط زوجين با خانوادهمتناس

 (.1992، 1است )آرنت« کودکان نوباوه

کند، به اين ترتيب که زن و شروهر بره مرادر و ها تغييرات زيادي را در نظام خانواده ايجاب ميورود بچه

ذيرفته شود و در نتيجه روابرط خرانوادگي بره ت در خانواده پبايسشوند. اين مولد جديد ميپدر تبديل مي

تواند امر مهم و با اهميتي بره شود. در اين ميان نقش پدر و مادر بزرگ نيز ميخانواده گسترده تبديل مي

(. در اين مرحله 1992است)آرنت، « خانوادة داراي نوجوان»چهارم، شمار آيد. مرحلة بعدي، يعني مرحلة

ها بيش از ه بچهکتغيير تدريجي اما اساسي در روابط والد ر کودك بوجود آيد. بدين شکل بايست يک مي

شوند و حتي ممکن است براي مدتي درون يا برون از سيستم خانواده حرکت کنند، پيش استقالل طلب مي

وجه بره تجاي  شود. همزمان، والدين بهپذير مياي انعطافکه به همين دليل حدود خانواده به نحو فزاينده

د مسايل مربوط به پدر و مادر شدن، به مسئله ازدواج وگاهي اوقات نيرز بره بررسري مسرائل شرغلي خرو

اند، به سرر ها سرگرم بودهاند و سپس در خانه به تربيت بچهپردازند؛ مثالً مادراني که قبالً شاغل بودهمي

رفرتن »(. مرحله پنجم 1992کنند)آرنت، مي هاي اجتماعي جديدي را دنبالگردند و يا فعاليتکار باز مي

ز نروعي ااست. اين مرحله تقريباً در مقايسه با حالت مشابه خود در يک نسل قبل، « و جدا شدن فرزندان

ل خرود تازگي برخوردار است. در گذشته، بيشتر والدين از طريق دخالت در امور زندگي فرزندان بزرگسا

ان زاد و کل امروزي اين مرحله با گذشته تفاوت دارد. در واقع ميرزدر پرورش آنها دخالت داشتند، اما ش

توانرد بره برروز ولد و افزايش طول عمر بزرگساالن، اکنون اين امرر را طروري تغييرر داده اسرت کره مي

اي منجر گردد. در اين مرحله ممکن است افراد زيادي از خانواده خارج و افراد ديگرري بره مشکالت تازه

سراس (. به نحوي که همزمان با خروج جوانترين فرزند از خانره، والردين اح1992آرنت، آن وارد شوند)

 گردند. در واقع به تدريج که بچه شوند و به همين دليل به فرزندان خود وابسته ميضعف کرده و پير مي

                                                 
1Arnett.  
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