الگوهاي فرزندآوري
در ايران چه تغييري
کرده است؟

مطالعات نشان ميدهند آمال و آرزوهاي زوجين در مورد آينده فرزندانشان،
به سرمايه گذاري بيشتر براي تحصيالت فرزندان منجر شده و بر تصميم آنان
براي فرزندآوري موثر بوده است .بنابراين بررسي الگوهاي باروري و تحصيالت
در شناخت عميقتر سطح و روند آينده باروري اهميت ويژهاي دارد.به گزارش
ايسنا ،مطالعات باروري در سالهاي اخير بر عوامل موثر بر کاهش باروري متمرکز
بودهاند .عواملي مانند سياستهاي دولتي از نظر گسترش آموزش عمومي
به ويژه براي دختران ،ايجاد سيستم شبکه بهداشتي و خانههاي بهداشت،
افزايش دسترسي به تسهيالت توسعهاي از جمله برق ،آب لوله کشي ،وسايل
حمل و نقل و تکنولوژي ارتباطي تاثير غير مستقيم روي کاهش باروري داشتهاند.

گزارش

»

»

نگاهي به پديده خانواده هاي تک نفره و تک والديني

تغيير ساختار خانواده

نگاهي به چالش جديد خانواده

تاثير زيادي گذاشته است.اين مسائل نشانگر آن است که ما
در حوزه خانواده در کشور با چالشهايي مهم و جدي مواجه
هستيم که بايد براي برطرف کردن اين مسائل برنامهريزي اصولي
انجام شود تا آمار جوانان مجرد جامعه کاسته شود ،بنابراين چه
آموزههاي ديني و چه فرهنگ ملي ما بر تشکيل نهاد خانواده
و حفظ بنيان آن تاکيد دارد که بنابراين ما نيز بايد در راستاي
اين مسائل ،در اين راستا حرکت کنيم.بر خالف پيش بيني ها
پيشرفت هايي كه در زمينه هاي مختلف در كشور صورت
گرفته كه بايد سبب رفاه و آسايش در زندگي افراد مي شد
اما گويا كامال تاثير عكس داشته چرا كه در چند سال اخير و
بر اساس آمار ميل به ازدواج و تشكيل زندگي كمرنگ تر شد و
بسياري از جوانان با وجود امكاناتي كه در اختيار دارند ترجيح
مي دهند مجرد بمانند و عطاي زندگي مشترك را به لقاي آن
ک
مي بخشند.با آسيب ديدن خانواده و گسترش خانوارهاي ت 
ک والد ،افراد از داشتن روابط انساني چهرهبهچهره
نفره يا ت 
محروم ميشوند و به اين ترتيب گرايش آنها به سمت رابطه
مجازي سوق پيدا ميکند.در چندسال گذشته ،پديدهاي به
اسم خانوادههاي تک نفره در جامعه روبه فزوني بوده و مورد
پذيرش قرار گرفته ،به گونهاي که در مجلس موضوع اعطاي
سرپرستي کودکان بيسرپرست به زنان مجرد تصويب شده
است.اين واقعيات اجتماعي و عمق مشکالت جامعه بايد در
تصميمگيريها و برنامهريزيها مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم
به شکل صحيح براي حل مسائل تصميمي بگيريم که مبتني بر
واقعيتها باشد.در بخش نخست که تشويق به تشکيل خانواده
است بايد از سويي فرهنگسازي کرد و از سوي ديگر برطرف
ساختن مشکالت معيشتي و بيکاري و آسانسازي ازدواج را
مورد توجه قرار دهيم.در محور دوم که تحکيم بنيان خانواده
است بايد زمينههاي برطرف کردن بيکاري و ايجاد اشتغال پايدار
مورد توجه قرار گيرد زيرا تقويت معيشت خانواده به حفظ اين
نهاد کمک بسياري ميکند.پيش از انقالب بعد خانوار بين پنج
تا هفت نفر بوده است .اين رقم اوايل انقالب با كاهش روبهرو
شد و به  5/5نفر رسيد و حاال طبق آخرين آمار به  3/3رسيده
است .خانوادههايي كه از شكل گسترده به فرم هستهاي درآمدهاند
و تمايل به زندگي مجردي موجب شده تا شكل و شمايل و
تعاريف تازهاي از خانواده ارائه شود به گونهاي كه در حال حاضر
از  24ميليون خانوادهاي كه در سرشماريها محاسبه ميشوند
سه ميليونشان «خانوادههاي تك نفره» و افرادي هستند كه
زندگي مجردي را براي خود برگزيدهاند.
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» نقطه نظر
حميد حسين زاده
جامعهشناسان بهتازگي روي مسئله خانوادههاي تکنفره
تمرکز کردهاند .برخي موافق لفظ خانواده تکنفره هستند و
برخي نيستند اما در هر حال هر دو گروه قبول دارند که پديده
تنها زندگي کردن آن هم در بين جوانان افزايش پيدا کرده
است .دکتر عبدالرضا ادهمي ،جامعه شناس و عضو هيأت علمي
دانشگاه آزاد تهران درباره داليل شکلگيري اين پديده نوظهور
در جامعه،ميگويد«:در واقع بحث تک سلولي شدن خانوادهها،
يکي از مظاهر انقالبهاي صنعتي و تکنولوژيهاي صنعتي
درغرب است که اين روزها در ميان خانوادههاي جامعه ما نيز
رواج زيادي پيدا کرده است.خانوادههايي که از شکل گسترده
قديم تبديل شدهاند به خانوادههاي هستهاي کوچک و بدون
پيوند با فاميل .منتها اين شکل از خانواده هستهاي هم خود
تغييرات زيادي داشته است .خانوادهاي که امروزه هر يک از
اعضايش به نوعي اعالم استقالل کرده و هر کدام حاشيه امني
را براي خود و به دور از ساير اعضا ايجاد ميکنند ،اما اين معناي
خانواده نيست .متأسفانه در سالهاي اخير با افزايش خانوادههاي
تک سلولي که درون خانوادههاي هستهاي ايجاد شده ،مفهوم
خانواده زير سؤال رفته است .با اين تغييرات نه تنها شيوه و سبک
زندگي تغيير کرده است که حتي خانواده کارکردهاي اصلي
خود را نيز از دست داده است».در بيشتر خانواده هاي ايراني،
همچنان مستقل شدن از خانواده ،جز در ساختار ازدواج تعريف
نمي شود اما عواملي موجب رواج به اصطالح «خانواده هاي
تک نفره» شده است و شکلي از تنهازيستي را که تا پيش از اين
در جامعه ايران چندان رايج نبود ،به نمايش گذاشته است.تنها
زندگي کردن تا همين يک دهه پيش چالشي بود که خودش
را به شکل قضاوت ها و واکنش هاي اجتماعي نشان مي داد؛
شناخته شده ترين آن همين که مردم به مجردها خانه اجاره
نمي دادند و مردم از همسايه شدن با آدم هاي مجرد استقبال
نمي کردند .زندگي مجردي و خانه مجردي دو عبارتي بود
که بار معناي منفي داشت.بر مبناي آماري که در سرشماري
سال گذشته بهدست آمده ،سن ازدواج در کشور ما متاسفانه
افزايش زيادي داشته و با وجود کم شدن آمار ازدواج ،آمار
طالق افزايش يافته و شرايط اجتماعي براي تشکيل خانواده
سختتر شده و مشکالت اقتصادي و معيشتي در اين زمينه

افزايش تحصيالت دختران نيز به تاخير ازدواج و فرزندآوري آنان منجر شده
است.طبق گزارش «سند تحوالت و وضعيت جمعيت در جمهوري اسالمي
ايران» ،تفاوتهاي باروري بر حسب سواد و سطح تحصيالت در مطالعات
مختلفي نشان داده شده است .به عنوان مثال در سال  ،1375تعداد متوسط
فرزندان به دنيا آمده زنان براي زنان بيسواد  6/6فرزند و براي زنان با تحصيالت
ابتدايي ،راهنمايي و ديپلم و باالتر به ترتيب  3/5 ،5/3و  1/7برآورد شد .در
سال  1379نيز بررسي جمعيت و سالمت نتايج مشابهي نشان داد .متوسط
فرزندان زنده بدنيا آمده زنان بيسواد  6.5فرزند ،زنان ابتدايي  4/9فرزند و زنان
راهنمايي و ديپلم و باالتر به ترتيب  3/7و  2/7فرزند داشتند.

»

نجمه الحسيني
خانواده بهعنوان کانون اصلي پرورش و تربيت انسان
از دوران کودکي تا بزرگسالي نقشي بيبديل در ساخت
جامعه بازي ميکند و کليد دستيابي به اين کانون
مقوله ازدواج است ،اين در حالي است که در دهههاي
اخير ازدواج در جوامع مدرن به طرق مختلف به چالش
کشيده شده است .جوامع مدرن با کنار گذاشتن مقوله
ازدواج بهعنوان يک اصل ديني و اجتماعي با مشکالت
زيادي روبهرو شدهاند .يکي از اصليترين تبعات از بين
رفتن شکل سنتي خانواده ،ظهور خانوادههاي تک نفره
و رواج انواع خاصي از خانوادههاي تک والديني است که
هر کدام اثرات ويژه خود را دارند .براساس اطالعاتي که
سازمان ثبتاحوال منتشر کرده ميتوان گفت که روند
تشکيل خانوارهاي تکنفره و زوجي نسبت به گذشته
افزايش يافته است؛ به اين شکل که خانوارهاي تکنفره
 7/1درصد و خانوارهاي زوجي  14/64درصد تمام
خانوارهاي کشور را تشکيل ميدهند .نگرانکنندهتر
اينکه در کشورمان تاکنون سياستهاي حمايتي و
راهبردي مشخصي براي حمايت از خانواده اجرايي
نشده است.مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده
در اين باره مي گويد":بر اساس يک پژوهش گفتگو در
خانوادههاي ايراني به زير  ۳۰دقيقه رسيده است و يک
نوع جديدي از خانواده در ايران به نام «خانواده تفردي»
داريم که نوع وحشتناکي از خانواده است".
رضا اسماعيلي جامعه شناس در اين باره مي گويد":در
جوامعي که تنها به توسعههاي فني و اقتصادي پرداخته
ميشود ،ظهور و بروز خانوادههاي تک عضوي و زندگي
مجردي گريز ناپذير است.تجرد قطعي ،کاهش ميل به
ازدواج ،عالقه به زندگي مستقل توسط جوانان و طالق
در سالهاي اول زندگي که منجر به بازگشت به منزل
پدر نشود موجب افزايش خانوار تک عضو شده است.به
اين معنا که ميتوان علت افزايش خانوادههاي يک نفره
را کاهش نرخ ازدواج و افزايش ميزان طالق و جدايي به
ويژه در سالهاي اول زندگي ،در زماني که هنوز زوجها
صاحب فرزند نشدند ،برشمرد.مهم ترين راهکار ،افزايش
تحکيم خانوادهها و کاهش طالق و اختالفات در اين
زمينه است .هم چنين ممکن است شکاف نسلي در اين
زمينه موثر باشد و در صورتي که نظام ارزشي ،اجتماعي
و فرهنگي والدين و فرزندان همخواني بيشتري پيدا کند
کمتر شاهد افزايش خانوادههاي تک عضو هستيم زيرا
در صورت مجرد بودن فرزندان؛ والدين آنها را درک
ي کنند.در جوامعي که تنها به توسعههاي فني و
م
اقتصادي پرداخته ميشود ،ظهور و بروز خانوادههاي
تک عضوي گريز ناپذير است".تا ديروز کارشناسان
نسبت به رشد خانوارهاي تکفرزند و افزايش سالمندي
هشدار ميدادند ،اما امروز در کنار اين آسيبها بايد
نگران افزايش خانوارهاي تکنفره و تکوالد نيز بود؛
خانوارهايي که با افزايش آنها روند گسترش آسيبهاي
اجتماعي در کشور نيز سرعت بيشتري پيدا ميکند.
داليل اصلي به وجود آمدن خانوادههاي تک والديني
درگذشته مرگ يکي از والدين براثر بيماري ،جنگ،
مرگ مادران و تصادفات بوده است .اما در سالهاي
اخير آمار مرگوميرهاي ناشي از داليل فوق کاهش پيدا
کرده است اما شاخصهاي فرهنگي -اقتصادي بهعنوان
داليل اصلي به وجود آمدن خانوادههاي تک والديني
افزايشيافته است .در اين ميان طالق ،جدايي و ترک
خانواده امروزه داليل اصلي در جهان براي خانوادههاي
تکنفره هستند .عالوه بر اين بارداري بدون برنامهريزي،
بارداري دوران نامزدي و گرفتن فرزند توسط افرادي
که ازدواجنکردهاند و بدون خانواده هستند از مهمترين
داليل تشکيل خانوادههاي تک والديني در بيشتر جوامع
غربي ميباشند.دکتر محمدجواد محمودي در تحليل
وضعيت بعد خانوار بيان ميکند که در سال  1355بعد
خانوار  5و در سال  5/1 ،1365بوده؛ يعني افزايش يافته
است .پس از آن با کاهش روبهرو بوديم؛ به طوريکه
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عليرضا قشقايي
يک واقعه اجتماعي به نام انقالب جنسي
در غرب اتفاق افتاد و پس از آن آمار طالق
باال رفت ،سقط جنين افزايش يافت و به
کاهش شديد نرخ باروري منتهي شد و نرخ
باروري در کشورهاي غربي به  1/7رسيد.
مروتي افزود :همزمان اين کشورها افزايش
جمعيت در کشورهاي در حال توسعه
را خطرناک قلمداد کرده و اعطاي وام
بين المللي را منوط به کاهش جمعيت در اين
کشورها کردند.در پي اتخاذ سياست استعماري
کاهش جمعيت در ايران در سال  ،71تعداد
فرزندان زنان ايراني به  4رسيد و پس از مدتي
قانوني تصويب کرديم که به فرزندان چهارم
به بعد تسهيالتي ارائه نشود و سپس تعهد
داديم که نرخ باروري را به  2/1برسانيم تا
رشد جمعيت به صفر برسد.مالتوس اواخر
قرن هجدهم کتابي ارائه کرد و مدعي شد
که با افزايش جمعيت کمبود غذا به وجود
خواهد آمد .اين نظريه بعدها عم ًال رد شد
و به صورت تجربي نشان داده شد که هر
چقدر جمعيت جهان افزايش پيدا کند غذا
هم بيشتر ميشود ضمن آنکه نظريات ديگري
مطرح شدند که جمعيت را عامل توسعه و
اقتدار کشورها ميدانند ،اما همچنان جامعه
ي ما در نظريات مالتوسي مانده است
دانشگاه 
و اجازه ورود نظريات جديد و حتي تحقيقات
با رفرنس نظريات جمعيتي جديد را نميدهد.
تاندرکارانارائهتحليلهايجمعيت
برخيدس 
هستند و هدف آنها عادي نشان دادن شرايط
بحراني جمعيت در سالهاي آينده است و

در سال  ،1375بعد خانوار 4/8؛ در سال 4 ،1385؛ در
سال  3/5 ،1390و در سال  3/3 ،1395شده است .اين
تغييرات نشان ميدهد که بعد خانوار کوچک شده است.
در تحليل کاهش بعد خانوار بايد به افزايش ازدواجها و
تشکيل خانوارهاي جديد نيز اشاره کرد .دخالت دولتها،
شهرنشيني ،افزايش سواد زنان ،اشتغال زنان و توسعه
اقتصادي  -اجتماعي بخشي از علل کاهش باروري
است که در نهايت منجر به کوچکشدن بعد خانوار
شده است.به گفته او کاهش تعداد فرزندان خانوده،
دقيقاً به کاهش تعداد فرزندان خانوارها برميگردد .به
طوريکه خانوار تکنفره از  5/2درصد در سال 1385
به  8/5درصد در سال  1395رسيد .خانوارهاي دو،
سه و چهار نفره نيز افزايش يافته ،اما خانوارهاي پنج
نفره و بيشتر کاهش داشته است .اين ارقام صرفاً به
معناي اين نيست که در اين مقطع  10ساله تعداد
خانوار گسترده کاهش يافته؛ بلکه اين تحوالت از 20
يا  30سال پيش شروع شده است.
در سالهاي اخير روانشناسان و جامعه شناسان درحالي
نسبت به گسترش روحيه فردگرايي در جامعه هشدار
دادند که داليل آن را ايجاد فاصله بين شاخصهاي
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جوان هستند .زنان باالي  80سال زيادي را داريم که
تنها زندگي ميکنند .در برخي جوامع صنعتي سهم
جوانان بيشتر است اما در کشور ما سهم سالخوردگان
بيشتر است.
دکتر اميد علي احمدي ،استاد دانشگاه در خصوص
داليل افزايش تجرد و تنهازيستي مي گويد“":کاهش
و فرسودگي سرمايه اجتماعي يکي از تحوالت مهم
در ايران بوده است که در حوزه ازدواج بسيار موثر
بوده؛ يعني وقتي فرد مي خواهد کسي را براي
ازدواج انتخاب کند ،نياز به اعتماد به طرف مقابل
دارد و اين در کشور ما آسيب جدي ديده است.
مسئله ديگر اميد اجتماعي در جامعه است؛ يعني
افق هاي زندگي تا چه حد در جامعه براي جوانان ما
اميدوارانه است تا جوان بتواند به ازدواج فکر کند؟
مورد بعدي کاهش فرصت هاي اجتماعي براي جوانان
است؛ مثال زنان تحصيلکرده زيادي داريم اما چقدر
شرايط رسيدن به شغل و ازدواج دارند .جايگاه خانواده
متحول شده که بخشي از آن به گسترش شهرنشيني
ربط دارد؛ بسياري از جوانان براي تحصيل و کار تمايل
به مهاجرت به شهرهاي بزرگ دارند ،بنابراين شرايط

با خانوادههاي تک نفره و تک والديني پشتوان ه هاي خانوادگي
و روابط خويشاوندي در آينده رنگ خواهد باخت
از منظرروانشناسياجتماعينيزعاملاولافزايشخان وادههاي
تک عضو فرد گ رايي است

هويتي والدين و فرزندان ،تفاوت ديدگاههاي ناشي از
شرايط تربيتي و اجتماعي و نبود ارتباط کالمي بين
اعضاي خانواده ميدانند.از منظر روان شناسي اجتماعي
نيز عامل اول افزايش خانوادههاي تک عضو فرد گرايي
است که در جامعه شاهد هستيم.فرد گرايي افزايش
معني داري يافته است و از تبعات آن کاهش تشکيل
خانواده به خصوص خانوادههاي پر جمعيت است.در
مجموع گرايش به خانواده تکنفره مسئلهاي است که
در بستر توسعه اقتصادي اجتماعي شکل ميگيرد و
طبيعتاً رو به افزايش است 8/5 .درصد خانوار تکنفره،
رقم کمي نيست و ميتواند تأثير بسيار زيادي بر همه
شئونات از نظر جمعيتي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
و رفتاري داشته باشد که بايد روي آنها مطالعه و
چارهانديشي شود .زنان مسلماً سهم کمتري دارند ولي
در هر حال سهمي در خانوارهاي تکنفره به آنان نيز
مربوط مي شود .البته نبايد فکر کنيم همه اين افراد،

تنها زيستي برايشان فراهم شده است .ازدواج در
جامعه تقليل و تنزل يافته؛ متأسفانه رسانه ها ازدواج
را به عنوان جايگزيني براي رفع مسائل جنسي براي
جوانان عنوان کرده اند درحالي که ازدواج به جز رفع
نيازهاي جنسي ،نهادي تاريخي است که مناسبات
اجتماعي را شکل مي دهد .عامل ديگر گسيختگي با
فرهنگ سنتي است؛ خانواده به عنوان نهادي که به
تدريج فرد را براي ازدواج آماده مي کرد ،کمرنگ شده
ک نفره نگرانکننده
است".افزايش خانواده زوجي و ت 
است؛ زيرا تشکيل چنين خانوارهايي نه فقط مشکلي
از جامعه برطرف نکرده بلکه سبب ميشود اعضاي
جامعه نتوانند نيازهاي ابتدايي و اساسي خود را نيز
ک نفره نيز ميتوان
برآورده کنند.در تعريف خانوار ت 
گفت افرادي در اين گروه قرار ميگيرند که به علل
مختلف مانند فوت والدين ،استقاللطلبي ،کهنسالي
يا ترک فرزندان زندگي مستقلي دارند.

سيد حسن موسوي چلک،رئيس انجمن مددکاران
اجتماعي ايران معتقد است":درباره خانوادههاي
تک فرزند نيز بايد گفت نگراني که در اين بخش وجود
دارد اين است که پشتوان ه هاي خانوادگي و روابط
خويشاوندي در آينده رنگ خواهد باخت در حالي که
ساختار خانوارهاي ايراني در گذشته به شکلي بود که
حمايتهاي خانوادگي نقش مهمي در مديريت زندگي
و کاهش آسيبها و مشارکت اجتماعي داشت.کاهش
رغبت به داشتن فرزند در بين زوجهاي جوان مسئلهاي
نگرانکننده است ،آن هم در شرايطي که بيش از ده
سال است که آژير افزايش جمعيت سالمند و کاهش
نسل باروري در کشور به صدا در آمده است.اينها
نشانههاي خوبي نيست و بيشک عوارض اين وضع در
ساير بخشهاي اجتماعي خود را نشان خواهد داد".
شکي نيست که خانواده امروز ايراني با خانواده متعادلي
که بايد سنگ بناي يک جامعه سالم باشد ،فاصله زيادي
دارد  .اين خانواده  ،از يک سو هنوز گرفتار بعضي
سنت هاي غلط گذشته مانند بي عدالتي و ظلم به
زنان بوده و از سوي ديگر آموزه هاي مدرن مانند انکار
تفاوت هاي جنسيتي ،اختالط نقش ها ،فرد گرايي
و اصالت لذت هاي دنيايي  ،سالمت ،ثبات و حتي
کيان خانواده را به خطر انداخته و آسيب هاي جدي
اجتماعي به وجود آورده است ،در حاليكه اين موضوع
چنان که بايسته است ،به دغدغه اصلي انديشمندان
و مسئوالن جامعه تبديل نشده و عمده طرح ها و
بودجه هايي که به نام خانواده تصويب مي شود ،عمال
در حوزه مسائل زنان قرار مي گيرد ؛ و اين در حالي
است که سالمت خانواده شرط الزم براي آسايش و
سالمت زنان است و با هدف گيري آن ،تعالي کل جامعه
نيز حاصل مي شود؛ لذا آسيب شناسي اين نهاد بايد
به طور جدي مورد توجه قرار گيرد .آنچه مهم است
اينکه آرمان و اهداف انقالب اسالمي ايجاد آسايش و
رفاه براي خانواده هاي ايراني بوده است که البته در سند
چشم انداز  ١٤٠٤نيز بدان اشاره شده و تاکيد گرديده
است ولي به نظر مي رسد عدم مديريت صحيح موجب
شده تا اکنون در وضع مطلوبي قرار نگيريم و بايد
گفت که بر ما نيز مبرهن است که بيکاري و اشتغال،
اعتياد و تغيير رفتار فرهنگي نسل جديد موجب شده
تا خانواده نيز دستخوش تغييراتي گردد؛ لذا اين حداقل
انتظاري است که مردم بعد از گذشت  ٣٩سال از
استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران براي تقويت
بنيان خانواده با ايجاد رفاه نسبي خود از مسئوالن
دارند که بايد همه بدان اهتمام ورزيم.

تاثير متقابل خانواده و نرخ رشد جمعيت
به اين منظور شيطنتهايي در ارائه آمار
انجام ميدهند .براي مثال در سال 2010
نرخ باروري طبق آمار رسمي  1/77بود و
در سال  2012به ناگهان  1/89اعالم شد
و بر اساس اين اختالف آمار پيشبيني 31
ميليوني جمعيت توسط سازمان ملل متحد
به  55ميليون نفر رسيد تا مشکل جمعيتي
انکار شود.سال  2015به اين تحريف آمار
اعتراض شد و آمار واقعي را به سازمان ملل
ارائه داديم که دوباره بر اساس آن ،آمارهاي
سازمان ملل اصالح شد که همچنان بحران
جمعيتي در آينده کشور را تأييد ميکرد.در
کشور ما پژوهشهاي تجربي دقيق و قابل
اتکاي طولي در حوزه آثار تربيتي جمعيت
خانواده که در آن نقش خواهر و برادري
تعريف شده باشد ،کمتر انجام شده است،
در حالي که در کشورهاي غربي ،پژوهشهاي
محکمي وجود دارد که ميتوان بر نتايج آن
تکيه کرد.بايد توجه داشت که خانواده بزرگي
که ساختار سالمي نداشته و روابط موجود در
آن بر پايه عاطفه نباشد ،نميتواند فرزندان
سالمي به ارمغان بياورد ،بنابراين اگر صحبت
از کارکرد خانواده بزرگتر ميکنيم ،ساختار
سالم خانواده مدنظر ماست .نرخ باروري در
بهترين حالت در کشور  1.9است که زير
نرخ جانشيني محسوب ميشود و تا 32
سال آينده متوسط سن جامعه ما از پيرترين
جوامع فعلي باالتر خواهد بود و اگر فرض
کنيم مشکالت اقتصادي کنوني ادامه پيدا
کند ،مشکل پيري به مشکالت کشور اضافه
خواهد شد و بحران عجيبي پيش خواهد

آمد.اگر در برخي کشورهاي اروپايي صحبت
از پيري جمعيتي شود ،وضعيت بيکاري و
معيشت در اين کشورها بهتر از ايران است،
بنابراين اگر مشکل پيري به مشکالت ايران
اضافه شود ،چنان مشکالت در هم تنيدهاي
به وجود خواهد آمد که شايد قابل حل نباشد،
بنابراين بايد از هم اکنون به فکر سالمندي
جمعيت آينده ايران باشيم .با تداوم روند
حاضر در آيندهاي نه چندان دور ،کشور
ما تبديل به جامعهاي سالمند و ميانسال
خواهد شد که از مسائل دخيل در اين مقوله
ميتوان به افزايش سن ازدواج و تأخير در
فرزندآوري اشاره کرد که خود زمينه ساز

مشکالت عاطفي و ارتباطي بيشتر در خانواده
ميشود.کودکانيکهدرخانوادههايپرجمعيت
زندگي ميکنند ،يک تعديلکننده فاصله
دارند و گاه مشاهده ميشود احساس فهميده
شدن و درک شدن در اين خانوادهها با
توجه به ارتباط عميقي که بين خواهران
و برادران وجود دارد ،بيشتر است.اما تعداد
روابط صميمانه کمتري که در خانوادههاي
تکفرزند وجود دارد ،احتماال منجر به کاهش
مشارکت اجتماعي فرد در آينده ميشود؛ زيرا
مشارکت و ارتباط اجتماعي مبتني بر اعتماد
و ارتباط مثبت بيشتر با محيط است.ابالغ
سياستهاي خانواده در سال  ،93افزايش وام

ازدواج در سال  95از  3ميليون به  10ميليون
و پس از آن در سال  97تا  15ميليون ،نام
آوردن از کلمه جمعيت در برنامه ششم توسعه
در حالي که برنامه سوم ،چهارم و پنجم در اين
خصوص سکوت کرده بود ،از مسائلي است
که نشاندهنده تالش نظام براي برونرفت
از اين بحران است.به طور کلي در جامعه
شاهد فعاليتهاي جدي از سوي دستگاههاي
متولي هستيم ،اما از آنجاکه اغلب به طور
جزيرهاي عمل ميکنند ،نميتوان انتظار
نتيجهاي ثمربخش داشت .بنابر اين اجراي
سياستهاي جمعيتي بايد توأم با دقت،
سرعت و قوام و قدرت کافي باشد.

باز هم خانواده
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مهدي ياراحمدي خراساني
روزگاري که در آن به سر مي بريم بسيار عجيب و غريب شده
و مشکالت و مسائل فراواني براي زندگي انسان هاي عصر حاضر به
وجود آمده است .در سال هاي قبل که از هم پاشيدگي خانواده در
غرب مطرح مي شد خيلي خوشحال بوديم و به خود مي باليديم
که کانون خانواده هاي ما گرم است و هر اتفاقي هم که در جامعه
بيفتد سالمت و استحکام خانواده کمک مي کند از نظر فرهنگي
و اجتماعي مناسبات بين افراد جامعه ما مطلوب و مناسب بماند.
اما به هر حال چرخ روزگار چرخيد و توسعه مفرط تکنولوژي به
عالوه تسهيل ارتباطات و نفوذ و تهاجم فرهنگ غربي در جامعه
ي ما سبب شد امروز ديگر بنيان کوچک ترين و در عين حال
مهم ترين نهاد اجتماعي در کشور ما نيز به اندازه قديم استحکام
و صالبت الزم را نداشته و ما هر سال به سال شاهد رشد بي رويه
آمار طالق و از هم پاشيدگي خانواده باشيم .گسست خانوادگي
و عدم سالمت و دوام نظام کوچک ترين نهاد اجتماعي سبب
مي شود جامعه روز به روز بيشتر در معرض آسيب قرار گرفته و
هر گونه تزلزل فکري و اخالقي در جامعه سبب ايجاد پديده هاي
اجتماعي نامطلوب گردد.
زوال و نزول اخالق ،ونداليسم ،اعتياد ،نا امني عمومي ،ازدياد
فرزندان بي سرپرست يا بد سرپرست و مسائل فراوان ديگري از
اين دست در معرض و کمين جوامعي قرار دارد که در آن خانواده
از استحکام و سالمت الزم برخوردار نيست .امري که متأسفانه در
سال هاي اخير رشد فزاينده آن را در کشور قابل مشاهده است.
هر چه در ارتباط با ارزش و اثر خانواده در بهبود روابط اجتماعي
و سالمت اخالقي عمومي صحبت کنيم باز هم کم است .خانواده
آن قدر مقدس و ارزشمند است که پيامبر اکرم(ص) در فرمايشي
گران قدر خانواده را محبوب ترين نهاد نزد خداي عز و وجل
معرفي مي فرمايد و بر ضرورت تشکيل و استحکام آن توصيه هاي
فراواني دارد .خانواده اي که بر محور دو رکن مو ّدت و رحمت قرار
دارد ،خدايي شکل مي گيرد و داراي اساسي مستحکم است و در
چنين خانواده اي فرزندي به بار مي آيد که مايه قوام است و با
سخن کريمانه با پدر و مادر رفتار مي کند و بال ذلّت و مهرباني و
رحمت را برايشان مي گستراند .بر اساس همان دو عنصر محوري،
خدا به مرد که مسئول تأمين هزينه هاست ،دستور مي دهد که
در زندگي زناشويي با زن معاشرت معروف داشته باشد و با آن ها
به شايستگي رفتار کند .بي ترديد ،اين گونه منش ها مايه استحکام
خانواده اند .نخستين محيطي که کودک در آن پرورش مي يابد و
در رفتار بعدي فرد فوق العاده موثر است ،همين جاست .آنچنان
که حتي عده اي از جرم شناسان آن را عامل سالمت يا بيماري
آينده فرد ذکر کرده اند و مخصوصاً ظهور آثار آن را در دوره جواني
فوق العاده دانسته اند .جامعه امروز فقر محبت دارد ،اخالق حلقه
مفقوده مناسبات في مابين افراد آن است ،روابط فرازناشويي و
نامشروع در آن بي حد و حصر توسعه پيدا کرده ،بي حجابي،
بي بند و باري و ولنگاري فرهنگي در آن گسترش روز افزون يافته
و اموري که هيچ گاه وجود نداشته همانند گريز از خانه در بين
جوانان و نوجوانان بر بدنه اجتماع تحميل شده است و همه اين ها
با خود پيام عميقي به همراه دارد و آن ضرورت بازگشت به کانون
گرم خانواده در جهت فالح و صالح جامعه است .فضاي خانواده
به لحاظ کيفيت تعامالت ،يکي از عوامل مهم اثرگذار بر روحيات
اعضاي آن بوده و حوزه وسيعي از مطالعات خانواده درمانگران و
روانشناسان سيستمي را تشکيل ميدهد .االن با توجه به اتفاقات
محيطي بيش از هر زمان ديگري خانه پدري امن ،مطمئن و دوست
داشتني است .عليرغم همه اتفاقاتي که بدان اشاره گرديد جامعه
ي ما بسيار با آنچه از جنس بي اخالقي و از هم گسيختگي خانواده
در غرب رواج يافته فاصله دارد و کماکان خانواده هاي سالم بي
شماري هستند که توجه به آن مي تواند مانع مناسبي در جهت

افول اخالق باشند.
جامعه شناسان رابطه اي بين جنايت و حيات خانوادگي يافته اند
به طور ي که ميزان ب ِ ِزه اجتماعي را در خانواده از هم گسسته بسيار
زياد مي دانند .رويدادهاي خانوادگي در سرنوشت افراد موثرند ،روابط
ناخوشايند والدين ،فوت و طالق ،جدايي و متارکه ،مشکالت بسياري
براي افراد مي آفرينند .در اسالم ،کار کرد خانواده فقط در فراهم
ساختن نيازهاي اقتصادي خالصه نمي شود؛ بلکه وظيفه اساسي اش
پرورش و مراقبت از فرزندان ،نظام بخشي به رفتار غريزي نوجوانان
و جوانان و تأمين نيازهاي فرهنگي و اجتماعي آنان است .البته در
جوامعي که خانواده در آن ها جز آسايشگاه موقت شبانه سهمي
ندارد ،چنين احکامي هم نيست ،چون به اهميت خانواده و تأثير
مهم آن در فرهنگ سازي جامعه پي نبرده اند .از مفاهيم مهم و
برجسته در مطالعات خانواده ،مفهوم همبستگي است .همبستگي
به معناي وحدت ،وفاق و وفاداري است که برخاسته از عاليق،
احساسات ،همدلي و کنش هاي مشترک است .اين توافق مشترک،
حائز يک معناي اخالقي است که متضمن وجود يک انديشه ،يک
وظيفه يا الزام متقابل است .خانواده چون شبکه و نظامي در هم
پيچيده است که افراد آن در کنش متقابل با يکديگر و اين نظام
در مجموعه اي از نظام هاي اجتماعي بزرگتر قرار گرفته است
جامعه بزرگتر خود جزئي از زمينه فرهنگي براي الگوهاي رفتاري
خانواده است و در تثبيت يا تزلزل آن تاثير دارد.
با توجه به ناامني اجتماعي گسترده اي که ايجاد گرديده است
بشر امروزي براي نجات خود از بند بي اخالقي و نابساماني تنها
يک راه دارد و آن بازگشت به خانه و خانواده است .خانواده اي که
اعضا و عناصر آن دلبسته و وابسته يکديگر بوده ،مسئوليت پذير،
وفادار و مهربان اند ،از يکديگر حمايت کرده و در روزگار سختي
پشت و پناه هم هستند ،بستر مناسبي براي آرامش ذهني اعضاي
خود ايجاد مي کنند .قطعاً پدر و مادر ،خواهر و برادر و ساير بستگاني
که در چارچوب خانواده تعريف مي گردند همواره خيرخواه انسان
بوده و به دليل تعلقات ن ََسبي و خوني و وابستگي هاي ديگري که
هيچ گاه قابل گسسته شدن نيست بيش از هر بيگانه اي مطمئن،
خيرخواه و دوست دار انسان هستند .اگر کسي در منزل از مادر
خود ناراحت است ،پدرش برخي خواسته هايش را توجه نکرده
و با او پرخاش مي کند ،خواهر يا برادرش گاهي به او حسادت
مي کنند يا هر مشکل ريز و درشتي از اين جنس در زندگي اش
مشاهده مي کند خوب بداند که محيط خانه و خانواده با تمام
مشکالت احتمالي که دارد باز هم بهترين مأوا و مأمن براي انساني
است که مي خواهد طبيعي و سالم زندگي کند.

