
 

 نابسامان خانواده (. بازنمایی1396) ، رقیهدارامرود دهقانیافراسیابی، حسین و 

 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، یزد. شهر در طالق درگیر زنان نگاه از

 .۲11ـ۲3۰ (،1۰)۴

 در شهر یزدزنان درگیر طالق  از نگاه خانواده نابسامانبازنمایی 

 ۲رقیه دهقانی دارامرودو 1حسین افراسیابی

 12/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                           10/05/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده

به  اجتماعیعی کنشگران خانواده معموال به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتما

است.  شده ماعی با چالش های جدی مواجهحساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجت

از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی  خانواده نابسامان گیریشکلهای هدف این پژوهش، کشف زمینه

حاضر با رویکرد کیفی و با روش ژوهش پ کرده است. را درگیر طالق هاآننابسامانی  است که همین

 از روشبا استفاده یزد هستند.  شهرمتقاضی طالق در  نزنا موردمطالعه شد. جامعهای انجامنظریه زمینه

ی هاداده صورت گرفت.یافته مصاحبه نیمه ساختاز زنان درگیر طالق  نفر 33با  هدفمند گیرینمونه

 قرار گرفت. نتایج نشان داد کهو تحلیل  تجزیهمورد  نظری با شیوه کدگذاری هامصاحبه از آمدهدستبه

 و طالق ، اعتیادزناشویی ، فقر، خشونتو تعارض والدین خشونت انوادگی،خ حمایت بدسرپرستی، ضعف

  .کندمیرا فراهم خانواده نابسامان  گیریشکل هایزمینه

 .طالق ؛هازمینه ؛زنان ؛نابسامان ؛خانواده: هاکلید واژه
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 و بیان مسئله مقدمه -1

 تلقی خود پناهگاه و مأوا مأمن، انعنو به را آن افراد است که مکانی منزله به عموماً خانواده

 توأم و آمیزمحبت صمیمی، روابط وجود خواستارند. را آن و هماهنگی سکون و آرامش و کرده

(. درواقع سیستم 1۰9: 1383 آبایان،) است شکوفایی و رشد برای بهترین مکان عواطف، با

گالدینگ ) ی اعضایش استاز تمام سالمت و توانایی آن متأثر خانواده یک ارگانیسم زنده است.

بستر رشد است، اختصاص واژه نظام به خانواده به  ترینبادوامخانواده نخستین و (. 138۲،

با توجه به نقش و (. 1381 ،1برک) داردی افراد خانواده به یکدیگر اشاره های همهارتباط پاسخ

روند و علل تغییرات  یاجتماع هایپژوهشدر تأثیری که خانواده بر اعضای خود و جامعه دارد، 

 هایبنیان گسست .انسجام خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است و مسائلنهاد خانواده، 

امنیت و سالمت روانی اعضای یک خانواده  تنهانه یکی از مسائلی است که خانوادگی و نابسامانی

امروزه  تعدد است.مشکالت اجتماعی م ساززمینهبلکه  ،دهدقرار می پذیریآسیبرا در معرض 

؛ خانواده شده استنابسامانی  سازمینهز عاطفی، مشکالت اقتصادی هایبحرانمسائل اخالقی، 

 از در نظر گرفت که به دالیلی کارکرد مثبت خود را ایخانواده توانمیخانواده نابسامان را 

 یازهای عاطفی،جوابگوی ن تواندنمیاولیه خود دور شده است و  هایهدفاست و از  داده دست

 هایآسیباعضای خود را از  تواندنمیاین نوع خانواده  .اعضای خود باشد، اقتصادی اجتماعی

خانواده . هاسترویانواع کج ساززمینه نوعیبهبلکه خود  ،اجتماعی و انحرافات حفظ کند

ود نیست؛ اعضای خآرامش و پاسخگویی نیازهای  منبع ،گاهتکیه عنوان بهمکانی  دیگرنابسامان 

 نوعی بهدهد و  سامان سروروابط اعضای خود را  تواندنمیاست که  شده پارهپاره ایخانواده

یک عامل  عنوان بهخانواده نابسامان  متعدد، هایپژوهشدر که با وجود این .قانونمند باشد

 یک عنوان بهکمتر ، است شدهدیدهبسیاری از معضالت اجتماعی  گیریشکل درتأثیرگذار 

این بر آن شدیم که به همین جهت  است. قرارگرفتهو پژوهش  بررسی موردموضوع تأثیرپذیر 

اولیه و همچنین تعدادی  نابسامانی قریب به اتفاق آنهاکه  طالقدرگیر مسئله را در میان زنان 

باتوجه به اهمیت نقش زنان در  بررسی کنیم. از آنها نابسامانی ثانویه را نیز تجربه کرده اند،

و تأثیری که در سالمت و شادابی خانواده و جامعه  ثبات و ایجاد فضای آرام بخش در خانواده

مشارکت به این دلیل م جامعه آماری را زنان قرار دهیم.می توانند داشته باشند، ترجیح دادی

 یک عنوان به هم کردیم که طالق در بسیاری از مواردطالق انتخاب  درگیررا زنان  کنندگان

 آن مشکالت رفع جهت در تالش و خانواده به توجها است. نابسامان خانوادهمعلول  هم علت و

                                                           
1- Berk 
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 در اعضا سایر از بیش نظام خانواده زنان در؛ همچنین باشد سالم ای بخش جامعه تواند نوید می

 (.۲۲: ۲۰۰9 ،1آسیب هستند)بایباخ معرض

همدلی، مرجع رفع  منبع آرامش و عنوان به آن جایگاه و خانواده با توجه به اهمیت

آثار و تأثیرات مثبت و منفی که در جامعه  تبعبهاعضای آن و ، مسائل و مشکالت هانیازمندی

 مورد خانواده گسیختگی هم ازنابسامانی و  هایزمینهدالیل و  است ضروری کندمیایجاد 

 و نابسامانی تعارضات ،کندمی بیان گیدنز که گونههمان چراکه گیرد؛ قرار علمی دقیق ارزیابی

 آشکار با .(1۲5: ۲۰۰3گیدنز، ) است اجتماعی نظام و جامعه استحکام جدی تهدید خانواده،

 ،هاخانواده سازیآگاه با آنمنفی  پیامدهای و خانواده نابسامانی گیریشکل دالیل شدن

 د،باش ترمستحکم خانواده هرچه. استحکام بخشید را خانواده بنیان ،توانمی ... و پیشگیری

 هایزمینه که است این حاضر پژوهش اصلی سؤال.یابدمی بیشتری دوام و ثبات جامعه

 کدام اند؟ طالق درگیر زنان میان در نابسامان خانواده گیریشکل

 پیشینه پژوهش-2

آن صورت  تهدیدکنندهو عوامل  خانوادهدرزمینۀ  کشور خارج و داخل در هاییپژوهش

 :شوداشاره می هاآن از یدر ادامه به برخ کهگرفته است 

( انجام 138۲) عنوان پژوهشی است که توسط ساعی ارسی دیدگان،خانواده نابسامان و بزه

بر اساس ضوابط معقول و مشروع  بر اساس یافته های این پژوهش خانواده نابسامان شده است.

روابط  د،نشده است، تعادل مبتنی بر صمیمیت و اخالص در بین اعضای آن وجود ندار تشکیل

مطالعه  در آن حاکم نیست. وجود ندارد، همچنین اعتدال و توازن هدف دار و اندیشیده در آن

انسان شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران،عنوان پژوهشی است که 

( انجام شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که 139۰توسط رفعت جاه و همکاران)

فرهنگی و زیستی قابل  -ل نابسامانی خانواده در ذیل چهار محور اقتصادی، روانی، اجتماعیعوام

دسته بندی است که تقریبأ همه خانواده های جامعه مورد مطالعه دست کم در یکی  از موارد 

بررسی رابطه بین نابسامانی خانواده با ناهنجاری  .ده یا بیش از یکی از آنها درگیر بوده اندیاد ش

( انجام شده 139۲رفتاری کودکان پایه پنجم شهر قشم ،عنوان پژوهشی است که توسط همتی)

بر اساس یافته های این پژوهش نابسامانی خانواده شامل پنج مقیاس :تفاهم نداشتن  است.

 و نوسازی والدین،نداشتن والدین،فقر مالی،اعتیادو از هم پاشیدگی خانوادگی بوده است.

                                                           
1- Beyebach 
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( 1393) خانواده، عنوان پژوهشی است که توسط زاهدی و همکاران در سازبحران هایدگرگونی

های نوسازی و دهد که بین شاخصهای پژوهش نشان میدر مازندران صورت گرفته است. یافته

اختالف خانوادگی، نگرش سهل گیرانه نسبت به طالق، مصرف نمایشی و...ارتباط معنادار وجود 

بودن  دارا از و تربیت اصالح کانون ساکن فراری دختران زیسته بهتجر: نابسامان خانواده دارد.

یافته  ( انجام شده است.1395شه و دیگران)خانواده،عنوان پژوهشی است که توسط فالحت پی

 یک وجود عدم ، والدین بین خشونت و تفاهم عدم والدین،  زیاد سنی تفاوت نشان داد که ها

در خانواده  نابسامانی و شده خانواده در آشفتگی به منجر که ناتنی والد با درگیر و ثابت خانواده

 کلیولند، شهری منطقه در که ایمطالعه سه در( 199۲) 1هولمز و کینستون د می آورند.را پدی

 به افراطی تعهد که دادند نشان اندداده انجام گرفته طالق افراد از گروهی روی امریکا بر اوهایو

 حمایت نبود جنسی، مشکالت زناشویی، فرا جنسی رابطه ر،همس با خانواده مشکل کار،

 و آماتو شد. خواهد خانواده فروپاشی سبب ارتباط، نبود ، ناپختگی،اعتمادیبی اقتصادی،

 موجب را ناموزون رشد و خیانت ناسازگاری، مخدر، مواد و الکل سوءمصرف( ۲۰۰3) ۲پرویتی

 برای جدید هایخانواده» کتابش در (۲۰۰۴) 3کینیر پالما. است کرده ذکر خانواده فروپاشی

 نگرشی وجود بر . ویپردازدمی معاصر خانوادۀ تغییرات پیرامون بحث به «یدجد هایزمان

 نتیجۀ هادگرگونی این که است معتقد و کندمی تأکید خانواده هایدگرگونیمطالعۀ  در تاریخی

 به ، خانواده گذار پیرامون ای العهمط در ۴(۲۰۰3) تورن نینا .هستند جامعه ترعمیق تغییرات

 در متضاد نیروی دو او نظر به. است پرداخته خانواده الگوهای حفظ یا تغییر بر مؤثر نیروهای

 که سیاسی موقعیت و گرایی خانواده مذهب، همچون عواملی.کنند می عمل با خانواده ارتباط

 جهانی فرهنگ آثار مانند ستند،ه تغییر محرک که عواملی و کنند، می مقاومت مقابل تغییر در

 های پدیده در تغییرات این جلوۀ و مصداق. تغییر حال در های محیط با به انطباق نیاز و

 5همیلتون اوبری نظر از .شود می دیده خانواده جدید بندیهای صورت و طالق، باروری ازدواج،

 پول منصفانه نزل،م کارهای عادالنه تقسیم رضایت، شادی، مثل محیطی عوامل بین (۲۰13)

 شاد و دارند کمتری که رضایت زوجینی .دارد وجود ارتباط زناشویی تعارض کردن و خرج

 دارد. وجود هاآن بین تعارض برای بیشتری احتمال نیستند،
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ی در رابطه با عوامل بحران ساز و تهدید کننده خانواده انجام گرفته دتدپژوهش های مع

 ز عوامل گسستگی خانواده است که، نابسامانی یکی اا اشاره شداست که در باال به برخی از آنه

در تحقیقات انجام شده نقش آن به خوبی بررسی نشده است و اکثر به عنوان یک علت 

،عالوه بر این بیشتر پذیرده است نه به عنوان یک علت تأثیرتأثیرگذار به آن پرداخته ش

مچنین بیشتر نقش نابسامانی در مسائلی تحقیقات در این رابطه به روش کمی انجام شده و ه

مثل اعتیاد،بزهکاری،فرار از خانه و...بررسی شده است؛نقش آن در شکل گیری طالق و به عکس 

 کمتر مورد بررسی تحقیقات علمی قرار گرفته است.

 چهارچوب مفهومی -2-1

استفاده  با توجه به تفاوتهای پارادایمی دو روش کمی و کیفی، در بررسیهای کیفی به جای

ازچهارچوب نظری جهت تدوین و آزمون فرضیات، از چهارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال 

یا سؤاالت تحقیق استفاده میشود. چهارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل 

می شودکه بر مفاهیم و موضوعهای عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آنها را در قالب یک نظام 

ریچی و لوئیس، ؛ 1۲3: ۲۰۰۴، دهد )ماکسولو مرتبط معنایی به همدیگر پیوند میمنسجم 

(. در تحقیق حاضر از رویکرد جامعه شناسی تفسیری یا تفسیرگرایی اجتماعی برای 16: ۲۰۰5

رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، که رویکرد اصلی  تدوین چهارچوب مفهومی استفاده شده است.

است که با توجه به خالق بودن ماهیت انسان و نیز سیال بودن  در این بررسی است، معتقد

واقعیت اجتماعی، نمی توان مسیر و روش خاصی برای درک واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها 

از آن جا که که منبع و مرجع نهایی  (.۲۰۰7؛ بلیکی، ۲۰۰7و  ۲۰۰6)نیومن،  پیشنهاد کرد

اجتماعی همان انسان است، پس درک انسان ها از  هرگونه ساخت و ساز و تغییر در واقعیات

واقعیات، تغییر در واقعیات و چگونگی معنادار کردن آنها بسیار مهم است. از این گذشته، با 

توجه به اینکه واقعیات اجتماعی به مثابه امور برساخته انسانی فاقد قوانین از پیش تعیین شده 

توان الگویی جهان شمول و عام برای واقعیات  بوده و دائماً در حال شدن هستند، لذا نمی

اجتماعی و نیز تغییر و دستکاری در آنها وضع کرد. این واقعیات نه تنها قابل کشف و کنترل 

رویکرد  این (.3۲: 1967س، واشترا)گالسر و  نیستند بلکه صرفاً می توانند درک و تفسیر شوند

ارد بر این باور است که واقعیات در فرآیند که بر اصالت انسان در برابر اصالت محیط تأکید د

درک و تفسیر انسانها و در خالل زندگی روزمره ساخته شده و معنادار میشوند. بنابراین، نه تنها 

نحوه درک و فهم انسان ها از واقعیات اهمیت دارد، بلکه دارای اشکال متعددی نیز هست. از 
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 ه با واقعیات متعدد و گوناگون روبرو هستیماین نظر، ما نه با یک واقعیت واحد و مشخص بلک

 (.۲۰۰5 ؛ دنزین و لینکلن، ۲۰۰3)ترنر و همکاران، 

 سؤاالت تحقیق:

 ؟کنندزنان نابسامانی خانواده را چگونه درک و تفسیر می  -

 کدامند؟خانواده نابسامانی ساز زمینهعوامل -
 کدامند؟ ی خانوادهنابسامان پیامدهای-

طول  در جوامع مختلف و در ، خانوادهشناسیجامعهر حوزه مهم د یکی از موضوعات بسیار

و  قرارگرفتهاکثر جامعه شناسان  موردتوجهضوع خانواده مو که طوری به؛ زمان بوده است

به برخی  هماست که در ادا شدهارائهآن  هاینابسامانیهای متفاوتی در خصوص خانواده و نظریه

 ؛شودمیاشاره  هانظریهاز این 

 با مدرن دوران تحوالت دادن ارتباط در سعی خود میآنو نظریه در زنانیکی و ماستو

 را خانواده آنومی پدیده واقعی علت اندیشمندان این نظر از. اندنموده آن درون روابط و خانواده

: از اندعبارت هاارزش این از برخی. کرد جستجو جدید هایارزش از برخی تأثیر در باید

 فردگرایانه و جدید نوع بینانه، خود جدید هایارزش ،گرایانهلذت ارضای دیدج هایسرچشمه

 هاینگرش تغییر با همراه که خانواده آنومی. جنسی جاذبه نو هایشکل و اقتصادی سازمان

 جدید هاینگرش ظهور موجب دهد،می روی جدید هایارزش نفوذ اثر در و پیشین معین

 که هایینگرش که است گونهاین طورکلیبه شکل تغییر این ماهیت. شودمی متفاوتی کمابیش

 که نو هاینگرش کهدرحالی اندبوده «ما» هاینگرش است گرفتهشکل خانواده نظام تأثیر تحت

 «من» هاینگرش اند،آمده وجود به پیشین هایباارزش رویارویی و جدید هایارزش اثر در

 در دارد، سروکار هاآن با شخص که جدید هایشارز که است آن بیانگر تحولی چنین هستند

 ویژگی درست این و کل؛ یک عنوان به گروه، برای نه هستند منسوب فرد به و فردگرایانه محتوا

 به خانواده آنومی بنابراین ؛است خودبینی و اقتصادی جنسی، گرایانهلذت نوین هایارزش بیشتر

 بر .(1167: 19۲7 ،زنانیکی و توماس) است نوین تمدن ناگزیر پیامد نخستین، گروه عنوان

 شخصی هاینگرش معلول فردی رفتار در خانواده آنومی ظهور زنانیکی و توماس دیدگاه اساس

 نظر در دارد کنشگر برای که معنایی به توجه با باید را شرایط این. است اجتماعی شرایط و

 این نشود، روبرو خانواده در نیرویی هیچ با خود جدید فردگرایانه هایگرایش در فرد اگر. گرفت

 در خانواده عالیق که آیدمی پیش هنگامی خانواده آنومی. دانست خواهد عادی را هاگرایش
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 گروه هاینگرش آنومی چنانچه. برود بین از ـ اجتماعی ضد نه و ـ اجتماعی کنش مورد

 بدیهی. کند احساس نیازبی اجتماع و خانواده از را خود که بگیرد شکل قدرآن فرد در نخستین

. کرد تجدیدنظر آن در تواننمی آسانیبه شود، پاشیده هم از خانواده سازمان کههنگامی است

 خانواده اعضای دیگر و خود آرزوهای که گیردمی یاد خودآگاهانه صورت به فرد کههنگامی زیرا

 بداند، شخصی صرفاً یامور را آرزوها آن و کند مخالفت دیگری با یکی و بشناسد را خود

 .(117۰: همان) برگردد «ما» نخستین هاینگرش به و کند فراموش را هاآن تواندنمی

 نقش و وظایف نتوانند خانواده اعضای از تن چند یا یک کههنگامیمعتقد است  گود ویلیام

 از .یدآمی وجود به خانوادهیا آنومی  گسیختگی دهند، انجام شایسته و مناسب طوربه را خود

 طالق مرگ، اثر در پدر فقدان. 1 :باشد زیر عوامل معلول تواندمی خانوادگی گسیختگیوی  نظر

 افکنده دیگری شخص یا مادر دوش بر پدر وظایف حالت این در که ،ازحدبیش اشتغال یا

 شرایط این در که طالق یا مرگ خانه، از خارج اشتغال علت به مادر غیبت یا فقدان. ۲ .شودمی

 متعارض حتی و ضعیف عاطفی روابط وجود. 3. شودمی اختالل دچار مادران هاینقش اجرای

 نقص. ۴ .(توخالی خانواده) نیستند برخوردار همدلی از یکدیگر به نسبت که خانواده اعضای بین

 این بر .(۲5۰: 135۲ گود،) روانی و جسمی هایبیماری به والدین ابتالی یا و جسمی عضو

 نهاد وظایف و کارکردها در اخالل با را هاناهنجاری و هارفتاری کژ از یاریبس گود اساس

 و گسیختگی .دهدمی ربط آنومی شرایط بروز و فامیلی روابط و فعالیت در گسیختگی و خانواده

درون  مشکالت و مسائل به نتوانند والدین تا شودمی باعث والدین توسط کامل نقش ایفای عدم

. دهدمی دست ازو نقش اصلی خود را  جایگاه خانوادهدر چنین شرایطی  و بپردازندخانواده 

اعضای آن  برای را خانواده محیط خانواده، در سرد روابط وجود و خانواده گسیختگی همچنین

 هایآسیبانواع  ساززمینه تواندمی شرایط این. سازدمی تحملغیرقابل و روحبی و سرد

 اجتماعی شود.

 زایآسیب رفتارهای دادن ربط با توانست نظریه فضای خانوادهدر  الونولت دوروتی

 در نابهنجار رفتار ساختاری هایکنندهتعیین اعضا، نابهنجار رفتارهای گیریشکل به خانواده

 عوامل ترینمهم کردن مشخص ضمن الونولت .(13۰: 1365 مرادی،. )دهد توضیح را خانواده

 مانی خانوادهاو نابس نابهنجار رفتار گیریشکل و پیدایی در را هاآن خانواده، زایآسیب رفتاری

 که افراطی گیریسخت و ازحدبیش عمل شدت: تنبیه :از اندعبارت عوامل این. داندمی دخیل

 خود والدین از فرزندان گرددمی سبب شود،می اعمال فرزندان خصوص در والدین سوی از
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 .نشود توجه هاآن عواطف و احساسات به و شود فتهگر نادیده آنان اساسی نیازهای ،طردشده

 عدم به منجر والدین طرف از ازاندازهبیش محافظت و مراقبت: محبت و مهر ابراز در رویزیاده

. گرددمی دیگران و والدین به اتکا و شخص نفساعتمادبه عدم باعث و شده فرزند طبیعی رشد

 خود در را زندگی مشکالت با مقابله توان است، یدهنچش را محرومیتی اینکه علت به فرد روازاین

 با متناسب باید والدین انتظارات: فرزندان از نابجا انتظارات و نامعقول توقعات .یابدنمی

 باشند، داشته خود فرزندان از معمول ازحدبیش توقعات والدین اگر. باشد فرزندان هایتوانایی

 نیز و غیره و تحصیلی مختلف هایزمینه در رشد نظر از هاآن فرزند شد خواهد موجب

 که همچنان انضباط و نظم: افراطی و نامقبول انضباط و نظم .گیرد قرار پایینی حد در نفسعزت

 متعادل حد از کههنگامی ولی. است الزم نیز خانواده هر برای است، ایجامعه هر پیشرفت الزمه

 انضباط. شد خواهد تعالی و رشد مانع و ردآو خواهد بار به باریزیان آثار شود، خارج خود

 و هامحرومیت ایجاد به منجر شودمی اعمال فرزندان به نسبت والدین سوی از گاهی که خشکی

 فضای. نمایدمی گسیخته هم از و سرد را خانواده کانون شده، فرزند برای غیراصولی هایناکامی

 وجود به او برای ناهنجاری وضعیت یعاطف لحاظ به و سلب را فرزند امنیت ارعاب و تهدید

 خود فرزند و نیست حاکم انضباطی و نظم گونههیچ که نیز هاییخانواده در مقابل، در. آوردمی

 شخص حالت این در. آیدمی وجود به دیگری هایناهنجاری بیند،می قیدیبی و آزادی در را

 تعرض مورد را دیگران دهدمی اجازه خود به ،سریخیره و خودمداری خصوصیت پیدایش ضمن

 و ثابت هایارزش پذیرش در فرد که شودمی موجب ثباتیبی و معیوب نظم. دهد قرار آزار و

 انضباط و نظم. گردد مشکل دچار است رفتاری الگوهای کنندهتعیین که طبیعی هنجارهای

 بر اساس .(13۲ :همان) است مؤثر بسیار هاآن به عمل و هنجارها پذیرش در مقبول و معتدل

 نابسامانیمندی یا برعکس سامان کنندهتعیین تواندمی خانواده در حاکم فضاینظریه مذکور 

اعضا  کنترل عدم نیز سویی از والدین طرف از خشک و مفرط نظماز طرفی . باشدخانواده 

 مشکلدر خانواده را دچار  را ارتباط برقراری تواندمی ازحدبیش گیریآسان و والدین توسط

 .در بین اعضای خانواده را باال ببرد هارویبه انواع کج  گرایشو  سازد

 روش تحقیق-3

 درزمینۀ گران کنش رفتار معنایی تفسیر و درکپژوهش حاضر،  هدف کهاین به توجه با

اجرای  برای 1ایزمینه نظریه روش و کیفی وشر بوده، نابسامان خانواده گیریشکلچگونگی 

 هایسوژه دیدگاه از اجتماعی جهان درک روش، نوع این در ست.ا شدهانتخاب تحقیق

                                                           
1- Grounded Theory 
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 هدف بخشندمی خود ساخته بر واقعیات و اجتماعی به دنیای هاآن که معنایی و شدهبررسی

 مصاحبه نیمه از تکنیک ،پژوهش این در .1(36: ۲۰۰3 کرسول،) است پژوهش بنیادی و اصلی

 روش منزله به .۲(۲۰۰5 ) پانچ، دارد ایزمینه هنظری با روش بسیاری تناسب ساختاریافته، که

 منطق میدانی، کیفی تحقیقات در گیرینمونه منطق .است شدهاستفاده اطالعات، گردآوری

 شودمی ترکیب نیز ۴نظری گیرینمونه با ایزمینه نظریه درروش که 3استهدفمند گیرینمونه

 از تحقیق این در موردمطالعه فرادا یافتن برای .5(۲۰3-۲۰۲: 1998 ربین،و)اشتراوس و ک

 بدین تحقیق این در گیرینمونه است. روند شدهگرفته بهره 6«برفی گلوله گیرینمونه» تکنیک

 ،هانمونه همان اجتماعی، روابط هایشبکه طریق از اول، نمونه چند یافتن از بعد که بود صورت

 هاینمونه به یابیدست برای ندشدمی واسطی و رابط اعتماد، جلب فرایند و مصاحبه از پس

 قبلی مراحل هاینمونه معرفی با متفاوت هاینمونه از ایزنجیره ،ترتیب این به و بعدی مراحل

 شد. گیریتصمیم هانمونه تعداد درباره 7نظری اشباع معیار از استفاده با ،درنهایت .آمد دست به

 اطالعات هامصاحبه تربیش تعداد که دبرس نتیجه این به محقق که زمانی معیار، این اساس بر

 را اطالعات است، گردآوری قبلی اطالعات تکرار صرفاً و گذاردنمی وی اختیار در تریبیش

 با محققان، پژوهش این در هاداده گردآوری برای   .8(۲۰۰9 ) کوال و برینکمن،کندمی متوقف

 عد از ازدواج و زندگی ب یا گی با والدیناز ازدواج و در زندقبل  که کردندمی برقرار تماس افرادی

اسایی و تجربه زندگی در معیار شن سر خود نابسامانی خانوادگی را تجربه کرده بودند.مبا ه

-بیل وضعیت اقتصادیاز طریق گفتگوهای اولیه و با سؤاالتی از ق خانواده نابسامان

رضایت از زندگی در خانواده  ها قبل و بعد از ازدواج، میزانخانواده آنو... ،فرهنگی معیشتی

پدری و کنونی خود، کیفیت و چگونگی تعامل با اعضای خانواده پدری و  کنونی خود قبل و 

با همسر در مورد  چگونگی گفتگومیزان و چگونگی گذراندن اوقات خود با همسر،  ،بعد از ازدواج

ی خشونت آمیز در ، سابقه اعتیاد و رفتارهامسائل مختلف، مشکل عمده در زندگی زناشویی

عنوان نمونه صورت گرفت. در ها به... قبل از انتخاب هرکدام از آنخانواده کنونی و پدری خود

ها تالش شد معیار حداکثر تنوع نیز لحاظ شود، به همین جهت تا حد امکان از انتخاب نمونه

 بین هاسوژه یسن بازۀ هایی انتخاب و موردمطالعه قرا گرفت. مناطق مختلف شهر یزد، نمونه

                                                           
1- Creswell 
2- Punch 
3- Purposive Sampling 
4- Theoretical Sampling 
5- Strauss And Corbin 
6- Snowball Sampling 
7- Theoretical Saturation. 
8- Kvale & Brinkmann 
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ها داده آوریجمعو مستمر با  زمانهم صورت به و تحلیل تجزیهفرایند  .بود سال 55 تا 18

کنندگان انجام شد. قبل از انجام مصاحبه در ها با رضایت مشارکتضبط مصاحبه. انجام گرفت

اتی داده مورد موضوع، هدف تحقیق، روند کار، رعایت اصول اخالقی و... با افراد نمونه توضیح

وتحلیل تجزیهگیری گلوله برفی استفاده گردید.منظور یافتن افراد نمونه از روش نمونهشد. به

 ،1ای، در سه مرحله کدگذاری بازبا استفاده از روش نظریه زمینه آمدهدستهای بهداده

. کدگذاری (۲۰۰8اشتراوس وکوربین،  ) شدانجام  3و کدگذاری گزینشی ۲محوری کدگذاری

 ایگونهبه ؛شوندمی یکپارچه و بندی مفهوم تفکیک، هاداده آن طی که تحلیلی است یندیفرا

نیومن، )است  «مفهوم» واحد تحلیل کدگذاری، فرایند در .دهند شکل را نهایی نظریه بتوانند که

 و عمده؛ مقوالت محوری، کدگذاری مرحله در اولیه؛ مفاهیم باز، کدگذاری مرحله در .(۲۰۰6

 آن، اساس بر که ایمقوله ؛شودمی استخراج ایهسته مقوله گزینشی، کدگذاری همرحل در

 خود در نیز را مقوالت دیگر و باشد داشته تحلیل قدرت باید . این مقولهشودمی ساخته نظریه

 سایر هسته، یا محوری مقوله تعیین از بعد(. 1۲3: 1998اشتراوس و کوربین، ) دهد جای

 در مدل، این. شوندمی ترسیم ،پارادایمی مدل قالب یک در ی،محور مقوله حول مقوالت

پژوهش جهت اطمینان از  این در .هاستداده بر نظریه مبتنی یا ایزمینه نظریه همان ،حقیقت

گوبا یعنی  و لینکلن سوی از شدهاز معیارهای مطرح شدهحاصلهای کیفی صحت و پایایی داده

-66 :1385حریری، ) پذیری،و انتقال پذیری تأیید ، قابلیت اطمینان،پذیری اعتبار معیارهای

ها و داده و پژوهشپژوهشگر با موضوع  طوالنیدرگیری  منظورگردید. برای این  استفاده( 65

کنندگان تأییدی ها توسط چند تن از مشارکتشده و متن مصاحبهمشاهده کدهای استخراج نیز

در اسرع وقت، ثبت دقیق کلیه  نویسینسخهاطمینان با  قابلیت .پژوهش بود پذیری اعتبار بر

هایی از پژوهش بخش پذیری تأیید جهت مراحل پژوهش توسط پژوهشگر مدنظر قرار گرفت.

مورد ارزیابی ناظرین آشنا به  شدهاستخراجها به همراه کدها، مفاهیم و مقوالت متن مصاحبه

گیری با حداکثر تنوع که مطالعه از روش نمونه همچنین در این روش تحقیق کیفی قرار گرفت.

 کند، استفاده گردید.پذیری نتایج کمک میبه افزایش انتقال

 شارکت کنندگانم کلی مشخصات-3-1

ز زنان یزدی است که تجربه زندگی در فر ان 33 شاملحاضر پژوهش  مشارکت کنندگان

در میان  قرار دارند. (سال 55 -18) در رده سنی شوندگان مصاحبهدارند. را خانواده نابسامان 

                                                           
1- Open Coding 
2- Axial Coding 
3- Selective Coding 
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 هایینهزم درو مابقی  دارخانهاز زنان  نفر هفدهشود یمبا تحصیالت متفاوت دیده افرادی  هاآن

 ینظافتچ نفر یک کارمند، نفرفروشنده، سه  نفر؛ شش شغلی مختلف مشغول به کار هستند

اطالعات  .مهندس نفریک ی و منش نفر، یک معلم نفرر، دو پرستا نفرطراح پارچه،یک  نفر ،یک

 تکمیلی در جدول ذیل آمده است.

 
 کنندگان در پژوهشدموگرافیک مشارکت هایویژگی :1جدول

 وضعیت اشتغال تحصیالت سطح مدت تأهل سنی دامنه

 55تا  18

 سال
سال تا  ۲از 

 سال 37

تر از پایین

 لیسانس
 دارخانه شاغل لیسانسفوق لیسانس

 17 نفر 16 نفر ۲ نفر 9 نفر ۲۲

 

 پژوهش هاییافته-4

 که چه مسائلی است این تحقیق اصلی سؤالکه در بیان مسئله نیز عنوان شد  طورهمان

 ؟خانواده نابسامان را فراهم کرده است گیریشکل زمینه

 پاسخگویی به عمیق هایمصاحبه انجام و مشارکتی مشاهده هایروش از استفاده با محققان

 .داختندپر تحقیق به سؤاالت

 

 کیفی هایداده از مستخرج مقوالت فاهیم وم :2جدول

 مقوالت مفاهیم

در  انگاریسهل ،به مسائل تربیتینسبت  والدین توجهیبیبا غیر والدین،  زندگی ،والدین مرگ

 ، خانواده ناقصبرخورد با مسائل

 بد سرپرستی

، نادیده فرد با خانواده، طرد فرد توسط خانواده، کم بودن تعامل توجهیبیکمبود محبت، 

 گاهتکیه، نداشتن انگاری

ضعف حمایت 

 خانواده

و درگیری در خانواده، خشونت والدین  نزاع نظارت، محدودیت، سرکوبگری، مشاجره، و کنترل

والدین،  تنش روابط در خانواده، عدم تفاهم والدین، سستی ،خانواده، رفتار مستبدانه سختگیری

 و دشمنی والدین قهر، دعوا والدین، خصومت

 و خشونت

 والدینتعارض 

، درآمد شغلی عدم ثبات ،بیکاری سرپرست خانوادهاقتصادی،  مشکالتمین مخارج، ناتوانی در تأ

 کم

 فقر

 تهدید، بدنی همسر، تنبیه تحقیر همسر، عدم تأمین مالی و جانی همسر، بدرفتاری با همسر،

 آزاردهندهسکوت  ،منع فعالیت اجتماعی

خشونت 

 اشوییزن

 طالق ، خأل ارتباطی زوجینزندگی با والدین مطلقه، درگیری والدین با طالق همجدایی والدین از 

 اعتیاد ، اعتیاد پدر، اعتیاد همسرزا توهممواد  مصرف مصرف سیگار،
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که  است معانی و هانگرش ،هاایده مفاهیم، بیانگر فوق جدول مقوالت و مفاهیم

 خالل در فوق مفاهیم .داننموده بیان و درک خانوادهنی نابساما اب رابطه در کنندگانمشارکت

 و مفاهیم .اندرسیده نظری اشباع به آنها کردن دنبال با سپس و اندیافته ظهور نظری گیرینمونه

 .شوندمی ارائه زیر شرح به محوری کدگذاری مرحله در فوق مقوالت

 مانانواده نابساخای بسترها و شرایط زمینه -4-1

اقتصادی، فشار مالی و ناتوانی تأمین مخارج در برخی از  مقوله فقر به مشکالت: فقر

 هم از ساززمینههمین عامل در بعضی از موارد  های افراد نمونه داللت دارد کهخانواده

 نامطمئن شده است: هایگیریانسجام خانواده و تصمیم گسیختگی

نم باری از دوش پدرم کم پدرم دستش تنگ بود مجبور شدم ازدواج ک»...

تا حاال صدبار بهم گفته  من حرف میزنه آمیز باکنم... شوهرم مدام با کلمات طعنه

 خانمی از) «فروخت...خوب شد گرفتمت وگرنه بابات تو رو به یه پیرمرد پولدار می

 .دار(ساله، سیکل و خانه 38کنندگان، مشارکت

خانواده  گسیختگی هم از برای ایزمینهرا د اعتیاکنندگان، مشارکت ازتعدادی  :اعتیاد

 ؛کردندمی عنوان وشوهری خودپدری یا زن

گفت، از وقتی فهمیدم همسرم اعتیاد داره، نتونستم تحملش کنم، دروغ می»...

ای جز طالق دیر می اومد خونه، هرچی داشتیم دود کرد... چاره

 ساله، فروشنده(. ۲7لیلی،)«نداشتم...

داد همین باعث شد مادرم طالق بود، با رفتاراش ما رو آزار میپدرم معتاد »...

 .ساله( ۲8مینا، )« بگیره، بعد از اون وضعیت خونودگی ما بدتر شد...

 ی خانواده نابسامانشرایط علّ -4-2

یکی از عوامل  کنندگانمشارکت نظر ازاست که  ایمقوله رپرستیسبد: سرپرستی بد

 ایخانوادهکه در  کردندمیاذعان  کنندگانمشارکتاز  ایعده. ستا مانخانواده نابسا ساززمینه

نقش داشته  هاآنو انتخاب همسر  گیریتصمیمدر  و همین عامل اندکردهزندگی  سرپرست بد

در ذیل  .بودند کردهازدواجوضعیت موجود خود اقدام به  رهایی از انگیزه با هاآناست زیرا 

 بهمشترک زندگی تجربه سال  ۲ ساله، با 19کنندگان شارکتای از گفتگو با یکی از مگزیده

 است: ذکرشدهشاهد مثال  عنوان
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بعد از اون من موندم  و مادرم هر دو در یه تصادف مردن، ...بدشانسی آوردم پدر»

از جور کردن پول کرایه خونه تا ترس از تنهایی  و حرف مردم و هزار و یک مشکل،

وحسابی نمیاد دونستم آدم درستمیرو دادن... ههمسای دروواب حرف خوابیدن و ج

کشه گفت سیگار می به خواستگاریم اومد، وکار رو بگیره، همسرمکسختر بییه د

 «قبول کردم...

ما و  کردمی، فک کردنمیمامانم بهش توجه  بود ایسادهآدم مهربون و  بابام ...»

منو شوهر داد بابا رو  ورزبه... کردمی خواستمیهر کاری دلش  بابا برده شیم،

 ...«مجبور کرد موافقت کنه

و قانونی نداشت، هرکسی میومد و  قاعده ،خونه ی ما مث کاروانسرا بود...»

ساله،  ۲۴مرضیه، )«بود... تأمین خودشقط به فکر ... پدرم معتاد بود و فرفتمی

 فوق دیپلم(.

خانواده، کم  ، طرد فرد توسطتوجهیبیکمبود محبت، : حمایت خانوادگی ضعف

مجموعه مفاهیمی هستند  گاهتکیهو نداشتن  بودن تعامل فرد با خانواده، نادیده انگاری

با توجه به اظهارات است.  آمدهدستبه هاآناز ترکیب  ضعف حمایت خانوادگیکه 

این مقوله به احساس خأل حمایتی در فرد اشاره داد در  گفت توانمی کنندگانمشارکت

به خانواده خود  تواندنمیدر برخورد با مسائل و مشکالت زندگی  این شرایط فرد

 رجوع کند: هانگرانیرفع مطمئن و منبع  گاهیتکیه عنوانبه

از هم  .. با فهمیدن خانواده. شدم یر یه رابطه عاطفیدرگبود که  سالم...شونزده »

م یه تونستم رفتنشو هضم کنم شد موقع سنم کم بود نمی جدا شدیم منم که اون

 «...دعوام کردن و سرکوفت بهم زدن همش ،ندرکم نکرد.. تنها. گیرگوشهآدم 

وقتی به همدردی و حمایت خونوادم نیاز داشتم، بهم توجه نکردن و دستم ...»

 ساله(. 37لیال، ) «انداختن...

 توانمی هامصاحبهحاصل از  هاییافتهبا استناد به : والدینو تعارض  خشونت

در محیط را از کودکی  و تعارضخشونت  کنندگانمشارکتاز  گفت که تعدادی

توسط والدین  و... سرکوبگری ،، محدودیترفتار مستبدانهق از طرخانوادگی خود و 

 .اندکردهتجربه 

کارا رو گردن من  یهمهو تقصیر  زدمیم کتکم از بچگی پدر...»

 ساله(. ۲۰سمیرا،)«مینداخت...
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و جلو آشنا و غریبه  شدمی، زود عصبانی مکشیدیماز رفتارای پدرم خجالت  ...»

 ۴3فریبا، ) «، کسی جرأت نداشت بهش چیزی بگه...زدمی، کتک دادمیفحش 

 ساله(.

اونا از راه  گفتمیم بیرون نرم، که با دوستا کردمینی مادرم منو تو خونه زندو...»

 «به درت میکنن...

 خانواده نابسامان ایمداخلهشرایط  -4-3

 کردند که در زندگی زناشویی خودکنندگان ادعا میتبعضی از مشارک: ت زناشوییخشون

ساله که منشی یک شرکت  ۲7مثال منیره عنوان. بهاندقرارگرفتهمورد خشونت همسران خود 

 :شده استعبار مورد خشونت همسرش واق چندداشت که بود اظهار 
 در میره، کنه از کورهمی همسرم خیلی عصبانی میشه دادوبیدادبعضی موقع ...»

 مالحظه و باانقد بی ...کنهمی با سیلی زدن تنبیه ام نمیتونه خودشو کنترل کنه.

 «میزنه که دیگه نای واسه حرف زدن ندارم... رحمبی

سال تجربه زندگی  1۰ساله است و  3۲کنندگان که از مشارکتدیگر یکی 

داند که همسرش با ضایع ای میمشترک زناشویی دارد خود را فرد تحقیرشده

 نفس او را گرفته است:کردن و دست انداختن، اعتمادبه

، مخصوصاً وقتی کسی دور و کنهمی تحقیرم و گیرهمی ایراد من ظاهر از... »

 «...کنهمیانداختناش خوردم با تیکه  باشه برش

 خانواده نابسامانپیامدهای  -4-4

خأل ارتباطی( ) روانیجدایی بعضی از موارد مقوله طالق به جدایی فیزیکی و در : طالق

 عبارتی بهاز هم اشاره دارد.  هاآنیا جدایی تعدادی از والدین افراد نمونه و همسرانشان  میان

 یخانوادهنابسامانی حاصل از طالق را در  کنندگانمشارکتبرخی از  هایافتهبا توجه به  دیگر

 .اندردهکپدری خود و یا در زندگی کنونی خود تجربه 

 جروبحثکلی  مسائل ترینکوچکسر از همون اول باهم تفاهم نداشتیم »... 

 ساله( ۲۴مهسا،)...«شدیم جدا باألخره ،کردیممی

احساس  کردن،هرروز باهم دعوا می اینکه باگیره ... قبل از اینکه مامانم طالق ب»

م زیاد راحت با پدر کردم ولی از وقتی مامان طالق گرفت تنها شدم،نمی تنهایی
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 «...میخواد ازدواج کنه از اون روز رابطم باهاش بدتر شدبودم...یه روز بابام گفت ن

 (.نظافتچی، دیپلم نرگس،)

 نظریه مبنایی پژوهش -4-5

های پژوهش شرح داده در این بخش با شرح کامل مدل پارادایمی، روند نتایج برآمده از داده

بدسرپرستی،ضعف حمایت  توان گفت( می1ارنمود) شود. بر اساس مدل پارادایمیمی

فراهم کرده ی بروز نابسامانی خانواده را شرایط علّی برا خانوادگی،خشونت و تعارض والدین

از  اند.گر عمل کردهمنزلۀ شرایط مداخلهبهمثابه زمینه و خشونت زناشویی بهفقر و اعتیاد  است. 

نی اولیه و خشونت زناشویی شرایط را برای جهتی دیگر فقر و اعتیاد زمینه را برای نابساما

 نابسامانی ثانویه فراهم کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پارادایمی نابسامانی خانواده :1نمودار

 

 

نابسامانی 

 ثانویه

نابسامانی 

 اولیه

 ی خانوادهابسامانن

شرایط مداخله

خشونت : گر 

 زناشویی

 

شرایط زمینه

 : فقر، اعتیاد یا

: بدسرپرستی،ضعف حمایت شرایط علَی

 خانوادگی،خشونت و تعارض والدین

 طالق: پیامد
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 یگیرنتیجهبحث و -5

های سالم و رشد یافته در انسان (.۲9: 1376 مور،) خانواده شالوده هر جامعه متمدن است

های ناسالم نشأت های اجتماعی گوناگون از خانوادهیابند و آسیبهایی سالم پرورش میخانواده

 کردهای اجتماعی را باید در خانواده جستجو سرنخ تمام آسیب .(137۴ پژوه، به) گیرندمی

تأثیر آن در  به جایگاه و اهمیت خانواده در جامعه و نقش و توجه با (.۲6: 137۰ساروخانی،)

، تهدید آفرین و ثباتناامن کننده  هایزمینهاعضای خانواده، بررسی  و آیندهزندگی حال 

ذهنی زنان  معانی بررسی به حاضر پژوهش ؛ لذا دررسدمیضروری به نظر خانواده  سازبحران

و تلقی و  در جریان زندگی اجتماعی و روابط خانوادگی فعال هایسوژه عنوان بهدرگیر طالق 

 پرداخته شد. آن ساززمینه و شرایط ه نابسامانخانواد تفسیر آنان از

 خشونت ، ضعف حمایت خانوادگی،سرپرستی بدنشان داد  حاصل از این پژوهش  هاییافته

 هم از عواملی هستند که زمینۀ ازجملهق فقر، اعتیاد و طال زناشویی، خشونت و تعارض والدین،

زندگی در خانواده  کنندگانمشارکتاز برخی  .کنندمیو نابسامانی خانواده را فراهم  گسیختگی

، برخی دیگر در جریان خود تجربه کرده بودندو در خانواده پدری نابسامان را از دوران بچگی 

ها نابسامانی خانواده را می بر اساس یافته بحران خانوادگی شده بودند. زندگی زناشویی درگیر

اولیه و ی از مشارکت کنندگان هم نابسامانی توان به نابسامانی اولیه و ثانویه تقسیم کرد، تعداد

 از یکی خانواده،هم ثانویه را  تجربه کرده بودند و برخی فقط با یک نوع آن مواجه شده بودند. 

 جدی هایآسیب ببیند، ضربه نهاد این که صورتی درو  است اجتماعی نهادهای ترینمستحکم

 و پذیرندمی اثر هم از خانوادهاعضای اده، خانو سیستمی نظریه اساس بر .شودمی وارد به جامعه

 نظام در تغییر و چالش بروز باعث عضو، یک برای مسئله هرگونه وجود لذا، .گذارندمی اثر هم بر

 مشکالت و مسائل فقر، که دهدمی نشان پژوهش این هاییافتهبخشی از  .شودمی خانوادگی

 درآمد، نداشتن و بیکاری کندمیواده فراهم برخی موارد زمینه را برای فروپاشی خان در اقتصادی

 زناشویی،خانوادگی و  روابط تیرگی ،فشار باعث است ممکن غیره و شغلی عدم ثبات کم، درآمد

 فقر .گردد خانواده در نامعقول و نامطمئن جهت رفع این مشکل هایانتخابو  خانواده ثباتیبی

 رد زمینۀ؛ در بعضی مواکندمیتهدید خانواده و اعضای آن را  اقتصادی و بیکاری همواره

بنا بر دیدگاه  .کندمیخانواده است را فراهم  ثباتیبی که خود یکی از موارد یخانوادگ خشونت

 خشونت و تعارض والدیننسبت به یکدیگر گاهی اوقات به  زناشوییخشونت  کنندگانمشارکت

در محیط  آمیزخشونتونت و فضای قربانی روابط خش هاآنو  شودمیبا فرزندان نیز تعمیم داده 

همین عامل ممکن است زمینه را برای ایجاد تنش و تداوم نابسامانی در  و ؛شوندمیخانواده 

الگوهای خانوادگی  که ناشی از سرپرستی بد ،هادادهبا توجه به  .زندگی آینده فرد مهیا سازد
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گسستگی اصلی  هایزمینه است، یکی از طالق یا مرگ والدین و حتی تعارض والدین ،نادرست

و  گاهتکیهیکی از عوامل استحکام خانواده برخورداری از حمایت خانواده و داشتن  ه است.خانواد

برای بروز  احساس خأل و ضعف در این مورد زمینه را که طوری بهاست  مطمئن پشتوانه

بردن به اعتیاد و... نامناسب، پناه  هایجایگزین، گیریگوشه انزوا و ازجملهی اجتماع هایآسیب

نقش حمایتی خانواده در ایجاد ثبات و  کنندهبیاننیز  و الک پارسونز نظریات .کندمیرا فراهم 

تنها  را و خانواده کندمیتأکید  در خانواده پارسونز به نقش عنصر عاطفه. مانع از نابسامانی است

در  ی رشد شخصیت انسانیعشق و محبت را برا تواندمیکه  داندمینهاد موجود در جامعه 

اعضای  عاطفی بین بستگیدلنظر او  به (.11۰: 1987 اتکینسون،) دهدبهترین حد ارائه 

 در رابطه با خشونت (.1۰3: 1983 همیلتون،) دارددر خانواده رابطه مستقیم  باثباتخانواده 

دیدگاه الک از از  الک سود جست؛ از نظریات توانمیزناشویی و نقش آن در نابسامانی خانواده 

زندگی زناشویی و  گسیختگی هم اززوجین باعث فروپاشی و  بین رفتن توجه و محبت بین

 هایافتهبر اساس  (.6۴3-653: 199۰ کانگر و الدر،) شودمی آمیزخشونتافزایش رفتارهای 

است  هاییناهنجاری ازجمله ؛ اعتیادخانواده است کننده ثباتبی هایزمینهیکی دیگر از اعتیاد 

لیل وابستگی به مواد مخدر دفرد معتاد به زیرا  ؛اندازدمیامنیت خانواده و جامعه را به خطر که 

خود را نسبت به خانواده و جامعه  پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد تواندمی کمتر

با نظریه  توانمیطالق را  و اعتیاد ،سرپرستی بدا تأثیر در رابطه ب پژوهش هاییافته حفظ کند.

 نتوانند خانواده اعضای از تن چند یا یک کههنگامی وی نظر به ؛گود قابل انطباق دانست آنومی

 وجود به خانواده گسیختگی دهند، انجام شایسته و مناسب طوربه را خود نقش و وظایف

 یک عنوان به و اجتماعی تشکل اصلی هسته و کانون خانواده که است معتقد گود .آیدمی

 و هنجارها. آوردمی فراهم را تربزرگ جامعه زیربنای که است اجتماعی کوچک مسیست

بنابر یافته ها  .(۲۴9:135۲ گود،) دارند قطعی تأثیر آن افراد تکتک بر آن بر حاکم هایارزش

خانواده ای دانست که یکی از ویژگی های  را لیه و چه ثانویه چه او می توان خانواده نابسامان

 د: زیر را دار

ها از دنیا رفته باشند، یا اینکه پدر ومادر ازهم خانواده ای که پدر و مادر یا یکی از آن -

 جداشده اند.

 خانواده ای که در آن ناپدری یا نامادری وجود دارد. -

 تبعیض و ستم گری نسبت به فرزندان وجود دارد، خانواده ای که در آن کمبودمحبت، -

 و بی حرمتی وجود دارد.خانواده ای که در آن خیانت،خشونت 

 بی نظمی و بی برنامگی است. فقر، خانواده ای که دچار مشکل اقتصادی، -
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 ،سر و صدا،فحش و ناسزاگویی است. خانواده ای که در آن اکثر اوقات جنگ و دعوا -

با هم  و سازنده خانواده ای که عاری از عاطفه و محبت است و اعضای آن کنش متقابل -

 ده توخالی اند.به نوعی خانوا ندارند؛

  خانواده ای که در آن والدین معتاد یا به نوعی دچار کج رفتاری اند. -

خانواه نابسامان تحت تأثیر علل  با توجه به یافته ها می توان این چنین استدالل کرد که

ریشه خانواده نابسامان را باید  فرهنگی و اقتصادی شکل می گیرد. اجتماعی، خانوادگی، فردی،

می و آشفتگی های خانواده دانست که بدون شک یکی از دالیل نابسامانی ثانویه در بی نظ

روابط  خانواده نابسامان از بعد عاطفی،همین نابسامانی اولیه در خانواده زادگاه افراد است.

 محیط زندگی و از بعد اقتصادی دچار از هم گسیختگی است. خانوادگی،کیفیت نظارت،

 منابع

 ( 1383آبایان.) ارائه یهاهیانیب و مقاالت جموعهخانواده. در م در زنان علیه تخشون 

 .مهر سوره انتشارات: تهران .خانواده جهانی روز ملی در مراسم شده

 ،ترجمه یحیی سید رشد از نوجوانی تا پایان زندگی یروانشناس (.1381) ادوارد برک .

 .ارسباران انتشارات :تهراناول.  جلد محمدی.

 ،تهران: انتشارات سروش.. خانواده یشناسبر جامعه یامقدمه (.137۰)باقر  ساروخانی 

 ،اولین مجموعه مقاالت در  (. خانواده نابسامان و بزه دیدگان.138۲) ایرج ساعی ارسی
زاد اسالمی دانشگاه آ. اصفهان: و راهکارهای پیشگیرانه همایش تبیین علمی بزه دیدگان

 .خوراسگان واحد

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی های پژوهش کیفیصول و روشا(. 1385، نجال )یریحر .

 واحد علوم و تحقیقات.

  ،ساز بحران هاییدگرگون و نوسازی(. 1393) ینحسزاهدی، محمدجواد و نازک تبار 

 و مطالعاتمازندران(.  استان شهری نقاط در خانواده نوین مسائل بررسی) درخانواده
 .357-38۲ ،(3)3 ،در ایران اجتماعی تحقیقات

 ،شناختی عوامل  نابسامانی  مطالعه انسان (.139۰) سمانه مریم و بهرامی، رفعت جاه

(، ۲)1، نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران خانواده در محله سیروس شهر تهران.

11۰-85. 

  محمود و صادقی، منصوره  شمشیری،مریم؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی؛  پیشه،فالحت

 و اصالح کانون ساکن فراری دختران زیسته تجربه: نابسامان وادهخان(. 1395) السادات
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-165 ،(139)۲6، مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله خانواده. بودن دارا از تربیت

1۴9. 

 ،بهاری فرشاد ترجمه  .کاربردیه و نظر یخ،تار :یدرمانخانواده(. 138۲)ساموئل  گالدینگ

 و همکاران. تهران: انتشارات تزکیه.

 پایان نامه کارشناسی ارشد، خصوصیات شخصیتی نوجوانان(. 1365علیرضا ) ادی،مر ،

 تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

 ،بنگاه انتشاراتتهران: . ناصحی ویدا ترجمه. هجامع و خانواده(. 135۲)ویلیام جی  گود 

 .کتاب نشر و ترجمه

 ،مرتضی  ترجمه .یاسشنجامعهبر  اییباچهد(. 1376) .پ استفن، ینکلرسو  استفن مور

 : انتشارات ققنوس.تهران ثابت فر.

 ،رفتاری رابطه بین نابسامانی خانواده با ناهنجاری (. 139۲) تیمور همتی گل سفیدی
دانشکده ادبیات و علوم  پایان نامه کارشناسی ارشد،) کودکان پایه پنجم شهر قشم
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