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 شناختی عوامل نابسامانی خانواده مطالعه انسان
 در محله سیروس شهر تهران

 
 جاه مریم رفعت

 سمانه بهرامی

 28/5/1953تاریخ دریافت: 
 2/2/1953تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 و چنانچه دستخوش نابسامانی واست، از این ر نهاد اجتماعیترین  و مهمترین  کخانواده کوچ

شود، در وهله نخست بر روی سالمت روانی اعضا و سپس بر روی مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
گذارد. با توجه به این مساله در پژوهش  زا و گاه جبران ناپذیر برجای می جامعه تاثیراتی آسیب

ه دست به گریبان افراد ترین مسائلی ک روی یکی از مهمحاضر در محله سیروس شهر تهران بر 
این پژوهش به  ایم. دیدگی خانواده مطالعه کرده بسامانی و آسیب است، یعنی مسأله نا آن بوده 

مشاهده و مصاحبه بر اساس  آنهای  دادهروش کیفی انجام شده و به کار میدانی اتکا دارد و 
های پژوهش نشان  یافته. خانواده مورد مطالعه قرار گرفتند 91اند. در این پژوهش، آوری شدهگرد
 -عوامل نابسامانی خانواده در این محله در ذیل چهار محور اقتصادی، روانی، اجتماعی دهد می

کم در  های محلۀ سیروس دست تقریبا همه خانوادهبندی است و  فرهنگی و زیستی قابل دسته
ب هستند. همچنین ها دچار آسی شده و غالبا در بیش از یکی از این زمینه  یکی از ابعاد یاد

ساز آسیب در سایر ابعاد  ها داشته و زمینه تری در ایجاد نابسامانی عوامل اقتصادی نقش برجسته
  ای، گسترده، بد شود بسته به نوع خانواده )هسته ها می هایی که متوجه خانواده اند. آسیب شده

سامانی خانواده در این سرپرست و یا تک والدی( متفاوت است. به عالوه دریافتیم که مسأله ناب
ای فراگیر تبدیل شده و نوعی توالی نابسامانی در منطقه شکل گرفته که  منطقه به مسأله

 .ستجویی جدی ا نیازمند چاره
، عوامل فرهنگی - عوامل اجتماعیسرپرست، خانواده تک والدی،   خانواده بد کلید واژگان:

 .نابسامانی خانواده، تصادیمشکالت اق، محله سیروسروانی، عوامل زیستی، 
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 مقدمه
است. اولین  یگیرد دارای اهمیت شایان خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می

کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر  تأثیرات محیطی که فرد دریافت می

گذار بخش مهمی از سرنوشت  ده پایهخانوا تعدیل شود. از این روخانواده توسط تواند  می ها محیط

مشی زندگی آینده، اخالق، سالمت و عملکرد فرد در آینده  انسان است و در تعیین سبک و خط

اصولی که  اها ب نقش بزرگی بر عهده دارد. سالمت خانواده، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آن

خانواده در عین  .حائز اهمیت است بسیاربرای کودکان  تر سازد، تواند محیط خانواده را سالم می

حال که کوچکترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم، موفق و 

 ،افراد ناسالم همان طور که اغلب ،اند های سالم بیرون آمده از داخل خانواده جامعهفعال 

 یی سالم یا ناسالمها ویژگی ،اجتماعود به ها با ور ن انسا. اند بودههای ناسالم  یافته خانواده پرورش

از این لحاظ سالمت یک جامعه به  ،کنند وارد اجتماع می اند ه را که در خانواده دریافت کرد

 های آن وابسته است. سالمت خانواده

پذیرترین گروه در برابر  ترین نهاد اجتماعی، آسیب خانواده به عنوان کوچکهمچنین 

ها بروز پیدا  ها ابتدا در خانواده ه طوری که اکثر مشکالت و آسیبی اجتماعی است بها آسیب

کند  ها، به درون جامعه نیز رسوخ می کند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد نا صحیح با آن می

ها را کنترل کرد. در  توان به راحتی مشکالت و آسیب و در این شرایط دشوار دیگر نمی

های مختلفی مانند انواع  نابسامانی، آسیب ار نیستند به دلیلهایی که از ثبات برخورد خانواده

های رفتاری،  جا که اکثر نابهنجاریاز آن آید. پدید می غیره وهای خانگی، طالق، اعتیاد  خشونت

شناسی خانواده،  آسیب گیرد هدف از عاطفی و اخالقی از خانواده دچار آسیب سرچشمه می

شوند.  ت ازدواج و ایجاد مشکالت خانوادگی میشناخت عواملی است که سبب عدم موفقی

 تواند در جهت کاهش مسائل خانواده به کار گرفته شود. مطالعاتی از این دست می
)جمعیت  پژوهشگر در پژوهش حاضر از طریق عضویت فعال در یک جمعیت امدادرسان

ن طریق، از (، حضوری طوالنی مدت در میدان )محله سیروس( داشته است و از ای)ع( امام علی

ها در این محله آشنا شده است. او و همکارانش در جریان  نزدیک با مسائل و مشکالت خانواده

های  هایشان دریافتند که بسیاری از خانواده حضور فعاالنه و ممتد و مشاهدات مستقیم و مصاحبه

گرایی و سوادی و فقر فرهنگی، تقدیر های گوناگونی همچون فقر مادی، بی این محله با آسیب

های جسمی و روانی، اعتیاد، عدم حمایت مادی و معنوی اقوام، مسئولیت  خرافه پرستی، معلولیت

توجهی و عدم رسیدگی مقامات مسئول به مشکالت منطقه، محیط  ناپذیری سرپرست خانواده، بی

لیل های زناشویی مواجه هستند. به همین د زدگی های قومی و فرهنگی و دل خیز محله، تفاوت بزه
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نامه خود را به مطالعه در عوامل نابسامانی خانواده در این محله  پژوهشگر عالقمند شد که پایان

 انجام گرفته است. 1955اختصاص دهد. شایان ذکر است که این پژوهش در سال 

ترین واژه در این پژوهش واژه خانواده نابسامان است. اگر نابسامانی را برابر با ناتوانی  کلیدی

ده در انجام کارکردهای اساسی همچون تامین نیازهای مادی و برطرف کردن نیازهای خانوا

چنانچه  ،عاطفی اعضا و همچنین تنظیم روابط جنسی و اجتماعی کردن کودکان در نظر بگیریم

ای نتواند به نیازهای اساسی اعضایش پاسخ گوید و الگوهای رفتاری قابل قبولی برای  خانواده

ای که در  گیرد. خانواده های فردی و اجتماعی قرار می د در معرض آسیبفرزندان ارائه ده

در روند تربیتی و آموزشی خود،  ،های مادی، عاطفی، تربیتی و فرهنگی دچار آسیب است زمینه

ای  شوند، خانواده کند که سبب گسترش بزهکاری و نابهنجاری در جامعه می اعضایی تربیت می

 نابسامان است.

که حاکی  را نشان دادها، وضعیت و شرایطی ده، در بین بسیاری از خانوادهاکتشافی گستر

ها به صورت بالقوه توانایی ایجاد و گسترش نابهنجاری در  ها بود. این خانواده از وضع نابسامان آن

ها نیز  جامعه را دارند و در بسیاری از موارد به صورت بالفعل مشغول تربیت نسلی هستند که آن

زنند  آتی خود در صورت عدم تصحیح الگوهای رفتاری خود، به این نابسامانی دامن میدر زندگی 

 و این وضعیت به صورت متوالی باز تولید خواهد شد.

 

 های پژوهش پرسش
های این محله است. در موضوع این پژوهش، بررسی عوامل و شرایط نابسامانی در بین خانواده 

 به شرح زیر است: طرح است هایی که م ترین پرسش این راستا مهم

 هایی هستند؟ ی سیروس دچار چه نابسامانیهای محله خانوادهـ 1

 ی سیروس تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد؟نابسامانی خانواده در محلهـ 2

 شدت و ضعف تأثیر هر یک از این عوامل چقدر است؟ـ 9

 ؟یت داردورد مطالعه عموممی ها خانوادهتا چه حد در بین این عوامل ـ 4

 

 روش تحقیق
از جمله  شناسی مسلط در انسان بر اساس فنون ها دادهاین پژوهش با روش کیفی انجام گرفته و 

مطالعات  اتمام آوری شده است. پس از جمع نگارانه و مصاحبه باز مشاهده مستقیم و مردم

هش که ناظر به پژوفرض اولیه  ،نگارانه روشن مردم های مستقیم و توصیفهای  مشاهده ،اکتشافی

کار میدانی بسیار دشوار و مستلزم شناسایی های محله بود تایید شد. وجود نابسامانی درخانواده
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ها و گردآوری اطالعات وسیع بود. اما حضور مداوم و مکرر  گران، جلب اعتماد خانواده تسهیل

از پژوهش کمک ها به تسهیل این مرحله  پژوهشگر در این منطقه و آشنایی نسبی او با خانواده

برای مطالعه همه  خانواده، 91از طریق انتخاب هدفمند، مشاهدات و مطالعات اولیه ودرپی کرد. 

 جانبه و گسترده انتخاب شد. 

موجد نابسامانی در  مدلی از عوامل و تکمیل ،مطالعات اکتشافیدر پی  تحقیقاولیه طرح 

یفی، جا برای سایر عواملی که احتمال روش ک پذیری توجه به انعطاف ااما ب خانواده تدوین شد.

شناسایی ها  رفت از نظر پنهان مانده باشند نیز باقی گذاشته شد تا در حین ارتباط با نمونه می

داشتیم برای پیش رو  راد. از آنجا که طیف وسیعی از مسایل نمورد بررسی قرار گیرشده و 

حقیق نیز هماهنگ باشد؛ مشاهده که با میدان ت استفاده شدفنون مشخصی  گردآوری داده، از

 های باز  مصاحبه با پرسشو ساده و مشارکتی 

های فردی،  ای از ویژگی مشاهده در گردآوری اطالعات نقش اساسی داشت. بخش عمده

های مورد مطالعه، از طریق مشاهده ثبت شد. به خصوص  رفتارها و روابط بین اعضای خانواده

ها که حاکی از نوع روابطشان بود. برای مثال وقتی  کی آنارتباطات غیر کالمی و حرکات فیزی

کرد و یا وقتی  مادر با نگاه و یا نشان دادن پشت دستش فرزندانش را به کتک خوردن تهدید می

کاری  شد که در حال پنهان زدند ولی حرکاتشان عصبی بود، مشخص می افراد به ظاهر لبخند می

ها نیز در تحلیل روابط و  محل زندگی خانواده و یا دروغ گفتن هستند. همچنین مشاهده

ی کلی مشاهده به طور کلی عبارت ها های ثبت شده اعضا نقش مهمی داشت. محور مصاحبه

 : بودند از

 ها در آن قرار داشت. ای که منزل مصاحبه شونده منطقه و خیابان و کوچهـ 1

ها،  یا نوساز( خانه، تعداد اتاقمکان مصاحبه با تمامی جزئیات اعم از بافت فیزیکی )قدیمی ـ 2

مساحت و اندازه تقریبی، تسهیالت منزل، سنجش تراکم فضا و تعداد نفراتی که به طور معمول 

 در آن فضا حضور داشتند.

گیری  لوازم و اثاثیه موجود در فضا به ویژه لوازمی که نشانه پیروی از باور، خرافه یا جهتـ 9

 .خاصی بود

 ها.  شونده های بدنی افراد به ویژه مصاحبه دنی، حرکات فیزیکی و ژستهای ب پوشاک، ویژگیـ 4

برداری  ی عکاسی و فیلمها ها امکان استفاده از دوربین شونده منزل مصاحبه ۀبرای مشاهد

کرد. همچنین گرفتن عکس از منطقه  نبود زیرا مثل ابزار ضبط صدا، روند تحقیق را تخریب می

شد که حساسیت افراد رهگذر را برنیانگیزد و  ای انجام می گونهبایست به  مورد بررسی نیز می

ها را فراهم نیاورد. تمامی جزئیات مشاهده شده در منازل پس از خروج از منزل،  زمینه دخالت آن

 شد.  می  بالفاصله در دفترچه یادداشت ثبت
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خانواده  ها، کمک به درس و یا کمک به مادر های مشارکتی در قالب بازی با بچه مشاهده

جا امکان انجام مشاهده   و تعدادشان از مشاهدات ساده کمتر است زیرا همه است  انجام گرفته

 مشارکتی فراهم نبود. 

ها و نیز برای سهولت  مندی آن ها به جهت شناسایی وضعیت خانواده و نظام در جریان مصاحبه 

 : م که عبارت بودند ازهای مشخصی را تعیین و مدنظر قرار دادی ها محور استخراج داده

 چگونگی روابط درون خانوادگی 

 شونده وضعیت فعلی خانواده و مشکالت آن از دید فرد مصاحبه 

 شده گذشته خانواده و روند عمر خانواده در طی سالیان سپری 

 های احتمالی درون خانوادگی خشونت 

  رفتار زوجین قبل و بعد از تولد فرزندان با یکدیگر و با فرزندانشان 

 بختی و پیشرفت اعضای خانواده  موانع و مشکالت موجود بر سر راه خوش 

 

 جامعه مورد مطالعه/ محله سیروس
خرداد شروع و به  18که از میدان  است  خرداد شرقی واقع شده 18محله سیروس در خیابان 

هران بازار بزرگ ت چاله میدان و شود و به محلهخیابان ری )خیابان گاز ماشین سابق( ختم می

)موسوم به سبزه میدان( بسیار نزدیک است. این محله در حد فاصل چهارراه سیروس )تقاطع 

زاده  خرداد شرقی( تا خیابان ری قرار گرفته است. وجود یک امام 18خیابان مصطفی خمینی و 

دهنده پایبندی یا تمایل گسترده  نشانها  ها و زینبیه زاده یحیی( سه مسجد بزرگ، حسینیه )امام

 .استساکنان محله به اجرای مراسم مذهبی 

بافت فرسوده محله تخریب و نوسازی آن را قریب الوقوع ساخته است. امکانات رفاهی و 

بهداشتی این منطقه در حد بسیار پایینی قرار دارد. هیچ سالن ورزشی، رستوران غذاخوری 

 خورد.  شم نمیای در محل به چ فود، فضای سبز وسیع و مغازه نوساختهیا فست لوکس

 
های باریک، امنیت محله را زیر  های دارای حیاط و کوچه ها و خانه ی ساختمانبافت فرسوده”

رسانی به  سوزی یا زلزله، امکان کمک برد زیرا با این شرایط در صورت وقوع آتشسؤال می

ویب به تص 1952مردم محل غیرممکن است. به همین منظور طرح نوسازی این محله در سال 

های اقماری وزارت مسکن به نام شرکـت  شهر تهران رسید و یکی از شرکت 8کمیسیون مادۀ 

های  ای سه میلیارد تومانی خانهســازان ایران، خبر داد که قرار است با بودجه عمران و مسکن

)یکی از مهندسان شرکت عمران و  “محل را خــریداری کرده و بافت فرسوده را تخریب کند

 ازان ایران(س مسکن
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 های فرسوده در محله سیروس خانه نمایی از  :1تصویر 

 
 منبع: سمانه بهرامی

 

 های مورد مطالعه معرفی نمونه
 گیری آن است که تفاوت بارزی با روش کمی های روش کیفی تحقیق، روش نمونه یکی از ویژگی

مطالعه محدود و حجم شناسانه به سبب ضرورت مطالعه عمیق، میدان  در مطالعات انساندارد. 

های جامعه آماری از  نمونه کوچک است و اساسا هدف پژوهش، تعمیم یعنی استنباط ویژگی

های گوناگون موضوع و میدان مورد بررسی  ها و الیه نمونه مورد مطالعه نیست بلکه فهم جنبه

یل زمان تشکـ 1 به سه معیار با توجهو در پژوهش حاضر، پس از مطالعات اکتشافی  است.

خانواده به  91 ،ساله در محله 8سابقه سکونت ـ 9ـ دارا بودن فرزند 2 سال( 8)حداقل  خانواده

ها، در جریان  . بخشی از اطالعات مربوط به خانوادهعنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند

محله سیروس، در  1پژوهشگر در نقش امدادگر جمعیت امام علی فعالیت و حضور چندین ماهه

با استفاده از فنون مشاهده و مصاحبه بر روی اعضای خانواده یعنی  همزمان ری و ثبت شد.گردآو

آوری شده در  ها اطالعات جمع زن و شوهر و فرزندان مطالعه شد. برای سهولت تحلیل داده

 بندی شده است:  محورهای زیر طبقه

                                                 
جمعیت امداد دانشجویی، مردمی امام علی )ع( یک سازمان مردم نهاد، مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی  1

رسانی به  با هدف شناخت و کاهش معضالت اجتماعی و نیز امداد1985ر سال است که د مردمی –دانشجویی 

محالت در اعضای این جمعیت غذا رسانی و آموزش  .شد تاسیس کودکان و زنان محروم از خدمات اجتماعی

 اند. های خود قرار داده و فقیرنشین شهر تهران در راس برنامه زا آسیب
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 های خانواده های آنان و هزینه تعداد افراد خانواده و نسبتـ 1

ها  مصاحبه شونده جبهه گرفتن ز به عنوان بیماری مطرح شد تا ازیماری افراد )اعتیاد نیبـ 2

 جلوگیری شود(

 و مراجعه به مراکز درمانی و تحت پوشش بیمه بودن

 وضعیت منزل، سالم و یا ناسالم بودن منزل مسکونی و تأسیسات و تسهیالت آنـ 9

 رتمبدا مهاجها و  بومی یا مهاجر بودن خانوادهـ 4

 

 های پژوهش یافته

های مورد مطالعه ساکن در  های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشترکی در میان خانواده ویژگی
 .ها در بررسی موضوع نابسامانی خانواده ضروری است محله سیروس وجود دارد که شناخت آن

 

  اجتماعی -های فرهنگی ویژگی
 ی ساکن محله سیروسها مه در میان خانوادههای فرهنگی مانند کتاب و روزنا میزان مصرف کاال
عالوه بر این امکان دسترسی به فضاهای با کاربری فرهنگی و فراعتی مانند  بسیار پایین است،

  .های ورزشی نیز در سطح محله وجود ندارد سینما، تئاتر، موزه و سالن
الت والدین سطح تحصیها پایین است. معموالً  سطح تحصیالت و آموزش در بیشتر خانواده

 داشتن مدرک دیپلم در بین والدین به این معنا .سواد هستند ابتدایی است یا اساسا بی میانسال،
سواد یا  والدین بی که آید به ندرت پیش می هستند. ت باالییتحصیالدارای ها   ست که آنا

به کنند.   ری گی ها را پی های تحصیلی آن و برنامه دهندسواد به تحصیالت فرزندانشان اهمیت  کم
زبان  مانند یادگیریبرنامه مدرسه   فوق های کالس مندی به مشارکت در طور مثال عالقه

 ای برای پسران و های فنی و حرفه زشدرآمدزایی مانند آمو های فراگیری مهارت، انگلیسی
در میان ورزشی  های کالسدر  شرکتهای اولیه برای دختران و  های دوزندگی و کمک آموزش

ها برای ادامه تحصیل در  خانواده ها از سوی خانواده دختر فرزندان ها بسیار پایین است، ادخانو
ها  این باور در بین بسیاری از خانوادهزیرا شوند،  و مراکز آموزش عالی تشویق نمی ها دانشگاه

 هایشان برایشان پس از ازدواج آموختهوفایده است  وجود دارد که ادامه تحصیل دخترانشان بی
 سودی ندارد. 

گیر، متعصب و مبادی آداب  از نظر انجام مناسک مذهبی بسیار سختساکنین محله سیروس 
های مذهبی تشکیل  هستند. جلسات گروهی متعددی در روزهای مختلف هفته و در مناسبت

ها  پردازند. در منازل بیشتر آن ذورات مینها افراد به خواندن ادعیه و ادای  که در آن شود می
شده و اشیایی با رنگ آبی تند برای  شده اسپند، سنگ نمک تزئین های نخ اشیایی همچون دانه
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زنی برای  گردانی، نخل گردانی و سینه  دور کردن چشم بد وجود دارد. مراسم مختلف علم
به های پخت غذا جهت خیرات و نذورات در محله  دیگ بار گذاشتنها،  عزاداری و قربانی کردن

های مورد بررسی  نکته قابل توجهی که در بسیاری از خانه شود. برگزار می صورت گسترده
 العباس ن امام علی )ع(، ابوالفضلتصاویری از ائمه شیعیان همچو قرار داشتن ،است  مشاهده شده

بدون مجوز هایی  ها و نوار کاست دیسکدرکنار ، 1“...وَإِن یَکَادُ”های  )ع( و امام حسین )ع( و قاب
 است. ها در بیشتر خانههای متولی رسمی  هاداز سوی ن

ها  هنه در خانه و مدرسه، بلکه در کوچ پذیری کودکان محله سیروس بخش مهمی از جامعه
سالگی اجازه داده  8تا  8سالگی و به دختران از سن  4گیرد. معموال به پسران از سن  صورت می

در جریان همین کودکان ها بگذرانند.  بچهشود تا ساعاتی از روز را در کوچه به بازی با سایر  می
پسران  گیرند، این محله را فرا میرایج در های جنسیتی خاص دختران و پسران  ها نقش بازی

ناهنجار رفتارهای  کودکان در کوچه. کنند تمرین میاعمال خشونت و دختران تحمل خشونت را 
ند خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، رفتارهایی مان ،بینند می یا خالف قانون افراد بزرگسال را

های  درگیری، فحاشی و افراده روابط و مسائل خصوصی سایر در حوز غیبت کردن، کنجکاوی

 فیزیکی.
های اخیر به تهران مهاجرت  های این منطقه مهاجر هستند و در سال بسیاری از خانواده

عنوان دارو و یا وسیله پذیرایی از ها استفاده از مواد مخدر به  اند. در فرهنگ بسیاری از آن کرده
دانند  ها دچار اعتیاد هستند و تقریباً همه می خانوادهاعضای مهمانان وجود دارد. همچنین بیشتر 

شان نیز مانند خودشان اعتیاد دارد. با وجود شورای حل اختالف محل، مردم هنوز  که همسایه
و دعوا به خصوص در معابر عمومی حل مشکالت خود را از طریق درگیری و راه انداختن مشاجره 

 کنند. می
های جلوگیری از بارداری متداول نیست از این رو شاهد  استفاده از لوازم و روش

به آموزش و  و ها نیست هایی با فرزندان زیاد هستیم که خانواده قادر به تأمین مخارج آن خانواده

 شود.  ها اهمیت داده نمی پرورش آن
 

 

 یهای اقتصاد ویژگی

                                                 
 .“وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَوَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَ ” آیه 2

ها وجود دارد و روی دیوار  است که به منظور دور کردن چشم بد معموالً در خانه این آیه یکی از آیات قرآن کریم

 .گیرد قرار می
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که  ه استهزار تومان بود 281های منطقه در زمان پژوهش حدود  میانگین درآمد بیشتر خانواده
ها را در  شود. بسیاری از پسران تابستان این مبلغ بسته به کار فرزندان خانواده کم یا زیاد می

نیز به ان هستند. بسیاری از زنان و دختر 1های بازار پادو کنند یا در مغازه ها دوزندگی می خیاطی
های لباس  تولیدی کارهایی نظیر دوزندگی درکارهایی مانند پاک کردن و خرد کردن سبزی و 

. با این حال درآمد کل خانواده بسیار کمتر از آن است که بتوان بخشی از آن را صرف پردازند می
در وال معمها تحت پوشش نظام بیمه کشور نیستند و  بیشتر خانواده کرد. اولیه نیازهایی غیر

از ، توان استفاده از خدمات درمانی را ندارند های مالی محدودیــت به دلیل بیمار شدنصورت 
ها در دراز مدت مزمن و گاه وخیم شده و فرد مبتال را به شدت درگیر  این رو بسیاری از بیماری

  کند. می
انداز  پسزندگی و های  هزینه پرداختایی ، تواندرآمد بسیار پایینها به سبب  بیشتر خانواده

در ، های متعدد از سایر افراد هستند و برای تامین مخارج ناگزیر از قرض گرفتن ندارندرا کردن 

 مقروض هستند.نتیجه همیشه به دیگران 
 

 اده چند خانوار از فضاهای مشترک: استف2تصویر 

 
 منبع: سمانه بهرامی

 

 

                                                 
 بایست تمامی دستورات صاحب مغازه را انجام دهد.  منظور از پادو همان شاگرد مغازه است که می 9
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  نابسامانی در خانواده کننده ایجادعوامل 

توان به چهار مقوله  میرا  شود میهای مورد مطالعه  نابسامانی خانوادهبروز که سبب  را عوامل

 فرهنگی و زیستی تقسیم بندی کرد. -شناختی، اقتصادی، اجتماعی  روان

 

 اجتماعی -شناختی عوامل روان

ی که دیگر تنها به منظور ا عاطفه و عشق از نیازهای مهم انسان است.با گسترش خانواده هسته

توانند همسر خود را بر اساس عالقه  گیرد، زن و مرد می لید مثل و تامین نیروی کار صورت نمیتو

مگر اینکه در آنچه برایشان  ،توانند یکدیگر را دوست داشته باشند انتخاب کنند. طرفین نمی

سلیقه باشند. وقتی عاطفه جاری باشد، حس احترام، اعتماد  آور است هم دوست داشتنی یا نفرت

شناختی  روان توان در ذیل عوامل  ها را می اطمینان را نیز به دنبال خواهد داشت و همه اینو 

، مناسبات و روابط کنند با یکدیگر زندگی می ی که با عشقشوهرخانواده مطرح کرد. زن و 

از زندگی با همدیگر راضی هستند، حس اعتمادشان را به  کنند، عاطفی با هم برقرار می

های آتی در  ای تشکیل دهند که از ایجاد آسیب توانند خانواده می و کنند تقل میفرزندانشان من

ترین افراد نسبت به خود  فرزندان باید پدر و مادر را صمیمیهمچنین . جامعه جلوگیری کند

ها رابطه صمیمی  توانند با آن نمیباشند فرزندان  تندخوبدانند. اگر پدر و مادر افرادی عصبانی و 

و  ها در میان بگذارند و مشکالت خود را با آن ها بگویند سایل خصوصی خود را به آنم داشته و

ایجاد صمیمیت  . الزمهها به افراد بیگانه و غیرقابل اطمینان پناه ببرند شود که آن این سبب می

یا تنفر یکی  توجهی و عالقگی، بی ، و بیوجود تفاهم و عالقه بین والدین است در محیط خانواده،

ای که میان اعضای آن  بدون شک در خانواده کند. طرفین یا هر دو، بنیان خانواده را تخریب می از

افتد و احتمال بروز  انس و الفت برقرار نباشد، سالمت روانی و جسمانی اعضا به خطر می

 (. 88: 1984)حقانی زنجانی، یابد های عاطفی و رفتاری در کودکان افزایش می ناهنجاری

های مورد مطالعه  تفاهم و در نتیجه احترام و اعتماد متقابل در غالب خانواده حس عالقه و

تحقیر و  روابط همسران عمدتا بر اساسرنگ بود و  بین زوجین یا وجود نداشت و یا بسیار کم

این  انجامید. مینیز به دعوا و مشاجره  که در موارد متعددی بود،  شکل گرفته نارضایتی از یکدیگر

 کند. و هم برای فرزندان ایجاد می همسرانزا مشکالت زیادی هم برای  قوه آسیبوضعیت بال

 
ای که به  های مورد بررسی، به شدت دچار منازعه و مشاجره بودند )به گونه یکی از خانواده”

ترک منزل از سوی پدر خانواده برای مدت طوالنی )حدود یک سال( منجر شده بود. وی قبل از 

ا به طالق تهدید کرده بود اما پس از مدتی که متوجه مراحل قانونی ترک منزل، همسرش ر
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شان را پاره کرده و دور ریخته بود و بدین ترتیب به  نامه طالق و زمان طوالنی آن شده بود، عقد

 (.1)بر اساس مصاحبه، خانواده شماره  “تصور خود همسر را طالق داده بود
 

ای که حتی تولد  ن مشاجره وجود دارد به گونهها، دائما بین زوجی در یکی از خانواده”

جا درآمده نیز  های بی هایشان که دیگر به صورت دخالت های خانواده فرزندانشان و یا پا درمیانی

کند. شوهر فردی شکاک است. او خود در دورۀ قبل از ازدواجش  کمکی به حل این مشکل نمی

کرد همسرش نیز همین  ازدواج فکر می به کارهای خالف عرف و قانون دست زده بود و پس از

آمد و در مجالس عیش و عشرت به مصرف مواد مخدر  های متوالی به منزل نمی گونه است. شب

کرد و او را مورد  گشت، همسرش را با القاب زننده صدا می پرداخت. زمانی که به منزل باز می می

کردند و  از عروسشان دفاع میهای والدین خودش را که  داد و حتی حرف ضرب و شتم قرار می

کرد. این وضعیت همچنان در این خانواده وجود  قبول نمی را دادند گناهی وی شهادت می بر بی

)مصاحبه و مشاهده  “شود دارد و اثر روانی آن به شدت در فرزندان این خانواده دیده می

 (.8و  8های شماره  مستقیم، خانواده

 

کند که  دهد، زن احساس می القه اش را نشان میوقتی مردی به همسرش احساسات و ع

و عشق برآورده  به محبت، یعنی نیاز اولیه یک خانوادهکند و اینجا نیاز  کسی به او توجه می

کنند.  دهد که طرفین پیام همدیگر را دریافت و درک می ه نشان مینشود. برخورد همدال می

ای است که تکرارش  نی است و این چرخهواکنش طبیعی افراد در مقابل محبت و احترام، قدردا

شود. از این رو چنانچه افراد نشان دهند که به  سبب جلوگیری از ایجاد مسائل و مشکالت می

گذارند زمینه بروز نابسامانی در  همسرشان عالقمندند و او را درک کرده و به وی احترام می

  یابد. خانواده کاهش می

نابسامانی خانواده، احتمال طالق است. طالق را شاید  یکی دیگر از عوامل روانی دخیل در

مهری کشانده  مهری بنا شده یا پیوندی که به بی که از ابتدا بر بینامید بتوان گسستن پیوندی 

. مطرح شدن طالق و وجود احتمال طالق در یک خانواده، به هر دلیلی هم مشکالت است شده

زمینه اعمال خشونت و زور را در خانواده فراهم کند، هم  شناختی در خانواده ایجاد می روان

 شود. سازد و هم به شدت سبب تخریب روحیه فرزندان خانواده می می

عالوه بر عدم  دهند. های بسیاری هستند که احتمال وقوع طالق را افزایش می درگیری

قوع تر بدان پرداختیم، توقعات بیجای اعضا از یکدیگر چه بسا سبب ودرک و تفاهم که پیش

های سنی و  ه بشود. این موضوع ناشی از تفاوتدرگیری و مشاجره و حتی خشونت در خانواد

  .تحصیلی و یا زیاده خواهی یکی از طرفین است
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شده که روابطشان مبتنی بر احترام متقابل و عشق نبود،  های بررسی در مقابل بیشتر خانواده”

شدید مالی و جسمی شوهر، از درون  رغم مشکالت بسیار یک خانواده وجود داشت که علی

بسیار محکم بنا شده بود و به صورتی بود که وی در بستر بیماری بود و همسرش مسئولیت 

تأمین مخارج را بر عهده داشت اما هیچ گاه احترام متقابل بین این دو از بین نرفته بود و عشق 

های مالی  ه با وجود محدودیتشان نسبت به فرزندانشان کم نشد. فرزندان این خانواد و عالقه

)مشاهده مستقیم و مصاحبه، خانواده  “اند همواره از نعمت دوست داشته شدن برخوردار بوده

 .(2شماره 

  

توان مشاهده کرد.  های )مورد بررسی( این محله می مشاجره و منازعه را در بیشتر خانواده

معموالً منجر به و  مشابهی دارد افتد اما نتایج کمابیش مشاجره به دالیل مختلفی اتفاق می

شود. بیشترین سهم آسیب دیدگی نیز متوجه  تهدید به طالق منجر می احتمال طالق، طالق و یا

  خانواده است. فرزندان

  
هایی است که در جریان  ای از آسیب های مورد بررسی نمونه وضعیت فرزندان یکی خانواد”

ها و تهدید به طالق و  . به خاطر شدت درگیریشود های خانوادگی متوجه فرزندان می خشونت

فعالی شده است و به هیچ عنوان آرامش ندارد. فرزند  های مداوم، دختر هفت ساله دچار بیش قهر

زند، توانایی  پسر دو سال و نیمه خانواده معموالً در طی روز بیشتر از دو یا سه کلمه حرف نمی

تواند او را برانگیخته و  کند. هیچ چیز نمی شتر نگاه مییادگیری اشعار ساده کودکانه را ندارد و بی

صدا است و این در حالی است که تارهای  های او نیز بی یا ترغیب به صحبت کند. حتی خنده

های والدین همواره با سر و صدای  صوتی او سالم است ولی میلی به حرف زدن ندارد. درگیری

در برابر چشمان فرزندان کرده است و گاهی نیز  زیاد بوده است، پدر اقدام به کتک زدن مادر

دهد، پسر خانواده در مواجه با این شرایط خانوادگی تمایل به  کودکانش را مورد هجوم قرار می

زنید کامالً  صحبت کردن را از دست داده است و دوست ندارد حرف بزند. وقتی با او حرف می

دهد اما خودش بیشتر با  به او امر کنید انجام میشود و یا اگر از او چیزی بخواهید یا  متوجه می

)مصاحبه و  “کند گیرد منظورش را منتقل می هایی که به خود می طرز نگاهش و یا ژست

 (.4مشاهده مشارکتی، خانواده شماره 

 

توجهی زوجین به یکدیگر یکی از عوامل موثر در تمایل افراد به پایان دادن زندگی  بی

بیکاری، فقر، ولخرجی، سطح پایین سواد، لف دیگری مانند عوامل مختو  مشترک است

های قومی، نازایی و عقیمی، وضعیت  های مذهبی، تفاوت های فرهنگی طرفین، تفاوت اختالف

در  دخالت اقوام و آشنایان و چهره و بدن و مسائل مربوط به سالمتی، اعتیاد، مشکالت جنسی
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شناختی  در ذیل عوامل روانگیرند.  قرار میتی ذیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیس

توان به سه مورد دیگر نیز اشاره نمود. مورد اول عدم حمایت خانواده توسط اقوام و آشنایان،  می

 شدگی در زمینه نقشی است.  های زناشویی و مورد سوم غرق زدگی مورد دوم دل

 
انواده از جمله رفتار بد او و بعد از ها به خاطر مشکالت ناشی از اعتیاد پدر خ یکی از خانواده”

ها سرانجام تصمیم به ترک وی گرفتند.  های ممکن و نتیجه نگرفتن از آن حل امتحان همه راه

ها را تشویق به رجعت )نزد پدر( کردند، اما پس  اقوام مادر خانواده پس از آگاهی از این اقدام آن

دند مشکالت ترک کردن پدر و زندگی بدون مرد ها را جزم دی اثر و عزم آن از اینکه تشویق را بی

ها در  آبرویی آن ها را تهدید کردند که چون این وضعیت باعث بی را مطرح کردند و در نهایت آن

کنند. افراد این خانواده با  ها قطع می شود ارتباط خود را با آن مقابل سایر اقوام و آشنایان می

اند تا پدر معتاد و بدرفتار را  ل هنوز حاضر نشدهسا 4وجود مشکالت گوناگون و پس از گذشت 

های عاطفی و معنوی  آورند که اگر تنها از حمایت در خانواده بپذیرند. اما همواره به یاد می

ها و مشکالت زندگی این  توانستند بر دشواری می تر  شدند راحت خویشان خود بهره مند می

 (.21)مصاحبه، خانواده شماره  “چنینی غلبه کنند

 

نهند، انتظار دارند که  زمانی که زن و شوهر جوانی پایه زندگی مشترک خود را بنا می

ی طرفین، اقوام درجه یک و دو و اقوام دورتر و سرانجام آشنایان از نظر معنوی و روانی ها خانواده

ه ها با ازدواجی که صورت گرفت چنانچه خانواده دختر یا پسر یا هر دو آن ها باشند. حامی آن

یابد.  مخالف باشند احتمال ایجاد مسئله و نابسامانی در خانواده جدید افزایش می است،

اما بهتر از  ،اعتنایی بستگان درجه اول نسبت به خانواده جدید و زوج جوان تاثیر منفی دارد بی

ها در زندگی زوج جوان دخالت  های طرفین یا هر دو آن وضعیتی است که در آن یکی از خانواده

ها به  تواند شرایط دشواری را برای زندگی ان دخالت در روابط خصوصی میان زوجین می کنند. می

 .وجود بیاورد

 
های زوجین بود که زمینه  جای خانواده های بی یکی از مشکالت بزرگ این خانواده دخالت”

ها را  آننالید و  شوهر خود می آورد و زن از مادر و خواهر مشاجره بین زن و شوهر را پدید می

نامید و شوهر نیز از مادر زن خود به شدت ناراضی و معتقد بود او به دختر  بیارِ معرکه می آتیش

 (.4)مصاحبه، خانواده شمارۀ  “دهد که چگونه آرامش را از شوهرش سلب کند خود یاد می

 

زدگی زناشویی به معنای دلسردی  دل های زناشویی مربوط است. زدگی مورد دوم، به دل

هایشان ناشی  نی و عاطفی زن یا شوهر یا هر دو است که از عدم تناسب بین توقعات و واقعیتروا
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ها در  مسائل و مشکالت آن دانند ریشه چه بسیارند زنان و شوهرانی که خود نیز میشود.  می

زدگی زناشویی عمدتا ناشی از مشکالت جسمانی،  زدگی زناشویی آنان از یکدیگر است. دل دل

و مشاجرات طرفین  ها سی و عدم اطالع کافی از نیازهای جنسی طرفین و یا درگیریمشکالت جن

  .(112: 1954)ادیب راد،  با یکدیگر است

 

ها  زدگی زن این خانواده از برقراری روابط زناشویی با همسرش، مشاجرات روزانه آن دلیل دل”

ن است که از برقراری رابطه های شوهرش ای کرد تنها حربه او در برابر حرف بود. زن احساس می

کرد  زناشویی خودداری کند. در مقابل عدم تمکین او، مرد نیز اقدام به کتک زدن بیشتر وی می

چنین از خودخواهی همسرش صحبت و اظهار  تا زن دست از مخالفت و لجاجت بردارد. او هم

دهد. او حتی حاضر نبود در مورد  اهمیت نمی های او در ارتباطشان کرد همسرش به نیاز می

)مصاحبه، خانواده  “دانست نیازهایش با همسرش صحبت کند و این امر را بسیار وقیحانه می

 .(8شماره 

 

نابسامانی خانواده منتهی گردد،  بهتواند  میاجتماعی دیگری که  -شناختی روانعامل 

است. این وضعیت در مورد زنان ممکن  مسئله غرق شدن زن و یا مرد در یک زمینه نقشی خاص

است پس از تولد فرزند و یا فرزندان خانواده پیش آید. در این حالت زن تمام وقت یا بیشتر وقت 

)سگالن،  شود کند و از توجه و رسیدگی به همسر خود غافل می خود را برای فرزندانش صرف می

1981 :258 .) 

 
مادری خود غرق شده بود. او دیگر حتی همسر ها به شدت درنقش  مادر یکی از خانواده”

ها، رفتارها و به طور  شوهرش نبود بلکه تنها مادر فرزندانش بود. تمام حرکات، محتوای حرف

اش به چهار فرزندش مخصوصاً کودک بیمارش اختصاص یافته بود. وی  کلی برنامه ی زندگی

ندگی را از خود سلب کرده فرصت خرید کردن برای خودش، استراحت کردن و لذت بردن از ز

گرفت که فراتر از حد وظیفه و از سر  بود. هویت او در وجود فرزندانش و انجام کارهایی شکل می

 (.9)مشاهده مشارکتی، خانواده شمارۀ  “داد ها انجام می لطف برای آن

 
نمونه دوم این وضعیت مادری بود که پس از فوت همسرش همچنان نقش زن عزادار را حفظ ”

بود. آراستگی ظاهری خود را از دست داده بود. برای رسیدگی به وضع روحی فرزندانش   دهکر

کردند. کمتر در بین مردم  داد و این فرزندان او بودند که از او مراقبت می کاری صورت نمی

شد و همواره لبخند محزون زنی بیوه را بر لب داشت. دنیا پس از فوت همسرش برای  حاضر می

تواند یک مادر  اش پایان یافته است اما هنوز می ه بود و متوجه نبود که نقش همسریاو تمام شد
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 خانواده شماره )مشاهده و مصاحبه، “های دیگری در اجتماع کسب کند باشد و یا حتی نقش

22). 

 

سگالن معتقد است در دنیای معاصر پیچیدگی فزاینده روابط مربوط به حضور فرزندان 

کند که ورود فرزندان توقعاتی را  شود. وی همچنین اشاره می م زوجین میعامل اختالل در تفاه

  (.258 ،1981شود )سگالن، آورد که به تعمیق شکاف بین زوجین منجر می در پی می
توجهی به همسر را به دنبال  تواند عالوه بر اینکه بی غرق شدن در یک زمینه نقشی، می

در بر داشته باشد که به شکلی دیگر به خانواده  نسبت به خودش را نیز توجهی فرد دارد، بی

دهد در نهایت دچار  خودش نیز اهمیت نمیزند. فردی که به به نیازهای بدنی و روانی  آسیب می

شود. نمونه دیگر این وضعیت زمانی است که پدر در شغل خود  مشکالت جسمی و روحی می

دهد و همسر و فرزندانش  ف خود قرار میشود و تنها تأمین نیازهای مادی خانواده را هد غرق می

سازد. سگالن در کتاب  ها محروم می را از دیدن خودش و خودش را از بودن در کنار آن

 :گوید شناسی تاریخی خانواده در این باره می جامعه

 
مندی درونی زوجین تحت تأثیر عامل فرزند نیز هست. روابط زن و شوهر با وجود  رضایت”

شود، شوهر به طور کامل به مسائل شغلی خود مشغول است و زن در دریایی  فرزند دگرگون می

یابد.  مندی آن دو روندی نزولی می شود، رضایت از توقعات گوناگونی که از وی دارند، غرق می

 (.254: 1981)سگالن، “کنند زنان بیش از مردان این نارضایتی را احساس می

 
انی شب یک شرکت را بدست آورد، بیشتر ساعات وقتی مرد این خانواده توانست شغل نگهب”

روز مشغول استراحت بود. دقیقاً زمانی که همسرش برای مشورت درمورد وضعیت فرزندانشان 

شد زن برای کار خارج از خانه بود و بسیاری از  به او نیاز داشت او خواب بود و وقتی بیدار می

دشان با همدیگر صحبت کنند ولی خیلی دانستند باید در مور مسایل وجود داشت که هر دو می

ها را  آمد که اقوام آن افتاد که شرایط صحبت کردنشان فراهم شود. کمتر پیش می کم اتفاق می

های  با یکدیگر ببینند. دربسیاری از موارد زن به تنهایی در مورد وضعیت تحصیلی و برنامه

ا نداشت یا به اختصار مطلع ه گرفت و شوهر هیچ اطالعی از آن مدرسه فرزندانش تصمیم می

 .(2مصاحبه، خانواده شماره ) “شد می
 

 عوامل اقتصادی 

مشکالت اقتصادی از دو  های مورد بررسی مشکالت اقتصادی متعددی دارند. بسیاری از خانواده

مسئولیتی  ترین عامل درونی بی عوامل درونی و عوامل بیرونی. مهم: گیرد دسته از عوامل نشات می
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ست. در چنین شرایطی سرپرست خانواده )طبق عرف مرد( سالم و انواده و بیکاری سرپرست خا

زند و با شکایت از شرایط  پذیری از کار کردن سرباز می توانمند است، اما به دلیل فقدان مسئولیت

ناپذیری خود است. خانواده او دچار فقر  سخت بیکاری به دنبال منحرف کردن اذهان از مسئولیت

توان شناخت و مصرف کاالهای فرهنگی در ، اقتصادی های  محدودیتعلت  تیجه بهدر ناست و 

های اقتصادی یک خانواده با تجدید  بسیاری از محدودیتیابد.  میان اعضای خانواده کاهش می

  اش قابل رفع شدن هستند. نظر سرپرست خانواده در شرایط شغلی

 
زندگی مشترکش و داشتن دو فرزند هیچ  سرپرست این خانواده با وجود گذشتن هفده سال از”

اش را  های اقتصادی خانواده کار ثابتی ندارد. او در گذشته شغل خود را رها کرده و محدودیت

زند. فقط گاهی که همسرش  نامد و برای فرزندانش از قناعت حرف می افراط در خرج کردن می

واد مخدر ندارد، به حمل بار با شود و قادر به کار کردن نیست یا پولی برای خرید م مریض می

مسئولیت است که از کار کردن سر باز  پردازد. او نمونه کامل یک سرپرست بی موتور در بازار می

 (.5)مصاحبه، خانواده شماره  “زند می

 

شود. منظور از  سبب ایجاد مشکالت اقتصادی در خانواده می مورد با ولخرجی های بی هزینه

ریزی غلط است.  های خانواده و یا برنامه ریزی برای درآمدها و هزینه برنامهولخرجی در اینجا، نبود 

های خانواده از درآمد آن  شود. وقتی هزینه این موضوع گاه سبب توالی فقر در یک خانواده می

شوند، ممکن است تنش در روابط میان  رود و زن و شوهر با فشار اقتصادی روبرو می باالتر می

اش و مرد زن خود را برای پرتوقعیش  بد. زن شوهر خود را برای درآمد ناکافییا ها افزایش  آن

، چه بسا در سنین باالتر با الگوبرداری از ها هستند داند. فرزندان که شاهد این اختالف مقصر می

های خود بزنند و سبب توالی فقر شوند.  خانواده خود، دست به تکرار رفتارهای مشابه در خانواده

هایی را نیز که دچار  ورم موجود در جامعه را نیز در نظر بگیریم، چه بسا که تورم خانوادهچنانچه ت

زدگی و نابسامانی بکشاند و این دقیقاً به  مشکل بیکاری و یا ولخرجی نیستند به ورطه آسیب

شود. در صورتی که شرایط اقتصادی دولت در وضعیت مناسبی نبوده و  عوامل بیرونی مربوط می

ها با وضعیت عدم کفایت درآمد برای تامین نیازهای  رم باال و رو به افزایش باشد، خانوادهنرخ تو

های حمایتی و رفاه اجتماعی و عدم برخورداری از  مندی از بیمه افراد خانواده، عدم بهره

شوند. با وجود نهادهایی مثل بهزیستی، وزارت کار و رفاه اجتماعی  های زندگی مواجه می حداقل

هایی که به شدت دچار مشکالت اقتصادی هستند و در  یته امداد هنوز هستند خانوادهو کم

 برند. وضعیت نابسامانی به سر می
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هایی با  ها به مراکز خصوصی و دولتی که کارکردشان ارائه خدمات به خانواده مراجعه خانواده”

تدا بایست معلوم شود که ها ندارد. در اب موقعیت شکننده اقتصادی است، فایدۀ چندانی برای آن

ها در لیست طوالنی انتظار  ها به حد کافی از نظر مادی نیازمند هستند و سپس آن این خانواده

ها نیازمند اقدامات  است که بسیاری از آن  گیرند تا وضعیتشان بررسی شود. این در حالی قرار می

گفته شد باید لوازم بازی موجود ها به بهزیستی، به او  فوری هستند. در مراجعه یکی از خانواده

در محوطه را رنگ بزند تا به او لوازم کار برای درست کردن ترشی داده شود و سپس اگر بتوانند 

شود و گاهی تا آستانۀ مرگ پیش  کنند که دچار تشنج می ساله او می 4کاری برای بیمه فرزند 

و مصاحبه با سایر  11و 9، 8های  ه)مشاهده مشارکتی با خانواد “رود و داروهای او گران است می

 ها(. خانواده

 فرهنگی -عوامل اجتماعی

گذاری  کند و اخالق فرزندان درون خانواده پایه خانواده، فرد را با زندگی و فرهنگ جامعه آشنا می

کند و در خانه با قوانین خانواده و قوانین درون  رفتار والدینش را مشاهده می کودک شود. می

ی ثشود. خانواده میراث اجتماعی کودکان است، اما یک خانواده متزلزل چه میرا یجامعه آشنا م

 (. 1982: 8)فرجاد، برای فرزندانش داشته باشد تواند  می
 

خانواده دچار وضعیت بد اقتصادی و سالمتی است. پدر معتاد و بیکار است و مادر از کار کردن ”

صله کافی برای فرزندانشان ندارند. در نتیجه در منازل دیگران خسته است. هیچ کدام وقت و حو

بهره بودند، مایل به برقراری ارتباط با  های ارتباطی بی ها از مهارت ن دو دختر نوجوان آ

زدند و معموالً به جای جواب سالم سکوت  دوستانشان در مدرسه نبودند، بسیار کم حرف می

)مشاهده  “های ارتباطی کرده است ها را دچار ضعف مهارت کردند. فقر اقتصادی این بچه می

 (.14مشارکتی و مصاحبه، خانواده 

 

های خانوادگی ذکر  در حوزه اجتماعی و فرهنگی برای تعارضتوان  را میعوامل زیادی 

های مذهبی، میزان گرایش به  توانیم از تفاوت می کرد. اگر مذهب را جزو فرهنگ در نظر بگیریم،

رشد تقدیرگرایی به نقشی  مذهبی سخن به میان آوریم. در اثر خرافه و میزان پایبندی به مناسک

شود و شرایط نابسامان تحت عنوان  توجهی می که تالش و اراده در سرنوشت انسان دارد کم

های  گیرد. برداشت شود. در نتیجه تالشی برای رفع نابسامانی صورت نمی سرنوشت پذیرفته می

زنان خانواده بیشتر در  زند. ه این وضعیت دامان میغلط از متون دینی و برخی مجالس مذهبی ب

 . (28: 1952)رفیعی، معرض خطر تقدیرگرایی قرار دارند
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فرزند دختر و پسر،  8سالگی بودند و با وجود داشتن  98و  84پدر و مادر این خانواده در سن ”

مادر در حین  مجدداً اقدام به داشتن فرزند کرده بودند. تغذیه نامناسب و عدم سالمت روانی

های پزشکی سبب شده بود تا این بچه بدون  بارداری و سن باالی پدر و اهمیت ندادن به مراقبت

داشتن هیچ سابقه ارثی در خانواده، فلج به دنیا بیاید. این در حالی بود که پدر خانواده معتقد 

ن مادر و ها است. همچنی بود این بچه و وضعیت او خواست خداوند است و این سرنوشت آن

دختران بزرگ این خانواده نیز به جای مراجعه به پزشک برای درمان او، سعی داشتند با دود 

کردن اسپند و آویختن نظر قربانی و مهره مار به گردن بچه، چشم بد را از او دور کنند و در 

 )مشاهده و مصاحبه، خانواده شماره “خواستند مراسم مختلف مذهبی شفای او را از خدا می

23) 

  
برند. پدر خانواده دچار سکته قلبی و مغزی شده  این خانواده در وضعیت بد مالی به سر می”

زند. خانواده اصالتاً  است و مادر سن باالیی دارد و پسر بزرگ خانواده نیز از کار کردن سر باز می

شتند، رغم اینکه هیچ درآمدی ندا سال است در ایران ساکن هستند. علی 98عراقی است ولی 

 “بهره نماند کردند تا او از ثواب این سفر زیارتی بی برای سفر دخترشان به نجف هر کاری می

 ( 11)مصاحبه و مشاهده، خانواده شماره 

 

شوند از جمله تفاوت در  سبب ایجاد مشکالت خانوادگی می نیز دیگری عوامل فرهنگی

(، فقر فرهنگی هر یک از زوجین یا های قومی یا اقلیمی)شهری/ روستایی نگاه به زندگی، تفاوت

های اقلیمی  قومی یا تفاوتهای  تفاوتو تفاوت در سطح سواد.  فقر فرهنگی خانواده به طور کلی

رشد های فرهنگی مختلف  زمینه درترین عوامل نابسامانی خانواده است. افرادی که  از جمله مهم

ای نیست که بتوان به  اوت فرهنگی مسألهاند. تف پذیر شده های گوناگونی جامعه ، به روشاند کرده

شود.  تفاوت فرهنگی می راحتی از کنار آن گذشت. حتی شرایط محیطی هم سبب ایجاد تغییر و

برای مثال شیوه زندگی و رفتار مردم نواحی کویری ایران مثل یزد و کرمان با مردم شمال کشور 

 یا مردم مشهد و تبریز متفاوت است. 

  
رانی نبود ولی در تهران به دنیا آمده بود و در هنگام دعوا همسرش را که در شوهر اصالتاً ته”

کرد. او برخورد بسیار بدی با این مسأله داشت و  شهرستان به دنیا آمده بود دهاتی خطاب می

ای دائمی  ساز کدورت و مشاجره دانست و این زمینه کالس می خود را باکالس و همسرش را بی

 .(8)مصاحبه، خانواده شماره  “بود  ها شده بین آن

 

در جریان  فرهنگی یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی که سرمایه

باعث آید و  در فرد پدید میهای رسمی از طریق پرورش خانوادگی و آموزش اجتماعی شدن و
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های دلخواه را در نششود فرد بتواند خود را از الزامات ساختاری زندگی روزمره جدا کند وگزیمی

وجود منابع فرهنگی در  ،تحصیالتاین نوع سرمایه با  (.38: همان) ی فرهنگ انجام دهدعرصه

 ای خانه، میزان و نوع مصرف فرهنگی )میزان مطالعه و نوع منابع مطالعاتی( و نوع مصرف رسانه

 (. 825: 1984بستگی دارد )ریتزر،  )موسیقی، فیلم(

جزو آن دسته از عواملی است که حتی بیشتر از عوامل اقتصادی فرهنگی  سرمایه فقدان

ترین نکته این است که به فرزندان  کند و مهم خانواده را دچار نابسامانی، تزلزل و آسیب می

سازی مثبت برای فرزندان،  جه به تحصیالت، عدم توجه به الگوکند. عدم تو خانواده آسیب وارد می

کننده مروج  استفاده از وسایل سرگرم هنگی آموزنده و ارزشمند،عدم توجه به مصرف کاالهای فر

محرومیت از خشونت و تبعیض جنسی، تعصب فرهنگی و ذهنیت بسته تنها معدودی از اثرات 

های  رود افراد ارزش ها، انتظار می در فرایند اجتماعی شدن و فراگیری نقشاین نوع سرمایه است. 

سواد  سواد یا کم چنانچه والدین خود بیرا نیز فرا گیرند.  های فرهنگی فرهنگی شایسته و مهارت

و این یک دور  شود خانواده به هر دلیلی دچار نابسامانی باشد، این فرآیند مختل می باشند و یا

 آورد. تسلسلی از نابسامانی را در خانواده به وجود می

ها مایل بود در آینده  آن دو خواهر نوجوان این خانواده موقعیت قابل توجهی داشتند. یکی از”

تر که تمایل و  خواست به استخدام پلیس در بیاید. خواهر بزرگ آرایشگر شود و دیگری می

های تئاتر و  خواند و دوست داشت در کالس های مختلف می استعداد آرایشگری داشت کتاب

هدر گفت که وقتش را  کرد و می ترش او را مسخره می ورزشی شرکت کند ولی خواهر کوچک

های مدرسه کتاب دیگری نخوانده بود و اگر  سال عمر خود هرگز جز کتاب 18دهد. او در  می

کرد و این را هدر دادن پول  پسند می  آورد صرف خرید مجالت عامه هم گاهی پولی به دست می

 ( 9)مشاهده مشارکتی و مصاحبه، خانواده شماره  “دانست و وقت نمی

 

های فرهنگی الزم برای زندگی آینده  نگی و آموزش مهارتمشکل انتقال نظام ارزشی فره

های الزم را  آموزشدر این زمینه  والدین. معموال داشتوجود  شده ی بررسیها در بیشتر خانواده

از دیگران )مددکاران اجتماعی، مربیان پرورشی مدارس و مشاوران( برای  و به ندرت اند ندیده

ها اهمیتی به آموزش  د. آنخواهن میفرزندانشان کمک  های فرهنگی و اجتماعی مهارت ارتقای

گیرد،  های مختلف بر عهده می های مختلفی که یک انسان در محیط دادن فرزندانشان برای نقش

فرزندانشان اهمیت  دهند چون یا خودشان آگاهی بسیار کمی در این زمینه دارند یا به آینده نمی

 باید خود همه چیز را تجربه کنند و یاد بگیرند. که فرزندانشان  کنند میدهند و فکر  نمی
خورد. و هیچ اهمیتی برای تحصیل  مادر این خانواده معتقد بود که درس به درد زندگی نمی”

درس افتاده، پس از گذشت یک سال هنوز هم  3فرزندانش قائل نبود. پسر بزرگ وی با وجود 
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ساله خود را شوهر  14ایل داشت که دختر دانشگاهی برسد. مادر تم بود به دوره پیش نتوانسته 

گیرد. وضعیت تحصیلی پسر  کرد که فرصت تحصیل را از فرزندش می دهد و اصالً فکر نمی

کند، او هنوز  ای بود که با وجود اینکه در مقطع راهنمایی تحصیل می کوچک او نیز به گونه

)مصاحبه و مشاهده  “سواد است جدول ضرب سوم دبستان را حفظ نیست. خود این زن نیز بی

 (.11مشارکتی، خانواده شماره 

 

های مهم اجتماعی هر  در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن کودکان و فراگیری نقش

شان  های دلخواه شده جامعه به هدف های تایید دلیلی محدود و یا مختل شود، و افراد نتوانند از راه

داشته باشند و این را از طریق معارضه  دست یابند ممکن است رویکرد منفی نسبت به خودشان

افتاده بیان کنند. با این همه چه بسا افرادی که دچار این وضعیت و این  با هنجارهای جا

توان  ها را نمی . در واقع انسانمحرومیت هستند، شکل جدید و خاصی از فرهنگ را به وجود آورند

به روش خودشان با  اند اعی نشدههایی که به درستی اجتم تماما منفعل دانست، حتی انسان

رغم اینکه بخشی از  سازند، در نتیجه علی آیند و اهداف خاصی برای خود می مسایل کنار می

کنند و  اند، از تجارب خود نیز استفاده می در ابعاد مختلف فرا گرفتهرا محتوای فرهنگ شان 

همواره باید در نظر داشت که  سازند. با وجود پویا بودن این روند، ی فرهنگی جدیدی میها قالب

  (418: 1952)بیتس و پالگ،  این قالب فرهنگی جدید با فرهنگ غالب متفاوت است

 

 جسمانی / عوامل زیستی

توان  شناسی و زیستی بررسی کرد. زیرا معتاد را هم می بعد جامعه دو توان از مسأله اعتیاد را می

 . بعد قرار داردیک مجرم و هم یک بیمار تلقی کرد؛ پس در هر دو 

اعتیاد عبارت است از حالتی که شخص هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، به ماده یا 

، احتیاج شدید جسمی به مصرف آن دارد و قادر نیست با میل و کند میدارویی وابستگی پیدا 

اثر  های بدن و ماده مخدر، به علت نفوذ در سلولاراده آن را ترک کند. در وابستگی جسمانی، 

مواد به مثابه آن است که یکی  و قطع شود میی بدن ها شیمیایی آن باعث وابستگی و نیاز سلول

از مواد حیاتی سلول را به آن نرسانیم. به همین جهت ترک مواد مخدر بدون جانشین کردن ماده 

  شود. دیگری )دارو( موجب اختالل در کارکرد بدن می

قبول اکثریت جامعه سرپیچی کند. اگر عدم مجرم کسی است که از هنجارهای مورد 

کننده مواد مخدر، مجرم محسوب  مصرف ماده مخدر هنجار مقبول اکثریت باشد، پس مصرف

 شود.  می
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در ایران : ماده پانزده آمده است ،18/5/83در قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر، مصوب 

شود و مجرم  رد بیمار محسوب میشود ولی پس از شروع دوره درمان، ف اعتیاد جرم محسوب می

 .نیست

شود. یکی از دالیل مهم گسترش اعتیاد   مسأله اعتیاد و خطرات آن بایستی جدی گرفته

ساز اعتیاد شامل سه  های الزم است. عوامل زمینه انگاری در زمینه انتقال اطالعات و آموزش سهل

نابسامانی تر به عنوان عوامل یشو عواملی را که پ شود دسته عوامل فردی، محیطی و اجتماعی می

ای متقابل  گیرد. به عبارت دیگر بین نابسامانی خانواده و اعتیاد رابطه میخانواده ذکر شد، در بر

شود و از طرف دیگر هر نوع نابسامانی در  وجود دارد. از طرفی اعتیاد سبب نابسامانی خانواده می

عتیاد شود. در واقع نابسامانی خانواده تواند مسبب و زمینه ساز ایجاد ا محیط خانواده می

ست که هوشیاری و آگاهی اعضای ا  دهد و این در حالی آمیز را افزایش می های مخاطره موقعیت

خانواده به خصوص والدین در مورد فرزندان و همسران در مورد یکدیگر احتمال اعتیاد و خطر 

 .(98: 1955)آقابخشی، دهد مصرف مواد مخدر را کاهش می

از عوامل فردی )مثل عالقه به  بیشتر ازشده  ی بررسیها کل اعتیاد در بین خانوادهمش

های روانی و مشکالت جسمانی( مربوط به عوامل محیطی است.  تجربه مصرف مواد، ناراحتی

. وجود مراکز تهیه و توزیع مواد استمصرف مواد  ساز زمینهتا حد زیادی  سیروس محلهشرایط 

دقیقه از منزل معتاد، قیمت کم مواد )برای مثال قیمت  18تا  8بین  مخدر در فاصله زمانی

تومان کمتر از سایر مواد مخدر است(، تشویق دوستان معتاد به  1811تا  1111کراک حدود 

 هستند.ساز مصرف مواد  مصرف مجدد پس از اقدام به ترک فقط تعدادی از عوامل محیطی زمینه

 
که پس از مدتی دچار اعتیاد شد ولی  شد یز محسوب میمادر این خانواده، سرپرست آن ن”

اش مناسب نیست و  گفت فقط چون وضعیت سالمتی حاضر به قبول اعتیاد خود نبود و می

داروهای پزشک مفید نبوده، مجبور به مصرف شیره و تریاک است. قیمت پایین مواد مخدر و 

مشاهده و مصاحبه، خانواده ) “سهولت دسترسی و خرید نیز در اعتیاد وی موثر بوده است

 .(1شماره 

 
ماه اعتیاد را  8های روانی و مادی همسرش توانسته بود برای مدت  پدر این خانواده با حمایت”

بندی  کنار بگذارد. او به کراک اعتیاد داشت اما شبی را در کنار دوستانش سپری کرد و سر شرط

ه بودند که فقط یک بار مواد مصرف مجدداً به مصرف مواد روی آورد. او و دوستش شرط بست

 “های بعدی و در نتیجه اعتیاد مجدد وی شد کنند ولی همان یک بار هم سبب شروع مصرف

 (.19)مصاحبه با خانواده شماره 
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ها چون والدین مواد  ساز اعتیاد فرزندان است. در بسیاری از خانواده اعتیاد والدین زمینه

کنندگان جدیدی  ها یا خود مصرف شوند. آن عتاد میفرزندان نیز م ،کنند مخدر مصرف می

شوند. در بسیاری از  معتاد می ها مصرف کنند به بو و بخار مواد شوند و یا اگر والدین جلوی آن می

 همسر ویسبب افزایش احتمال ابتال به اعتیاد  موارد نیز اعتیاد همسران به خصوص شوهر

های مورد بررسی ابتدا پدر خانواده،  ر خانوادهتوان گفت د شود. بر اساس این مطالعه می می

فرزندان مذکر و سپس مادر خانواده و فرزندان مونث در معرض ابتال به اعتیاد هستند. همچنین 

تر است و  های سنی پایین ها بیشتر از گروه و نوجوان ها در بین فرزندان نیز احتمال اعتیاد جوان

)آقابخشی،  توزیع کنندگان مواد مخدر هستندهدف اصلی تولیدکنندگان و این گروه سنی 

ترین علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر، احساس تنهایی، فقدان کنترل و  مهم” .(85: 1958

ت و پژوهش )مدیریت تحقیقا “پاشیدگی ساختار خانواده است  توجه والدین و آشفتگی یا از هم

 .(112همان: نهی از منکر، معاونت امر به معروف و 
ساز نابسامانی خانواده گردد، بعد زیستی و در واقع مسأله  تواند زمینه دیگری که می بعد 

توان در نظر گرفت؛ یکی از  بیماری و سالمت افراد خانواده است. در این زمینه دو حالت را می

طرفین از قبل از ازدواج دچار وضعیت عدم سالمت است. منظور از عدم سالمت وضعیتی است 

دار و یا نقص عضو است. در این صورت  خطر، مزمن، واگیر های بی انواع بیماریکه فرد دچار 

آید که شخص  گیرد. کمتر پیش می قرار می اعضای آنالشعاع عدم سالمت  تشکیل خانواده تحت

مقابل، چه زن و چه شوهر راضی به تشکیل خانواده با فردی باشد که در وضعیت سالمتی کامل 

 قرار ندارد. 

 
های ارثی در این خانواده امری عادی  های فامیلی متعدد، وجود انواع بیماری ازدواج به دلیل”

ماندگی شدید ذهنی بود. مادر وی اقدام به انتخاب همسر  ها دچار عقب بود. یکی از پسران آن

ماندگی ذهنی  به منظور رفع نیاز جنسی وی کرد و دختر خواهر خود را که او هم دچار عقب

ساعته  24تری بود به عقد پسر خود در آورد و در حال حاضر خود پرستار ولی با درجه کم

پسر و عروسش است و با این حال هیچ اهمیتی به مسأله جلوگیری از بارداری عروسش 

 (8)مشاهده و مصاحبه، خانواده شماره  “دهد نمی

 

مت حالت دوم نیز وضعیتی است که یکی از طرفین یا حتی فرزندان دچار حالت عدم سال

شوند. در این وضعیت بسته به اینکه کدام یک از افراد خانواده و با چه شدتی دچار صدمه شده 

شود. بدترین حالت وضعیتی است که سرپرست خانواده دچار  باشد، وضعیت خانواده متزلزل می
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زدگی زناشویی،  بیماری شود. در این صورت به احتمال قوی مسائل جانبی همچون طالق، دل

 آمد.خواهد فقر و اعتیاد نیز پیش  بیکاری و

 
شود. او در حال حاضر  سال پیش پدر خانواده دچار سکته همزمان قلبی و مغزی می 4حدود ”

تواند حرکت کند و دچار بیماری آلزایمر  قدرت تکلم خود را از دست داده است، به سختی می

هم بیماری او را عامل نیز شده است. پسر بزرگ خانواده هم از وضعیت پدرش ناراحت است و 

گوید پدرش همچون گیاه زنده است و زنده ماندن او با  داند و می تمام مشکالت خانواده می

 .(11 مصاحبه با خانواده شماره) “مرگش تفاوتی ندارد

 

 گیری نتیجه
تر مادی و فرهنگی  پایین سطوح های متعلق به خانوادهدهد که  میهای این پژوهش نشان  یافته

را  ها بایست فقط آن توان و نمی معرض بحران و آسیب و نابسامانی هستند ولی نمی بیشتر در

دار تلقی نمود. یک خانواده از زمان ازدواج یک زوج به عنوان زن و شوهر و سپس تولد  مسأله

، ازدواج فرزندان و سپس درگذشت زن و شوهر، مراحل مختلفی از عمر خود ها فرزندان و رشد آن

ها و  امکان تجربه آسیب در ارتباط با جامعه بیرونیو در هر یک از این مراحل کند  را طی می

 که ممکن است به نابسامانی آن منجر شود.  فشارهای مختلفی وجود دارد

های مورد  توان گفت اکثریت قریب به اتفاق خانواده های پژوهش می با توجه به یافته

 -ی از ابعاد اقتصادی، روانی، اجتماعیدست کم در یکشهر تهران مطالعه در محله سیروس 

ها دچار آسیب و نابسامانی هستند. در  یکی از این زمینه فرهنگی و زیستی و غالبا در بیش از

شوند. از این گذشته  ساز ایجاد آسیب در سایر ابعاد می های اقتصادی زمینه بیشتر موارد آسیب

ها دچار مشکل  ای در یکی از این زمینه ادهو اگر خانو ابعاد عملکردی جدا از یکدیگر ندارنداین 

یابد. نابسامانی خانواده  ها نیز با آسیب روبرو شود، افزایش می که در سایر زمینه شود، احتمال این

 : که عبارتند از گیرد میدر محله مورد مطالعه از عوامل گوناگونی نشات 

خیز محله،  ، محیط بزهفرهنگی، سطح پایین سواد -های قومی اعتیاد، فقر مادی، تفاوت

ناپذیری سرپرست خانوار، عدم حمایت   به مشکالت منطقه، مسئولیت رسمیعدم کفایت رسیدگی 

های زناشویی.  زدگی های جسمی و روانی و دل بیماری ،پرستی گرایی و خرافه تقدیر ۀاقوام، روحی

 گیرند.  قرار میفرهنگی و زیستی  -این موارد در ذیل چهار گروه اقتصادی، روانی، اجتماعی

این پژوهش در گذاری هر یک از این عوامل باید گفت اگرچه  درباره شدت و ضعف تأثیر

پس از انجام پژوهش اما  انجام شد،خانواده زای  عوامل آسیب موثرترین وابتدا با هدف شناخت 
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قدرت  و که هر یک از این عوامل به تنهایی قدرت تخریب یک خانواده را دارد مشخص شد

  شود. مییک از این عوامل چنانچه با عوامل دیگر همراه گردد بسیار شدیدتر  هر ریبتخ

هایی که متوجه  . آسیبهای خانوادگی با توجه به نوع خانواده متفاوت هستند آسیب

. هستند.شود با یکدیگر متفاوت  ای، گسترده، بد سرپرست و یا تک والدی می های هسته خانواده

ها  شده وجود دارد گاهی دچار شدن به یکی از آن  ای که بین عوامل یاد ستهبا توجه به رابطه همب

شود و چنانچه چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشود در  های بحران و آسیب می سبب ظهور نشانه

 .ای از مشکالت خواهیم بود مدت زمان کوتاهی شاهد پیش آمدن زنجیره
گانه ذکر شد، باید  ر ذیل مقوالت چهارزایی که د درباره میزان عمومیت عوامل آسیب

و  کند میهای پژوهش انگاره وجود الگوی خانواده نابسامان در این محله را تقویت  گفت یافته

در محله که یک زوج جوان پس از ازدواج و تشکیل خانواده احتمال این ،توان نتیجه گرفت می

های این منطقه به  امانی در خانوادهدچار نابسامانی شوند بسیار زیاد است و مسأله نابسسیروس 

کمتر  .گیری است امری مسری تبدیل شده است و نوعی توالی نابسامانی در منطقه در حال شکل

ای است که در طول عمرش دچار بحران نشود اما مهم غلبه بر مشکالت و حل  خانواده

امر مهم تنها از طریق در کمترین زمان ممکن با بهترین تأثیر و نتیجه است. این  ها نابسامانی

توانمند کردن افراد جامعه امکان پذیر است. افرادی که جزو خانواده هستند و چه بسا در آینده 

 ی جدید اقدام کنند. ها نسبت به ایجاد خانواده
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