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مولفینمقدمه   

 

باشرد.  شناسی یکی از مهمتررین نهادهرای اجتمراعی مری    خانواده در علم جامعه

های زندگی جمعی را برای افراد تعریرف کررده و بردوی    نهادی که اولین ویژگی

پذیری در نهاد خانواده اتفاق میفتد. خرانواده در جامعره   های جامعهترین آموزش

ینرک بره شرکل خرانواده     ایران از ساختارهای متعدد و گوناگونی عبرور کررده وا  

ای رسیده اسرت. خرانواده سرنتی کره در آن اعضرای خرانواده بره همرراه         هسته

زیسرتند. سراختار خرانواده گسرترده در     پدربزرگ ومادربزرگ و.. درکنار هم مری 

حال حاضر مورد بازبینی قرار گرفتره و دچرار تحروالت مهمری گردیرده اسرت.       

ر جامعره ایرانری برویژه سراکنین     ای سراختار غالرب د  ای که خانواده هستهبگونه

شهرهاست. تغییرات خانواده در ایران مستقل از تغییرات جهانی خرانواده نبروده   

هرای جمعری، شرهر    تاثیر آن نیز قرار گرفته است. عرواملی ماننرد رسرانه   و تحت

نشینی، تحوالت ساختاری حضور زنان در جامعه، امکان ادامه تحصریل و تغییرر   

هرا  معره از عوامرل مروثر برر تغییررات خرانواده و نقرش       در قوانین حقوقی در جا

ترر شردن   وکارکردهای آنست. چنین تحوالتی از افزایش سن ازدواج ترا طروالنی  

های وارده بر بنیان خرانواده و فزرنردان و زنران    دوران جوانی و عدم تعهد، آسیب

بررای زنران و    اند. مسایل خرانواده بردون شرک مسرایل متعرددی     را ایجاد کرده

ان و البته مردان بوجود آورده اسرت. ابعراد خرانواده تغییرر یافتره و امکران       کودک

 تسهیم تجارب اعضای خانواده با دیگران بوجودآمده است. از طرفری از آنجرا کره   

میتروان بره    ، روبره افرزایش میباشرد،   تعداد دانشجویان و دانشگاهیان بویژه زنان

مردیریت خرانواده و    دانشگاه بعنوان یک مرکرز بسریار حیراتی بررای آمروزش و     

هرای آن  شناسری خرانواده وآسریب   زندگی خانوادگی اعتماد کررد. درس جامعره  



مهمی از آموزش غیرتخصصی دانشرجویان را تشرکیل داده    حوزه بسیار جذاب و

است. این حوزه میتواند در کنار دروس تخصصی بعنوان یک مجموعره آمروزش   

رار گیررد. کتراب حاضرر بره     مورد استقبال قر  و هپذیری خانواده تلقی شدجامعه

 هرای واقعری و مسرایل خرانوادگی بسریاری از دانشرجویان شرهر       بررسی پدیرده 

. انرد بودهاین مسایل  در صدد مرتفع نمودن که پرداخته استکرمان  رفسنجان و

ازدواج به وفرور   تجربه رابطه با جنس مخالف پیش از ،فرهنگی اظهار عدم تطابق

هرای  این جهت تالیف کتابی کره بتوانرد آسریب   . از استبین افراد مشاهده شده 

 د.  یرساجتماعی را مطالعه وبررسی کند ضروری به نظر می
بخرش تنظریم شرده اسرت. بخرش اول دانرش خرانواده         2کتاب حاضر در 

انرواع ازدواج از گذشرته ترا بره      ،خرانواده  ،میباشد که به مطالبی همچرون ازدواج 
ی رایرج میران جامعره شناسران     امروز با استفاده از اصرطالحات فنری و تخصصر   

توصیف شده است. همچنرین بخرش اول کتراب حاضرر کارکردهرایی همچرون       
تربیت فرزند و نگهداری از سالمندان را بررسی نموده اسرت. بخرش دوم کتراب    

های اجتماعی نوپدید وارده بر خانواده پرردا ختره اسرت.    حاضر به بررسی آسیب
و بره   پرداختره  وپیامردهای طرالق   علل ،فصل طالق به بررسی طالق و انواع آن

بررسی طالق از منظر اسالم بحث نمروده اسرت. فصرل دیگرری برا موضروعیت       
خشونت خانگی به بررسی انواع خشونت و وعلرل آن پرداختره اسرت. در فصرل     

هرای جمعری؛   های جمعی تالش بر این بوده است تا با توجه به انواع رسانهرسانه
ها بررسری شرده و بره    اده بی حدومرز از رسانهای و استفپایین بودن سواد رسانه

 ،های اجتمراعی تحلیل تاثیرات آن بر خانواده پرداخته است. مسایلی مانند شبکه
انرد.  های تلفن همراه هوشرمند مرورد بحرث بروده    ای؛ گوشیکانال های ماهواره

روابط خارج از چهارچوب بحثی است که در فصرل دیگرری در قالرب خیانرت و     
رابطه خرارج از چهرارچوب    ازدواج تنظیم شده و به بررسی دو گونه روابط قبل از

خرانواده پرداخترره اسررت. همچنررین نقرش عشررق در ازدواج و افررزایش انسررجام   



راء آخررانواده بعنرروان فصررل مسررتقلی تحلیررل و بررسرری شررده و برره بررسرری   
صاحبنظران علوم اجتماعی در خصوص عشق پرداخته است. بخش آخر این اثرر  

 یهای آن پرداخته و تالش بر ایجاد راهکارهرای حکیم خانواده و شیوهبه مطالعه ت
 برای تحکیم خانواده کرده است.  

هرای آن نره تنهرا در میران     لزوم مطالعره و توجره بره حروزه خرانواده و آسریب      
گر رمه دیر ربلکره میران هر    ،دانران شناسی و روانشناسی و حقروق جامعه متخصصین

که نسل غالرب جمعیرت در    ها ضروریست. ازآنجاههای علوم انسانی و دیگر پایتهررش
 آموزش وآگاهی بخشی وظیفه همه بزرگان میباشد.   ،جوانان هستند ،شور عزیزمانک

کتاب حاضر با هدف مطالعه دانش خانواده و ازدواج و همچنین آسیب هرای  
نوپدید خانواده به منظور اسرتفاده دانشرجویان مقطرع کارشناسری وکارشناسری      

کشرور طراحری و    رفسنجان ودیگر دانشرجویان دانشرگاههای   هایارشد دانشگاه
تنظیم شده است. امید اینکه مطالعه این منبع عالوه بر افزایش دانرش خرانواده    

 راهگشایی برای افزایش بصیرت جوانان کشورمان شود.

 
 1394بهمن سال 

 اکبری دکتر رضا

 دکتر ام کلثوم دنیایی

 



 


