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چکیده
مقدمه
 .8اگر آغاز دغدغه فروپاشی خانواده ها و نظام خانواده محوری را از ابتدای انقالب ،یعنی  04ساا پای
بگیریم شاید گزافه گویی نکرده باشیم.
 .2آغاز انقالب ،جنگ عراق با ایران ،به هم پاشیدگی باورهای سنّتی و از همه مهمتر اندیشه دگر اندیشای
موجب فروپاشی هایی در نظام خانواده محور شده است.
 .9این دگر اندیشی همزمان شد با عرضه كاالهای نامرغوب بارای متقاضایان مرعاوب :مهااجر ،،فضاای
مجازی ،رسانه های نارسا و فشارهای داخلی.
 .0برای بررسی سیستماتیک پدیده فروپاشی نظام خانوادگی در ایران معاصر علل و عوامل فوق را در چهار
دسته زیر می توان طبقه بندی كرد.
روششناسی
در انجام این پژوه  ،با مرور متون ،مستندا ،و پژوه های موجود ،اسناد و قوانین مرتبط ،وضاعیت حاا
حاضر ،رفتارهای سالم ،دستورا ،دینی ،اثرا ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،علل تأثیرگذار (ازجمله عوامال
رفتاری ،محیطی ،قانونی) ،تجارب جهانی ،نق آموزشهای عمومی استخراج و تحلیل گردید.
یافتهها
 .8علل اقتصادی :گرانی و بیکاری( /) STAGFLATIONجمعیت انبوه ( /)POPULATIONمصادره های
مولدین /توسعه بروكراسی.
 .2علل فرهنگی :هجمه دانشگاه های غیركاربردی /جاذبه فرار مغزها /سختگیری های ارشادی /انعدام بساط
نشاط افزائی.
 .9علل اجتماعی :اباحه ارتشاء /اشاعه فحشاء /ارائه خدما ،در ازاء مابازاء /رانت خواری ویژه طلبان.
 .0علل سیاسی .عدم رعایت شایسته محوری در اداره امور /پرهیز از مشاوره با اندیشه ورزان /دسات هاای
نامرئی استعمار /تأثیر تحریم در بازار كسب و كار.
بحث و نتیجهگیري
اگر بخواهیم روندهای حركتی نظام خانواده محور را بطور واقعی رصد كنیم می توانیم خیلای كلای چهاار
مرحله زیر را در نظر بگیریم:
 .8خان محوری سیاه  .2خانواده محاوری سابز  .9همزیساتی هاای سایید . .0تجارّد گرائای خاكساتری
( )FUZZYمسلم است كه چنین روندی نه مقبو جمعیت كالسیک و سنتی ما می باشد و شاید صاال

ملک قدیم و ملّت جوان ما هم نباشد .توصیه هائی كه طی این گزارش بعمل می آید بطریق زیر خالصاه
می شود.
 .8ایجاد كرسی های آزاد اندیشی درباره نظام خانواده سبز و ضرور ،پرهیز از اندیشه های انحرافای لاذّ،
زدگی.
 .2ایجاد مراكز كارآفرینی های مولّد برای جوانان و تشویق آنان برای درآمد زائی و توقع زدائی.
 .9كاربردی كردن رشته های محیوظاتی و چابک سازی بدنه های دانشگاهی مدرک ساز غیركارآ.
 .0ایجاد انگیزه برای ازدواج های سبز مانند ازدواج های دانشاجوئی ،ازدواج هاای كارمنادی ،ازدواج هاای
آئینی و ازدواج های دینی.
ارتقاء فرهنگ ازدواج های سبز از طرق مختلف از جمله صدا و سیما با برگزاری میزگرد های بررسی مسائل
جوانان و خانواده در حضور مشاوران زبده.
کلیدواژه :آسیب شناسی ،نوپدید ،خانوادهها ،سالمت اجتماعی ،ایران.

