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   "طراحي الگوي خانواده مستحكم
هجري  1404در افق  انداز جمهوري اسالمي ايرانموضوع سند چشم"

 "شمسي
   

   3غالمرضا غفاري، 2رضا صالحي اميري، 1فاطمه حاجيان مقدم 
  )09/10/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت

  چكيده
 بر استحكام هاي اثرگذارمؤلفه ابعاد، تعيين و شناسايي پژوهش اين انجام از هدف

 استفاده با است كه اي رهيافتي فرارشته پژوهش، در كار گرفته به است. الگوي خانواده
حوزه  كيفيت زندگي، در زمينه ادبيات توسعه حوزه در تركيبي نظري چارچوب از

-اسالمي(فرهنگ بومي  اساس بر مطلوب خانواده هايهمچنين ويژگي و روانشناسي
 مطالعات خانواده، فراتحليل كمك با نظري سازي مفاهيم كمي طريق از و )ايراني

________________________________________________________ 
 تهران  تحقيقات و علوم اسالمي، واحد آزاد دانشگاه فرهنگي، ريزي برنامه و  مديريت دكتري دانشچوي -١

   hajian_fatemeh@yahoo.com         )                                             مسئول نويسنده(
         salehi@csr.ir     تحقيقات تهران          و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيأت عضو -٢
  ghaffary@ut.ac.ir      تهران             دانشگاه - اجتماعي علوم دانشكده علمي هيأت عضو  -٣
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 پرسشنامه هاابزارگردآوري داده .است پذيرفته صورت عاملي تحليل و دلفي فازهاي
 .است شده اعتبار محتوا استفاده روش از آن اعتبار تعيين براي كه است ساخته محقّق
 هاي بخش براي آلفا كرون باخ زا استفاده با دروني روش همساني با هم آن پايايي

 .شد تائيد درصد 74% از باالتر مختلف؛
 است متعدد عوامل از متأثر و بعدي چند ساختار داراي پژوهش اين پيشنهادي الگوي

اصل  4 پايه بر اين الگو. نمايدمي معرفي هاي خانواده مستحكم ايراني راو ويژگي
- اجتماعي؛چشم و خانوادگي فردي، ندگيگانه ز سه ابعاد در كليدي مؤلفه 29بنيادين،

  .دهدمي ارائه مستحكم درباره خانواده نگرانهكل و يكپارچه اندازي
خانواده مستحكم، فرهنگ، مؤلفه، شاخص، فراتحليل مطالعات مفاهيم كليدي: 

 خانواده.
 

  مقدمه و بيان مساله
مورد توجه  هموارهشالوده حيات اجتماعي به مثابه خانواده  يبخشقوامپايدارسازي و 

محافل از سوي بخش پيوند زناشويي  نظامي هاالگوها و شاخصبوده و طراحي  شمندانياند
پردازان و متناسب با مباني فكري نظريهلگوها مؤيد اين موضوع مي باشد. اين ا ،يمختلف علم

 وهايجوامع خود الگ مختلف هايبافت فرهنگي همان جوامع قابل تبيين بوده در واقع فرهنگ
 شيوة مجموعه به فرهنگ كه نكته به اين اشاره با 1گيدنز. نمايندمي ترويج را متفاوتي خانواده
 رسوم چگونگي جمله از زندگي هايحوزه همه و شود مي اطالق معين جامعه يك اعضاي زندگي
 هايهنجار و هاارزش كه اين دليل به "افزايدمي گيرد،مي بر در را خانوادگي زندگي و ازدواج
 خود به منحصر رفتار الگوهاي فرهنگي هر كند؛مي فرق بسيار ديگر فرهنگ به فرهنگي از رفتار

 وجود گوناگون هايفرهنگ ميان در ازدواج و خانواده الگوهاي در بسياري هايتفاوت و دارد را
    ).56،62: 1376گيدنز،( دارد

وجود دارد؛  مليهاي ديني و درهم تنيده از ارزشاي در كشورهايي نظير ايران كه آميزه
ي متناسب با بافت فرهنگي و نظام ارزشي بومي براي سنجش كيفيت زندگي معيارهاتعيين 

 يجامع كه مبنا الگوي كي نيبر تدو ياجماع در ايرانكنون اهميت دارد، ليكن تا خانوادگي
ملي، حفظ اساس اسناد  براست، اين درحالي است كه  داشته باشد، حاصل نشده زين كيتئور

________________________________________________________ 
1- Giddens 
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آيد. در هاي اساسي نظام جمهوري اسالمي بشمار ميكيان خانواده و تحكيم آن در زمره ارزش
 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق"راهبردي كشور يعني  مهم ترين سند
و دانسته نهاد مستحكم خانواده كشورمان را برخورداري از هاي ويژگييكي از ، "هجري شمسي

  .هاي مادي و معنوي زندگي خانوادگي استهم نيازمند بهبود بخشيدن به جنبهاين م
عصر حاضر به طور طبيعي بر نهادهاي اجتماعي از  رياجتناب ناپذتحوالت و تغييرات 

اي را تجربه گسترده راتييتغنيز كشور ما  رياخ يهاسالجمله خانواده تأثير گذارده است. در 
اساساً در . خته استخانواده را متحول سا يعنيفرهنگ؛  ياهيعنصر پا نينموده است كه ا

 نيگردد، بازتاب ا يم رغييدستخوش تدر حال گذار  ةجامع يهانظام ارزششرايطي كه 
در نوع ساختار و تغييرات  خانواده مشاهده نمود. يهاتوان در نظام ارزش يرا م تيوضع

در كانون  گريد يبه عبارت ا مثبت باشد،تواند حامل تأثيرات منفي و يميخانواده  يكاركردها
تواند تقويت مي گريد يو برخهاي نوين تغييرات موجب بروز مسائل و چالش از يياپارهخانواده 
، محيط به سرعت در حال تغيير . موفقيت و كاميابي نهاد خانواده درشوديم يابيارزكننده 

 يانهيزم ي،جار تيبهبود وضعضمن  يرو شيتحوالت پ مستلزم مديريت و راهبري است، تا
صورت  غير اين در، فراهم آوردرا  يخانوادگ يزندگ يشرايط مطلوب مادي و معنوي تأمين برا

 عواملغفلت از و با كاهش  ،اجتماعيفردي، خانوادگي و هاي  قلمرو ارزشدر عناصر مطلوب 
  .مي شودسست تر  زز به روهاي آن روبنيان ؛نهاد خانوادهتضعيف كننده 

و نقش  ، كاركردساختكه  يرانيخانواده اامروز ثر در تحول وضعت ؤعوامل مرخي از ب
 نهاد خانواده اثر گذاشتهي و ارزش يعملكرد يها بر جنبهنموده و دستخوش تغيير را خانواده 

هاي حقوقي به ي، ارتقاء آگاهيافزايش سواد عموم، اي گسترش خانواده هستهبه اين قراراست: 
رشد سريع و روز افزون علوم و  ،محوري بر اخالق محوري فرهنگ حقوق غلبه ويژه در زنان و

جوانان در افزايش ، كاهش ارزش اقتصادي، شهرنشيني، افزايش هاي ارتباطيويژه تكنولوژيه ب
ش ، كاهافزايش هزينه زندگي به ويژه هزينه مسكن، طالق، افزايش نرخ ازدواجسن 
)، رشد ميزان تحصيالت، تأخير و باالرفتن سن ازدواج(ازدواج  تغيير الگوي سني ،آوريفرزند

 ،رواج نسبي تفكر عقالنيرشد جمعيت زنان فارغ التحصيل جوياي كار، اشتغال زنان، 
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در ها بندوباريشيوع برخي بيهاي اجتماعي و سودگرايي و تمتع طلبي، نرخ فزاينده آسيب
 .مناسبات اجتماعي

  
درون  كند كه دربهتر تحكيم خانواده ايجاب ميو به تعبيري  خانواده ت سالمتاهمي
هاي نهفته و ها، مديريتي كارا و اثربخش حاكم باشد تا با دستيابي به تمامي قابليتخانواده

 زندگي خانوادگي باشيم. سازيزا و بهينهبكارگيري استعدادهاي اعضاي آن، شاهد توسعه درون
در راستاي قوام و دوام زندگي خانوادگي هاي دولت سياستدر محيط بيروني نيز الزم است 

، فراهم آوردن شرايط زندگي خانوادگي سالم و كشور هاي توسعهباشد، به اين معنا كه در برنامه
 "سنجش كيفيت زندگي خانوادگي"امروزه معيارهاي  .يك وظيفه راهبردي تلقي شود ،مطلوب

-ختلف از سوي مجامع بيناي كه كشورهاي ماست به گونه گسترشمحافل علمي در حال  در

  گيرند. قرار ميو سنجش مورد مقايسه  ،هاي استاندارداساس شاخص المللي بر
تواند ضمن ارائه مي ،و پايدارباثبات هاي خانواده ويژگي شناساييبا عنايت به مطالب باال 

 يهااستيسحوزه در  ؛هاخانواده يِخصوص ةدر عرص يانسجام و همبستگ يبرا ينقشه راه
 باشد. برداريبهرهقابل معطوف به حانواده  يهايگذاريمشو خط هايريگميو در تصم يومعم

بر اين اساس هدف مطالعه حاضر طراحي الگويي است كه بتواند در دستيابي به خانواده تراز در 
  الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كمك نمايد. 

  
الگوي بومي كه نمايانگر ":در اين پژوهش اين است كهدر همين راستا پرسش اصلي 

  ؟"، چيستهاي ايراني باشداستحكام خانواده
  نظري مرورادبيات

شود و وابسته به ها و ابعاد متعددي را شامل ميثباتي نهاد خانواده، زمينهاستحكام و يا بي
هاي در رشته ت خانواده موجب گرديده تا انديشمندان علوم انسانيعوامل مختلفي است. اهمي

روانشناختي،  به مسائل خانواده بپردازند، گاه عوامل ،و با رويكردهاي گوناگون خود تخصصي
گاه عوامل اجتماعي وگاه عوامل فرهنگي را در آن عمده نموده و عوامل ايجادكننده را از منظر 

رشته اند. با توجه به موضوع اين تحقيق و غالب بودن جنبه ميانتحليلي خاص، تبيين نموده
اي به منزله ناديده گرفتن عوامل مهم صور ماندن در مرزهاي غيرمنعطف رشتهاي آن، مح

  .ديگري است كه بدون در نظر گرفتن آن ابعاد، تبيين علمي به طور جامع ميسر نخواهد بود



 1396، بهار 1 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

٤٠ 

 

در قالب است، كه  "جامعه شناسي خانواده"مباحث مهم جامعه شناسي يكي از علم در 
هاي اين ؛ با اين وصف هر يك از مكاتب يا نظريهه استرواج يافت يك حوزه تخصصي دانشگاهي

را در محدوده عوامل و عناصر خاصي مورد مطالعه قرار داده  خانواده حوزه علمي، استحكام
  وجود دارد. ييگرا ليتقل يجنبه نوع نياز االگوي جامعي ارائه نشده است و  و است

سنجش ميزان رضايت از زندگي اي در زمينه در حوزه روانشناسي مطالعات علمي گسترده
خانوادگي و عوامل مؤثر بر كارآيي خانواده صورت گرفته و به الگوهاي قابل توجهي دست 

  اند.يافته
كه در زمره مطالعات  "مطالعات كيفيت زندگي"در همين زمينه طي دو دهه اخير محققان 

انوادگي و اجتماعي،ارائه الگوهايي براي ارتقاء كيفيت زندگي فردي، خ اي قرار دارد،بين رشته
  اند. داده

هاي جامعه شناسي در حوزه خانواده به اجمال معرفي در ادامه برخي از مهمترين نظريه
هاي ارزيابي عملكرد خانواده در حوزه روانشناسي معرفي مي گردد و در گردد، سپس مدلمي

، برخي از 1مارهنهايت الگوهاي سنجش كيفيت زندگي مورد اشاره قرار مي گيرد. جدول ش
پردازان مطرح پيرامون عوامل مؤثر در كارآيي هاي نظريهديدگاه و مهمترين مكاتب علمي

 دهد.خانواده را نشان مي
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  : مكاتب علمي و صاحبنظران مطرح در مطالعات خانواده1جدول 

  جامعه شناسي 
 "هاي علمي مكاتب و نظريه"

 روانشناسي
هاي ارزيابي عملكرد مدل"

 خانواده

  اي مطالعات ميان رشته
 در كيفيت زندگيالگوهاي "

 "خانوادگي مقياس

باخوفن،مك لنان و هنري"مكتب تكاملي 
  "1نمي
  "2مرتون و پارسونز "مكتب كاركردگرايي 
و » رادكليف براون«"مكتب ساختار گرايي  
  »3كلود لوي استراوس«

  گيدنز "(ساخت و كنش) نظريه ساختاربندي 
  "4،پيتر بالوهومنزرج ج "نظريه مبادله 
  "5اليزابت بات"نظريه شبكه 
  "6ولف"و"بالد"نظريه منابع 
  "7كالينز "نظريه تقابل 
  "8ويليام جي گود"نظريه همگرايي 
 "هيل"نظريه همسان همسري 
 9"برگس"، "وود"،"باورمن"

 "،"وينج "نظريه ناهمسان گزيني  
  10"كتسان

مدل چند مختصاتي 
  11اولسون

مدل عملكرد سيستمي 
  12ده بيورزخانوا

و  13مدل مك مستر 
  ابزار سنجش خانواده

مدل شش خوشه  
 خانواده مستحكم

كيفيت زندگي خانوادگي ايوان  
 - )2006(14براون و همكاران

  ) دانشگاه تورنتوكانادا
 خانوادگي زندگي كيفيت 

دانشگاه كانزاس  - )2005(15سامرز
 آمريكا

خانوادگي انذار و  زندگي كيفيت 
 ))2008(16كاستانون

پوستون  خانوادگي دگيزن كيفيت 
دانشگاه - )2003( 17و همكاران

 )كانزاس آمريكا

  )79- 133: 1396منبع:حاجيان مقدم،(

________________________________________________________ 
1 - Bachofen  & Mc Lennan  & Henry. Maine  
2 - Parsons &  Merton 
3  - Radcliffe-Brown & Claude Levi - Strauss 
4  - Peter Blau  &George Homans. 
5  - Elizabeth Bott 
6 - Blood & Wolf 
7  - Collins 
8  - W.G.Good 
9  - Bowerman & Wood &Hill  & W.Burgess 
10 - Winch&. Ktsanes 
11 - Olson  
12 -Beavers 
13 - Mc Master 
14  - Ivan  Brown  , et al.  
15  - Summers, et al. 
16  - Aznar&  Castanon 
17  - Poston . et al 
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  الگوهاي معنادار از زندگي خانوادگي موفق در مطالعات علمي
   هاي جامعه شناسي:خانواده در مكاتب و نظريه 

وامع بشري و باشد. اين رشته علمي به بررسي ج شناسي دانش بررسي جامعه مي جامعه 
پردازد. هدف  مي ؛دهد شان نگاه داشته يا تغيير مي فرايندهايي كه جوامع را در وضعيت جاري

ها،  اش مانند انجمن هاي تشكيل دهنده اين حوزه علمي پرداختن به تجزيه جامعه به بخش
ء با كنش و واكنش فعال اين اجزا سن و بررسي نحوه  يا هم نژاد جنس، هم هاي هم نهادها، گروه

   است. همديگر
خانواده به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي جامعه مورد توجه بسياري از انديشمندان و 

هاي مرتبط مهمترين صاحبنظران و ديدگاهجدول زير صاحبنظران علوم اجتماعي بوده است. 
  :دهد خانواده را نشان ميجامعه شناسي در علوم اجتماعي و  خانواده با

 شناسي پيرامون زندگي خانوادگيرويكردهاي نظري در جامعهن مهمتري -  2جدول 
مهمترين هاهينظرو مكاتب 

  صاحبنظران
  هاديدگاه

مكتب تكاملي 
  (تطورگرايي)

 "مك لنان"، "باخوفن"
  "نهنري مي"و 

از و الگوهاي زندگي حانوادگي فرهنگ جامعه بشري 
 است. آغاز تا به امروز ثابت نبوده و تغيير و تحول يافته 

گرايي توسط باخوفن، در عرصه خانواده نظريه تكامل
بسط پيدا  نمك لنان و هنري مي

  ).1386،كند(فاضلي مي

  "مرتون" و "پارسونز"  كاركردگرايي مكتب
 به وابسته آن بقاي و وجود كه است نهادي خانواده

عهده دارد(ارمكي  بر كه است كاركردهايي و وظايف
   .)3-29 :1379وهمكاران،

و  "رادكليف براون"  ايانگر ساخت
  "كلود لوي استراوس"

 مؤلفه و خانواده درون شبكه ارتباط و ساخت تحليل

 و ازدواج، قبيل از آن با مرتبط هاي

  ).22: 1374خويشاوندي(تقوي،
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  آنتوني گيدنز  بندي ساختار نظرية

 هدر رابط كالن و خرد سطوح بين تلفيق -

 اجتماعي هاي ساختار و كنشگران

است كه خواص  ي اجتماعيخانواده نظام - 
 هم بازدارنده ،ساختاري آن در فعاليت اعضا

 از خانواده اعضاي خش. زيراباست و هم توان

 چارچوب در را عملي هر انجام اجازة سويي

 نظام ديگر سوي از و يابند خانواده نمي

آن  چارچوب در اعضا شود مي باعث خانواده
بيابند(حق  عمل امكان و كنند  حركت
  .)207- 211:1388شناس،

 "و  "هومنز"  نظريه مبادله
  ،"پيتربالو

كنند نوعي ها در زندگي ميهركاري كه انسان
فعاليت مبادله است كه هدفشان در اين فعاليت رسيدن 
به حداكثر سود است.به طور مثال، عدم برابري هزينه و 

عدالتي و پاداش براي زوجين، منجر به احساس بي
ردد و در نهايت، منجر به گنابرابري در مبادله مي

: 1381شود.(كرايب،گسست روابط متقابل زوجين مي
92(  

  اليزابت بات  نظريه شبكه

هاي زن و شوهر را با ميزان ي تفكيك نقشدرجه
تراكم شبكه اي كه زوجين بيرون از خانه براي خود 

اگر  نظريهدر اين  داند.كنند، همبسته ميحفظ مي
توانند تصميمات الزم نميشبكه قوي باشد، زوجين خود 

را اتخاذ كنند؛ چرا كه بايد براساس شرايط و روابط 
  ). 33: 1381شبكه عمل كنند. (ملتفت،
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  "ولف"و"بالد"  منابع هينظر

- ميخانواده تعادل و توازن قدرت در تصم طيمح
 ييزناشو يدر زندگ است كه يبه نفع آن طرف يريگ
 :1386اده،منابع و امكانات را داراست(حسن ز نيشتريب

37 .(  

نظير  هاي اجتماعيگروه فهم رابطه بين افراد و  كالينز  نظريه تقابل
  با محوريت عنصر تقابل منافعخانواده 

  ويليام جي گود  نظريه همگرايي
هاي نظام خويشاوندي، نتيجة اجتناب دگرگوني

هاي هاي ساختاري و همچنين دگرگونيناپذير دگرگوني
   .)108: 1352ايدئولوژيكي است(گود،

نظريه همسان 
  همسري

،"باورمن"،"هيل"
  "برگس"، "وود"

هاي همسان استحكام خانواده ناشي از وجود ويژگي
اهمساني ميان دو همسر باشد و ن مي ميان زن و شوهر

خانوادگي  هايسرچشمه كشمكش
  ).40-41 :1370است(ساروخاني،

همسان نانظريه 
  "كتسان"،"وينج"  همسري

 سـاني بلكه تفاوت و ناهمساني و بهنه شـباهت و هم «
را به وصلت با  ننده است كه افرادصفـات تكميل ك ويژه
  )42: 1375سـاروخاني، دارد (وا مي ديگر يك

  در حوزه روانشناسي  خانواده عملكرد الگوهاي ارزيابي
. پردازد مي كه به بررسي علمي رفتار و فرآيندهاي ذهنياي است رشته روانشناسي رشته

انجام گرفته است و با خانواده مقّوم شناسايي عوامل اي در زمينه مطالعات گسترده رشته يندرا
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  دهد. مي هاي كارآمد و سالم ارائههاي علمي، الگوهايي از خانواده اتكاء به نتايج و يافته
  ).3(جدول خانواده حاصل اين مطالعات است عملكرد ارزيابي هايمدل

  در مقياس خانواده: زندگي كيفيت هاي هاو شاخصمؤلفه
 در زمره مطالعات ميان رشته اي است و داراي زندگي هاي كيفيتنظريه

 كدام هر و باشدمي "اكولوژيكي"و  "اقتصادي" ،"روانشناسانه"،"شناختي جامعه"رويكردهاي
 زندگي كيفيت افراد  آنها طريق از كه نماديني و احساسي شناختي، فرايندهاي كنندمي تالش
 هر). 1384،43خوراسگاني رباني(نمايند  توصيف را كنندمي تجربه و تعيين ا ارزيابي،ر خود
 با دارند، تفاوت يكديگر با زندگي كيفيت بر مؤثر عوامل به توجه در چه اگر هاتئوري اين از يك
 زندگي به بخشيدن كيفيت براي را متنوعي هايشاخص و هامؤلفه هاآن غالب وصف اين

 دگاهياز د يخانوادگ يزندگ تيفيك يهامؤلفه 3شمارهجدول . اندنموده يمعرف خانوادگي
  . دهدرا نشان مي خانواده اسيدر مق يزندگ تيفيصاحبنظران مطرح حوزه ك
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  خانواده در حوزه روانشناسي عملكرد هاي ارزيابيمهمترين مدل: 3جدول 
 معيارهاي سنجش كارايي خانواده نظريه پرداز

 "(FSS) نوادهمقياس رضايت خا"
   اولسون

Family satisfaction scale 
  

 :بعدي 3 الگوي
 خانواده انسجام - 
 خانواده پذيري انعطاف - 

  خانوادگي ارتباطات
  خرده مقياس :  10 
 خانواده اعضاي بين صميميت و نزديكي درجه .1
                              استرس با آمدن كنار براي خانواده توانايي .2
                                      خانواده اعضاي توانايي ودنب انعطاف قابل  .3
              مثبت تجارب گذاشتن اشتراك به براي خانواده توانايي .4
                    خانواده اعضاي بين ارتباط كيفيت .5
 .                   منازعات فصل و حل براي خانواده اعضاي توانايي .6
                  كنندمي صرف هم با خانواده اعضاي جمع كه زماني مدت .7
                                          گيردمي قرار بحث مورد  مشكالت كه ايشيوه .8
   خانواده در منصفانه نقد .9

  يكديگر براي خانواده اعضاي نگراني .10
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  معيارهاي سنجش كارايي خانواده  نظريه پرداز

مدل عملكرد سيستمي خانواده 
   (Beavers-1977)   بيورز

 هاي جامعه نظامپيوند با ديگر  .1
  روابط ائتالفي والديني  .2
  هاي متقارنِ قدرت طلبانه هاي مكمل به جاي نقشنقش .3
خانواده از درجه اي از انعطاف پذيري و  برخورداري  نظرهاعدم وجود روحيه تهاجمي واستقالل افراد و آسايش خانواده با وجود اختالف .4

  سازگاري. 
 ست و رفتار انسان بازتاب متغيرهاي متعددي است و صرفاً ناشي از يك متغير مشخص نيست.اعتقاد به اين كه رفتار انسان محدود ا .5
 خانواده   يعضاميان اوجود تعارض و نه تضاد  .6
 مدار فهيمؤثر و عملكرد وظ مذاكره .7
  يمتعال يهاارزش .8

و ) (McMasterمدل مك مستر  
  ابزار سنجش خانواده

اپستاين، بالدوين و بيشاپ   - 
)1983(  

 اله حل مس .1
 ارتباط  .2
 ها  نقش .3
  پاسخ دهي عاطفي                                                                     .4
 ندمندآميختگي عاطفي:اعضاي خانواده به همديگر عالقه .5
 اعضاي خانواده كنترل رفتار .6
 كاركرد كلي ارزيابي از .7

  



 

 

  )عنوي

 دگي

 واده

 بودن يگر
 كننده

 غت
مع گيريجهت بودن و

  )اومت
حي و بحران هاي زند

هاها و فرصتچالش
  ران

 1396، بهار 1 ةر

ي سنجش كارايي خانو

  يكديگر
 به مقدار زيادت

همدي زندگي شريك
ك سرگرم مشترك صي
فراغ) براي( خوب صي

مرتبه باال از مذهبي بو

 اخالقي شترك
 بشر ع
قدرت مقا( با بحران ي

مدن با فشارهاي روح
طباق پذيري)

ن  بحران به عنوان چا
حرطريق (مديريت) ب

ر

شمار ،يازدهم دورة ايران،

٤٨ 

معيارهاي

يگذراندن وقت با 
زمان با كيفيت .١
سرسپردگي .٢
از بردن لذت .٣
اختصاص زمان .٤
اختصاص زمان .٥

سالمت روحاني(م
 اميد .١
 ايمان  .٢
 شفقت .٣

مش هاي ارزش .٤
نوع با يگانگي .٥
توانايي رويارويي 

توانايي كنارآم 
سازگاري (انط 
در نظر گرفتن 

رشد يابي از ط .۴
پذيرش تغيير 

 تاب آوري .٦

اي اجتماع مطالعات مجلة

  ن
 

 هات

م

تماد
 داقت

ليت اعتماد و اطمينا
اي به عهد وپيمان 

گذاري تراك
حبتي و مردان

اقبت از يكديگر
ستي

ترام به فرديت
وش خويي

خ طبعي و
   تمثب ط

ساسات مشترك
گوشي ي
ناب از سرزنشت

كردن سازشنايي
مخالفترفيت پذيرش

-دار(ارزش
واده خان

DeFrai(  

 
تعهد

اعت 
صد .٢
قابل .٣
وفا .۴

اشت 
قدر    

مرا 
دوس 
احت 
خو 
شو 

ارتباط
احس 
بازي 
اجت 
توا 
ظر .٥

 نظريه پرداز

خوشه خانواده پايد 6
ي جهانشمول براي خ

  ي پايدار)
DeFrain, 1( 

198،Stinnett   ،in

  97:1396ان مقدم،

6مدل 
هاي
هاي

)999
)85

منبع:حاجيا     
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  حوزه كيفيت زندگي در مقياس خانوادهمطرح هاي كيفيت زندگي خانوادگي از ديدگاه صاحبنظران مؤلفه:  4جدول
 ترنبل و پوستون

Turnbel.  (2004) Poston  (2003) 
 

 انزار و كاستانون
Aznar and Castanon(2005) 

 سامرز
Summers. (2005) 

 ايوان براون و روي براون
Ivan  Brown , Roy I. Brown. 2006 

 

  خانوادگي تتعامال تعامالت خانواددگي  تعامالت خانوادگي
   والدگري  والدگري

  سالمت عاطفي(روحي ) روحي عاطفيسالمت )سالمت عاطفي (روحي
  سالمت جسماني/رفاه مادي سالمت

  
  سالمت جسماني رفاه مادي/

  
  سالمت خانواده

  رفاه مالي رفاه مالي
 حمايت از جانب ديگران  حمايت/حفاظت

معلوليت پشتيباني از خدمات مربوط به پشتيباني از خدمات مربوط به معلوليت   
ها(اعتقادات معنوي و فرهنگيتاثير ارزش    
هاي شغلي وآمادگي براي استخدام فرصت    
 اوقات فراغت و تفريح  

 تعامل با جامعه  اجتماعي روابط بين فردي وه اجتماعيرفا
   زندگي خانوادگيزندگي روزانه خانوادگي

   توسعه فرديتوانمندي ووريبهره
   قوانين زندگي مشترك

  - محيط فيزيكي
معلوليت پشتيباني از خدمات مربوط به پشتيباني از خدمات مربوط به معلوليت   
اعتقادات معنوي و فرهنگيها(تاثير ارزش    
هاي شغلي وآمادگي براي استخدام فرصت    
 اوقات فراغت و تفريح  

 تعامل با جامعه  اجتماعي روابط بين فردي ورفاه اجتماعي
   زندگي خانوادگيزندگي روزانه خانوادگي

   توسعه فرديتوانمندي ووريبهره



٥٠ 
 

  :ي در مقياس اجتماعيكيفيت زندگ
به نحوي كه متنوعي  الگوهاي زندگي خانوادگي و اجتماعي بر يكديگر تأثير متقابل دارند.

 .ارائه شده است اين مفهومي هامؤلفه در قالب  ؛است تر شدن زندگي اجتماعي اثر گذاربر كيفي
ت زندگي كيفي"، الگوي شهريهاي جامع جهت سنجش وضعيت استاندارد زندگي يكي از مدل

 و كشورها در زندگي كيفيت از را گزارشي ساله هر مرسر باشد. بنياد معروفمي 1"رسمر شهري
 يا مزايا تعيين اساس حتي و گيريتصميم مبناي كه سازدمي منتشر جهان مختلف شهرهاي

 مي قرار مقصد كشورهاي در الملليبين هايشركت و هاسازمان كاركنان براي محروميت حق
  :ي ياد شده به قرار زير استهاؤلفهم .گيرد

(بنياد مرسر) كيفيت زندگي اجتماعي يهامؤلفه :5 جدول  

)(Mercer  
  Quality of Living worldwide city rankings 2010 – Mercer survey  

 خدمات عمومي و حمل و - محيط زيست  - مدارس و آموزش و پرورش  - فرهنگي  - محيط اجتماعي -  سياسي و اجتماعي محيط -
  محل سكونت  /مسكن - كاالهاي مصرفي  - تفريح و سرگرمي  - نقل 

  
  خانواده مطلوب ايراني 

جامعه همان هاي فرهنگي ارزش بايست درخصوصيات خانواده مطلوب را ميجايگاه و 
به نقل از آزاد بودن جامعه ايراني  محورمداراست. خانوادهاي خانوادهايران جامعه .جستجو كرد

. فرهنگي بوده است هاي نظام يكي از ارزش در همه دوران تاريخ ايران همواره خانواده -  :قابل درك است متعددي در اين زمينه داشته است، به شرح زير كه مطالعات ارمكي
 منشاء تواندمي موضوع اين. شودمي استخراج آن از نسب و اصل كه عنصرهويتي يك

جوامع ديگر نهادهايي چون نهاد غالب در . است خانواده ايراني محل توليد فرهنگ -  باشد. افراد هويت
 كنند.  هاي گروهي، فرهنگ را توليد مي علم و رسانه

________________________________________________________ 
1- Mercer 
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كند هاي ايرانيان يا خانوادگي است و فرد همراه خانواده مهاجرت ميعمدتاً مهاجرت -
 بسيار ايراني زن. است و نماد محبت هخانواد عاطفي زن در خانواده ايراني محور -   . يا براي خانواده و براي بهبود شرايط خانواده است

 خانواده رابطه تنظيم خانواده، درون و اجتماعي هاي گيري تصميم است و در قدرتمند
 و خويشان و ها همسايه با مناسبات پسران، و دختران براي همسر انتخاب و با بيرون

 فرزند كه اي هستند؛ خانواده كه درونش بيند مي افرادي در را خود خانواده ايراني - . كند مي ايفا مهمي نقش خانواده مراسم به دادن سامان نيز
 خانواده براي فرزندآوري كه هويتي فرزندآوري و. كند مي احساس ناتمام را خود ندارد،
  رود. مي شمار به آن مهم بسيار هاي ويژگي از يكي آورد مي ارمغان به ايراني

ها تمام خانواده .است ت ويژه و بااليي برخوردارمياه هاي اخالقي ازي ايراني، آموزهدر خانواده
كنند تا فرزندان نيكو و با خود فاسد، بزهكار و منحرف باشند، تالش مي و مادر حتي اگر پدر

) 307:1388شناس،حق( )،158- 72،159- 98:1386ي،ارمك(آزاد دهند اخالق پرورش
)http://wrc.ir/scholar/view/5/141(.  

هاي اسالمي حاكم بر جامعه براي معاصرسازي جايگاه و ويژگي - گ ايرانيبا توجه به فرهن   
اسالمي و اسناد فرادستي كشوري، حائز  خانواده تراز، شناخت و تبيين گفتمان فرهنگي انقالب

تلقي  خانواده عنصر بنيادي در رشد انسان و تعالي جامعهاهميت است. در ادبيات سياسي نظام، 
بيش از آنكه وجه قانوني در يك معنا ارد نسبت به آن دگي و اعتقادي رويكردي فرهنگرديده و 

  به اين نكته اذعان  به نحوي كه وضع كنندگاندارد  هنجاريداشته باشد، جنبه فلسفي و 
ها را با الهام از دستورات الهي، حقوق ذاتي و غير قابل سلب انسان اسنادد كه مفاد ننمايمي

. در ستاهارا مطرح كرده است كه الزمه حيثيت انساني انسانبحث قرار داده و حقوقي  مورد
گيري و تثبيت انقالب اسالمي ايران  بسياري از اسناد ملي و قوانين همين رابطه و در پي شكل

  با هدف تحكيم نهاد خانواده به تصويب رسيده است.
رادستي (ملي) هاي اسناد فم و  جهت گيرينظا يهبرر يهادهنموردر همين زمينه مي توان به 
  درباره خانواده مراجعه كرد. 

 اولين تربيتي، نظام در خانواده "كه دهد مي ،نشان)ره(آيت اهللا خميني هايديدگاه بررسي
 "است جامعه عمدة ركن و انساني عواطف ظهور و بروز محل و بشر تربيتي جايگاه ترينمهم و
  ).163- 162 و 505- 503:، 1378،صحيفه امام(

 قائل است:براي خانواده مطلوب را  ييهايژگيوچنين ، )ي(مد ظله العالاي نهآيت اهللا خام
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است. خانواده خوب،  ماده اصلي زندگي محبت و عشق و جاذبه زن و شوهر به همديگر"
يعني زن و شوهري كه با هم مهربان باشند، باوفا و صميمي باشند، حقوق يكديگر را 

رامي بدارند. با هم اخالق خوش داشته و رعايت كنند و مصالح همديگر را مهم و گ
سازگاري نمايند و با همكاري هم، مشكالت را برطرف نموده و فرزنداني را كه در آن 

آيد، نسبت به او احساس مسئوليت كنند و بخواهند او را از لحاظ  خانواده به وجود مي
ت واقعي در اي، اساس همه اصالحا مادي و معنوي، سالم بزرگ كنند. يك چنين خانواده

و  اي، خانواده مستحكم شد جامعه به صالح خواهد رسيددر جامعه يك كشور است. اگر
  )..khamenei.ir www( "نجات پيدا خواهد كرد

سياسي آن  - اسناد فرادستي در هر كشور نماد و روح حاكم بر نظام فلسفياز سويي ديگر 
هاي خود را در ها و خط مشيياسترا ملزم مي نمايد تا سمسئولين  است. گذشته از آنكشور 

 قانون اساسي هر كشور به منزله نقشه راهي است  همان راستا  تدوين و به مرحله اجرا در آورند.
كه اركان حكومت بايد در راستاي تحقق آن كوشش نمايد. در مقدمه قانون اساسي كشورمان، 

 هدايت  متعالي، جايگاه به يدنرس براي را انسان كه بنياديني مقدس و خانواده به عنوان بناي
  ياديواحد بن از آنجا كه خانواده"اين قانون آمده است : دهم اصلكند؛ معرفي شده است. در مي

در جهت آسان كردن  ديمربوط با  يها  يزير و مقررات و برنامه نياست، همه قوان  ياسالم جامعه
  يحقوق واخالق اسالم هيبرپا  يانوادگروابط خ  ياز قداست آن واستوار  يخانواده، پاسدار ليتشك
  .باشد

دورنماي ، رانيا ياسالم يساله جمهور ستيانداز ب سند چشمهمان گونه كه اشاره شد،
سند ياد ازاهداف  يكي. مي باشد 1414سال  براي جمهوري اسالمي ايران درتوسعه ترسيمي 

 يسال ها يحقق آن طاست كه ت "مستحكم خانواده اداز نه يرانيجامعه ا يدارربرخو "شده
 ست.ا شدهپيش بيني ساله  مدت پنج   انيدر طول چهار برنامه م يعني 1384- 1404

-سياستهاي خانواده، رهبري (سياست معظم ممقا بالغيا كلي يسياستهان راستا ميدر ه

هاي جمعيت)،از اسناد مهمي است كه در آن و سياست توسعهساله  هاي پنجبرنامه كالنهاي 
اهداف و اصول تشكيل خانواده و " همچنين سنداده مورد توجه قرار گرفته است. موضوع خانو

منشور حقوق و "شوراي عالي انقالب فرهنگي و  مصوب "هاي تحكيم و تعالي آنسياست
هاي مهمي از آن به حقوق كه بخش "هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايرانمسئوليت

اين سند ملي، شوراي عالي انقالب  كنندهخانوادگي اشاره دارد. دو مرجع تصويب 
عالوه بر موارد ياد شده، قوانين اند. ) بوده1386و مجلس شوراي اسالمي(سال )1383فرهنگي(
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متعددي با هدف حفظ و بقاي نهاد خانواده وضع شده است. قانون حمايت خانواده، مواد قانوني 
از آن ، بيسرپرست نكادكوو  نناز تأمين نقانو)، ننااجوازدواج  تسهيل نقانو ،هاي توسعهبرنامه

 جمله مي باشد.

مفاهيم زير دهد نشان مي كشوري ستيدباال نمتوو  دسناابررسي محتواي  
 تحكيم خانواده، مورد توجه قرار دارد.در 

 و انديشه صاحبنظران معاصر ايران تحكيم خانواده در آراء

در اين بخش با توجه به هدف مطالعه حاضر كه در پي طراحي الگويي بومي از  خانواده باثبات 
هايي معاصري كه خصوصيات چنين خانواده صاحبنظرانباشد؛ از آراء و نظرات آن دسته از مي

  از ميان  نشان داد، يبررس جينتاتناد قرار گيرد. را مطالعه و تشريح نموده اند؛ مورد اس
 محمد رضا شرفينظران معاصر، مرتضي مطهري،علي قائمي اميري، باقر ساروخاني و صاحب

  اند و به نتايج كاربردي و بيش از ديگران در زمينه تحكيم خانواده به مطالعه و تحقيق پرداخته
به اجمال را هاي ايشان در اين زمينه ديدگاه 5جدول شماره  اند.هاي معيني دست يافتهشاخصه

  دهد.نشان مي
  مطرح ايراني صاحبنظران  تحكيم خانواده از ديدگاه - 6جدول 

  آراء و نظرات  صاحبنظران

  آسان كردن تشكيل خانواده 

   ادهست خانواقد از اريپاسد 

 تعالي و رشد خانواده 

  تنظيم روابط خانوادگي بر پايه حقوق و
 اخالق اسالمي

 مراقبت از سالمندان خانواده 

 هاي خانواده ارتقاء دانش و مهارت 

 فرزند پروري 

 ي اساسيتأمين نيازها 

  (مسكن، بهداشت و درمان و...) 

 هاي صالح خانوادهدادگاه 

  خانوادهدر معنويت 

  علل و  شناسايي مشكالتشناسي خانواده(آسيب
ي ها ريزي لمي و ديني به برنامهنگاه ع )ها ناهنجاري

 معطوف به خانواده

 ي فعال در حوزه خانوادهها هماهنگي دستگاه 

 نيازمند حمايت از خانوادهاي  ( ايمن سازي خانواده
حمايت از زنان و  و  يشگيري از خشونت، پآسيب ديدهو

 كودكان در برابر تعرض

 ش مادر، همسر و فرزند)( در نقرشد زن 

 خانوادگي  وقات فراغتغني سازي ا  
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  مطهرى مرتضي
ازدواج پايدار و مستحكم (
   )لذت بخش و

لذت بخش است كه زن و مرد در نقش  ازدواج هنگامي پايدار و مستحكم و-
و كمال.  است نه نقص» تناسب«هاي زن و مردطبيعي خود ظاهر شوند.تفاوت

ها تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه  قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت
براي زندگي مشترك ساخته شده اند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت  قطعاً

 نيحساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از ا يخانوادگ اتيركن ح - .)19- 28: 1378،ه آثار شهيد مطهرياست به وجودآورد(مجموع
-يم يفرزندان صفا و جال و خرّم يزن و هم زندگ يعواطف است كه هم زندگ

 نيرابطه زوج تيميو سبب صم يخانوادگ ونديپ ميكه موجب تحك يزيهر چ - ).1388:62،برازجاني(رديگ
 حقوق خانوادگي را مانند ساير جادياست و در ا دينون خانواده مفكا يگردد، برا

حداكثر كوشش مبذول شود و بالعكس هر  ديطبيعي در طبيعت آن با حقوق 
 يآنان گردد به حال زندگ يو دلسرد نيروابط زوج يكه باعث سست يزيچ

هم به حقوق وابسته  تيدارد و هم به حقوق. انسان ازيهم به اخالق ن تيبشر - (همان)مبارزه كرد نبا آ دياست و با انمنديز يخانوادگ
است و هم به اخالق؛ در اسالم گذشت و صميميت و نيكي به عنوان اموري 

شوند، آشنايي با حقوق و دفاع از حقوق نيز شمرده مي» مقدس«اخالقي 
شمردن  گانهيمرز است، وحدت است، بشدن  دهيبرچ يخانوادگ ياساس زندگ  - ).272:1388،شود(برازجانيو انساني محسوب مي» مقدس«

 ست،ين يكاف گريكديعدم تجاوز به حقوق  يدر صلح خانوادگ است. گريد يرويهر ن
ضرورت دارد؛ اتحاد و  تريباالتر و اساس يزي. چستيساخته ن ياز صلح مسلح كار

  (همان).رديتحقق پذ ديها باشدن روح ختهيو آم يگانگي

  يريام يقائم يعل
  مند)(خانواده سعادت

  

زوجين سعادتمند در سايه ازدواج، خود را از حالت تنهايي خارج كرده و به -
عيب و نقصش و نيز كمال و  }كه {زوجينيبيند، صورت جفت و همراه مي

شوهر به غير از حقوق و وظايف،  زيبائيش در يكديگر مؤثر و ادغام شده است. زن و
وجود آن براي سازمان دادن  در روابط انساني خود و وظايف و تعهداتي دارند كه

براي وصول به هدف انساني، تكميل و تكامل هم، رفتاري  زوجين سعادتمند - .)238:1375،(قائمي خانواده و سعادتمندي طرفين مؤثر است
آميخته با احترام متقابل نسبت به هم داشته و سعي دارند تكاليف و حقوق خود را 

آن ها حق ديگري را مراعات نكند، نسبت به هم رعايت كنند. حتي اگر يكي از 
-جويي برنخاسته و انسانيت خود را فراموش نميطرف مقابل به انتقام و تالفي

) زندگي مشترك بدون توافق و تفاهم و انجام وظايف 1375:238،كند.(قائمي
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ري چون كند بلكه عوامل ديگشوهر قوام پيدا نمي خانواده تنها به وجود زن و - متقابل امكان پذير نيست .
محيط اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غيره در خانواده تأثير و نفوذ دارند 

يك خانواده خوب تابع اصول و ضوابطي است كه همه اعضاء بدان احترام  - و آن را به سوي يكي از دو قطب مثبت و منفي جهت مي دهند.
: 1368،قائميگذارده و از روي صميميت خواستار رعايت و اجراي آن مي باشند (

در  دهيشيو اند لياص ييهاداشتن هدف( خانواده ليتشكصحيح در  يارهايمع - :ركن استوار است 4بر پايه خانواده قوام و دوام  -  ).168
آن در  يعاطفه، محبت و اخالق و استوار هيبر پا يخانوادگ يزندگ يريشكل گ - )مناسب همسرگزيني هايمالك ،امر ازدواج

  خانواده تياجتماع و دولت درحفظ سالمت و امن فهيوظ يادا - يبا فن و هنر زندگ ييشناآ - حقوق و اخالق هيسا

   محمد رضا شرفي
   (خانواده متعادل)

مباني و قواعدي مي بايست در زمينه ارتباط با همسر در يك خانواده 
  اشد:بمتعادل حاكم 

  بينش تكاپويي و تحولي - 1
  تبادل عاطفي  -  2
  مثبت گرايي  - 3
  م تفاه -  4
  همگرايي -  5
   مكمل و رشددهنده يك ديگر – 6
  قبول مسئوليت و  مشاركت - 7
  حق ساالري -  8
  شادكامي  -  9
  )(دانش افزايي و ارزش افزايي  مستمرخود شكوفايي -10
  (آگاهي از حقوق و تكاليف متقابل) آگاهي –11
  بزرگ منشي - 12
  :يژگي هاي خانواده متعادل در زمينه ارتباط  با فرزندو
 پدر و مادر وحدت نظر و عمل در خود  
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 درك روشن از توانايي ها ي فرزند، همخواني انتظارات و امكانات) 
ها، تفويض مسئوليت ها آن    روشن بيني والدين نسبت به تمايالت

  متناسب با توانايي ها و تمايالت فرزند 
 رشدو  (ايجاد فرصت براي ابراز وجود/ تأمين احساس كفايت در فرزند

  شايستگي) عه احساس لياقت وتوس
 "پذيرش فرزند تحت هر نوع وضعيت ظاهري، هوش و جنسيت" 
  "مقبوليت وي"و

 ها) توزيع مسئوليت (برخورد عادالنه (در توجه بين فرزندان و
   .)37- 1389،166(شرفي

   باقر ساروخاني
  )خانواده برتري يافته(

ها همه اعضا با اين خانواده آل است. دراي ايدهخانواده "برتري يافته"خانواده   -
كنند و در كنار هم به حل و فصل مسائل و مشكالت اقدام هم زندگي و تفاهم مي

هاي حقوق زن و خانواده در چالش شيشده در هما راديا ينمايند (سخنرانمي
  ).1387جامعه ايران،

وه اگر پيوند عاطفي درون خانواده از ميان برود، اين نهاد ديگر به عنوان گر - 
نخستين شناخته نخواهد شد چرا كه در بسياري از موارد، وقتي فضاي عاطفي به 

يابد، شاهد پادگان شدن خانواده هستيم كه از ماهيت اصل خود به  شدت كاهش مي
  شود دور افتاده و با ابزارهاي ديگري كنترل مي

جنس  هاست و خارج از آن، روابط دوروابط مشروع انسان نهيخانواده بستر و زم - 
امر از آن روست كه  نيشود؛ ا يم ياست و در عرف نامشروع تلق تيفاقد مشروع

- است كه از خالل آن جامعه به سازمان يجهان سازمان اساس يخانواده در تمام

  ).73:1367،ي(نامه علوم اجتماعزنديزن و مرد دست م نيو انتظام روابط ب يبخش
ود(نفي اصالت بخشيدن به ،ارزش هاي اساسي بايد حفظ ش زوجيت در روابط - 

  ابزارگرايي و گرايي ماده سودگرايي، فردي، گرايي آني، مصلحت تمتع و طلبي لذت
 روز روزبه طالق آمار و شودمعنوي مي بعد {زوجين}از كه موجب تهي شدن روابط

 ). 7: 1376يافت )(ساروخاني، خواهد افزايش

آن را به جامعه انتقال  ندتوا يو م شود يشكوفا م يانسان ذاتش در خانواده مدن - 
 نيبه دنبال ا رانيدر ا ديشود و ما با تيدر جامعه تقو ديخانواده با نيدهد ا

داشته باشد و هرم قدرت در  يارتباط رهيذخ ديبا يا خانواده نيچن ميخانواده باش
  )(www.isa.org.ir باشد. يآن افق

 چارچوب مفهومي تحقيق 
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نتايج تحقيقات پيشين كه به موضوع استحكام  لمي وها و مكاتب عنظريهپس از بررسي   
خانواده  ،اي از عوامل به هم پيوستهتوان به اين نتيجه رسيد كه شبكهمي ؛اندخانواده پرداخته

 رويكرد داراي حاضر پژوهش مفهومي با تبعيت از همين ويژگي، ساختار .رااحاطه كرده است
 هايتحقيق (ويژگي  مسئلة خاستگاه جامعة بااين تأكيد كه ضروري است اي استرشته ميان

 شده گزينش نظريه اصطالح به باشد و خودي جامعه فرهنگي مباني با مطلوب)،متناسب خانواده
 سه بر پژوهش مفهومي ساختار اساس اين ؛بر)14- 15: 1382شود(رفيع پور، »سازي بومي«

 : زيراستوار است ركن

 گي و اجتماعي)زندگي (ساحت فردي، خانواد كيفيت: اول ركن

 دنيس سوي از توسط كه پوستون خانواده مدل از خانوادگي و فردي بعد در
 سنتر وابسته بيچ تحقيقاتي با حمايت مركز همكارانش و) Denis Poston, 1995پوستون(

 بعد نظر در مورد ) گزاره1( نمودار.شودمي استفاده گرديده، ارائه) آمريكا(كانزاس دانشگاه به
 دنيا كشورهاي شهري زندگي كيفيت بنديرتبه رايج الگوي هايمؤلفه از ادهاستف اجتماعي

  ).4مي باشد(جدول شماره ")Mercer-2010("مرسر مؤسسه زندگي كيفيت"شامل

 : روانشناسي: دوم ركن

خصوصيات  ")DeFrain & Stinnett 1999( استينت و ديفراين روانشناسي حوزه در
 1999 سال در محقق دو اين. اندقرار داده بررسي مورد تدقً به را هاي موفقمشترك خانواده

 و دادند انجام داد؛مي پوشش را جهان كشور 27 از خانواده 000/21 كه گسترده پژوهشي
 را خود كه هاييخانواده ميان در توجهي قابل هاي شباهت مختلف هايفرهنگ در كه دريافتند

 به و شودمي تعريف مؤلفه شش در مشترك خصوصيات اين. دارد وجود كنند؛مي توصيف موفق
  ).2(جدول شماره.اندداده پيشنهاد را "پايدار خانواده خوشه شش" مدل ترتيب اين

 :مطلوب از ديدگاه صاحبنظران ايراني و اسناد باالدستي ملي هاي خانوادهويژگي: سوم ركن

نظر معاصر(مرتضي صاحب 4هاي ديدگاه"مطلوب ايراني با استناد به  خانواده خصوصيات
، مورد "اسناد فرادستي ملي"و  "مطهري،علي قائمي اميري،محمد رضا شرفي و باقر ساروخاني)

 برداري قرار گرفته است.شناسايي و بهره

 
   پژوهش روش
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نظر به اين كه پژوهش حاضر در صدد طراحي الگوي خانواده مستحكم براي خانواده ايراني 
د تحليلي و تفسيري است تا با استفاده از مفاهيم و مباني نظري است؛ از اين رو مبتني بر رويكر

  هاي موجود، الگويي مشخص را تدوين نمايد. تئوري ها وميان نظريه
استفاده )ها) و كمي(پيمايش (تفسير و تحليل داده 1در تحقيق حاضر از دو روش مختلف كيفي

در بخش  است.و ميداني ي ، اسنادايكتابخانه، آوري اطالعاتجمعهاي است.روششده 
ها به منابع موجود در كتابخانه ي،چارچوب نظر نيتدوو  تحقيقجهت مرور ادبيات اي كتابخانه
هاي داخلي (فراتحليل) ، با استفاده از روش اسنادي، تحليل كمي اسناد پژوهششد مراجعه

طرح  102 در ابتدا .پيرامون عوامل مؤثر بر كارآمدي و ناكارآمدي خانواده ايراني انجام گرفت
- پژوهشي و پايان طرح 64ها ) شناسايي شد، از ميان آن1374- 1389هاي اخير(پژوهشي سال

   .شدو مطالعه  ؛ انتخابآنها محرز شده بود ييايو پا ييروا و ي بودنداعتبارعلمكه داراي  نامه
 اخيرتحوالت  ،قيارتباط با موضوع تحق در صاحبنظر افراد با اكتشافيمصاحبه  در روش ميداني

بر  گيري به صورت مبتنينمونه .گرفتنتابج حاصل از فراتحليل صورت  حوزه خانواده و در
گيري يعني عدم دريافت اطالعات جديد، به صورت نمونه هدف آغاز و تا اشباع اطالعات،

توزيع پرسشنامه ميان  قيطر اطالعات الزم از. با بكارگيري روش دلفي تئوريك ادامه يافت
و جهت پي بردن به متغيرهاي زيربنايي  .شد يآور جمعصصان و خبرگان حوزة خانواده متخ

ي آمار ليتحل يهاكيتكنكه از جمله  2ها از روش تحليل عاملي اي از دادهتلخيص مجموعه
  ده است. ش استفاده  است؛

 بر يمبتن گيرينفر از صاحبنظران و متخصصين حوزه خانواده با روش نمونه 45در روش دلفي 

اي مطالعات خانواده و چند با توجه به ماهيت ميان رشته قيتحق نيا درهدف گزينش شدند، 
 يو تجربه كاف انشد ياز افراد دارا يبياده، گروه داوران را تركخانو وجهي بودن مفهوم استحكام

  . ل دادنديدر حوزه خانواده تشك
  ط زير بوده است: مورداز شراي 2برخورداري از حداقل  ،انتخاب داوران مالك

 سال سابقه فعاليت 10داراي حداقل عضو هيئت علمي دانشگاه يا مؤسسة پژوهشي  - 
  در مباحث خانوادهپژوهشي  -يآموزش

  واجد حداقل يكي از ويژگي هاي زير: مشاور خانواده  - 

________________________________________________________ 
1  - Qualitative Methods 
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ي و خدمات نيسال تجربه بال 10حداقلمتخصص روانشناس و مشاوره، داراي  •
  مشاوره.

  .سال تجربه خدمات مشاوره 10حداقل يدارامشاور مذهبي،  •
كاري  سال تجربه 10 حداقل يداراهاي اجرايي امور خانواده در دستگاه ارشد مدير  - 
  يي.و اجرا يستاد يهاحوزهدر

 حداقل يدارا اندركار امور خانوادهدست و كارشناس بخش دولتي و يا خصوصيمتخصص  - 
 و ينيعلوم د ،ياز سه حوزه روانشناس يكيدر  يعالالتيتحصتجربي، داراي  سابقه كار سال 10

  .مسائل مبتالبه خانواده ليكتاب در تحل فيتأل اي يپژوهش ي وآثار علمي، داراي شناسجامعه
  

 )درصد(التيو تحص جنس،سن :توزيع نسبي داوران برحسب7جدول          

  
  
  
  
  

 ييو اجرا يتجارب علم داوران برحسب ينسب عي: توز8 جدول

رشته تحصيلي             ك تحصيلي  مدر   جنسيت  محدوده سني   

30  18 دكترا 60  جامعه شناسي
30 

  مرد  52  سال39تا

24 /مشاوره و روانشناسي
 44  ارشد كارشناسي 30  راهنمايي

 49تا 40
  سال
  

 زن  48

12 تعليم و /مديريت آموزشي
 32 كارشناسي  2  تربيت

 59تا 50
  سال

 8  امور فرهنگي/علوم اسالمي 24
 تحصيالت حوزوي

 4  (سطح خارج)
 باالتر از

  سال60

10 
هاي ساير رشته

 خانوادهمرتبط(حقوق، مطالعات 
  و...)
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  هاي تجزيه و تحليل اطالعات روش 

در است.  ميمفاه نيا يمفهوم ليو تحل ميمفاه قيو تطب ليبر تحل يتنمب تحقيق حاضر
باشد. يانجام شده م يهايطبقه بند ريتفس يمبنا بر كيفي هاي دادهتجزيه و تحليل فراتحليل 

 استفاده )درصد و فراوانيي فراتحليل از روش متداول در آمار توصيفي (ها توصيف دادهبراي 
حاشيه نويسي  وها نسبت به كدگذاري  ثار در قالب پرسشنامهپس از تلخيص اين آ است. شده

  .هاي گوناگون اقدام گرديد آنها اقدام و سپس نسبت به ارزيابي و فراتحليل آثار در مولّفه
؛ از نرم افزار هاي جمع آوري شدهبراي تجزيه و تحليل و حصول نتايج از دادهدر فاز دلفي 

و پراكندگي  ميانگين، ميانه و نما)ي مركزي(هاگيري شاخصبراي اندازه  spssآماري
 ياستنباط ليو تحل هيتجزي(عامل ليآزمون تحلي كرونباخ و محاسبه ضريب آلفا)، واريانس(
   )استفاده گرديده است.هاافتهي

  )2و پايايي1اعتبار ابزار سنجش (روايي
ده شده است. اين روش استفا 3اعتبار محتوا از روش گيريبراي تعيين اعتبار ابزار اندازه: ييروا

   باشد،مي نظرانخبرگان و صاحب دأييتناظر به 

________________________________________________________ 
1 - Validity 
2 - Relibility 
3- Content Validity 

  ميانگين سنوات فعاليت
  (سال)

توزيع نسبي 
  عنوان  (درصد)

  نواده خدمات مشاوره خا 30 13
  فعاليت آموزشي (آموزش عالي) 50 17
  امور پژوهشي 70 18

مديريت ستادي يا اجرايي(آموزش و پرورش/امور   40  20
  خانواده) 

  مشاورارشد بخش دولتي  5  10
 كارشناس خبره 20 20

  هاي مرتبط(حقوق خانواده و..)ساير حوزه  10  16
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هاي ابزار تحقيق  دروني شاخصپايايي ، 1اين تحقيق با محاسبه ضريب آلفا كرومباخ در پايايي:
مطالعه باالتر از  نيآلفا در ا بيضرا يكه همه دادها نشان هافتيخود را مورد سنجش قرار داديم. 

پرسشنامه  نيا يهاسايمقخرده   مناسب  دروني همساني از هايافته  راينهستند. بناب 74/0
  .دارند تيحكا

  
   نتايج پژوهش  و ها يافته

  :جمع بندي نتايج فراتحليل
 شناسايي ايراني را خانواده نهاد بر تأثيرگذار عوامل اثر علمي كه 64در اين بررسي 

هاى  يافتهبررسي قرار گرفت و از برآيند  اند؛ در دو بعد روش شناختي و محتوايي موردنموده
 19استفاده نمود. اين آثار پژوهشي از سازى آنها  مختلف جهت تركيب و يكپارچه تحقيقات

اي اين آثار به اند. قلمرو رشتهرويكرد نظري علوم انساني( مستقل و يا تركيبي) بهره جسته
ديني  اي و علوم رشتهمطالعات ميان شناسي،  شناسي، جامعه روان و تربيتي ترتيب اولويت علوم

مؤثر بر  لعوام"موضوع دهدنشان ميپراكندگي موضوعي آثار علمي بوده است. بررسي 
  .در صدر مطالعات قرار دارد "نارضامندي زندگي زناشوئي ايرضامندي 

نتايج پژوهش نشان داد كه غالب آثار به لحاظ نظري داراي پشتوانه علمي است به ويژه 
هاي نظري شناخته شده، صرفاً  علوم اجتماعي، ليكن به دليل اتكا به چارچوب و روشدر شاخه 

متغيرهايي مورد توجه هستند كه در آن چارچوب علمي قابل تفسير و تحليل است. در اين 
تواند در جوامع مختلف وجود داشته باشد، زمينه براي صورت با وجود عوامل مشتركي كه مي

- اسالمي كشور ايران با محدوديت نظريه- بوم فرهنگ ايرانيا زيستشناسايي عوامل متناسب ب

مطالعات بين ويژگي شمول و فراگيري پردازي روبروست. نكته قابل توجه در همين زمينه 
هاي گيري از آموزهها و بهرهاي در موضوعات مربوط به خانواده است زيرا تركيب تئوريرشته

حليل عوامل متعدد، پيچيده و چند وجهي مانند نظري، قابليت بيشتري براي توصيف و ت
نظريه آثاري كه از هاي حاضر نيز نتايج و يافته آورد. در مطالعهخانواده را براي محقق فراهم مي

  ؛ از جامعيت بيشتري برخوردارند. اند استفاده نموده كيفيت زندگي
-تضعيف و كننده يتتقو هاي مشابه كه در هر دو وجهجمع بندي نهايي كه با تلفيق مؤلفه

صورت گرفت؛ الگويي مشخص از عوامل اثرگذار بر نهاد خانواده را نشان  نهاد خانواده كننده

________________________________________________________ 
1 - Alphabach 
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ويژگي زير كه در استحكام خانواده ايراني نقش دارند؛ به ترتيب  11دهد به اين ترتيب مي
  ).9اولويت شناسايي شد(جدول

  يرانيدر استحكام خانواده ا :عوامل مؤثر 9جدول
  )خانوادهنهاد كننده  فيكننده و تضع تيمشابه تقو يمؤلفه ها بيو ترك قيتلف(

  
  نداورا دگاهياز دنتايج دلفي 

  
داوران ش يگراسه دور دلفي انجام پذيرفته است. در اين  بخش ميزان در داوران اجماع نظر 

توصيفي  يهاآمارهشد و  يريگاندازه ها در قالب طيف ليكرتنسبت به هر يك از گويه
  ها محاسبه گرديد.آن ي)پراكندگ و يمركز يهاشاخص(

 ،ها)(مؤلفه يفرد يرهايعوامل و متغاز  كي هر تياهم زانيم به بردن يپ يبرادر گام بعد  
 يابيارز مورد عامل كي قالب در و يكل صورت به هااز روش تحليل عاملي استفاده شد و گويه

بخش خانواده و نتايج تحليل عاملي اكتشافي فتند. جداول زير، عوامل اساسي استحكامگر قرار
  دهد:ام خانواده را نشان ميعوامل اساسي، فردي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر استحك

  
  

   "بخش خانوادهعوامل اساسي استحكام":10جدول 

  درصد  عامل استحكام بخش خانواده                          فراواني
  30  95 هاي اخالقي(عوامل فرهنگي)ايمان، عقايد و ارزش .1
  27  85 يتعامالت خانوادگ .2
  13  40 روحيوجسميسالمت .3
  11  36 فرديرشد .4
  6  19 خانوادگيزندگيدارهشيوة ا .5
  5  16 )ياساسيازهايننيخانواده(تأميرفاه ماد .6
  4  15 جامعهيو اقتصادياسيس،ياجتماع،يفرهنگمحيط .7
  3  8 زوجينسنياختالف .8
  6/0  2 زناشوييمدتطول .9

  6/0  2 (حمل و نقل و...)عموميخدمات .10
  3/0  1 جامعهبهداشتيمالحظات .11
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   "بخش خانوادهعوامل فردي استحكام"نتايج تحليل عاملي اكتشافي :11جدول 

  
  "بخش خانوادهعوامل خانوادگي استحكام": نتايج تحليل عاملي اكتشافي12جدول

        مقدار ويژه عامل فردي
559/8 رشد فردي   .1  
498/6 صفات اخالقي     .2  
511/5 معيارهاي همسرگزيني فرد     .3  
 3,879 سالمت عمومي    .4
 2,678 برداشت ذهني و احساسي فرد نسبت به كيفيت  زندگي    .5
 2,541 دين و معنويت   .6
 1,982 اهداف فردي در امر ازدواج. 7

  مقدار ويژه عوامل خانوادگي
  765/10 ي و عاطفيروابط احساس - 1
  885/8 پايبندي والدين نسبت به حقوق فرزند - 2
 698/5 پايبندي فرزند نسبت به حقوق والدين - 3
  729/4 كارآمدي نظارت و ارزيابي - 4
 565/4 ريزيكارآمدي برنامه - 5
 481/4 فرهنگ خانوادگي - 6
  451/3 كارآمدي ايجاد هماهنگي و سازماندهي روابط - 7
 448/3 پذيري زنمسئوليت - 8

 همسرگزينيمناسب معيارهاي و امر ازدواج در انديشيده و اصيل هاييهدف داشتن •

 هاي زندگي  آشنايي با فنون و مهارت •

 واخالق سايه حقوق در آن استواري و اخالق و محبت اطفه،ع پايه بر خانوادگي زندگي گيريشكل •

 سالمت و امنيت خانواده و...)در حفظ دولت اجتماع، فرهنگ عمومي، عوامل محيطي( نقش مثبت •
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  "بخش خانوادهعوامل اجتماعي استحكام":نتايج تحليل عاملي اكتشافي 13جدول 

 
 

  گيري  نتيجه
هاي خانواده مستحكم انجام شد. نتايج مؤلفه زي ابعاد،اين پژوهش به منظور بومي سا - 

- اخالقي و جنبه وجوه مالحظه به محدود مستحكم خانواده كه دهدمي نشانبررسي 

 در تمام ابعاد عاطفي، انسان زندگي شيوه تمام بلكه نيست و ذهني دروني هاي
 واحدي انوادهبراين مبنا نظام خ .شودمي شامل را معنوي و مادي و رفتاري انديشگي،

 چرخه در خانواده به هم تشكيل شده مرتبط اجزايي از است متصل و پيوسته هم به
 يا كارايي و در تواندشود و در عين حال ميمي متأثر اجتماعي تغييرات از زندگي

   .نيز تأثير بگذارد جامعه كژكاركردي

 355/3 دي خانواده نسبت به حقوق خويشاوندان پايبن - 9

 352/3 پايبندي زن نسبت به حقوق اختصاصي شوهر - 10
  123/3 رعايت حقوق مشترك زن و شوهر  - 11
 761/2 پايبندي شوهر نسبت به حقوق اختصاصي زن - 12
  741/2 كارآمدي هدايت - 13
 122/2 همساني در موقعيت خانوادگي - 14
  020/2 وضعيت رفاهي - 15

  968/1 رمسئوليت پذيري شوه - 16

  مقدار ويژه    عامل اجتماعي
  346/5  نظام حقوقي و سياسي - 1
476/4 محيط فرهنگي و اجتماعي - 2
  283/2  بهداشتي مالحظات پزشكي و - 3
692/1  محيط اقتصادي - 4



 1396، بهار 1 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

٦٥ 
 

با ثبات، متناسب با توجه به مطالعات انجام شده بايد توجه داشت كه الگوي خانواده  - 
گيرد. با اين با خاستگاه فرهنگي هر جامعه و در ظرف زمان و مكان خاصي شكل مي

هاي مشترك مانند روابط عاطفي كه منشاء طبيعي دارد،واجد برخي ويژگي وصف
  مباني فراملي است. 

يك هاي معرف ويژگي چند بعدي، سازة يك حكم در پژوهش اين پيشنهادي الگوي - 
است. اين الگو به نوعي ناظر بر پايداري، پويايي و صيانت از مطلوب  گيزندگي خانواد
 ارائه مستحكم درباره خانواده و كل نگرانه يكپارچه اندازيچشم و است نهاد خانواده

 خانواده يعامل اساسي را براي استحكام بخش 4اين الگو در سطح كالن،.دهدمي
كه داراي همبستگي  مؤلّفه 29تماعي،بعد فردي، خانوادگي و اج 3نمايد.دررفي ميمع

  اند؛ به شرح زير تعيين شدند:دار با عامل بودهمعني
هاي مهارت و فن با آشنايي"هاي استحكام بخش خانواده شامل :عوامل اساسي و مؤلفه

 "،"همسرگزيني مناسب معيارهاي و ازدواج امر در صحيح هاييهدف داشتن "،"زندگي
 سايه در آن استواري و اخالق و محبت عاطفه، پايه بر خانوادگي زندگي گيريشكل
- مي ،"امنيت خانواده سالمت و در حفظ دولت و اجتماع وظيفه اداي"و"اخالق و حقوق

 باشد.

ي، صفات اخالقي، رشد فرد"تعت عناوين : اهميت) ي (به ترتيبفردمؤلّفه هاي ساحت 
فرد نسبت  يو احساس يبرداشت ذهني، و روح يسالمت جسمي، نيهمسرگز يارهايمع

 اند.طبقه بندي شده ،"در امر ازدواج ياهداف فرد، تيو معنو نيدي، به كيفيت زندگ

حقوق و "هاي مشترك با تلخيص مؤلّفهو  به ترتيب اهميت(يخانوادگساحت  يهامؤلّفه
حقوق و ي، و عاطفي روابط احساس"، شامل:)يخانوادگي اداره زندگ"و"اهتيمسئول
در قبال يكديگر و نسبت به  "والدين و فرندان"و"زن و شوهر"( هاتيمسئول

فرهنگ ، (مديريت خانه و خانواده) يخانوادگ يكيفيت اداره زندگخويشاوندان)، 
داشتن ، نياز زوج كي هر يخانوادگ تيدر موقع يهمسان، وضعيت رفاهيي، خانوادگ
 ،"نيطرف يروانو  يجنس ،يعاطف ،يمتناسب با بلوغ عقل نيزوج يفاصله سن، فرزند
 باشد.مي

 ياسيو س يحقوق نظام"ي(به ترتيب اهميت)، تحت عناوين:اجتماعساحت  يمؤلّفه ها
 طيمحي، و بهداشت عموم يمالحظات پزشكي، و اجتماع يفرهنگ يفضا، جامعه

  اند.طبقه بندي شده ،"جامعه يقتصادا
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 قيتحق نيادر است.  يريگاستحكام خانواده قابل اندازه زانيم دهدينشان م يتجارب علم - 
 ريرا در خط س يخانواده مستحكم با ورود به فضاي نظريه پردازي علمي، عناصر يلگوا

 يبرا ،چندگانه هاياسيخرده مق كه مي تواند در طراحي  است نموده يافراد معرف يزندگ
قرار گيرد و با ستفاده مورد ااستحكام خانواده  زانيسنجش مو  يريگساخت ابزار اندازه

 بيترت نيبه ا افزود يخانوادگ يزندگ تيفيك يآن به دانش بوم يشيآزما يو اجرا شيپاال
به  .ابدييكاهش م رانهيشگيو با اقدامات پ ودهب ينيب شياختالل عملكرد خانواده قابل پ

 راتييتغ رشيپذ يبرا يفرهنگ يبه همراه بسترساز نديفرا نيدر توسعه ا رسدينظر م
  معطوف خواهد شد. يخانواده محور نيسمت نگرش نوبه  يفرهنگ عموم د،يمف
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