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 پژوهشكدة خانواده

 

   
 ها و بي مفهوم خانواده، سالمت خانواده و خانواده سالم و آسمطالعه

 1ه هاي ايراني خانواد آسيب زا از ديدگاهعوامل

 

 ، 4دكتر شهالپاكدامن، 3دكتر علي زاده محمدي، 2دكتر ليلي پناغي : طرحيانمجر

5دكتر فاطمه باقريان
 

8قيصر ملكي، 7سميه محمدي، 6 زهره احمدآبادي:همكاران
 

 

 )برگزيده رتبه دوم بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره(

 

  طرحچكيده

 درباره مفهوم خانواده،     يراني خانواده ا  يدگاههاين د يياين پژوهش با هدف تع       :فهد
 .شددكننده خانواده انجام يها و عوامل تهدبيسالمت خانواده و خانواده سالم و آس

-نمونه.   روش تحقيق حاضر از نوع كيفي بود و با روش تئوري مبنايي انجام شد                :روش

از هرقوم چرخه   .  مناطق مختلف ايران انجام شد     گيري به صورت هدفمند و از اقوام و           
 هاي داراي هاي جديد، خانوادههاي مختلف زندگي خانواده شامل جوانان مجرد، زوج

هاي داراي نوجوان، ازدواج فرزند و ترك خانواده و دوره سالمندي مورد              كودك، خانواده 
  مراجعه نموده، گران هريك از ايشان به شهرهاي خودپس از آموزش مصاحبه. نظر بود

 

 

 
1
اين طرح با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي و قطب  علمي خانواده ايراني اسالمي  

 . دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 4
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 5
 كارشناس ارشد جامعه شناسي 6
 دانشجوي دكتراي روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 7
 ي كودككارشناس ارشد روانشناسي بالين 8
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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

 

 104دركل  .  مصاحبه نيمه ساختاريافته را انجام داده و به ثبت و ضبط داده ها پرداختند             
 مصاحبه از كيفيت مناسب جهت تحليل داده ها         76مصاحبه انجام شد كه از اين تعداد        

براي تجزيه و   .  در نهايت داده ها جمع بندي و گزارش نهايي تدوين گرديد          .  برخوردار بود 
 . حليل داده ها از كد گذاري باز و محوري استفاده گرديدت

 ديتأك  خانواده  فيتعري  برا  كنندگانشركت  كهي  ژگيو  نيتر  مهم  و  نينخست  :يافته ها 
-شركت  تياكثر.  بود  "روابط  تيماه"و    "افراد  نيبي  شاونديخو  نسبت  "داشتن  كردند،

 تمام  بايتقر و   دانستنديم  خانواده  پدران  فيوظا  از  را  "يمادي  ازهاين  نيتأم"  كنندگان
 نيقوان  و  اصول  با  ارتباط  در.  داشتند  اعتقاد  زناني  سو  از  "يمعنو  فيوظا  انجام"  به  افراد

 . بود "مشترك نيقوان و اصول" شد، اشاره آن به كهي اطبقه نينخست خانواده بر حاكم
 طيراش"  كه  دبودن  معتقد  خود  خانواده  دري  كنون  تيوضع  مورد  در  كنندگانشركت  غالب

 را  كيردموكراتيغ  طيشرابرخي از كساني    .  است  حاكم  آنان  خانواده  جو  بر  "كيدموكرات
 اشاره  خانواده  در  "يساالرزن"به    يتركم  زانيم  به  و  "يمردساالر"  به  دانستنديم  حاكم

 قرار  پژوهش  كنندگانشركت  اكثر  توجه  مورد  كه  خانواده  كاركرد  نيترمهم.  نمودند
ي كمك  نيترمهم  كنندگانشركت  نظر  از.  بود  خانواده  "يآموزش  ردكارك"  بر  ديتأك  گرفت،

 قيطر  از  "جامعه  توسعه  و  شرفتيپ  به  كمك"  دنبكن  جامعه  به  تواننديم  هاخانواده  كه
 احترام  و  تيميصم  وجود".  است  فرزندان  حيصح  تيترب  و  مناسبي  خانوادگي  هاآموزش
 فرهنگ،".  شد  ذكر  سالم  خانواده  هايمالك  عنوان  به  "اعضا  نيب  تفاهم  و  محبت  ،متقابل

 و  نظارت  نبود.  گردديم  خانواده  شدن  سالم  به  منجر به ترتيب     "اقتصاد   و التيتحص
 اعضا،  نيب  مشورت  عدم،  گريكد ي از  اعضاي  بانيپشت  و  تيحما  عدم  و  نيوالديي  راهنما

 خانوادهي  هابيآس  جمله  از  احترام  عدم  و  خانواده  افراد  نيب  تيميصم  و  صداقت  نبود
 نيترمهم  ازي  ك ي "هيروح  دادن  دست  از"يا    اعضاي  ماريبي  شناختروان  بعد.  كر شد ذ

 .بود كنندگانشركت دگاهيد از خانواده سالمت بر اثرگذار عوامل

 متضاد  التيتما  نيمابي  جد  طور  بهي  رانيا  خانواده  رسديم  نظر  به    :گيرينتيجه
ي زندگ  مواهب  ازي  عاطف  وي  قتصاداي  ريگبهره  و  سو  ك ي از  خواهانه  يبرابر  و  انهيفردگرا

 خانواده  ساختار  رييتغ.  است  سردرگم  گر،يدي  سو  ازي  سنت  خانواده  در  انهيگرا  جمع
 خانواده  سالمت  .ستين  صرفه  به  مقروني  فرهنگ  وي  رواناز نظر     و  ممكني  سادگبهي  رانيا
 معج  وي  مراتب  سلسله  ساختار  درون  در  موثر  و  كارا  سالم،ي  الگوها  افتن ي باي  رانيا

 .قابل دستيابي است انهيگرا
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