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  چکیده
 و اسـت  انسـان  اساسـی  نیازهـاي  ةکنند تأمین ،اجتماعی نهاد ترین اصلی منزلۀ به ،خانواده

 نیـز  تـاریخی جنبـۀ   از .داردها  ارزش و فرهنگ انتقال و نسل پرورش در بدیلی بی نقش
 .اسـت  بـوده  فرهنگـی  نظـام هـاي   ارزشهـاي   شـاخص  از یکی ایران در گرایی خانواده
 تأثیرگـذار  خـانواده  کارکردهاي و ساختار در تواند می جدید دورة ناپذیر اجتناب تغییرات

 خـانواده شـده در حـوزة    انجام تحقیقات نتایج تلفیق و ترکیب پژوهش این هدف .باشد
 نظـر  از پژوهش این .است ایرانی خانوادة فرسایندة عوامل و ممقو عوامل شناسایی براي

 64 آمـاري  نمونـۀ  .است فراتحلیل نوع از اسناديمطالعۀ  روش نظر از و کاربردي هدف
 بـه  رسـیدن  تـا  که است خانواده نهاد رتأثیرگذار د عوامل موضوع با مرتبط پژوهشی ثرا

 لحـاظ  بـه  آثـار  اغلـب  که داد نشان پژوهش تایج .است شده گردآوري اطالعات اشباع
 متغیرهـاي  بـه  اتکاعلت  اما به است، علمی پشتوانۀ داراي رایجهاي  نظریه از برخورداري

 فرهنگبوم  زیست در ،خانواده نهاد تحلیل .دارد وجودها  آن در گرایی تقلیل نوعی خاص
 ،بررسـی  ایـن  در .دارد نیـاز  منـدتري  زمینـه  و جـامع  پـردازي  نظریه به ،ـ اسالمی ایرانی

 فرسـایندة  عامـل  42 و ممقـو  عامـل  62 تفکیـک  به عامل، 104 محققان که شد مشخص
 بعـد  سـه  در فراوانی 125 و 191 داراي ترتیب به که اند کرده شناسایی را ،خانوادة ایرانی

 فراوانـی  316 داراي عوامل مجموع ،ترتیب این به .است اجتماعی و خانوادگی و فردي
 عوامـل  بـه  اولویت ترتیب به سوم تا اولهاي  رده که دهد می نشان کلی محاسبۀ و است

 ردة و )مـورد  137( درصـد  40 فـردي  عوامـل  سـپس  )مورد 173( درصد 55 خانوادگی

                                                                                                     

 )لئومس ةنویسند( تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ریزي برنامه و فرهنگی مدیریت دکتري ويجدانش *
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  27/03/1393 :پذیرش تاریخ 21/10/1391 :دریافت تاریخ
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 الگـویی  نهـایی،  تحلیل در .دارد اختصاص )مورد 16( درصد 5 اجتماعی عوامل به آخر
 محققـان  بررسی مورد متغیرهاي حاصل که ،خانواده نهاد رد تأثیرگذار عوامل از مشخص

 عوامـل  :قرارنـد  بـدین  اولویـت  ترتیب به که آمد دست هب موضوعی محور 11 در ،است
 ی،خانوادگ تعامالت ،)اخالقیهاي  ارزش و عقایدو  ایمان شامل تحقیق این در( فرهنگی
 و اقتصـادي  امـور  خـانوادگی،  زندگی ادارة شیوة فردي، رشد روحی، و جسمی سالمت

 مـدت  زوجـین،  سـنی  اخـتالف  جامعه، سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی محیط مادي، رفاه
  .جامعه بهداشتی مالحظات و ،عمومی ونقل حمل ،عمومی خدمات زناشویی،
  .خانواده فرسایندة عوامل خانواده، مقوم عوامل خانواده، :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

 علـوم  ۀشـاخ  موضـوعات  دیگـر  بـا  مقایسه در خانواده پایدارسازي و ثبات پیرامون همطالع
 نظیـر هایی  حوزه در مطالعاتاي  رشته میان ماهیت .است برخوردار خاصی اهمیت از انسانی
 علمـی  گونـاگون هـاي   حوزه از انسانی علوم دانش قلمروِ در تا دارد می وا را محقق خانواده

 شناسان، مردم شناسان، روان ،شناسان جامعه نزد و استاي  رشته میان امري خانواده .گیرد بهره
 در اجتمـاعی  علوم اصحاب از دیگر بسیاري و شناسان جمعیت مداران، سیاست اقتصاددانان،

 .)ارمکی از نقل به، 298 :1388 شناس، حق( است مطرح دنیا
 عوامـل  و ممقـو  عوامـل  بازشناسـی  بـا  شـده  سـعی  حاضـر  پژوهش در ،رویکرد این با

، انـد  یافتـه  دسـت  بدان انسانی علوم مختلفهاي  حوزه محققان که ،خانوادة ایرانی فرسایندة
 از فراتحلیلـی  آیـد  مـی  پـی  در آنچـه  .شـود  شناسـایی  نـاموفق  و موفق ةخانوادهاي  ویژگی

 در .اسـت  پژوهشیهاي  طرح و دانشگاهیهاي  نامه پایان قالب در شده انجام علمی مطالعات
هـا   آن سـازى  پارچه یک و ترکیب جهت مختلف هاى پژوهش هاى یافته یندابر از بررسی این
 بنیـان  تضعیف یا و پایدارسازي در تأثیرگذارة عمد عوامل بندي طبقه و شناسایی راستاى در

  .است شده استفاده خانواده
  

  مسئله بیان. 2
 اجتمـاعی  حیـات  بـا  آن پیوسـتگی  علت به و است بشري اجتماع بنیادین رکن خانواده نهاد

 خـانواده  کارکردهـاي  و سـاختار  نـوع  در تغییر موجب تواند می جامعه تحوالت و تغییرات
 کـه  اسـت  کـرده  تجربه رااي  گسترده تحوالت و تغییرات ما کشور ،اخیرهاي  سال در .شود
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 ،تغییـرات  .سـازد  متحول را ،خانواده یعنی ،فرهنگاي  پایه عنصر این تواند می طبیعی طور به
 ایجـاد  خـانواده  کانون در راهایی  ظرفیت و مشکالت خانواده، کارکردهاي و ساختار نوع در
 در و شود می ارزیابی منفی دیگر برخی و مثبت تحوالت از اي پاره ،دیگر عبارتی به .کند می

 در معنـوي  و مادي مطلوب شرایط امکانات وها  فرصتو  ها ظرفیت از بهینهة استفاد صورت
 تضـعیف  در تأثیرگـذار هاي  ساختار از غفلت صورت در و شود می فراهم خانوادگی زندگی

 که غربی جوامع از بسیاري درکه  چنان  شود، می متزلزل روز به روز آنهاي  بنیان خانواده نهاد
 ،شـده  خـانواده  جایگزین همباشیو  طلبی لذت و شرط و قید بی آزاديو  فردگرایی فرهنگ
 بـا  ،اخیرهاي  سال در ،رو این از ؛است داده دست از تدریج به را خود ارزشی حالت ازدواج
 پایدارسـازي  به مربوط مطالعات، ها آن از ناشی منفی تبعات و آزاد یزیست هم و طالق رواج

  ).56 -  40: 1382 برناردز،( است گرفته بیشتري شتاب جوامع گونه این در خانواده
 رااي  خـانواده  ودانـد   مـی  مقدس پیمانی را ازدواج ماۀ جامع ارزشی و فرهنگی خاستگاه

 ۀمؤسسـ  یـک  بلکـه  است، مرد و زن سکون و آرامش براي محلی تنها نه که داند می مطلوب
 ،قـائمی (است  رو پیش و باهدف ۀجامع یک براياي  هسته و اقتصادي و اجتماعی و اخالقی
 و کـارکردي و  سـاختاري  تغییـرات  علـت  بـه  ایرانی ةخانواد کنونی شرایط رد ).713 :1357

ـ  نـوینی  مسائل وها  چالش با فرهنگی و نگرشی ، 98، 72 :1386 ارمکـی،  آزاد( روسـت  هروب
 یـا  و بیرونـی  أمنش که ،خانواده تحوالت و تغییرات ،بنابراین .)20 -  19: 1387 زمانیان،؛ 109

  .شود مدیریت و شناسایی باید ،دارد درونی
 روش بـا  ،تـوان  مـی  خانوادة ایرانی کارکرد و ساختار رد تأثیرگذار عوامل شناسایی براي

 بـر  مشتمل خانواده که این به نظر .جست بهره علمی مطالعاتهاي  یافته و نتایج از فراتحلیل،
 در شـده  موجـب  امر این است، اخالقی و تاریخیو  اجتماعیو  فرهنگی مختلفهاي  جنبه
 شناسی جامعه همچون متعددي علمیهاي  رشته سوي از خانواده مباحث انسانی علوم ۀشاخ

 قالـب  در ،حاضـر  پـژوهش  .شـود  بررسـی  فرهنگی مطالعات و دینی علومو  شناسی روانو 
 را داخلــی تحقیقـات  و علمــی مطالعـات  از دســته آن ،)meta-analysis method( فراتحلیـل 

 ایـن  بـه  و است توجه کرده خانواده يکارامدنا و يۀ کارامدجنب دو هر به که کند می معرفی
 از ،کـه  این هم وشده  بررسی موفق و باثباتو  مستحکمهاي  خانوادههاي  ویژگی هم ترتیب
 خصوصـیات  ،خـانوادة ایرانـی   اساسـی هاي  چالش شناسایی منظور به وشناسی  آسیب منظر

 رد تأثیرگـذار ة عمـد  عوامـل  ترتیب این به شود، می شناسایی نابسامان و متزلزلهاي  خانواده
  .کنیم  می معرفی را خانواده تزلزل یا و ثبات



 ... وقوم م عواملۀ زمین در خانواده مطالعات فراتحلیل   4

  

  پژوهش اهداف. 3
  کلی اهداف 1.3

  .یرانیا ةخانواد ةندیفرسا عوامل و مقوم عوامل ةدربار شده انجام تحقیقات نتایج تلفیق و ترکیب
  

  فرعی اهداف 2.3
ـ  و ثبـات  در رگـذار یتأث عوامـل  ةدربـار  موجود تحقیقات شکلی يها جنبه بررسی  تزلـزل  ای
 قلمـرو  قـات، یتحق انتشـار  زمـانی  ةدور ،یموضـوع  پراکنش قات،یتحققالب ( یرانیا ةخانواد

 ).یعلم ۀرشت

 تزلـزل  یا و ثبات در تأثیرگذار عوامل دربارة موجود تحقیقات محتواییِ يها جنبه بررسی
  ).فرساینده عوامل مقوم، عوامل نظري، چهارچوب( ایرانی خانوادة

 
 پژوهشۀ پیشین و ادبیات. 4

هـاي   نظریـه  در تـوان  مـی  است مطرحه خانواد در حوزة که را نظریاتی وها  دیدگاه ترین مهم
 رهیـافتی  کـه  ،زنـدگی  کیفیتة حوز اخیر دهۀ دو مطالعات و شناختی روان وشناختی  جامعه

 وجـود  نظـر  اتفـاق  این خانواده مطالعات پیدایش بارةدر .کرد وجو ، جستاستاي  رشته میان
 سـنتی  از جوامع گذر از ناشی تحوالت وها  دگرگونی پدیدآمدن با جدید عصر در ،که دارد

 در و شـد  مواجـه  عمیقی ولی بطئی تغییرات با خانواده نهاد کارکردهاي و ساختار مدرن، به
 ویـژه  گونـاگون، بـه   علوم نظران صاحب خانواده فراروي نوینهاي  چالش و مسائل بروز پی

 و تحـولی هـاي   دیدگاه با و خانواده دوام و بقا حفظ هدف با ،شناسی روان و اجتماعی علوم
ـ  .اند پرداخته خانواده گوناگون ابعادۀ مطالع به شناسانه آسیب یا و تکاملی  کـه  ایـن  ۀ مهـم نکت
 تربیـت،  و تعلـیم  روان، بهداشـت  اجتماع، منظر از خانواده در حوزة که یمفاهیم از بسیاري
 مطالعات ۀرشت موضوع گیرد می شکل رسوم و آداب و فرهنگ، دین اقتصاد، اخالق، حقوق،
 و توسـعه  بـا  هرچنـد  آیـد،  می شمار هباي  رشته میان امري خانواده رو این از و است خانواده

 بـا  خـانواده  در حوزة مطالعات ازاي  عمده بخش علمی،هاي  رشته از هریک شدن تخصصی
ـ  خُردهاي  تحلیل و گزینشیهاي  روشو  موضوعی جزءنگري  درونـی  عناصـر  و روابـط  هب
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 توجـه  ،طـالق  و خـانگی  خشـونت و  همسـرگزینی و  خانوادگی تعامالت همانند ،خانواده
 پیوسـتگی  رعایـت  بـا  و جـامع  و کلـی  دیـدي  بـا  ،علمـی  آثار از معدودي تعداد و اند کرده

   .اند کاویده را خانواده فروپاشی و تزلزل یا و دوام و بقا ،گوناگونهاي  رشته متغیرهاي
 رو این از نیست، میسر مقاله این در نظريهاي  دیدگاه و مکاتب تمامی تحلیل و معرفی

 زنـدگی  کیفیـت  ادبیـات  و یختشـنا  روان رویکـرد و  شناختی جامعه رویکرد کلی تشریح به
  .پرداخت خواهیم

  
 شناختی جامعه رویکرد. 5

 خانواده شناسان جامعه میان در خانواده مطالعات بعد به 1930ۀ ده ازشناسی  جامعه در حوزة
ۀ مطالعـ  درشناسـی   جامعـه  اصلیهاي  نظریه .)19، 10: 1386 ،ارمکی آزاد( 1یافت محوریت

  .به شرح زیر است خانواده
 در معاصـر  دورة در خـانواده  وضـعیت  بـه  مکتـب  این نظران صاحب تکاملی مکتب در
 از برخـی  ).23 :همـان (انـد   کرده استنباط زمان طی را آن تحول و پرداخته گذشته با مقایسه
 گوردنچایلد ،)Frazer( فرایزر ،)Edward Tylor( روتایل ادوارد از اند عبارت مکتب این پیروان

)Gordon Child(، وایــت لســلی )Lessley White(، اســتوارد جولیــون )Jolion Steward(، 
 و بـاخوفن  گرایـی  تکامـل  ۀنظری خانواده ۀعرص در ).102 :1376 فربد،( مورگان هنري لوئیز
 از اشـاعه  مکتـب  .)فاضـلی  اهللا نعمـت دکتـر   وبگاه( کند می پیدا بسط میل هنري و لنان مک

 تحـوالت  مـوازي  و خطـی  یـک  سـیر  ۀنظریـ  خصوصاً تحولیون، و تکاملیون به که انتقاداتی
 شـواهد  براسـاس  ،گرایـان  اشـاعه  .)118 : 1377 االمینـی،  روح( آمد وجود به شد می ،فرهنگی
 فرهنگـی هاي  شباهت چنین هم و بودند کرده پیدا غارها در که هایی نقاشی و شناختی باستان

مسـائلی از ایـن دسـت     و خـانواده  و دینـی  اعتقادات لحاظ از گوناگونهاي  فرهنگ بین که
 چنـد  یـا  یـک  در بشر فرهنگ احتماالً که رسیدند بندي جمع این به تدریج به داشت، وجود
 باعـث هـا   گـروه  و اقـوام  بین آمد و رفت وها  مهاجرت .است شده تکثیر بعد وتشکیل  نقطه
 از ).فاضـلی  اهللا نعمـت  دکتر وبگاه(یابد  گسترش تدریج به و کند پیدا اشاعه فرهنگ که شده

 ،»کروبـر « ،»هرسکویتس« ،»ساپیر ادوارد« ،»بوآس فرانتس«توان  می اشاعه نظرانِ صاحبمیان 
ــف« ــین رال ــن ل ــام را »ت ــرد ن ــی روح( ب ــد،؛ 120 :1377 ،االمین ــب ).118 :1376 فرب  مکت

 کـه  اي رابطه به توجه با نهاد هر یا و اجتماعی عمل هر بررسی از است عبارت کارکردگرایی
 ۀفرضـی  یـک  بـه  نظریـه  ایـن  کـه  اسـت  سـبب  همـین  بـه  .دارد اجتمـاعی  کالبـد   تمامی با
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 نهـادي  خـانواده  ،دیدگاه این در .)121 :همان( است شده شناخته »تیدیمف« و »نگر مجموعه«
 براسـاس  .دارد برعهده که است کارکردهایی و وظایف به وابسته آن بقاي و وجود که است
هـا   آن کـردن  آماده و افراد ۀاولی کردن اجتماعی خانواده کارکرد و وظیفه ترین مهم ،دیدگاه این

 تـاکنون  خـانواده  نهـاد  این بر عالوه و است اجتماعی زندگی به مربوط قواعد پذیرش براي
اي و  تغذیهو  عاطفی نیازهاي قبیل از ،اعضا نیازهايترین  اساسی وترین  اولیه از برخی تأمین

 تـأمین  کـه  هنگامی تا طبیعتاً و است داشته عهده به را ،پشتیبانی و حمایت و جنسی نیازهاي
 و شکل در که تغییراتی و تحوالت رغم به ،باشد داشته عهده به را نیازها این از بخشی یا همه

 ایـن  شاخص پردازان نظریه از پارسونز .ماند خواهد برقرار چنان هم آید، می پدید آن ساختار
 و خـانواده  درون ارتبـاط  ۀشـبک  و سـاخت  تحلیـل  بـه  عمـدتاً  گرایان ساخت .است مکتب
 راستا این در اما ،دهند می نشان توجه ،خویشاوندي و ازدواج قبیل از ،آن با مرتبطهاي  مؤلفه

 در نتیجـه  در و نیسـتند  توجـه  بـی  نیز خانواده نهاد تاریخی ۀپیشین به کارکردگرایان خالف به
ـ  الزامـات  از جزئی نیز نهاد اینهاي  دگرگونی و تحول خانواده به رویکردشان  تحلیـل  ۀاولی

 اردوگـاه  ایـن  در »اسـتراوس  لـوي  کلـود « و »براون رادکلیف« بارز ةچهر دو .آید می شمار به
 خـانواده  ،گیـدنز  آنتـونی  )کـنش  و ساخت نظریۀ( ساختاربندي نظریۀ در .دارند قرار نظري
 هـم  و اسـت  بازدارنـده  هم اعضا فعالیت در آن ساختاري خواص که است اجتماعی نظامی
 چهـارچوب  در را عملـی  هـر  دادن انجـام  اجـازة  سویی از خانواده اعضاي زیرا ؛بخش توان

 آن چهـارچوب  در اعضـا  کـه  شود میسبب  خانواده نظام دیگر سوي از و یابند نمی خانواده
 .اسـت  دموکراتیک خانوادة خانواده نظام در سوم راه نتیجۀ .بیابند عمل امکان و کنند حرکت

 متقابــل، احتـرام  اســتقالل، برابـري،  از اسـت  عبــارت دموکراتیـک  خــانوادةهـاي   شـاخص 
ـ  .)211 :1388 ،شناس حق( خشونت از آزادي ،ارتباط برقراري طریق از يگیر تصمیم  ۀنظری
 داده مبادلـه  جریان در آنچه بر ،نظریه این .است شده مطرح هومنز جورج محوریت با مبادله

 ایـن  هـواداران  دیگـر  از ،»بـالو « ).23: 1366 ارمکـی،  آزاد( اسـت  متمرکز شود می گرفته و
  :کند که می بیان ،نظریه

 شـود  مـی  مبادلههاي  فعالیت گیري شکل باعثها  آدم منفعت ةعالو به عقاید و آرزوها ترکیب
 از تنهـا هـا   آدم زنـدگی  و رسـاند  مـی  سود به تعبیري به یا هدف به راها  انسان نهایت در که

 همـین  براسـاس  خـانواده  در کـار  تقسیم مثال طور به ،شده تشکیل مبادلههاي  فعالیت همین
  .)93 :1381 کرایب،( گیرد می صورت منفعت اصل

 با را شوهر و زنهاي  نقش تفکیک ۀدرجه، شبک ۀنظری مشهورهاي  چهره از ،بات الیزابت
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 هرچه .داند می همبسته کنند می حفظ خود براي خانه از بیرون زوجین کهاي  شبکه تراکم میزان
ها  شبکه این هرچه وتر  نزدیک همسایگان و دوستان و خویشاوندانهاي  شبکه با ایشان ارتباط
 تـابع  بیشـتر  وتـر   شـده  تفکیـک  زناشـویی  زوج منزلـۀ  به شوهر و زن ۀرابط باشند،تر  متراکم
هاي  نقش باشند،تر  تراکم کمها  شبکه هرچه ؛است صادق نیز قضیه عکس .است مراتب سلسله
 تبیین فرهنگی فشارهاي قالب در را نکته این وي .ندنشانگررا  تفکیک و جدایی زنانه و مردانه

  :بر این نظرند که )1960( »ولف« و» بالد« منابع تئوري در .)254 :1370 سگالن،( کند می
 در کـه  اسـت  طرفـی  آن نفـع  بـه  گیـري  تصمیم در قدرت توازن و تعادل خانواده محیطدر 

 قـدرت  داراي خـانواده  عضـو  آن .داراسـت  را امکانـات  و منـابع  بیشترین زناشویی زندگی
 بـه  رسـیدن  و نیازها رفع براي خانواده اعضاي سایر که را امکاناتی و منابع که است بیشتري

  ).37 :1386، زاده حسن( دارد دست در دارند نیاز اهدافشان

 و انسـان  میـان  روابـط  بهبودبخشـیدن  و مبادلـه  به انسانیشناختی  بومهاي  سیستم ۀنظری
 جـدایی  بخش ها خانواده و افراد آسایش و رفاه که کند می فرض چنین و پردازد می طشیمح
 منبعـی هـا   خـانواده  کـه  آن ضمن نیست و )اکوسیستم( پیرامونی محیط کل آسایش و رفاه از

 دیـدگاه  ).Rettig, 1999( کننـد  مـی  فراهم خانواده اعضاي ۀهم براي غنی محیطی که اند مهم
 سـاختی  کارکردگرایی الگوي تأثیر تحت که بود دیگري دیدگاهشناختی  جامعه در نظریه این

 از لومـان  نـیکالس  .کنـد  بررسـی  را خـانواده  ساختار داشت سعی و گرفت شکل پارسونز
 مربوط به ، کهنظریه این اصلیهاي  فرض پیش .است سیستمیۀ نظری در تأثیرگذارهاي  چهره

 بـدون  خـانواده  عضـو  هـر  ،انـد  مـرتبط  هم با خانواده اعضاي :قرارند این از است، خانواده
 اعضـاي  همـۀ  درك و مالحظـه  بـا  خـانواده  کارکرد نیست، فهم قابل دیگر اعضاي مالحظۀ
 بـا  اسـت،  کننـده  تعیین اعضا رفتار تعیین در خانواده سازمان و ساختار است، ممکن خانواده
 ۀیشـ اند  در ریشه تقابل ۀنظری .فهمید را تغییر هم و نظم توان می هم خانواده کلیت بر تمرکز
 ایــن .انــد داده توســعه را آن کــالینز و کــوزرو  دارنــدورف و دارد وبــر و مــارکس و هگــل
 تقابـل  عنصـر  محوریـت  بـا  ،اجتماعیهاي  گروه و افراد بین ۀرابط فهم پی در شناسان جامعه
 و تعارضـات  بـراي شـناختی   جامعـه  تبیـین  چهـار  کـه  اسـت  بـر آن  کـالینز  .هسـتند  ،منافع

 فشـارهاي  جنسـی،  مالکیـت  حـق  شامل که دارد وجود امروزینهاي  خانوادههاي  خشونت
ـ  گـود  جـی  ویلیـام  .اسـت  اجتمـاعی  کنترل و تعارضات نسلی، بین انتقال اقتصادي،  ۀنظری
 خویشاوندي نظامهاي  دگرگونی آن، براساس که کند می مطرح خانواده مورد در را همگرایی

 .اسـت  ایـدئولوژیکی هاي  دگرگونی چنین هم و ساختاريهاي  دگرگونی ناپذیر اجتناب نتیجۀ
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 و زن میـان  همسـان هاي  ویژگی وجود از ناشی را خانواده استحکام همسري همسان ۀنظری
 بلکـه  ،کنـد  مـی  جـذب  دیگر یک سوي به را آنان تنها نه فرد دو میان همسانی .داند می شوهر
  ).41 -  40 :1370ساروخانی،( کند می استوار را ایشان وصلت و پیوند
  

 شناختی روان رویکرد. 6

 مکاتب شناسی روان تاریخِ یط و شد آغاز رنسانس با جدید عصر در علمی شناسی روان
 مباحث به بالینی متخصصان از بسیاري توجه اخیرهاي  دهه در و اند کرده ظهور مختلفی

 با خانواده شناسی روان .است شده جلب زناشویی زندگی کیفیت و ازدواج شناسی روان
، خانواده به مربوط تحقیقات چنین هم و شناسی روان هاي حوزه سایر تحقیقات از استفاده

 و موانع بررسی به، تربیتی شناسی روان و یادگیري شناسی روان و رشد شناسی روان مانند
 اختالفات و نامزدي دوران و ازدواج مشکالت قبیل از ،خانواده به مربوط مشکالت
، فرزندان با تعامل ةشیو چنین هم و زناشویی روابط و تعامل ةشیو و آن علل و زناشویی

 کارهاي راه خانواده روانی بهداشت برد پیش و خانوادگی روابط بهبود براي تا پردازد می
 دیدگاه از ،کشور پرورشی و آموزشی جامع ۀشبک و خانواده شناسی روان .دهد ارائه عملی
 تقسیم کارامدنا و کارامد گروه دو به را خانواده ،کلی بندي تقسیم یک در شناختی روان
 بقاي بر عالوه دارد و، سالم کارکرد که شود می گفتهاي  خانواده به کارامد ةخانواد .کنند می

 یعنی ؛شود می خود اعضاي یکایک ةبالقو توان شکوفایی موجب، نظام یک قالب در خود
  .برآیند کاوشگري و خودیابی پی در اطمینان و اعتماد با تا دهد می اجازهها  آن به

 نـوع  چهار وي .استکرده  مطرح )Walsh, 1982-1993( والش فرومرا » سالمة خانواد«
 بـه  بـودن  سـالم . )1388 احـدي، ( اسـت  کرده مطرح را بهنجار یا و سالم ةخانواد از تعریف
 بهینـه  عملکرد در بودن سالم ،متوسط عملکرد داشتن معناي به بودن سالم ،عالئم فقدان معناي

 که ،سیستمی رویکرد .رشدیابنده تعاملی ةپدید یک چونان سالم ةخانواد عملکرد، )مطلوب(
 آن مهـم هاي  فرضیه از یکی و است کاربردياي  نظریه، است آن گذار پایه مینوچین سالوادور

 واقعـی  طیشـرا  در خانواده که زمانی ساختار این و دارد يساختار خانواده هر که است این
 کـه هـایی   نقـش  و رفتـار ۀ مجموع از است عبارت ساختار .شود می شناخته باشد داشته قرار

 کـل  یک منزلۀ به خانواده ،ساختاري رویکرد در .اند مرتبط هم به آن طریق از خانواده اعضاي
 در اخـتالل  أمنشـ  مینـوچین  .شود می توجهها  زیرمجموعه بین تعامالت به و شود می مطرح

 یـا  نامشـخص  خـانواده  مرزهـاي  اگر :کند می وجو جست امر سه این در را خانواده کارکرد
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 .شـود  مـی  مشـکل  دچـار  وظـایف  دادن انجـام  در خـانواده هاي  منظومه باشد، ناپذیر انعطاف
 قـرار  خـود  مناسـب  جایگـاه  در افراد و نشود رعایت خانواده در مراتب سلسله اگر چنین هم

 خـانواده  ساخت اصالح به درمان در وي .بود خواهند ناموفقها  مسئولیت ایفاي در نگیرند،
  .)1379 فر، ساالري( پردازد می خانواده در افراد جایگاه تعیین و مرزسازي فنون طریق از

 خـانواده  ارزیـابی هـاي   مـدل  بـه  شناسـی  روان در خـانواده  مطالعـات  از دیگـري ۀ شاخ
 مـدل  ،بیورز ةخانواد سیستمی عملکرد مدل ،)Olson( اولسون چندمختصاتی مدل .پردازد می

 قـرار  دسـته  ایـن  در مسـتحکم  ةخـانواد  المللی بین مدل ،خانواده سنجش ابزار و مستر مک
  ).DeFrain and Olson, 2004( گیرند می

  
  زندگی کیفیت مطالعات. 7

 مدیریتی و اجتماعی مطالعات در ،بیستم قرن پنجمۀ ده حدود از زندگی کیفیت مطالعات
 و زنان و کودکان همانند ،شود نمی رعایت حقوقشان که اقشاري مورد در خصوص به

 رعایت به ابتدا در که ،زندگی کیفیت مفهوم .گذاشته شد فراوان بررسی و نقد به معلوالن،
 با بود، معطوف زندگی داشتنِ حقِ واقع در و زندگی براي ممکن استانداردهاي حداقل
 مباحث اجتماعی، تحصیالت و معلومات باالرفتن و تکنولوژي رفت پیش و زمان گذشت
 شامل اجتماعی و فرديهاي  خواست و توقعات سطح باالرفتن و فرد اصالت به مربوط

 در آرامش و آسایش حداکثر داشتن براي بشر تمایالت تمامی وها  انسان تمامی ةدایر
 این بر و است چندوجهی و پیچیده زندگی کیفیت مفهوم .)3: 1385، امینی( شد زندگی
 اجتماعی، ،)جسمانی و روانی( بهداشتی مختلف ابعاد در نظري رویکردهاي اساس

 نظران صاحب .)1387 خوارزمی،(اند  کرده بررسی را زندگی کیفیت محیطی و اقتصادي
 و خانوادگی و فردي ابعاد در زندگی کیفیت ارزیابی و سنجش منظور به ،حوزه این

 سنجش ابزارِ فردي بعد در آنترین  رایج که اند داده ارائه گوناگونی را هاي شیوه ،اجتماعی
 سالمت عناوینبا  مؤلفهداراي شش  که است جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت

 و معنویت ،زیست محیط اجتماعی، روابط استقالل، سطح روان، سالمت جسمانی،
 سنتر بیچ مرکز را اي گسترده مطالعات نیز خانوادگی مقیاس در .است شخصی اعتقادات

 و ،همکارانش و پوستون سرپرستی اب و امریکا ةمتحد ایالت در کانزاس دانشگاه به وابسته
 ،همکارانش و براون ایوان توسط کانادا يتورنتو دانشگاه به وابسته پلیس ساري مرکز

انجام  امریکا ةمتحد ایالت در مدیسون ـ ویسکانسین دانشگاه در بکر.ان.ونیمار چنین هم
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 گرفته کار هب خانوادگی زندگی کیفیت سنجش ابزار قالب در آنان کار حاصل .اند داده
 سالمت :است قرار بدین خانوادگی زندگی کیفیت بررسی مشتركهاي  حوزه .شود می

 خدمات از حمایت د،افرا سایر جانب از حمایت ،خانوادگی روابط، اقتصادي رفاه ،خانواده
 ،تفریح و فراغت ،اشتغال براي آمادگی و مشاغل ا،ه ارزش تأثیر ،)معلولیت( ناتوانی با مرتبط
  .)Brown, 2006( اجتماعی تتعامال
 ،هـا  یافته بخش در ،استفاده موردهاي  داده که شود می یادآوري نیز پژوهشۀ پیشین بارةدر

  .اند شده گرفته داخلی اتتحقیق از که هستنداي  ثانویههاي  داده
  

  پژوهش شناسی روش. 8
ها  تحلیل تحلیلِ فراتحلیل .است فراتحلیل نوع از اسناديۀ مطالع تحقیق این در اصلی روش

 تحلیـل ( ثانویه تحلیل به )ها داده مقدماتی تحلیل( اولیه تحلیل طریق از که امعن این به .تاس
 است هایی پژوهش سازي پارچه یک و ترکیب در آن کاربرد اساساًو  پردازد می )ها داده مجدد

 آن کمـک  بـه  کـه  است روشی فراتحلیل .است گرفته انجام پراکنده و انفرادي صورت به که
 کلی نتایج به رسیدن در و کرد استنتاج را شده انجام تحقیقات در موجودهاي  تفاوت توان می
 و رسـیم  مـی  کل از فراتر به اجزا طریق از ،فراتحلیل روش در .جست بهره آن از کاربردي و

هـاي   تحلیـل  سـرانجام  و گیرنـد  مـی  قـرار  قبـول  درخور یچهارچوب در نامناسبهاي  یافته
 ابتـدا  عمـل،  در .باشند نداده نشان اولیه اطالعات که دهند می نشان را اطالعاتی شده ترکیب

 کـل  یـک  سـرانجام  و شـوند  می ترکیب دیگر یک با سپس ،استخراج اولیه منابع از اطالعات
   ).288 :1376 دالور،( دهند می تشکیل را جدید
 فراتحلیل این در. شد گرفته نظر در معیارهایی تحقیق علمی اعتبار براي ،بررسی این در
 طرح، اجراي زمان، تحقیق اي رشته قلمرو مطالعاتی،حیطۀ  لحاظ به تحقیقات تا شد سعی

 پیشینه، نظري، مبانی ،مسئله طرح تحقیق، عنوان( پژوهش متعارف مراحل رعایت
 رعایت ،)کاررفته هب نظري مدل( نظریه نوع ،)تحقیق کارهاي راه و نتایج تحقیق،شناسی  روش
 تحلیل و واکاوي خانواده تضعیف یا و تحکیم رد مؤثر عوامل شناخت شناسانه، روش قواعد
 همین .است شده توجه بوده اخیرهاي  سال به متعلق که مطالعاتی به ،اساس این بر .شوند
 و تحلیل براي که آن ضمن .شد حذف اند بوده ضعیف علمی لحاظ به که تحقیقاتی طور
 در و گرفت قرار مدنظر خانواده بخشی قوام و شناسی آسیب وجه دو هر تر دقیق تبیین

هاي  حوزه در علمی مطالعات مجموعه تحقیق، موضوع بودناي  رشته میان به توجه با ،نهایت
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 این احتساب با .شد گردآوري اي رشته میان ،دینی، شناختی روان، شناختی جامعهگوناگون 
 - 1374( اخیرهاي  سال در که ،کشور داخل تحصیلی ۀنام پایان و پژوهشی طرح 64 معیارها،

 علومهاي  رشته دارايهاي  دانشگاه هاي خانه کتاب به مراجعه با ،بود یافته نگارش )1389
 علوم دانشکدة معلم، تربیت دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکدة شامل( انسانی

 و تربیتی علوم دانشکدة، تهران دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکدة و اجتماعی
 تحقیقات و علوم واحد بخشی، توان و بهزیستی علوم دانشگاه الزهراء، دانشگاه شناسی روان

 مرکز و )بهشتی شهید دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم دانشکدة ی، الم اس آزاد  اه گ ش دان
 وجو جست و کشور داخل علمی نشریات اینترنتیهاي  پایگاه و کشور علمی مدارك و اسناد

 اشباع تا و آغاز هدف بر مبتنی صورت به گیري نمونه. شد مطالعه و تهیه اینترنت ۀشبک رد
 فهرست( یافت ادامه تئوریک گیري نمونه اب جدید، اطالعات نکردن دریافت یعنی اطالعات،

 فراتحلیلهاي  نامه پرسش اطالعات آوري جمع روش ).است شده ذکرمنابع  در آثار این
 از بعد که است» محتوایی« و» شناختی روش و شکلی« هاي همؤلف بررسی بر مشتمل

 حاضر تحقیق روش که این به نظر .است شده تحلیل و بررسی الزم اطالعات آوري جمع
 استوار شده انجامهاي  بندي طبقه تفسیر مبناي بر یمبتن تحلیل و تجزیه روش ،است کیفی

 از وشده  ارائه و بندي طبقه توصیفی صورت به کیفی هاي داده فراتحلیل این در .بود خواهد
 از پس ،بیترت نیا به .است شده استفاده ،درصد و فراوانی چون ،توصیفی هاي تکنیک

 ها انجام شد، نامه پرسش نویسی حاشیه و کدگذاري ،ها نامه پرسش قالب در آثار این تلخیص
   .صورت گرفت گوناگون هاي همؤلف در آثار فراتحلیل و ارزیابی سپس
  

  تحقیق هاي یافته. 9
 سـه  و شـناختی  روش ۀمؤلفـ  چهار بر مشتمل فراتحلیل ۀنام پرسش بر مبتنی تحقیقهاي  یافته
 و» شناسـی  روش و شـکلی  هـاي  همؤلف بررسی« شامل بخش دو در که است محتوایی ۀمؤلف

  .استشده  تنظیم» محتوایی هاي جنبه بررسی«
  
  شناسی هاي شکلی و روش همؤلفبررسی : بخش اول 1.9

  علمی آثار قالب معرفی 1.1.9
  .است نامه پایان 45 و پژوهش 19 بر مشتمل اثر 64 مطالعه مورد آثار
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  علمی آثار موضوعی کنشپرا 2.1.9
 .ایم مواجه ،اند داده نشان  عالقهها  آن به محققان که ،موضوعی محور 13 با بخش این در
 زندگی نارضامندي یا رضامندي رد ثرؤم عوامل« بررسی به علمی آثار درصد 22

 و معنوي بعد« علمی آثار درصد 7/18 ،دوم مرتبۀ در .است یافته اختصاص» ییزناشو
 با مرتبط عوامل و یخانوادگ زندگی کیفیت« موضوع .اند بررسی کرده را» خانواده دینی

 14 ترتیب به پنجم، و چهارممرتبۀ  در. دارد قرار سوم جایگاه در درصد، 5/15 با ،»آن
 .اند پرداخته» طالق« ۀمسئل به درصد 5/12 و» خانواده کارایی« موضوع به آثار درصد
 هاي گرایش« بررسی به ترتیب به درصد 3و 6/4 زیادفاصلۀ  با هفتم و ششم مراتب

 ختصاصا» خانواده ارتباطی الگوهاي« و» یخانوادگ يها نگرش وها  ارزش فرهنگی،
 پژوهشی موضوعات سایر درصد 5/1 سهم با نیز سیزدهم تا هشتم مراتب .است یافته

مذکور  موضوعی محور سیزده ،1 جدول مطابق .استکرده  بررسی را خانواده با مرتبط
  .است شده داده نشان

  علمی آثار موضوعی کنشپرا .1 جدول
 درصد فراوانی تحقیق موضوع ردیف

 %22 14 ییزناشو )نارضامندي( رضامندي ردثر ؤم عوامل بررسی 1
 %7/18  12  ..). و فرهنگی پذیري آسیب و اسالم دگاهید( خانواده و دینی اعتقادات 2
 %5/15  10  )خانوادگی زندگی با مرتبط عوامل( زندگی کیفیت 3
 %14 9 )مستر مک مدل( خانواده کارایی سنجش 4
 %5/12 8 )ها چالش ،مؤثر وعوامل علل ،گرایش میزان( طالق 5
 %6/4 3 خانوادگی ايه نگرش و ها و ارزش فرهنگی هاي گرایش  6
 %3  2  خانواده ارتباطی گوهايلا  7
  %5/1 1 شوهر و زن روابط رد آنثیر أت و خانواده اجتماعی ۀطبق  8
  %5/1 1 همسر به اعتماد ردثر ؤم عوامل بررسی  9
  %5/1  1  دولت و خانواده تربیتی مناسبات  10
  %5/1  1  خانواده در سازمانی رفتار مدیریت الگوي تبیین  11
  %5/1  1  معیارهاي فیزیکی انتخاب همسر  12
  %5/1  1  بزهکاري و خانوادگی عوامل  13

 %100 64 کل جمع
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  اتتحقیق انتشار زمانی دورة 3.1.9
 سـه  يبنـد  میتقسـ  با .است 1389 -  1374 هاي سال علمی راثآ و اتتحقیق انتشار یزمان دورة
 هـاي  سـال  بـه  )اثـر  14( آثـار  از درصد 22 اثر، 64 مجموع از بیترت به ساله، پنج یزمان دورة

 -  1379( دوم ۀسـال  پـنج  در )اثـر  17( تحقیقات از درصد 26 .دارد اختصاص 1378 و 1374
  .است گرفته انجام 1389 -  1384 هاي سال مقطع در نیز )اثر 33( درصد 52 و )1383
  علمی آثار اي رشته قلمرو 4.1.9

 نشـان  انسـانی  علـوم  گونـاگون هـاي   رشـته  تفکیک به را آثار پراکندگی 2 جدول هاي یافته
 ماهیـت  آن تنـوع  و اسـت  مطالعه مورد موضوع چندوجهی ماهیت از ناشی امر این .دهد می

هـاي   جنبـه  پیرامـون  کنکـاش  بـه  را مختلف محققان که دهد را نشان می خانواده چندبعدي
 ۀرشـت  یـک  بـه  صـرفاً  آثـار  درصـد  17 .است واداشته بشري ۀجامع نهاد ترین مهم گوناگون
 علمـی، گوناگون هاي  رشته از ترکیبی رویکردي انتخابۀ واسط به و ندارند تعلق تخصصی

 حـوزة  یـک  ،واقع در .شود می محسوب ،)Interdisciplinary( اي رشته میان مطالعات ةزمر در
 و علمـی ة حـوز  چنـد  یـا  دو تجـارب  و روش دانـش،  تلفیق« از ستا  عبارت اي رشته میان

 »چنـدوجهی  اجتمـاعی  معضـل  یـا  و پیچیـده  ۀمسـئل  یـک  حـل  و شناخت براي تخصصی
 بـه قـرار دارنـد کـه     مختلـف ۀ دست سه در آثار این سایر .)58: 1388 طاسکوه، خورسندي(

 و شناسـی  جامعـه  درصد بـه  30 ،شناسی روان و تربیتی علوم به درصد 5/37 تیاولو ترتیب
   .)2 جدول ←( دارد اختصاص ینید علوم به نیزدرصد  5/15

  علمی آثار اي رشته قلمرو .2 جدول
 درصد فراوانی اي رشته قلمرو

 5/37 24 شناسی روان و تربیتی علوم
 30 19 شناسی  جامعه

 17 11 )علمی ۀرشت چند یا دو تلفیق( اي شته میان
 5/15 10 دینی علوم
 100 64 کل جمع

  
  هاي محتوایی بررسی جنبه: بخش دوم 2.9
) الـف  :شوند می  ارزیابی این ترتیب به علمی آثار محتوایی اساسی مؤلفۀ سه ،بررسی این در

 .خانواده فرسایندة عوامل) ج ؛خانواده ممقو عوامل) ب ؛نظري مبانی
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  علمینظري اتخاذشده در آثار  چهارچوب 1.2.9
 مـورد  مطالعـات  در مشـترك  تئوري استخراج و کشف کیفی فراتحلیل در اقدام ترین اساسی
هـاي   رشـته  از هریـک  در کـه  خاصیهاي  ویژگی به توجه با ،بررسی این در .است بررسی
  .شود ارائه می تفکیک به شده استخراج اطالعات، دارد وجود آثار علمی

  یشناس جامعه ۀرشت 1.1.2.9
 15از  آثـار  ایـن  در محققـان  کـه  شـد  مشخص و بررسی پژوهشی اثر 19 رشته این در
 یعنی اند؛ بودهفاقد تئوري ) مورد چهار(ها  از آن يدودعم. اند برده بهره علمی دیدگاه و نظریه

 برخی وصف، این با. اند نکرده استفادهپشتوانۀ تحقیق  مثابۀ تئوري به یک از مشخص طور به
بـه   آثار اغلب. برخوردارند کشور بومی ویژگی بر مبتنینظري  هاي هآموز از تحقیقات این از

 رد مـؤثر ناظر بـه تـأثیر عوامـل     متغیرهايو اند  گرفتهشکل  رایجنظري  چهارچوبپشتوانۀ 
 بـه  ومشـخص و اسـتخراج    چهـارچوب عمـدتاً از درون آن   خـانواده  نهاد ثباتی یب یا ثبات

  . تأیید شده است دفعات
 مبادلـه نظریـۀ   شـناختی،  جامعـه هاي  نظریه مجموعه از ،که دهد می نشان کلی بندي جمع
 و کـالینز  ي،ا شـبکه هاي  نظریه از هریکو  ستدارا را درصد 3/14 میزان به فراوانی بیشترین
 .انـد  داده اختصـاص  خـود  بـه  را درصد 5/3 تفکیک بهها  نظریه سایر و درصد 5/7 پارسونز

   .اند کرده انتخاب را نظریه چند تحقیق، موضوع جامعیت علت به ،اثر 5 تعداد
  شناسی جامعه آثار در شدهاختیارهاي  هنظری .3 جدول

 درصد فراوانی نظري چهارچوب ردیف
 3/14 4 مبادله 1
  5/7  2  اجتماعی نقش و پایگاههاي  نظریه  2
  5/7  2  کالینز ۀریظن  3
  5/7  2  اي نظریۀ شبکه  4

5  
 پارسونز نظریۀ

  )یاجتماع نظام کارکردي ضرورت چهار يساختار ییکارکردگرا ،ارادي کنش ۀنظری(
2  5/7  

  5/3  1  دورکیم نظریۀ  6
5/3  1  )مرتن( اجتماعی شناسی آسیب نظریۀ  7  

5/3  1  شدن اجتماعی هاي هنظری  8  
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5/3  1  خانواده ۀتوسع نظریۀ  9  

5/3  1  چلبی خرد نظم  10  

5/3  1  ها نظام یۀنظر  11  

5/3 1 همسري همسان نظریۀ 12  

5/3 1 یاندیس  تري دیدگاه 13  

5/3  1 گیدنز دیدگاه  14  

5/3 1 ننمادی متقابل کنش نظریۀ 15  

3/14 4 نظري آموزة فاقد 16  

 %100 26 کل جمع

  یتیترب علوم و شناسی روانهاي  رشته 2.1.2.9
 یـق و تحق بررسـی  تربیتـی  علوم و شناسی روان رشتۀ دو در که اثري 24 نظري خاستگاه

هـا و   بررسـی  پـی  در کـه  استارزیابی عملکرد خانواده  از رایج مدل دو بر مبتنی بیشتر شد
 و، آمـده  دست بهبالینی عملکرد خانواده  هاي بسیاري از ابعاد و جنبه دربارةتحقیقات تجربی 

 اغلـب . اسـت  شـده  استفادهشناختی  روانهاي  آزمون از پژوهش، مطالعاتی قلمرو با متناسب
 اند کرده استفاده مستر، مک خانوادگی مدل واولسون  یدگاهد نظریه، و دیدگاه دو از آثار این
  .نداشتند نظري آموزة آثار این از مورد چهارو 

 و یابیارز براي را مدلی اولسون .است کرده تبعیت اولسون دیدگاه از آثار درصد 50
 کرده ارائه ییزناشو روابط يپربار و قوتهاي  نهیزم نیز و زا مشکلة بالقوهاي  نهیزم ییشناسا
 براي ،)Enrich( انریچ زناشویی رضامندي ۀمنا پرسش از نامحقق ،دیدگاه این طبق .است

 شامل نامه پرسش این .کنند می استفاده زناشویی روابط ضعف و قوت نقاط سنجش
 حل ارتباط، شخصیتی، مسائل مشترك، زندگی از رضایت آرمانی، ریفحت هاي سازه

 فرزندپروري، و فرزندان جنسی،ۀ رابط فراغت، اوقاتهاي  فعالیت مالی، مدیریت تعارض،
   .است یمذهب گیري جهت ،طلبی مساواتهاي  نقش دوستان، و خانواده
 ارزیـابی  بـه  ،مسـتر  مـک  یخـانوادگ  مـدل  نظریـۀ  بر مبتنی ،آثار این از دیگر درصد 25
 شـامل  )FAD( خانواده سنجش مقیاس از ،مدل این در .اند پرداخته مطالعه موردهاي  خانواده

 رفتـار  کنتـرل  ،عـاطفی  آمیختگـی  عـاطفی،  دهی پاسخ ها، نقش ارتباط، ،مسئله حلهاي  سازه
  .شود می استفاده
 و» محتـوا  و فرایند نظري لمد« جمله از ،ها نظریه سایر به آثار درصد 3/8 سومۀ درج در
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ۀ دسـت  هرسـه  در کـه  اسـت  توضـیح  بـه  الزم .انـد  کرده کیهت، »جنسی انتخاب نظري مدل«
هـاي   آزمـون  ،آن بـر  حـاکم  تعـامالت  و خانواده عملکرد شناسایی منظور به فوق، تحقیقات

 مقیـاس  خـرده ، )BEA( باتسـون  همـدلی  صفات مقیاس ،بستگی دل آزمون مانند نیز دیگري
 و اسـت  انجـام گرفتـه   ،خـانواده  ارتباطی الگوي مقیاس خشم، مقیاس خرده ،مذهبی نگرش

   .اند نداده ارائه مشخصی نظري چهارچوب نیز تحقیقات از درصد 5/12
  یتیترب علوم و شناسی روان آثار در اتخاذشدههاي  هنظری .4 جدول

 درصد فراوانی  نظري چهارچوب ردیف
 50 12 اولسون دگاهید 1

  25  6  مستر مک یخانوادگ مدل  2
  3/8  2  )جنسی انتخاب ۀنظری، محتوا و فرایند نظري مدل(ها  ریهظن سایر  3
  5/12  3 نظري ةآموز فاقد  4

 %100 24 کل جمع

  ینید مطالعات 3.1.2.9
 آثار درصد 60 مجموعه، این از. شد بررسیو  تحلیل اثر 10 دینی مطالعات حوزة در

ات ینظر و یاسالم یاتو روا قرآن یدگاهد از يریگ بهره با و يهنجار کردیرو با
 اي مطالعه در نیز درصد 40.اند پرداخته مطلوب خانوادة تبیین به مسلمان یشمنداناند

 مانند ،یشناس جامعه و یشناس روانو  یتیعلوم ترب يها در رشته یعلم یاتنظر از تطبیقی
 ،فمینیسم یدگاهد ومینوچین و نگرش سیستمی درمانی  خانواده ۀاولسون و نظری یۀنظر

  .اند کرده استفاده
 دینی آثار در اتخاذشدههاي  هنظری .5 جدول

 درصد فراوانی  نظري چهارچوب ردیف

 60 6 ثیحد و قرآن دگاهید 1

2  
 ۀنظریـ  ،اولسـون  نظریـۀ ( علمـی هاي  ریهظن سایر یا اسالم دیدگاه تطبیق یا ترکیب
  )فمینیسم دیدگاه و سیستمی نگرش ،مینوچین درمانی خانواده

4  40  

 %100 10 کل جمع

  اي رشته میان مطالعات 4.1.2.9
ـ م در کـه  خـانواده  ماننـد  ده،یچیپ و یچندوجه میمفاه یبرخ ۀجانب همه شناخت  انی
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ـ ن گوناگون يها رشته نیب چندگانه يها تعامل به است، مطرح یانسان علوم اصحاب  ازی
 ةدیچیپ و متنوع ابعاد تیکل صیتشخ به قادر خاص ۀرشت کی که است روشن رایز ؛دارد

 و يرگذاریتأث خأل در جداگانه، گوناگون يها رشته در رهایمتغ از کیهر و ستین خانواده
و  جانبـه  کیـ  شـناخت  يجا به ،یبیترک کردیرو نیا در. شود یم مطالعه متقابل یوابستگ

 نقش دهیپد يریگ شکل در که است ییرهایمتغ ۀهم بر تمرکز ،يبعد تک و سونگرانه کی
  ).38: 1387برزگر، ( اند داشته
 فهم براي خانواده مطالعات انگر پژوهش از برخیشد که  صمشخ نیز بررسی این در

 جامع و کلی دیدي با و کرده پرهیز گرایانه تقلیل نگاه از خود بررسی مورد موضوع حقیقت
 و شناخت براي مطالعه مورد اثر 11، اساس این بر .اند کرده انتخاب رااي  رشته چندۀ مطالع

 علمیة حوز چند یا دوهاي  روش و دانش تلفیق از خانواده به مبتال مسائل تحلیل
 از مشخصاً یا و اند کرده استفاده اسالمی دیدگاه و ،تیریمد ی،شناس جامعه ،شناسی روان

 هاي جنبه اغلب که است آن از حاکیها  پژوهش .اند جسته بهره زندگی کیفیت ادبیات
 در .شوند می تحلیل اي چندرشته پژوهشی ابزارهاي از استفاده با زندگی کیفیت چندبعدي

 تبیین منظور به ،پزشکیة حوز حتی و شناسی روانو  اجتماعیهاي  حوزه محققان آثار این
   .اند داده ارائه گوناگونی را هاي شیوه ،خانوادگی زندگی کیفیت
 کیفیت نظري مبانی از مستقالً اثر 5 اول،ردة  در 6 جدولهاي  یافته به توجه با

 سازمان زندگی کیفیت مقیاس از اثر 3 مجموعه این از که اند کرده استفاده زندگی
 و کرده تبعیت، است چندگانه ابعاد داراي و چندوجهی آن الگوي که ،جهانی بهداشت

 کیفیت« مفاهیم از ترکیبی به نیز اثر 2 و است داده اختصاص خود به را درصد 5/23
اند  پرداخته ،مشابههاي  هینظر ریسا و یجهان بهداشت سازمان مدل از اقتباسبا  ،»زندگی

 دیدگاه 9 ترکیب از نیز دیگر اثر 4 .گیرد می دربر را آثار از درصد 4/45در مجموع  که
 و تیریمدو  یشناس جامعه و شناسی روان میمفاه از یبیترک که ،انسانی علوم نظري

 در ها پژوهش نظري چهارچوب از درصد 6/36. است جسته سود، است اسالمی دیدگاه
 آثار اکثریت دوم،ردة هاي  نظریه بودن موردي تک به توجه با ،بنابراین. است قالب این

 خانواده و یزندگ تیفیک مفهوم به مختلف يکردهایرو در بررسی مورد علمی
 خاستگاه این که گرفت نتیجه توان می از این رو ،دارند محتوایی اشتراك اي گونه به

 18(ها  پژوهش از مورد 2 ضمناً .دارد »بنیادین« جنبۀاي  رشته بین مطالعات در نظري
  .اند نداشته نظري آموزة و تئوري )رصدد
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  اي رشته بین مطالعات در اتخاذشده نظري چهارچوب .6 جدول

 درصد فراوانی  نظري چهارچوب ردیف
 زندگی کیفیت ادبیات 1

 بهداشت سازمان یزندگ تیفیک کوتاه اسیمق براساس( یزندگ تیفیک سنجش
  )یجهان

 )1996 براون، و رنویک ؛1995 پري، و فلس( یزندگ تیفیک نگر کل رویکرد

  زندگی کیفیت و آکرمن ةخانوادهاي  هیپو و يکاو روان نظریۀ ترکیب
 زندگی کیفیت و )یچیر و کیتزپاتریف( خانواده یارتباط الگوهاي ترکیب

 يکار یزندگ تیفیک نظریۀ

5 4/45 

 اسالمی دیدگاه و تیریمد، یشناس جامعه ،شناسی روان میمفاه بیترک  2

  نقش کمیابی رویکرد
  )طرحواره( ویبورد اتینظر

  مشترك ۀوظیف ۀنظری ،محور خانواده محور، دولتهاي  نظریه
 یاسالم اتیروا و قرآن دگاهید

 سازمانی رفتار تیریمد نظري مبانی

 يرفتار یِشناس جامعه نظري مبانی

  ..). و یچیموسکوو سرژ یاجتماع تصورات نظریۀ( یاجتماع شناسی روانهاي  هینظر

4  6/36  

  18  2 نظري آموزة فاقد  3
 %100 11 کل جمع

  خانواده نهاد ممقو عوامل 2.2.9
 ،اولۀ وهلـ  در .شود بررسی و تحلیل می جنبه دو از خانواده نهاد ممقو عوامل ،بخش این در

ـ ید علـوم « ،»سـی شنا جامعـه « ،»شناسـی  روان«ة حـوز  چهـار  در عواملهمۀ   طالعـات م«، »ین
 و بنـدي  دسـته  موضـوعی  صورت به عوامل این که آن دومو  شوند می شناسایی» اي رشته میان

   .شوند می تفسیر و تبیین سپس و بندي اولویت
  یمطالعات يها حوزه در خانواده مقّوم عوامل 1.2.2.9

 يدارسـاز یپا در عوامـل  از يا مجموعـه  کـه  دهـد  یمـ  نشـان  یپژوهش يها افتهی و جینتا
 یِمطالعـات  ةحوز چهار در کیتفک بهها  آن یفراوان زانیم وعوامل  نیا. مؤثرند یرانیا ةخانواد
  .شد استخراجاي  رشته میانطالعات م و ینید علومو  یسشنا جامعهو  یشناس روان
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هـاي   خـانواده  اسـتحکام  در فراوانی 191 با عامل 62 که دهد می نشان بررسی جینتا
 کـه  دارد اختصـاص  عامل 10 به اولویت ترتیب به فراوانی نیشتریب .دارند نقش یرانیا

 ها، نقش تفاوت از نیزوج ادراك ،پذیري مسئولیت ي،معنو سالمت و دیعقا از اند عبارت
 یعـاطف  ۀرابطـ  خـانواده،  تربیتـی  مناسبات ،)کلیجنبۀ ( متقابل کنش ،تعامل مثبت ةشیو

 ،زناشـویی  وابطر در انسجام و هماهنگی ،یروان و یروح سالمت ،گرید کی با همسران
  .خانواده در همدلی

 متناسـب  آن بـه  مربوط يرهایمتغ و یعلم ۀرشت نوع با عواملهمۀ  دهد می نشان بررسی
ـ  نیشـتر یب رفتـاري  عوامـل ، شناسی روان ۀرشت در مثالً،. است  تعـدد  یـا  و داشـته  را یفراوان

 دینی مطالعات در است آن از ناشی اخالقی تعهدات و معنوي باورهايۀ حیط در که عواملی
 و تربیتـی  علـوم  آثـار  از تعـداد  کـه  آن وجود باشناسی  جامعه آثار تعداد .است مشهود بیشتر
 تعـدد  از ناشـی  امـر  ایـن  کـه  کرده شناسایی را تري گسترده عواملاست،  کمتر شناسی روان

  .است رشته این در متغیرها

  خانواده نهاد مقوم عوامل یموضوع يبند دسته 2.2.2.9
 عوامـل  همـۀ  تـر،  قیـ دق لیتحل و نییتب منظور به ،بخش نیا در شد، اشاره که گونه همان

قالـب  در سـپس  و شـوند  مـی  میتقسـ  یو اجتمـاع  یخانوادگ و يابعاد فرد به خانواده ممقو 
بـه   ادامـه  در. نـد ا هشد بندي تیاولو و يبند دسته آن به مربوط يها شاخص ومؤلفه  نیچند

  .پردازیم می ابعاد نیا بررسی
 و است فردمحور عوامل فردي، بعد در: يفرد بعد در خانواده مقوم يها مؤلفه) الف

ـ پا نسـبتاً  يالگو را شخصیت شناسان روان .دارد تمرکز افراد تیشخص بر غالباً  ثابـت  و داری
 و باثبـات  نسـبتاً  يهـا  یژگـ یو شـامل  تیشخص .دانند می فرد کی رفتار و ها جانیه و افکار

 ،دیگـر  تعبیـري  بـه  .»مضـطرب « و »صـبور « ماننـد  ؛شـوند  یم دهینام صفت که است داریپا
 بـا  کـه  روزمـره  یزنـدگ  در شـخص  تفکرهاي  وهیش و رفتار ازاي  مجموعه یعنی تیشخص

 بعـد  در ،7 جـدول  مطابق .شود می مشخص ینیب شیپ تیقابل و )يداریپا( ثبات يها یژگیو
 خـانواده  اسـتحکام  در کـه  ییهـا  مؤلفـه  از هریـک هاي  شاخص و گانه سه هاي مؤلفه فردي،
هـاي   مؤلفـه  .اسـت  مورد 74 فردي بعد در عوامل فراوانی کل تعداد .شدند شناسایی مؤثرند

 سـالمت  ،اخالقـی هـاي   ارزش و عقایـد و  ایمـان  :قرارند این به اولویت ترتیب به تأثیرگذار
 .يور بهره /يفرد رشد ،یروح و یجسم
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  يفرد ابعاد در خانواده موقمهاي  مؤلفه طالعاتا .7 جدول

ؤلفه
م

ص 
شاخ

انی 
راو

ف
 

یرز
ص

شاخ
 1 

انی
راو

ف
 

یرز
ص

شاخ
 2 

انی
راو

ف
 

انی
راو

ف
 

 کل

و  ایمان
 و عقاید
 هاي ارزش

 اخالقی

 2 عقاید

 و شریک یافتن
 عنوان به همدم
 در اصلی انگیزة

 ازدواج

1 

  

39 

 و آرامش یافتن
به عنوان  سکون
 در اصلی انگیزة

  ازدواج

3 

  5 یمذهب مانیا

حدود  یترعا
در روابط  یشرع

  یاجتماع
1  

 2 حجاب حفظ

به انجام  یدمق
  واجبات

1  

 1  یاخالق يها ارزش

 1  صداقت

   

  2  صراحت
 3  گذشت/ فداکاري

 1  وفاداري

 1  بودن منظم

 2  مهربانی

 پذیري مسئولیت

 به بندي پاي(
 حقوقی تعهدات

  )اخالقی و

8 

 1  پذیري معاشرت

 گذاشتن احترام
  دیگران به

3 
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 شئون حفظ
  فردي

1 

 سالمت

  جسمی سالمت

 4 بودن سالم

  

25 

 ظاهري جذابیت
  2  جسمانی و

  سالمت
 روانی ـ روحی 

1  

 و افکار
 مثبت احساسات

/ بودن مفید و
 ارزش به معتقد

 بودن زنده

2 

  2  پذیري انعطاف
 و کنترل

 پذیري بینی پیش
  رفتار

1  

 مدیریت توانایی
فشار ( استرس

  بحران و) روحی
2  

 کارامدي
 حل هاي شیوه

 تدبیر/ مسئله
/ مشکل

 یابی  ارزش
 هاي حل راه

  شده گرفته کار به

2 

 قدرت
 1  سازي مجاب

 و روحیه وجود
 مثبت نگرش

 طرفین از هریک
 به نسبت ازدواج

  همسر

 حسن و اعتماد  3
 اعضاي به ظن

  خانواده
3 

 امنیت احساس
 2  )خانوادهدرون (
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 رشد
 فردي

 و حقوقی دانش
 تکالیف با آشنایی
 و خانوادگی فردي،

 اجتماعی

2 

    10 

 آموزش فراگیري
 ازمراقبت ( خانواده

 هاي مهارت/ بیمار
 روابط سازي غنی

/ زناشویی
 حل هاي مهارت
/ زناشویی تعارضات

  ارتباطی هاي مهارت

2 

 2  باالتر التیتحص

 کسب فرصت
 و اطالعات

  جدید يها مهارت
1 

 1  کار ظرفیت

 1  یزندگ تیفیک ادراك

 فراغت اوقات
 يبرا یکاففرصت (

  )استراحت و خواب
1 

  74  فراوانی کل جمع

 بر گیري جهت خانوادگی بعد در: یخانوادگ بعد در خانواده مقّوم يها مؤلفه) ب
 و ثبات در نحوي به خانواده اعضايهمۀ  ،دیگر عبارت به .است متمرکز خانواده کل

 است مورد 107 عوامل فراوانی کل ،بعد این در .اند سهیم خانوادگی زندگی يپایدار
 تعامالت«مؤلفۀ  ،اولویت ترتیب شدند و به تقسیم زیر شرح به مؤلفه 4 قالب در که

 فرهنگ« هاي مؤلفه بعديردة  در و است فراوانی بیشترین داراي »یخانوادگ مثبت
 دارند قرار فراوانی میزان از مشابه سطح در »یخانوادگ یزندگ ةادار« و »یخانوادگ

 ).8 جدول ←(
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   خانوادگی ابعاد در خانواده مقّومهاي  مؤلفه اطالعات . 8 جدول

ؤلفه
م

انی 
راو

ف
ص 

شاخ
انی 

راو
ف

ص 
شاخ

زیر
 

انی
راو

ف
 

انی
راو

ف
 

 کل

 تعامالت
 مثبت

 خانوادگی
 )کلی(

6 

 بندي پاي میزان
 و حقوق به زوجین

 متقابل تکالیف
6   

59 

 تربیتی مناسبات
  )والدگري( خانواده

 /والدین توسط شدن درك
 و والدین صمیمی ارتباط

 خطاي تحمل /فرزندان
 یا تنبیه از پرهیز /فرزندان

 /کردن کودکان محدود
 /اخالقیهاي  ارزش انتقال

 /والدین کنترل و نظارت
 مثبت الگوپذیري

8 

 در اقتضایی مدیریت شیوة
 و پدر تربیتیهاي  نقش

  مادر
2 

 همسران عاطفی رابطۀ
 دیگر یک با

2 

 /عاطفی رضایت احساس
 ابراز /عاشقانهرابطۀ 

 گویی پاسخ /عواطف
 عاطفی مشارکت /عاطفی

5 

 براي وقت ختصاص ا
  همسر

2 

 درونیعالقۀ  و عشق
 ابراز و )مودت( همسران

 محبت و مهر شکل به آن
  )رحمت(

3 

 ظن حسن و اعتماد
  خانواده اعضاي به

3     
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 و بستگی دل
  خانواده بهدادن  اهمیت

1  

 اعضاي میان همدلی
 خانواده

3  

 2 کردن دردودل

 در دیگر یک از حمایت
 1  بحران موقع

 سایر مسائل از آگاهی
 1  خانواده اعضاي

 اوقات گذرانیدن
  دیگر یک با بخش لذت

1  
 براي فراغت فرصت
 1  سرگرمی و تفریح

 مثبت روابط
  خویشاوندي

1  

 بزرگان( بستگانمداخلۀ 
 یا زنخانوادة ، فامیل
 جلوگیري براي )شوهر

  طالق از

1 

 والدین اقتصادي حمایت
 1  جوان شوهر و زن

 و ایمان
 عقاید

 مشترك

4 

 4 مذهبی ایمان

 موافق و همگنهاي  ازدواج
 و شناخت مذهبی نظر از

 اعتقادي باورهاي

4 

25 

  1  دینداري سطح افزایش

    عقاید

 زوجین تفاهم و ادراك
هاي  نقش تفاوت از

 خانوادگی فردي
  )ها نقش تمایز( اجتماعی

4 

 و اهداف به اهمیت
 و دیگر یکهاي  ارزش
 رسیدن در هم به کمک

  اهداف این به

4  

 و اصلی جایگاه بر تأکید
 درها  ارزش بنیادین

  خانواده
3  
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 و انسانی بعد بر تأکید
  خانواده عملکردي

2  

 مناسب شیوة
 زندگیادارة 

 خانوادگی

 

 انسجام و هماهنگی
 و زناشویی روابط در

 خانوادگی
6   

19 

 بودن منطقی و عادالنه
 و وظایف توزیع
 و اعضاهاي  نقش

  آن استمرار

1  

  1  اعتدال رعایت

  1  طلبی مساوات

 و خانگی کار تقسیم
 در مردان مشارکت

  خانه کارهاي
2  

 /خانواده در اقتدار
 مراتب سلسله رعایت
  خانواده در

  1  ضوابط و مقررات وجود  3

 مشارکتی گیري تصمیم
  شوهر و زن

2  
 با يفکر هم و مشورت

  خانواده اعضاي
2  

 1 مناسب مسکن  مادي رفاه

 1 مناسب فیزیکی فضاي

4 

 برابر در شخصی منزل
  نشینی آپارتمان

1 

 هاي محله در زندگی
  خلوت

1 

 107 فراوانی کل جمع

، )social inclusion( اجتمـاعی  بعد در :یاجتماع بعد در خانواده مقّوم يها مؤلفه) ج
ـ ا در .شـود  مـی  توجه دهد می قرار خانواده با ارتباط در را جامعه کل که عواملی به  ،بعـد  نی

 بنـدي  دسـته  همؤلفـ  سه این قالب در اولویت ترتیب به که است 10 عوامل یفراوان کل تعداد
، ونقـل  حمـل  و عمـومی  خدمات، جامعه سیاسی و اجتماعی فرهنگی مساعد محیط :اند شده

   اجتماعی ابعاد در خانواده موقمهاي  مؤلفه اطالعات .9 جدول.)9 جدول ←( یبهداشت مالحظات
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 کل فراوانی فراوانی زیرشاخص فراوانی شاخص مؤلفه

 مساعد محیط
 و اجتماعی فرهنگی

 جامعه سیاسی

 جامعه دادن سوق
 اصیل فرهنگ سوي به

 اسالمی

2   

7 
 1 اجتماعی امنیت

 سالم فیزیکی محیط
 جامعه،( منیا و

 )تحصیل یا کار محل

1 

 دولت میان ویژه تعامل
 مدنی ۀجامع  خانواده، و

1   

  1  اجتماعی ارتباطات
 ۀطبق و موقعیت

  باال اجتماعی
1 

 و عمومی خدمات
 ونقل حمل

 خدمات به دسترسی
  عمومی

1  
  

2 

  1  شهري ونقل حمل
 1     1  عمومی بهداشت بهداشتی مالحظات

  10  فراوانی کل جمع

  
  خانواده نهاد فرسایندة عوامل 3.9
 عوامل همۀ ،ابتدا در .شود بررسی می جنبه دو از خانواده نهاد فرسایندة عوامل ،بخش این در
 تقسـیم  اجتمـاعی  و خـانوادگی و  فـردي  بعـد  سـه  بـه  و شناسایی مطالعاتی حوزة چهار در
  .شوند می تفسیر و تبیین و بندي دسته موضوعیاي  مؤلفه قالب در عوامل این سپس شوند، می

  یمطالعاتهاي  حوزه در خانواده فرسایندة عوامل 1.3.9
ـ  و تزلزل محققان نظر از که یعوامل ۀهم  شـوند  یمـ  سـبب را  یخـانوادگ  یزنـدگ  یثبـات  یب

 اسـتخراج  نظر مورد یمطالعات ةحوز چهار در کیتفک بهها  آن یفراوان زانیم و شده ییشناسا
 یرانیا ةخانواد ةندیعوامل فرسا ةزمر در عامل 42 که دهد یم نشان یبررس جینتا. است  شده
ـ ترت بـه  آن نیشـتر یب که است یفراوان 125 يدارا عوامل نیا. است ـ اولو بی  عوامـل  بـه  تی

از  ینارضـایت  ،اخـتالف سـنی بـا شـوهر     ،زن و مـرد  التیتفاوت تحص ،ياقتصاد يفشارها
 اختصاص زوجین زندگی در دیگران دخالتو  ،یروان يها يماریب و اختالل ،روابط جنسی
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 زوجـین،  نقشـی  انتظارات در تفاوت عوامل سانِ کی یفراوان عیتوز با و يبعد ةرد در. دارد
 عقایـد  تفاوت زوجین، متفاوت ياقتصاد و یفرهنگ و اجتماعی پایگاه خانواده، در خشونت

  .دارند قرار همسران در یمذهب
 در کـه انـد   کـرده  بررسـی  را متغیرهـایی  تحقیقـات  ایـن اغلب  شد اشاره که گونه همان

 فراوانـی  بـا شناسـی   جامعـه  در حـوزة  .شوند می یدهسنج رایج نظريهاي  آموزه چهارچوب
و  سـنی  اخـتالف  و مـرد  و زن التیتحصـ  تفـاوت  همچـون  ،خانواده ةکنند تضعیف عوامل

 یمطالعـات  ةحـوز  سـه  بـا  مقایسه در که شویم می مواجه، زوجین زندگی در دیگران دخالت
ـ هاي  يماریب و اختالل عامل در نسبت همین ودارد  زیادي ۀفاصل دیگر  مطالعـات  در یروان
   .دارد وجود شناسی روان

  خانواده نهاد ةندیفرسا عوامل یموضوع يبند دسته 2.3.9
 وشـده   تقسـیم  یاجتمـاع  و یخـانوادگ و  يفردهاي  مؤلفه به خانواده فرسایندة عوامل همۀ

  .است شده تحلیل و بندي دستهها  مؤلفه از هریک به مربوطهاي  شاخص
ـ  بـا  ،يفـرد  عوامل: فردي بعد در خانواده فرسایندةهاي  مؤلفه )الف  3 قالـب  در 53 یفراوان

 ییشناسـا  شـرح  ایـن  به اولویت ترتیب به، دارند نقش خانواده تزلزل و ثباتی بی در که مؤلفه
 و نامطلوب عقاید، روحی و جسمیهاي  بیماري، ها قابلیت وها  توانایی محدودبودن: اند هشد

 .)10 جدول ←( رفتاري ـ اخالقی ضعف

   يفرد ابعاد در خانواده فرسایندةهاي  مؤلفه اطالعات .10 جدول
 کل فراوانی فراوانی شاخصریز فراوانی شاخص مؤلفه

 محدودبودن
 وها  توانایی

 ها قابلیت

 سواد سطح بودن نییپا
 تحصیالت و

5 

  26 

هاي  مهارت فقدان
  1  ارتباطی

 ـ یشغلهاي  شکست
  1  یلیتحص

 شوهر به زن وابستگی
  1  )نداشتن استقالل(

  2  پایین سن در ازدواج
  2 فرد نظر اعمال
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 در رندهیگ میتصم
 ةشیو /زنان ازدواج
  همسر گزینش نامناسب
 در دیترد و ضعف

  2  يریگ میتصم

 از قبل آشنایی کم مدت
  7  ازدواج

 نقش از ابهام و ناآگاهی
 از پیش همسري

  ازدواج
2  

 فشار مدیریت ضعف
 در بحران و روحی
 و نامالیمات برابر

  زندگی حوادث

3  

 جسمیهاي  بیماري
 روحی و

 3 یجسمهاي  يماریب
 /نازایی و فرزند نداشتن

 نسل نداشتن تداوم
4 

 روانی و روحی بیماري  15
    )شخصیت اختالل(

 خودپایی، ،یواهخ جانیه
 میزان پرخاشگري،

 میزان استرس، اضطراب،
 در اختالل میزان افسردگی،
  ترس اجتماعی، عملکرد

8  

 و نامطلوب عقاید
   ضعف

  رفتاريـ  اخالقی

  نامطلوب عقاید

 پیامدهاي از مثبت تصور
  1  طالق به گرایش /طالق

12  

  1  تجمل به گرایش
 به بندنبودن پاي

      3  دینیهاي  آموزه

 خصوصیات
    غیراخالقی

 و هنجارها نکردن رعایت
  1  آن از تخلف

  2  ناباب افراد با معاشرت
  1  )شوهر( بزهکاري

  3  )شوهر( اعتیاد
  53  فراوانی کل معج
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 در فراوانی 66 با خانوادگی عوامل :یخانوادگ بعد در خانواده ةندیفرسا يها مؤلفه )ب
 ،یفرهنگ مشکالت ،یخانوادگ یمنف تعامالت :اند شده بندي دسته شرح این به مؤلفه 6 قالب

 اقتصادي وضعیت تفاوت، زناشویی مدت بودن کوتاه، زوجین سنی اختالف، يماد مشکالت
 .)11 جدول ←( زوجین

   خانوادگی ابعاد در خانواده فرسایندةهاي  مؤلفه اطالعات .11 جدول

 فراوانی زیرشاخص فراوانی شاخص مؤلفه
 فراوانی

 کل

 تعامالت
 منفی

 خانوادگی

مشاجرة  و اختالف و خشونت
 خانواده افراد

3   

26 

 از همسران انتظارات نشدن برآورده
  دیگر یک

1   

    2 همسر با نداشتن اخالقی تفاهم
 /شوهر يسو از قدرت اعمال

 مردساالري
2   

  1  همسر به داشتن شک و اعتمادي بی

   

 از منفی عامل( شوهر چندهمسري
  3  )همسر دیدگاه

 نامشروع جنسی روابط داشتن
  شوهر

1  

 کاهش نظر از نترنتیا یمنف ریتأث
  خانواده يفضا در تیمیصم

1     

  2 جنسی روابط از ینارضایت
 /ازجنسیین نشدنارضا
 رفتار /نکردن نیتمک

 نامطلوب جنسی

6 

 در دوستان و بستگان دخالت
 زوجین زندگی

  

 دخالت سوءثیرات أت
 زندگی در زوجین ةخانواد

 2 زناشویی
 دخالت سوءثیرات أت

 زندگی در زوجین دوستان
  زناشویی
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    فرزند تربیت نامطلوب شیوة

 توجهی بی و غفلت
  والدین

1 

 از ناسازگاري یادگیري
  والدین

1 

 مشکالت
 فرهنگی

 یفرهنگ وضعیت ناهمسانی
 يهنجارها و سنن / زوجین

  قومیهاي  تفاوت /متفاوت
5   

18 

 زوجین نقشی انتظارات در تفاوت
      3  ازدواج از بعد و قبل

هاي  ارزش رد نترنتیا یمنف ریتأث
 خانواده

1     

 و معلومات سطح تفاوت
 شوهر و زن التیتحص

5  
 و معلومات باالتر سطح

  1  زن تحصیالت

 اتعتقادا در اختالف و تفاوت
      2  همسران یمذهب

 گروهو  خانواده انیم یارزش تفاوت
      1  اجتماع و نساال هم

 مشکالت
 مادي

   4 رفاهی امکانات از نارضایتی
10 

  3  ياقتصاد يفشارها
  2  درآمد یکم
  1  يکاریب

 اختالف
 سنی

  زوجین
  8      8  کم سنی تفاوت

 مدت
  ناشوییز

  2    2  ناشوییز مدت بودن کوتاه

 تفاوت
 وضعیت
 اقتصادي
  زوجین

 مالی و اقتصاديهاي  تفاوت
  ازدواج از ییش زوجین

1 
   2  

  1  زن درآمد از ناشی اختالفات

 66 فراوانی کل جمع



 31   مقدم حاجیان فاطمه

  

 کـه  اجتمـاعی  عوامل ،بخش این در: یاجتماع بعد در خانواده ةندیفرسا يها مؤلفه) ج
 بعـد  در عوامـل  یفراوان تعداد .اند شده بررسی داشته خانواده استحکام و دوام رد منفی تأثیر

 سیاسـی  و اجتمـاعی و  فرهنگـی  نامسـاعد  محیطۀ مؤلف قالب در که است مورد 6 اجتماعی
  .)12 جدول ←( شد بندي دسته

   اجتماعی ابعاد در خانواده فرسایندةهاي  مؤلفه اطالعات .12 جدول

 فراوانی زیرشاخص فراوانی شاخص مؤلفه
 فراوانی

 کل

و  فرهنگی نامساعد محیط
 سیاسی و اجماعی

 و بانوان تردد از ینگران
 یانیپا ساعت در کودکان
 خلوت نقاط در شب

1 

  

6 

 از یناامن احساس
 به نقد پول داشتن همراه
 یمتیق يایاش ای ادیز مقدار

1 

 1 جامعه در یبدحجاب

 1  حکومت یتوجه بی

 1 یقانونهاي  خأل

 و امکانات فقدان
 التیتسه

1 

  6  فراوانی کل معج

  
  گیري نتیجه. 10
 عامـل  42 و موقـ م عامـل  62 تفکیک به عامل 104 محققان کهشد  مشخص ،بررسی این در

 در فراوانی مورد 125 و 191 داراي ترتیب به که اند کرده شناسایی را خانوادة ایرانی فرسایندة
 316 داراي عوامـل  مجمـوع  ،ترتیـب  ایـن  بـه  .است اجتماعی و خانوادگیو  فردي بعد سه

ۀ مؤلفـ  ده و خـانواده  موقـ مۀ مؤلفـ  ده شـامل  موضـوعی ۀ مؤلف 20 قالب در که است فراوانی
 ،سـوم  تـا  اولهـاي   رده کـه  دهـد  مـی  نشـان  کلیۀ محاسب .شد بندي دسته خانواده فرسایندة

 درصد 40 فردي عوامل سپس )مورد 173( درصد 55 خانوادگی عوامل به ،اولویت ترتیب به
 اختصـاص  )مـورد 16( درصـد  5 اجتماعی عوامل به بسیارۀ فاصل با آخرة رد و )مورد 137(

  ).13 جدول ←( دارد
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   اجتماعی ،خانوادگی فردي، ۀگان سه ابعاد در خانواده فرسایندة و مقومهاي  مؤلفه فراوانی توزیع .13 جدول

 عامل
 مقوم
  )تعداد(

 عامل
فرساینده 

  )تعداد(
  ابعاد

  خانواده فرسایندةهاي  مؤلفه  خانواده مقّومهاي  مؤلفه
  کل فراوانی

  مؤلفه عنوان
  فراوانی توزیع

  مؤلفه عنوان
  فراوانی توزیع

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

62  42  

دي
فر

  

 عقاید ایمان، - 
هاي  ارزش و

 اخالقی
 سالمت

  فردي رشد

74  39%  

 محدودبودن
 وها  توانایی

 ها قابلیت
هاي  بیماري

 روحی و جسمی
 و نامطلوب عقاید

   ضعف
  رفتاريـ  اخالقی

53  42%  12
7  40%  

انوا
خ

گی
د

  

 تعامالت
 مثبت
 یخانوادگ

 عقاید و ایمان
 مشترك

 مناسب شیوة
 یزندگ ةادار

 یخانوادگ
  يماد رفاه

107  56%  

 یمنف تعامالت
 یخانوادگ

 یفرهنگ مشکالت
 يماد مشکالت
 سنی اختالف
 نیزوج

 مدت بودن کوتاه
 زناشویی

 وضعیت تفاوت
خانوادة  اقتصادي

  زوجین

66  53%  17
3  55%  

تما
اج

  عی

 مساعد طیمح
ی و فرهنگ
 و یاجتماع

  جامعه یاسیس
 خدمات

 و یعموم
 ونقل حمل

 مالحظات
  یبهداشت

10  5%  
 نامساعد محیط

و  فرهنگی
  سیاسی و اجتماعی

6  5%  16  5%  

  %100  316  %100  125    %100  191    104 کل جمع
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 شـده  انجـام  تحقیقـات  نتـایج  تلفیق و ترکیب منظور به ،فراتحلیل روش با حاضرمطالعۀ 
 62 فراتحلیل این .است گرفته صورت ،خانوادة ایرانی فرسایندة عوامل ومقوم  عواملدربارة 

 هاى یافتهبرایند  از وکرد  ارزیابی و بررسی محتوایی و شناختی روش بعد دو در را علمی اثر
 آثار ایناي  رشته قلمروِ .بهره گرفتها  آن سازى پارچه یک و ترکیب براي گوناگون تحقیقات

 و اي رشـته  میـان  مطالعـات و  شناسـی   و جامعـه  شناسی روان و تربیتی علوم اولویت ترتیب به
 موضـوع  و اسـت  محـور  سـیزده  در علمـی  آثار موضوعی پراکندگی .است بوده دینی علوم

  .دارد قرار مطالعات صدر در »زناشویی زندگی نارضامندي ای رضامندي رد مؤثر لعوام«
 در ویـژه  بـه دارنـد؛   علمـی  ۀپشتوان نظري لحاظ به آثاراغلب  که داد نشان پژوهش نتایج

 صـرفاً  شـده  شناخته نظري هاي روش و چهارچوب به اتکا علت بهاما  اجتماعی، علومشاخۀ 
 ایـن  در .ذیرنـد پ تحلیل و شدنی تفسیر علمی چهارچوب آن در که ندا توجه مورد متغیرهایی

 زمینـه  باشد، داشته وجودگوناگون  جوامع در تواند می که مشترکی عوامل وجود با ،صورت
 محدودیت با ایران کشور ـ اسالمی ایرانی فرهنگ بوم زیست با متناسب عوامل شناسایی براي

 مطالعـات  فراگیـري  و شـمول  ویژگـی  زمینـه  همین در مهمنکتۀ  .روست هروب پردازي نظریه
هـاي   آمـوزه  از گیري بهره وها  تئوري ترکیب زیرا ؛است خانواده موضوعات دراي  رشته میان

 ماننـد  ،چنـدوجهی  و پیچیـده و  متعدد عوامل تحلیل و توصیف براي بیشتري قابلیت نظري
 از که آثاريهاي  یافته و نتایج ،نیز حاضر پژوهش در .آورد می فراهم محقق براي را ،خانواده
  .اند بوده برخوردار بیشتري جامعیت از اند کرده استفاده زندگی کیفیت نظریۀ
 اثـر  64 بررسـی  از پـس  که کرد اشاره مطلب این به توان می ،مقاله این نهایی تحلیل در

 نظـري هـاي   رویکـرد  از کـه  ،خـانواده  نهـاد  رد گذارتأثیر عوامل موضوع با مرتبط پژوهشی
 از مشـخص  الگویی، است جسته بهره انسانی علوم نظريهاي  دیدگاه ترکیب نیز و مختلف
 محققـان  بررسـی  مـورد  متغیرهـاي  حاصل که دست آمد به خانواده نهاد رد تأثیرگذار عوامل
 و کننـده  تقویـت  وجـه  دو هـر  در کـه  یمشـابه هـاي   مؤلفه تلفیق با ،که ترتیب این به .است

 نقـش  ایرانـی  خـانوادة  اسـتحکام  در که زیر، ویژگی 11 ،شد مشاهده خانواده ةکنند تضعیف
  :ندشد شناسایی اولویت ترتیب به دارند،

  خانواده بخش استحکام عوامل. 14 جدول
  درصد  فراوانی  بخش خانواده عامل استحکام

  %30  95  )عوامل فرهنگی(هاي اخالقی  ایمان و عقاید و ارزش
  %27  85  یتعامالت خانوادگ
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  %13  40  روحی و جسمی سالمت
  %11  36  وري  بهره/ فردي رشد

  %6  19  خانوادگی  زندگی شیوة ادارة
  %5  16  مادي  امور اقتصادي و رفاه

  %4  13   جامعه سیاسی و اجتماعی فرهنگی محیط
  %3  8  زوجین  سنی اختالف

  %0.6  2  زناشویی مدت
  %0.6  2  ونقل  حمل و عمومی خدمات

  %0.3  1  جامعه  بهداشتی مالحظات

  
  منابع

 علـوم مجلۀ  ،»خانواده فرهنگی پذیري آسیب و دینی اعتقادات بین ۀرابط بررسی« ).1386( خدابخش احمدي،
 .رفتاري علوم تحقیقات مرکز ،)عج( اهللا بقیه پزشکی علوم دانشگاه ،رفتاري

 ۀروزنام، »سالم ةخانواد شناختی روانهاي  رویکردي نظري بر شاخص«. )1388( احدي و حسن الهام ارجمند،
  .3436  ، شآفرینش
  .سمت :تهران ،شناسی خانوادة ایرانی جامعه .)1386( تقی ،آزاد ارمکی

ـ  پایـان ، »شناختی و عوامـل مـؤثر بـر آن    بررسی طالق از دیدگاه جامعه« ).1377( وحیده ،زغدي طوسیا  ۀنام
  .)س(دانشگاه الزهرا ، علوم اجتماعی و اقتصاد ةدانشکد ،ارشد کارشناسی

ـ  ، فصـل »زناشـویی  سـازگاري  و خـانواده  کـارکرد  ارتباطی در باورهاي نقش«. )1386(اسالمی، معصومه   ۀنام
  .11 و 10 ش ،جوانان مطالعات

 ییزناشـو  زنـدگی  از رضـایت  و پنـداري  خویشـتن  بـین  ارتبـاط  بررسی« ).1374( بهمن فارسانی، اسماعیلی
علـوم تربیتـی و    ةکارشناسـی ارشـد، دانشـکد    نامـۀ  پایان، »اصفهان آزاد و دولتیهاي  دانشگاه دانشجویان

 .، دانشگاه تربیت معلمشناسی روان
 در مجموعه مقاالت ،»دولت وظایف و نقش و شهروندي زندگی کیفیتهاي  شاخص« ).1385( مهدي امینی،

  .تهران ،کیفیت مدیران المللی بین هفتمین کنفرانس
 طریـق  از سـایپا  شرکت کارکنان خانوادگی و شغلی زندگی کیفیت بررسی« ).1387( و همکار امیري، صولت

ـ  اجتمـاعی  عوامـل  و خانوادگی و شغلیهاي  نقش تعارض سنجش  در مجموعـه مقـاالت  ، »آن رد ثرؤم
مطالعـات   ۀسسـ ؤم ،سازمان گسـترش و نوسـازي صـنایع ایـران     منابع انسانی ۀکنفرانس توسع چهارمین

  .وري و منابع انسانی بهره
دانشـکدة   ،يدکتـر  رسالۀ ،»حدیث و قرآن دیدگاه از خانواده سالمت« ).1386( محمدرضا آبادي، حاجی امینی

  .قم حدیث، دانشگاه و قرآن علوم
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 دیـدگاه  از خـانواده  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، موقعیت با زناشویی کیفیت ۀرابط« ).1380(افسانه  باقري،
 ،شناسـی  روان و تربیتـی  علـوم  ةارشد، دانشـکد  کارشناسی نامۀ ، پایان»تهران 12ۀ منطق همسر داراي زنان

  .)س(الزهرا  دانشگاه
ـ  علمی ۀنام ، فصل»اي رشته  میان علوم پیدایی ۀفلسف و چیستی تاریخچه،« ).1387( ابراهیم برزگر،  پژوهشـی  ـ

  .1 ش ،1 س ،انسانی علوم دراي  رشته میان مطالعات
  .نشر نی :تهران ،حسین قاضیان ، ترجمۀدرآمدي به مطالعات خانواده .)1384( جان برناردز،

سازگار هاي  عوامل مؤثر اجتماعی، فردي و شخصیتی در زوج ۀبررسی و مقایس«). 1375( اسدي، حسن بنی
شناسـی، دانشـگاه    شناسـی عمـومی، گـروه روان    کارشناسی ارشد روان ۀنام ، پایان»شهر کرمانو ناسازگار 

  .تربیت مدرس
 طـالق  حـال   درهـاي   زوج و غیرطالقهاي  زوج بین خانواده ییاکار ۀمقایس ارزیابی« ).1379(بهاري، فرشاد 
ـ  ، پایـان »کشـور  قانونی پزشکی سازمان پزشکی روان بخش به مرجوعی  ارشـد، دانشـگاه   کارشناسـی  ۀنام

  .تهران معلم تربیت
 نامـۀ  پایـان ، »خـانواده  مختلـف هـاي   گونـه  در خـانوادگی  ارتباطـات  الگوهاي بررسی« ).1388( مینا بهبهانی،

  .شیراز دانشگاهشناسی،  روان و تربیتی علوم ةدانشکد ارشد، کارشناسی
 شهرسـتان  مـوردي  ۀمطالعـ ؛ طالق به گرایش میزان شناختی جامعه تحلیل« ).1386(کاکاوند، سیاوش  بهرامی

  .3ش ، 5 ، دورةزنان پژوهش، »مازندران دانشگاه انسانی علوم دانشکدة، کرمانشاه
 دیـدگاه  از سالم ةخانواد مفهوم تبیین« ).1388( سپهوند فریبا ، اکرم ثناگو، وزاده امینی ، خدیجهپرویزي، سرور

پزشـکی ایـران،    علـوم  دانشگاه مامایی، و پرستاري ةدانشکد ،پرستاري پژوهش ۀنشری ،»زنجانی نوجوانان
  .13و  12 ش ،4 دورة

 ،»تهـران  شهر در دانشجو زوجین عمومی سالمت با خانواده کارایی بین ۀرابط بررسی« ).1381(آزیتا  پویانفر،
 .)س( الزهرا ، دانشگاهشناسی روان و تربیتی علوم ةارشد، دانشکد کارشناسی ۀنام پایان

 و فراري دختر گروه دو مقایسه( منزل از دختران فرار با خانواده عملکرد رابطۀ بررسی« ).1388(پیشکار، سمیه 
  .طباطبایی عالمه اجتماعی، دانشگاه علوم انسانی، پژوهشکدة ارشد علوم نامۀ کارشناسی ، پایان»غیرفراري دختر

بـا   بسـتگی  دلهـاي   شـیوه  ۀرابطـ «). 1387( نقشـبندي  ، و سـیامک احـدي  ، حسـن جماعت، محمدرضا تابع
 .3243ش  ،آفرینش ۀ، روزنام»زناشویی رضایتمندي

هـاي   و خـانواده  دوسـر شـاغل  هـاي   کیفیت زندگی در خـانواده  ۀمقایس« ).1388( صالح و امیر امین، جعفري
 کارشناسـی  نامـۀ  پایـان  ،»هاي دوسر شاغل کارمندان دانشـگاه اصـفهان   الگو در خانواده ۀآور و ارائ نان تک

  .دانشگاه اصفهان ،شناسی روانعلوم تربیتی و  ةدانشکدارشد، 
ارشد،  کارشناسی نامۀ پایان، »تهران شهر در طالق بر درخواست مؤثر اجتماعی عوامل« .)1375(جلیلیان، زهرا 

  .طباطبایی عالمه اجتماعی، دانشگاه علوم ةدانشکد
ـ  آمـوزان  دانش روان سالمت و خانواده درون تعامالت ۀرابط بررسی« ).1380( کتایون جنانی،  دورة سـوم  ۀپای

 شناسـی  روان ةارشد، دانشکد کارشناسی نامۀ پایان ،»79 -  78 تحصیلی سال در بروجرد شهرستان راهنمایی
  .معلم تربیت دانشگاه تربیتی، علوم و
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 ۀ، نشـری »آمـوزان  دانـش  بـین  در خـانواده  هـاي  ارزش بـر  اینترنت تأثیر بررسی« ).1384( محمد علی جوادي،
 .22 ش ،ایرانشناسی  اجتماعی، جامعه علوم وشناسی  جامعه

 ۀمتوسـط  مقطـع  آموزان دانش عمومی سالمت و خانواده کارایی بین ۀرابط بررسی« ).1389( چابکی، سیدعزیز
  .مرودشت اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم ةارشد، دانشکد کارشناسی نامۀ پایان، »یاسوج شهر

 مـوردي  ۀمطالع( خانواده در زوجین روابط بر زنان اشتغال ثیرأت تطبیقی بررسی« ).1386( زاده، معصومه حسن
 آزاد دانشـگاه  اجتمـاعی،  در علـوم  پژوهش ۀرشت ارشد، کارشناسی ۀنام پایان ،»)از شهر تهران مناطقی در

   .و تحقیقات علوم واحد اسالمی،
 علـوم  دانشکدة ارشد، کارشناسی نامۀ پایان ،»حدیث و قرآن در خانواده اعضاي روابط«). 1377( اکرم حسینی،

 . مرکز تهران اسالمی، آزاد دانشگاه حدیث، و قرآن
 اسـالمی،  آزاد دانشـگاه  ارشـد،  کارشناسی نامۀ پایان ،»وحدیث قرآن دیدگاه از خانواده«). 1379( رضا حسینی،

  .مرکز واحد تهران
زنان و  امور مرکز :تهران ،)گوهاو مقاالت و گفت مجموعه(خانواده،  شناسی آسیب. )1388(شناس، جعفر  حق

  .جمهوري ریاست خانواده
 .)1388( ارجمنـد  منـوچهر  و رهگـذر،  مهـدي  حسـینی،  محمدعلی نیکتازاده، حاتمی ،محمدسعید ،خانجانی

 خـانوادگی  مراقبین زندگی کیفیت بر ،مغزي فلج به مبتال کودکان از مراقبت ةنحو ،آموزش ثیرأت بررسی«
  .39 ش ،توانبخشی ۀنام فصل ،»ها آن
 دورة آمـوزان  دانـش  روان سـالمت  بـر  خـانواده  پذیري انعطاف و انسجام تأثیر بررسی«. )1388( مریم خانیان،

  .شیراز دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم ةدانشکد ارشد، کارشناسی نامۀ ، پایان»متوسطه
و  پیشـایندها  بـراي  نهـادي  پیش مدل یک بررسی« ).1389( رجبی رضا غالم، و کرایی امین رضا، مهر، خجسته

  .1 ، ش6 دورة، شناختی روان مطالعات ،»در ازدواج گذشت پیامدهاي
 بـر  کیـد أت بـا ( خانواده در تضاد ی بررسییزناشو زندگی نارضامندي در ثرؤم عوامل« ).1378( مرجان خلیلی،

 و اجتمـاعی  علـوم  دانشـکدة  ارشـد،  کارشناسـی  نامـۀ  پایـان ، »آن بـر  مؤثر عوامل و) همسران میان تضاد
 ).س( الزهرا دانشگاه اقتصادي،

 :رسـانی همشـهري   اطـالع  پایگـاه ، »خوشـبختی  شـاخص  و کیفیت زنـدگی « ).1387(خوارزمی، شهیندخت 
www.hamshahrionline.ir. 

 ۀنامـ  فصـل  ،»اي رشـته  شـناختی در آمـوزش و پـژوهش میـان     تنوع گونه«). 1388(خورسندي طاسکوه، علی 
  .1 ش ،1 س، اي در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 »شیراز شهر :مطالعه مورد ؛شوهر و زن روابط بر آن ثیرأت و خانواده اجتماعی ۀطبق«، )1377( علی چمن، خون
  .شیراز ارشد، دانشگاه کارشناسی نامۀ پایان

دیـدگاه   از سـاالن  هـم  گـروه  و مدرسـه  هـاي خـانواده   ارزش تحلیلـی  مقایسۀ«). 1374(فر، غالمرضا  خویش
  .تهران دانشگاه اجتماعی، علوم ارشد، دانشکدة نامۀ کارشناسی ، پایان»تهران شهر دبیرستانی پسر آموزان دانش

  .رشد :تهران ،انسانی علوم در پژوهش عملی و نظري مبانی .)1376(علی  دالور،
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 متقاضـیان  موردي ۀمطالع ازدواج اول سال 5 در جوان زوجین روي پیشهاي  چالش« ).1387(کامل  دلپسند،
 نامـۀ  پایـان  ،»1386تهـران در سـال    شـهر  2 ةخـانواد  قضایی مجتمع به کننده مراجعه توافقی طالق جوان

 .تهران دانشگاه ،اجتماعی علوم ةدانشکد جوانان، مطالعات ۀشناسی رشت جامعه ارشد، گروه کارشناسی
سـاکن شـهر تهـران بـه      ثر در گـرایش نوجوانـان دختـر   ؤبررسی عوامل خانوادگی م« ).1380( غنچه راهب،

  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیارشد،  کارشناسی نامۀ پایان، »بزهکاري
 شناسـی و علـوم اجتمـاعی    جامعـه  ۀنشـری  ،»خراسان استان در طالق علل بررسی« ).1379( رحیمی، حسین

 .34و  33ش ،»جمعیت«
 شـهر  ۀمتوسـط  دورة آمـوزان  دانش زندگی کیفیت و خانواده ارتباطی الگوهاي ۀرابط« .)1386( مهدي رحیمی،

  .شیراز ارشد، دانشگاه کارشناسی نامۀ پایان ،»شیراز
  .daneshnameh.roshd.irرشد، ، کشور پرورشی و آموزشی جامع ۀشبک، شناسی خانواده روان
  .عطار :تهران ،)چراغ با شهر گرد( یشناس انسان مبانی ).1377( محمود ،االمینی روح

 پژوهشـی  معاونـت : تهـران  ،اخیـر در ایـران   ۀتغییرات بنیادین نهاد خانواده در چند ده). 1387( علی زمانیان،
  .استراتژیک تحقیقات مرکز و اسالمی دانشگاه آزاد

نگرش مـذهبی و   ۀبررسی رابط(ایرانیان هاي  و نگرشها  دو پیمایش ملی ارزش« ).1385(آبادي، مرتضی  زین
   .31ش ، مطالعات راهبردي زنان ،»)نگرش جنسیتی با الگوهاي خانوادگی

 ،»مـدنی  حقـوق  در آن قانونی جایگاه و امامیه فقه در خانواده استحکام فقهی مبانی« ).1378(حسین  زیدري،
  .قم دانشگاه اسالمی، حقوق مبانی و فقه ارشد کارشناسی نامۀ پایان

  .سروش :تهران ،خانوادهشناسی  جامعه براي  مقدمه ).1370( باقر ساروخانی،
 کارشناسـی  نامـۀ  پایان، »و بهنجار افسرده نوجوانان خانواده در کارکرد ۀمقایس« ).1380(سادات  ساالري، راضیه

  .توانبخشی و بهزیستی علوم ارشد، دانشگاه
، »خـانواده  بـاب  در اسـالم  دیـدگاه  با مینوچین درمانی خانواده ۀنظری ۀمقایس« ).1379(  فر، محمدرضا ساالري

 .حوزه و دانشگاه ةپژوهشکد ،بالینی شناسی روان ،ارشد کارشناسی نامۀ پایان
 اخالقـی هـاي   ارزش بـا   خـانواده  مـذهبی  و تربیتـی  ساخت بین ۀرابط بررسی« ).1374(مقدم، فاطمه  سعیدي

 تربیتـی،  علـوم  دانشـکدة ارشد،  کارشناسی نامۀ پایان، »تهرانی نوجوانان) پذیري مسئولیت و عفاف محبت،(
  .معلم تربیت دانشگاه

  .مرکز نشر :تهران ،حمید الیاسی ترجمۀ ،شناسی تاریخی خانواده جامعه). 1388( مارتین سگالن،
نامـۀ   پایان ،»خانواده زندگی کیفیت بر اطالعات فناوري نقش« ).1388(نژاد  شیرازي و آزاده پروین زاده، شمس

   .اطالعات فناوري مدیریت رشتۀارشد،  کارشناسی
ـ دادگسـتري  بـه  اسـتان  بـانوان  مراجعه علل ).1381(سیدمهدي  صالحی،  اسـتانداري  جوانـان  و زنـان  ۀ، کمیت

 .غربی آذربایجان
ـ  بررسـی عوامـل  « ).1376( خدیجـه  آمیز، صدق  نامـۀ  پایـان  ،»شـیراز  شـهر  در ییزناشـو  سـازگاري  بـر  ثرؤم

  .شیراز تکمیلی، دانشگاه تحصیالت ، دانشکدةارشد کارشناسی
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، 17، ش 5دورة  ،پژوهـی  خـانواده  نامـۀ  فصـل ، »مناسبات تربیتی خانواده و دولت« ).1388( جمیله ،الهدي علم
  .دانشگاه شهید بهشتی ،شناسی علوم تربیتی و روان دانشکدة

هـاي   نگـرش  وهـا   ارزش اطالعـات  ۀثانوی تحلیل؛ ایرانیان خانوادگیهاي  نگرش«. )1387(امید  احمدي، علی
  .شوشتر واحد ـ پژوهشی علمی ۀمجل ،»1382 و 1379هاي  سال در ایرانیان

سازي روابط بـر بهبـود کیفیـت     اثربخشی غنی« ).1389( اعتمادي عذراو  ،احمدي سیداحمد ،امید، نژاد عیسی
  .1 ، ش4 دورة ،علوم رفتاري ۀمجل، »روابط زناشویی زوجین

 دانشـگاه  شـیراز  شـهر  هـاي  خـانواده  در همسران تعارضات شناختی جامعه تبیین«). 1388( سیروس فخرائی،
  .اجتماعی علوم و اقتصاد ةدانشکد انسانی، تخصصی علوم دکتريرسالۀ ، »شیراز

  .دیجد عصر :تهران ،یشناس انسان یمبان ).1376( محمدصادق فربد،
نامـۀ   پایـان ، »دبیرستان آموزان دانش هویت وضعیت بر خانواده کلی عملکرد تأثیر« ).1388(خو، مرجان  فرزانه

  .اصفهان دانشگاه شناسی،  روان گروه کارشناسی ارشد،
 کیفیـت  بررسـی « ).1385(مقـدم   فتـاح  الدن، و رهگـوي  ابوالفضل مسعود کریملو، خشکناب، مسعود، فالحی

 ،»تهران شهر پزشکی علوم هاي دانشگاه پزشکی روان هاي بخش پرستاران در آن با مرتبط عوامل و زندگی
   .4 ش ،9دورة ، محکی پژوهشیۀ مجل

  .دارالتبلیغ اسالمی :، قماسالم در خانواده تشکیل ).1357(علی  امیري، قائمی
ـ هـاي   یبسالمت و اسـتحکام خـانواده و آسـ    یتوضع یبررس ).1387 -  1385( فردوس ی،قماشچ و  یدرون

  .پژوهش و آموزش معاونت ،مرکز امور زنان و خانواده ،آن در استان تهران یرونیب
ـ    یبررس ).1386 -  1385(ین حس ،یويگ يقمر ، دانشـگاه محقّـق   آن بـر اعضـا   یرثأعلل انحـالل خـانواده و ت

 .معاونت آموزش و پژوهش ،يجمهور ریاست خانواده و زنان امور مرکز ،یلیاردب
  .آگه نشر: تهران مخبر، عباس ترجمۀ ،هابرماس تا پارسونز از مدرن نظریۀ اجتماعی ).1381(یان  کرایب،
 ،»)فمینیسـم  و اسـالم  ۀمقایسـ (خـانواده   در زنـان  اجتمـاعی  پایگاه« ).1387(السادات  لنگري، نفیسه کریمیان

 ).ع( باقرالعلوم علوم اجتماعی، دانشگاه ةدانشکد نامۀ کارشناسی ارشد، پایان
 و شـهري  منـاطق  مقایسـۀ [ایرانیـان   اجتماعی هاي نگرش و فرهنگی هاي گرایش ).1383(گودرزي، محسن 

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ملی هاي طرح ، مرکز)فرهنگی تحوالت ملی پیمایش هاي یافته( ]روستایی
 ،»خـانواده  در زناشـویی  رضـایت  بـه  نسـبت  زنـان  نگـرش  شناختی جامعه بررسی« ).1387(حمیده  فر، معین

  .تهران دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکدةشناسی،  جامعه ، رشتۀارشد کارشناسی نامۀ پایان
 ،»داراب شهرسـتان  در طـالق  بـه  زوجـین  گـرایش  بـر  مؤثر عوامل و علل بررسی« ).1381(حسین  ملتفت،

 .تکمیلی تحصیالت دانشکدة شیراز، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀ پایان
ثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشـویی از دیـدگاه   أت« ).1383( منادي، مرتضی

   .4ش  ،2س  ،زنان مطالعات نامۀ فصل ،»زنان
 کارمنـدان  پزشکان، گروه سه در ییزناشو رضامندي بر ثرؤم عوامل ۀمقایس و بررسی« ).1374( موسوي، رقیه

، دانشـگاه  شناسـی  روان و تربیتی علوم ةدانشکد نامۀ کارشناسی ارشد، پایان ،»تهران شهر هلأمت کارگران و
   .تربیت معلم
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 درون عوامـل  بـر  کیدأت با؛ زنان بین در همسر به اعتماد بر ثرؤم عوامل بررسی« ).1385(منه ؤم میرزامحمدي،
 .1، ش 1س  ،ایران اجتماعی مطالعات ۀمجل ،»خانواده

 و آیـات  نگـاه  خـانواده از  در شـوهر ــ   زن ۀرابط قدرت در توزیع ساختار بررسی« ).1389(محمد  ناصحی،
  .1 ش ،2 س ،)زنان پژوهش( هنر و فرهنگ در زن ۀ، نشری»روایات

 سـنجش  سـنجی مقیـاس   روانهـاي   بررسی ویژگی؛ عوامل مؤثر در کارایی خانواده« ).1375( نجاریان، فرزانه
  .دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناسی ارشد ۀنام پایان، »خانواده

ثیر عوامـل خـانوادگی   أبررسی ت«   ).1384(زاده  فاتحی مریم و اردکانی،  بهجتی  فاطمه، رضا اصفهانی، احمد نصر
دانشـگاه  ــ   شناسـی  روانتربیتـی و   لعـات مطا ،»بودن آمار طالق در شهرهاي یزد، اردکان و میبد در پایین
  .ایرانی تعلیم و تربیت با انجمنهمکاري  ،فردوسی

 ۀنشـری  ،»تهـران  يهـا  دانشـگاه  انیدانشجوی نیهمسرگز يظاهر يارهایمع یبررس« ).1388( راضیه، رزادهینص
 .41پیاپی ، 1، ش 11س ،اصول بهداشت روانی

ـ  پایان، »سنت و قرآن در خانواده روابط مبانی« ).1382(محمدکریم  زاده، نظري  رشـتۀ  ،کارشناسـی ارشـد   ۀنام
  .تهران اسالمی، دانشگاه معارف و الهیات

ـ  پایـان ، »آموزش خانواده با رویکرد ساختی در بهبود رضـایت زناشـویی زنـان   « ).1385( نوروزیان، شهال  ۀنام
 .مشاوره، دانشگاه خاتم رشتۀ ،کارشناسی ارشد

آن بـا کشـمکش    ۀاجتماعی خانواده و رابطبررسی انواع عدم تعادل ساختار نظام « ).1376( عبدالرضا، هاشمی
، ادبیات و علـوم انسـانی   ةدانشکدپژوهش علوم اجتماعی،  رشتۀ کارشناسی ارشد، نامۀ پایان ،»زن و شوهر

  .دانشگاه فردوسی مشهد
 رشـتۀ  دکتـري،  رسـالۀ ، »طراحی و تبیین الگوي مدیریت رفتار سـازمانی در خـانواده  « ).1380( لکما واعظی،

 .دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت
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