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  دگاه متخصصانیاز د زابیآسعوامل  و یرانیا
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 يدهچک

 و ين مفهومييتب باهدفن پژوهش يرود. ايخود به شمار م ياعضا يو عاطف ي، جنسي، جسمانشناختيروان يازهاين ينتأمخانواده منبع  :هدف و زمينهپيش
  مختلف انجام شد. يهادگاه متخصصان در حوزهياز د يرانيا يهاخانواده يهابيآس، اصول حاکم بر آن، يرانيسالمت خانواده ا ييمبنا

نفر  ٢٥آن  يجامعه آمار ق استفاده شده است.يوه مصاحبه عمياطالعات از ش يآورجمع ياست و برا يو گراندد تئور يفيژوهش حاضر از نوع کپ :هاروشمواد و 
  هدفمند، در دسترس و داوطلبانه در نظر گرفته شد. گيرينمونهبودند و روش  نظرصاحباز متخصصان 

 يا، خانوادهيرانيد گفت خانواده ايل باين دليدارند؛ به هم تأکيد يرانيمختلف بر روند رو به گذار خانواده ا يهاطهين حامتخصص دادنشان  جيل نتايتحل :هايافته
ر و در تکيروابط، به سنت نزد يدر برخ کهطوريبهته ندارد يف سنت و مدرنيط يرو يگاه محکمين خانواده، جايته در حال حرکت است. اما اياست که رو به مدرن

شتر يوالد، حضور ب تک يها، خانوادهيهمخانگ، يفرزندتک، ياهسته يها، خانوادهينيشهرنش يجهان يک الگويهمسو با  تر است.کيته نزديبه مدرن گريد يبرخ
  .وب کردمحس يرانيته در خانواده ايمدرن يهاتوان نشانهيزنان در اجتماع، کمرنگ شدن قدرت مرد در خانواده و نقش رو به رشد فرزندان را م

 ازمدتدراستفاده نمود. چنانچه در  يرانيا يهاخانواده يرانه و توانمندسازيشگيپ يهان برنامهيتوان در جهت تدوين پژوهش ميج اياز نتا :گيرينتيجهبحث و 
 به افراد مسئلهو حل  يارتباط يهامهارت ح و آموزشيصح يتيترب هاييوهش، يفرزند ساالر يهابيآسنسبت به  هاخانواده يسازآگاه باهدف ييهابرنامه ياجرا

  داشته باشد. يمثبت ياثرگذار يرانيا يهاخانوادهبر سالمت و استحکام  توانديم -ن مختلفيدر سطوح و سن–خانواده 
 ي، متخصصان، گراندد تئورزابيآس، عوامل يرانيخانواده، خانواده سالم ا :يديکلمات کل

  
 ۶۳۰-۶۴۱ ص، ۱۳۹۶ آبان، ۹۷درپي ، پيهشتمدهم، شماره پانزروميه، دوره مجله دانشکده پرستاري و مامايي ا

  
  ٠٩١٢٧٦٦٦٢٤١: تلفن ،يروانشناس گروه -يتيترب علوم و يروانشناس دانشکده -يبهشت ديشه دانشگاه -تهران: آدرس مکاتبه

Email: asiehanari@gmail.com 

  
  مقدمه
عامل انتقال  نيمؤثرترانواده را اسالم خ ازجمله يان الهياد

-يعاطف يدانند. خانواده واحديجامعه م ياديفرهنگ و رکن بن
 ن مبدأي، اوليام و شفادهندگي، کانون رشد و تکامل، التياجتماع

، يت اجتماعيمنبع حما ينترمهمم، يت و تعليت و تربيکسب هو
مل ، عاءاعضا يو معنو ي، اجتماعي، روانيکننده رشد جسمانليتسه

و احساس تعلق،  ياقتصاد ينتأم، يت عاطفيدر ترب ييربنايز

                                                             
 راني، تهران، ا، پژوهشکده خانوادهيد بهشتي، دانشگاه شهينيبال ي، روانشناسارياستاد١ 
 راني، تهران، ا، پژوهشکده خانوادهيد بهشتي، دانشگاه شهينيبال يار، روانشناسياستاد ٢

 راني، تهران، ا، پژوهشکده خانوادهيد بهشتي، دانشگاه شهيار، روانپزشکياستاد٣ 
  سنده مسئول)ي(نو راني، تهران، ايتيتربو علوم  ي، دانشکده روانشناسيد بهشتي، دانشگاه شهينيبال يروانشناس يدکترا ٤
  راني، تهران، اييارشد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبا يکارشناس ٥
 راني، تهران، ايتيو علوم ترب ي، دانشکده روانشناسيد بهشتي، دانشگاه شهينيبال يروانشناس يدکترا٦ 

و  ي، اجتماعيدر حفظ سالمت روان مؤثر يتيط تربين محيتريمحور
 و ي، روانيجسمان يازهاين ينتأم يط براين محيو بهتر يجسمان
 يهاارزشو  هانقشن، يبا قوان ييشدن و آشنا ي، اجتماعياجتماع
  ).١-٧است ( يفرهنگ

در افراد  يماريجاد سالمت و بيرا در ا ينياديقش بنخانواده ن
فرد و جامعه است.  ين نهاد در حفظ سالمتيتريکند و اصليفا ميا

 يو الگوها يماريم سالمت و بيمفاه يريگن در شکليخانواده همچن
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ه خانوادن، يافزون بر ا). ٨بسزا دارد ( يريتأثرفتار بهنجار و نابهنجار، 
خود  يها، حل مشکالت و تعارضيتکامل يزهانيا ينتأم ناسالم از

آن  ي، اقتصادي، نظارتيتي، حمايتيترب و کارکردهاي اتوان استن
دار همواره مترصد ازدواج افراد مسئلهن يهمچنشود. يدچار اختالل م

 ياهخانواده در يفرآيند چند نسل جهيدرنتو  با شبيه خود هستند
ال انتقمختل نسل به نسل آيند و اين نظام يم به وجود دارلهئمس

  ).٩يابد (يم
ن گام در داشتن يتريخانواده سالم، اساس يهايژگيوشناخت 

، ي، اجتماعيجسمان يازهايسالم است. محققان، برآوردن ن ياجامعه
ر، به ييبا تغ يسازگار يياعضا و توانا يو معنو يشناختروان
هم م يهايگژيوو ارتباط متعادل را از  يريپذ، انطباقيوستگيپهم

شناسان شناختي عقايد، روان ازنظر). ١٠اند (خانواده سالم نام برده
ي خانواده در هانگرشها و ، انگيزههاارزشانتظارات، ادراكات، 

ي خانواده درباره سالمت، هانگرشسالمت اعضا مهم هستند. باورها و 
توان دريافت كه آن مي برهيتکسازد كه با چهارچوبي فراهم مي

 دهيسازمانو  داکردهيپهزيستي درون اين سيستم چگونه ارتقاء ب
  ).١١شود (مي

 يازهايح نيصح يابيسالم، ارز ياخانوادهدن به يرس يبرا
مختلف  يهاساختار و کارکرد خانواده در چرخه ييشناساخانواده، و 

و شناخت  يريگشين راهکارها در پيترياز اساس يکي، يزندگ
ندها ي). بر اساس مدل فرا١٢هاست (انوادهخ يهابيآسمشکالت و 

مختلف،  يهاط و چرخهي) هر خانواده در شرا١٣( ١خانواده يو محتوا
د. ينمايم دهيسازمانا يپو يرا به شکل هاآناست که  ييازهاين يدارا

خانواده را مولد و  -حيدر زمان صح –ازها ين نيو برآوردن ا ييشناسا
کند يم يريشگيپ يخانوادگ يهابيآسپرثمر ساخته، از مشکالت و 
ش يچون افزا يريفراگ هاييدهپدو  يو به کاهش مشکالت اجتماع

  ).١٤،١٥طالق و روابط خارج از ازدواج کمک خواهد کرد (
که خانواده را  ييکارکردها يعني يخانوادگ يندهايفرا نيهمچن
ت سالم ينتأمرسانند، در يم ياريط گوناگون يبا شرا يدر سازگار

شود که يگفته م ييهاکنشبه  يخانوادگ يندهاي. فرامؤثرنداده خانو
ن نظرگاه پژوهشگران ي). از ا١٦دارند ( يخانواده را در پ دهيسازمان

مهم  يندها را عاملين کارکردها و فرايت اي) شناخت و تقو١٨و  ١٧(
خانواده،  ياعضا يناتوان چراکهدانند. يش سالمت خانواده ميدر افزا

ز در برو مؤثراز عوامل  يکي، يخانوادگ يندهاين، در فرايلدژه وايوبه
 يشناخت کارکردها نيبنابرا). ١٩است ( يو تداوم مشکالت خانوادگ

و بالعکس،  کننديمرا تجربه  يترکمکه مشکالت  ييهاخانواده
اده) در سطح خرد (خانو يرانه و درمانيشگيپ ين الگويبه تدو توانديم

  اثرگذار باشند.ار يو کالن (جامعه) بس

                                                             
1- Family Processes and content model (PCM) 

خانواده  يهايژگيوگر يخانواده از د يتعامل يتعامالت و الگوها
سودمند  هاهدفدن به يرس يخانواده برا يالگوها يسالم است. وقت

 يکه الگوها يکارآمد است و زمان يکارکرد ازنظرباشند، خانواده 
 يناسودمند باشند و تعامالت همراه با استرس و رفتارها يخانوادگ

 درنهايترا يرد؛ خانواده ناکارآمد خواهد بود زيرگونه صورت گمايب
خانواده در نظر گرفته  يکه برا يينها يبه کارکردها تواندينم
). ٢٠ابد (يدست  -يو اقتصاد ي، معنويتيترب ازجمله – شونديم

 يفا کند و دچار نابهنجاريخود را ا يچنانچه خانواده نتواند نقش واقع
کند يخود وارد م يبه اعضا يجد يهابيآس اتنهنهو مشکل گردد، 

  ).٢١خواهد گذاشت ( يمنف ريتأثبلکه بر تمام جامعه 
م و يدر کنار مفاه يهاي مختلف زندگي خانوادگق چرخهيتلف

کردن خانواده  ياتيد را در جهت عمليمف يابعاد سالمت، چارچوب
و  ينيهمسرگزاز  اندعبارت يکند. مراحل زندگيسالم فراهم م

ها، خانواده با آن، تولد بچه يامدهايل زوج، مرحله ازدواج و پيکتش
و نوجوان، اواسط ازدواج،  يافرزند کوچک، خانواده با فرزند مدرسه

-هبچ يي)، مرحله جداسالانيمن ي(والد سالبزرگخانواده با فرزندان 
ازها، ي) که شناخت ن٢٣و  ٢٢( يريو پ ين و بازنشستگيها از والد

رات يي، مقابله با تغيف، کارکردها، تطابق و بازسازيظاانتظارات، و
 ين مراحل، برايک از ايدر هر  هامحدوديتو  يرونيو ب يدرون

  است. يشناخت خانواده سالم ضرور
چهار نوع  يمطرح کرد. و ٢مفهوم خانواده سالم را فروم والش 

 هب بودن ). سالم٢٤نمود ( يا بهنجار را معرفيف از خانواده سالم يتعر
 متوسط، عملکرد داشتن معناي به بودن سالم عالئم، فقدان معناي

 خانواده عملکرد درنهايت(مطلوب) و  نهيبه عملکرد در بودن سالم

ان ين اساس حاجيبر هم .ابندهيرشد  يتعامل دهيپد کي چنان سالم
عوامل مقوم و توانمندساز خانواده  يليز در فراتحلي) ن١٣٩٣مقدم (

 در خانواده مقوم هايمؤلفهر گزارش نمود: يد زرا در سه بع يرانيا

 تمرکز افراد تيشخص بر غالباً و است فردمحور عوامل فردي که بعد

 بر رييگجهت که يخانوادگ بعد در خانواده مقّوم هايدارد؛ مؤلفه
 ياجتماع بعد در خانواده مقّوم هاياست؛ مؤلفه متمرکز خانواده کل
-يم قرار خانواده با ارتباط در را هجامع کل که يعوامل بهدر آن  که

 ن پژوهش، بهيز در ايخانواده ن ندهيفرسا شود. عوامليم توجه دهد

  ).۲۵( شدند ميتقس ياجتماع و يخانوادگ فردي، هايمؤلفه
اند که عوامل نشان داده )۲۷و  ۲۶مثال؛  ي(برا هاپژوهش

تواند سالمت خانواده را به خطر اندازد. شدت يم يمتعدد
 شده يابين عوامل در مطالعات مختلف، متفاوت ارزيا يرگذاريتأث

 يسالمت خانواده خطرناک تلق يکه برا ياست اما نوع و شدت عوامل
ت ياهم دربارهمحققان  يقات و باورهايکرد تحقيشوند؛ به رويم

2 Walsh 
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که  يريدارند. تصو يآن بستگ يخانواده، اهداف و کارکردها
تواند بر شناخت او يدارد مخانواده در ذهن  يپژوهشگر از سالمت

روند سالمت  دربارهاو  يهاينيبشيب و پيعوامل و عالئم آس درباره
وع ح بر نيتصر روازاينبگذارد. ر يتأث ياصالح ين راهکارهايو بهتر

را فراهم  يانهيتواند زميآن، م يسالمت يهامؤلفهنگاه به خانواده و 
ن يآن، همچن ياسالمت و عوامل ارتق يهاشاخصکند که در آن 

ر د يبه خانواده شناخته شود. به کمک بازنگر هابيآسنوع و شدت 
 يپژوهبه مطالعات خانواده جهت دهنده يو مبان يم اصليمفاه

 يهاخانوادهت يق وضعيل دقيتحل يبرا يکارآمد يبه ابزارها توانيم
متناسب  يو مداخالت درمان ياصالح يافت و راهکارهايدست  يرانيا

اقدام  هر نوعشنهاد کرد. يرا پ يو فرهنگ بوم يه زندگبا فلسف
 رودرگسالمت خانواده  يحفظ و ارتقا يبرا يا اصالحيرانه يشگيپ

-شکل يهاقالب ازنظر يرانيا يهاخانوادهت موجود يشناخت وضع
افته، يشکل  ي، باورهايرفتار ي، روند تحول، الگوهايريگ

 ي، اجتماعي، روانياندر ابعاد مختلف جسم يمثبت و منف يکارکردها
  است. يو معنو
 راتييتغ ما کشور ر،ياخ يهاسال د گفت درين راستا بايدر هم 

 توانديم يعيطب طوربهکه  است کرده تجربه را ايگسترده تحوالت و

 رات،ييتغ .سازد متحول را خانواده، يعني فرهنگ، ياهيعنصر پا نيا
 در را ييهاتيظرف و مشکالت خانواده، کارکردهاي و ساختار نوع در

 مثبت تحوالت از ايپاره ،ديگرعبارتيبه کند.يم جاديا خانواده کانون

 از نهيبه استفاده در صورت و شوديم يابيارز يمنف گريد يبرخ و

 در معنوي و مادي مطلوب طيشرا امکانات، و هافرصت و هاتيظرف
 رهايساختا ده گرفتنياما با ناد شوديم فراهم يخانوادگ يزندگ

 متزلزل روزبهروز آن ادهاييبن خانواده، نهاد فيتضع در رگذاريتأث

 و ييفردگرا فرهنگ که يغرب جوامع از يبرخ در کهچنان شود،يم
 ازدواج شده، خانواده نيگزيجا يطلب لذت و دوشرطيقيب آزادي

 در ،روازاين است. داده دست از جيتدربه را خود يارزش حالت

 يناش يمنف تبعات و آزاد يستيزهمو  طالق رواج با ر،ياخ يهاسال
 جوامع گونهنيا در خانواده دارسازييپا به مربوط مطالعات ،هاآن از

از  يز که بخشين ن پژوهشيا ).٢٨( است گرفته شترييب شتاب
 يهات سالمت خانوادهيل وضعيتحل يمرحله اول طرح کالن پژوهش

ن ييبت باهدفاست  يشتد بهيپژوهشکده خانواده دانشگاه شه يرانيا
، اصول حاکم بر آن، يرانيسالمت خانواده ا ييو مبنا يمفهوم

 يهادگاه متخصصان در حوزهياز د يرانيا يهاخانواده يهابيآس
خ ين، سالمت و بهداشت، تاري، فلسفه و ديشناس، جامعهيشناسروان

ج يده است تا با توجه به نتايو فرهنگ، حقوق و اقتصاد به انجام رس
خود به  يک با نگاه اختصاصيکه هر  ياز متخصصان آمدهدستهب

                                                             
3 Grounded Theory 

؛ بتوان در سطح خرد و نگرنديمب در خانواده يمبحث سالمت و آس
کاهش  يبرا ياجانبههمه يهايگذاراستيسو  هايزيربرنامهکالن 

 دهيسازمانم آن يو قوام و تحک يرانيخانواده ا يهابيآسمسائل و 
  کرد.

  
  مواد و روش کار

 يفيکرد کيک روي)، که ۲۹( ٣ين مطالعه روش گراندد تئوريدر ا
 ياجت استنتيماه ليبه دلوه ين شيقرار گرفت. ا مورداستفادهاست، 

ل يتحل يبرا يار مناسب است و راهکار مناسبيخود بس يو اکتشاف
ه يشخص نمودن فرضق ميها، از طرداده يو محتوا هامؤلفهق يدق

در  نظرصاحبن پژوهش متخصصان يا يجامعه آمارکند. يفراهم م
خانواده،  يکودک و روانشناس يروانشناس يهاحوزه خانواده در رشته

 خ وين، سالمت و بهداشت، تاري، فلسفه، اقتصاد، ديشناسجامعه
هدفمند، در دسترس و  يريگفرهنگ و حقوق بودند و روش نمونه

 يريگک نمونهيهدفمند  يريگر نظر گرفته شد. نمونهداوطلبانه د
هدفمند و  يقياست که در آن انتخاب نمونه به طر ير احتماالتيغ

ود شيط موجود انجام ميق و شرايتوسط محقق، با توجه به هدف تحق
شرکت در پژوهش انتخاب شدند که در  يبرا يافراد نيبنابرا). ٣٠(

طه خانواده هم سابقه مطالعه يو بعالوه در ح نظرصاحبرشته خود 
شرکت  ل بهيتما يستيباين مين متخصصين ايو نظر داشتند. همچن

ورود به  يهامالک نيبنابرادادند. يق هم نشان مين تحقيدر ا
ز ا يکين يتهران و در رشته د يهادانشگاهاز  يکيپژوهش؛ استاد 

 وهشل به حضور در پژيتما ،موردنظرقم بودن در رشته  يهادانشگاه
نه يمتخصص در زم عنوانبهسندگان يگروه نو يو انتخاب شدن از سو

خود بود. در هر گروه از سه متخصص  يخانواده در رشته اختصاص
کودک دو متخصص  يمصاحبه انجام گرفت و تنها در گروه روانشناس

. يافتيمدن به حد اشباع ادامه يتا رس هامصاحبهرا يقرار داده شد؛ ز
پس از انتخاب گروه  د.يمصاحبه به انجام رس ٢٥ عدرمجمو نيبنابرا

در هر رشته که شامل  يتخصص يگرهانمونه، مصاحبه
ا ي يان دکتريا دانشجوي ليسانسفوقمدرک  ين داراالتحصيالفارغ

در همان رشته بودند؛ پس از شرکت در  دهيدآموزشافراد متخصص 
 سؤاالتجهت مصاحبه و طرح  يبا هماهنگ يک دوره آموزشي

 انيجلسات مصاحبه ضبط و پس از پا يپژوهش اعزام شدند. محتوا
  اده شد.يپ کنندهمصاحبهکامل توسط خود  طوربهجلسه 

به اطالعات  يابيدست ين مطالعه از روش مصاحبه برايدر ا
 که است اطالعات يآورجمع يهاروش از يکي مصاحبه. استفاده شد

 آنان از يگروه اي افراد از يرحضوريغ اي يحضور صورتبه آن در
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-انعطاف مصاحبه اطالعات از يآورجمع ي). برا۳۰شود (يم پرسش
مصاحبه  يهاناماين نوع از مصاحبه به  آزاد استفاده شد. اي ريپذ
نيز شناخته » بي ساختار«و  »ژرفانگر« ،»راستاندارديغ«، »قعمي«

 يبرا هاپرسش و حدود ن مصاحبه چارچوبيدر ا .شده است
ر يتواند متغيم پرسش يتوال و زمان ياست ول خصمش گرمصاحبه

-يواقع اطالعات و است تريعيطب يآزمودن رفتار حالت نيدر ا باشد.
کوچک،  اسيمق با يقاتيتحق يبرا روش نيد. ايآيم به دست يتر

 اطالعات که ييهاگروه و اشخاص با مصاحبه اي و يفيک مطالعات

 گونهنيا در . هدفاست مناسب د،يآيم به دست هاآن از ياصل

 يقاًدق) که ۳۱است ( يفيک و قيعم اطالعات آوريجمع هامصاحبه
  ش رو است.يپژوهش پ يهاباهدفمتناسب 

م يبر اساس مدل گرانه هاداده يفيل کيو تحل يمراحل کدگذار
 افته است:يانعکاس  ۱) در جدول ۳۲و الوندمن (

  
  يفيک يل محتوايمراحل تحل :)۱(جدول 

  ييمعنا يپردازوممفه  ١مرحله 
  ييمعنا يخالصه کردن واحدها  ٢مرحله 
  يکدگذار  ٣مرحله 
  مشخص کردن مقوله ريز  ٤مرحله 
  کردن يبندمقوله  ٥مرحله 
  يدن به اهداف و موضوعات اصليرس  ٦مرحله 

  افته است.يگزارش  ۲در جدول  آمدهدستبه ياصل يهامقولهو  ۱سطح  يدر ادامه کدگذار
  

  ياصل يهامقولهاز مصاحبه و  آمدهدستبه ياکده): ۲جدول (
 يکدگذار ١سطح  ياصل يهامقوله

 اندکنار هم قرار گرفته يو قانون ي) است که با عقد شرعي(کسان يخانواده، زن و مرد يرانيمفهوم خانواده ا
 ندارد يواحد ي، الگويخانواده جهان 
 است يا، خانواده هستهيرانيا يخانواده 
 ت مختلف استيک زوج با دو جنسياز  يبيترکخانواده  
 جزو خانواده هستند يشاوند ذکور پدريخو 
 ک جامعه استياد يخانواده بن 
 افراد است يتيخانواده معمار نظام شخص 
 شونديران خانواده محسوب نميدر ا گراهاجنسهم 
 رديگيبا ازدواج شکل م يرانيخانواده ا 
 به فرزنددار شدن ندارند يليتما گريد يرانيا يهاخانواده 
 خانواده شامل زن، مرد و فرزند است 
 ، گسترده استيخانوادگ يوندهايپ يعنيم يدار ييايرجغرافيما، خانواده گسترده غ 
 د خانواده در غرب استيجد ياز الگوها انيگراجنسهمازدواج  
 در اصل گسترده است يول يادر ظاهر هسته يرانيخانواده ا 
 شوديران خانواده محسوب نميدر ا يهمباش 
 داشته باشد يد ارتباط خونيخانواده با 
  

 کرده است ياديرات زييتغ حالتابهاز گذشته  خانواده يف و حقوق اعضايوظا يرانيا خانواده يف، حقوق و کارکردهايوظا
 رشد است در حال يرانيدر خانواده ا يفرزند ساالر 
 زاستبيکند که آسيم ياديت زيرزندان خود حمااز ف يرانيخانواده ا 
 دهدياد نميخانواده به فرزندان ادب  
 ت درست، حق فرزندان استيترب 
 اندکننده شدهتين بودند اما حاال فرزندان هدايفرزندان تابع والد قبالً 
 در جامعه ما عوض شده است يفرزندپرور يالگو 
 ه هنوز مذهب و سنت در آن غالب استاست ک يک جامعه انتقاليجامعه ما  
 فشان کم استياد و وظايحقوق فرزندان در خانواده ز 
 مدار استفيران، تکليکرد خانواده در ايرو 
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 ت خانواده از فرزندان، بعد از ازدواج هم ادامه دارديحما 
 است يتين کارکرد خانواده، کارکرد تربيترمهم 
 مش استن کارکرد خانواده، آرايترياصل 
 خانواده است ين کارکردهايترياز اصل يکيافراد خانواده  ييرشد و شکوفا 
 شونديت ميها هم در خانواده تربتربزرگها بلکه بچه تنهانهر تکامل قرار داد و يخانواده در مس 
 شتر شده استيپدر در خانواده ب يتينقش ترب 
  ت خانه استيريو مد يتيزن، ترب رون خانه و نقشيت بيرينقش مرد در خانواده، مد  
  وجود دارد يرانيدر حال گذار بودن، در خانواده ا تيخصوص ليبه دلها اختالل در نقش  
  اد استيز يرانيقدرت زن در خانواده ا  
    
  ر نهادها منتقل شده استيخانواده مثل آموزش به سا يکارکردها يبرخ  

اند مثل مدرسه که به گردن خانواده انداخته زورهبتشان را ياز بار مسئول ينهادها، بخش يبرخ  
  دهديانجام نم خوبيبهفش را يوظا

  مهم خانواده است ياز کارکردها همچنان کندينمت يفرزندش را ترب يرانيخانواده ا  
  ک اندازه پررنگ استيت فرزندان به ينقش پدر و مادر در ترب  
  است دمثليتولخانواده،  ياز کارکردها يکي  
  اتر کنديتواند اقتصاد جامعه را پويخانواده م  
  کننده هستندمصرف يرانيها در خانواده ابچه  
  است يت قوام اجتماعيو تقو يانسان يرويت نيخانواده، ترب ياز کارکردها يکي  
    

  س خانواده استيمرد رئ  يرانيدر خانواده ا هانقش
  استک اندازه يبه  يرانينقش زن و مرد در خانواده ا  
  زنديمرد در خانواده حرف آخر را م  
  روديتخت م يقدرت خانواده به سمت الگوها يمراتبسلسله يالگو  
  دارد يترينقش محور و ترياساسنقش زن در خانواده   
  در دست زن است يرانيقدرت خانواده ا  
  پدر است بر عهدههنوز  يآورنقش غالب نان  
  در حال رشد است يرانيازن قدرتمند در خانواده  يالگو  
  ت قدرت با مرد استي، هنوز محوريرانيدر خانواده ا  
  است يخانواده، ضرور آورتاب يبرا يزندگ يهامهارت  يرانيخانواده سالم ا يهايژگيو
  ردياد بگيو رقابت را  يد همکاريبقا با يبرا يرانيخانواده ا  
  ت نشوديف در آن رعايالاست که حقوق و تک ياده خانوادهيدبيخانواده آس  
  از عوامل سالمت خانواده باشد يکيتواند يمذهب م  
  بند استيها و مذهب پاخانواده سالم، به ارزش  
  اند، سالميروان ازلحاظک خانواده سالم ي ياعضا  
  خانواده است يدر بقا يوگو مهارت مهمو مهارت گفت مؤثرارتباط   
  دارد ياديت زيخانواده اهم يآورها در تابف نقشيمهارت تعر  
  دهديانجام م خوبيبهش را يخانواده سالم، کارکردها  
  رديگيخانواده سالم در جامعه سالم شکل م  
  برخوردار است يخانواده سالم از حداقل ثبات اقتصاد  
  ک خانواده سالم استي يهايژگيوه خوب از ينشاط، آرامش و روح  
  دار استيو پاق يروابط در خانواده سالم، عم  
  کننديک خانواده سالم، احساس استقالل ميفرزندان در   
  خانواده دارد يآوردر تاب يت نقش مهميمعنو  
    
  است يتر از عوامل درونپررنگ مراتببهخانواده  يآوردر تاب يرونينقش عوامل ب  امروز يرانيخانواده ا يهابيآس
  ح فرزندان استيناصح تي، تربيرانيخانواده ا يهابيآساز  يکي  
  دهديانجام نم خوبيبهش را يده، کارکردهايدبيخانواده آس  
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  است ختهيرهمبهده يدبيها در خانواده آسروابط و نقش  
  ده، توازن و تعادل وجود ندارديدبيدر خانواده آس  
  است ختهيرهمبهده، يدبيقدرت در خانواده آس  
  تش ناتوان استده از حل مشکاليدبيخانواده آس  
  دا کرده استيش پيگرا يابه خانواده هسته يرانيخانواده گسترده ا  
  ک شدهينزد يبه فرهنگ غرب يرانيسبک خانواده ا  
  ستيگر تابع اقتدار نيد يرانيخانواده ا  
  خانواده است يزابياز عوامل آس يکي يو اقتصاد يمشکالت اجتماع  

  
  هايافته

از مصاحبه با متخصصان نشان داد از  آمدهدستبهج يل نتايتحل
 تاس ياهسته، خانواده يرانيدگاه متخصصان شکل غالب خانواده ايد

ن خانواده بر اساس عقد يکه شامل زن و شوهر و فرزندان است. ا
ل مث ييهاشکلهمل ين دليرد به هميگيشکل م يو قانون يشرع
 ازنظربدون ازدواج) چه  ي(زندگ يا همباشي انيگراجنسهم يزندگ

 يشوند؛ هرچند در برخيعرف، خانواده محسوب نم ازنظرشرع و چه 
کنند. يم يا مادربزرگ هم با خانواده زندگيها، پدربزرگ خانواده
بدون فرزند و زنان تنها هم از  يهاوالد، زوجتک يهاخانواده

د گفت اگرچه يهستند. با يران کنونيگر خانواده در ايد يهاشکل
است اما  ياهسته يابعد خانوار، خانواده ازلحاظ، يرانيخانواده ا

گسترده است که به  ياآن، خانواده يشکل روابط و گستردگ ازلحاظ
ن معنا که خانواده يگسترده شده است؛ به ا ييايرجغرافيشکل غ

ر اما در حال حاضبوده  ييايدر گذشته، خانواده گسترده جغراف يرانيا
  ل شده است.يتبد ييايرجغرافيبه خانواده گسترده غ

ن نظرند که حقوق و ي، بر ااتفاقبهمتخصصان گروه نمونه  
 يراتييته دچار تغيتقابل سنت و مدرن ليبه دلخانواده  يف اعضايتکال

از  يکي هانقش يختگيردرهما يالتقاط ن رو يشده است. از هم
ن يشود. به ايمشاهده م يرانيده امروز ااست که در خانوا يمسائل

ها در درون خانواده رون خانواده، نقشيکه با کار کردن زن در ب يمعن
مختص مردان بوده با  نيازاشيپکه تا  يآورفه نانيو وظ ختهيرهمبه

 امسرانجاست که هنوز بر  يدر حالن يم شده است؛ ايز تقسيزنان ن
نه ف خايشتر موارد، انجام وظايب ف داخل منزل توافق نشده و دريوظا
  زن است. به عهدههم 

، ودشيمده يد يرانيکه در خانواده امروز ا يگري، مسئله دعالوهبه
حاضر، فرزندان حقوق  در حالف فرزندان است. يمسئله حقوق و تکال

نواده خا يروياز ن ياريبس شوديکنند که باعث ميرا مطالبه م ياديز
است که فرزندان  ين در حاليف شود، امعطو هاآنت از يبه حما

دهند. يانجام نم ياديف زيکه انتظار دارند، وظا يحقوق اندازهبه
 يرا برا ياريف بسي، وظايسالبزرگد تا يخانواده با جهيدرنت

خود متصور شود.  يبرا يچ حقيه کهنيافرزندانش انجام دهد، بدون 
کالت ، با مشيرانيا تگريحماش يشود خانواده بين مسئله باعث ميهم

 قدرهمان، فرزندان يک خانواده غربير شود. اما در يفرزندان هم درگ
ن است که زودتر يا هاآنفه يفه هم دارند. وظيف دارند، وظيکه تکل

  ل دهند.يمستقل خود را تشک يبزرگ و بالغ شوند و زندگ
 يهان کارکرديترياز اصل يکيمتخصصان گروه نمونه معتقدند 

ش يب يرانيا يهااست هرچند خانواده يتيخانواده، کارکرد حما
 يترشيت بيها حمار خانوادهينسبت به سا يعنيهستند  ت گريحما

شود ين عامل باعث ميدهند. هميشان (اغلب فرزندان) ميبه اعضا
 دوش خانواده يرو ينيتا بعد از ازدواج هم بار سنگ يکه فرزندان حت

 يعنيش ين کارکردهايترمهماز  يکي، يانريخانواده ا اما باشند.
که  يحيت صحيکه ترب ين معنياست؛ بد را فراموش کرده يتيترب

کرد؛ وجود ندارد و با ير شده را وارد جامعه ميپذفرزندان جامعه
 ياز سو د.يآيدر سطح جامعه به وجود م ياديفقدان آن، مشکالت ز

 و برطرف کردن دمثليتول ،يعاطف يگر خانواده همچنان کارکردهايد
 ياز کارکردها يدهد؛ هرچند برخيرا انجام م يجنس يازهاين

ا يمثل مدرسه  يگريد يخانواده مثل آموزش و اشتغال به نهادها
  واگذار شده است. يستم اقتصاديس

 يآور اصل، هنوز مرد نانيرانيدگاه متخصصان در خانواده اياز د
هم  يفرزند ساالرند. کيخانواده است، گرچه زن هم به او کمک م

مصرف، کار  جزبهباً يد خانواده است و فرزندان تقريجد ياز الگوها
کنند يم تأکيدن امر يدهند. بعالوه متخصصان بر ايانجام نم يگريد

 ليبه دلخانواده با مرد است اما  يکه گرچه هنوز هم قدرت اصل
ت قدر يل زنان، زنان هم دارايو تحص يمثل قدرت اقتصاد يعوامل

 ليبه دلرباز يزن مقتدر که از د يشوند و الگويدر خانواده م
 وجود داشته در حال رشد است. يرانيزنانه در خانواده ا يهااستيس

 يبه قدرت افق يمراتبالبته با کم شدن قدرت مرد، قدرت سلسله
  شود.يل ميتبد

دگاه يوجود دارد، از د يرانيکه در خانواده ا يياما در مورد الگوها
 يد: در برخيتوان ديقدرت در خانواده را م يخصصان سه الگومت

مادر و در  ين فرد خانواده است، در برخيترها پدر قدرتمندخانواده
مسئله که در  نيدر مورد ا يشود. وليعمل م يهم مشارکت يبرخ

ده نشد. هرچند يد يه وجود دارد، توافقيکدام رو يرانيخانواده ا
 يطيدر حال گذار بودنش، به شرا يژگيهمان و ليبه دل يرانيخانواده ا
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 ييگون اليبدتر يدر آن حاکم هستند ول يمختلف يده که الگوهايرس
 يعنين است که قدرت معکوس شود؛ يد ايش آيکه ممکن است پ

قدرت است در  رأس، پدر در يک خانواده سنتيکه در  يطيدر شرا
  .گيرنديمر قدرت قرا رأس، فرزندان در ختهيرهمبهن خانواده يا

دن يخانواده، رس ييت نهايمتخصصان، غا اتفاقبهب يبه اعتقاد قر
که به وجود  يخانواده در بستر يبه رشد و کمال است تا همه اعضا

ن يترمهمن يشان برطرف شود. همچنيازهايآمده، رشد کنند و ن
همه  يباًتقرشود و يمشاهده م يرانيکه در خانواده ا يامسئله

ت. اس يارتباط يهاکنند، فقدان مهارتيم تأکيدن متخصصان بر آ
ن خانواده يستند؛ ايرا بلد ن يارتباط يهامهارت يرانيا يهاخانواده

داند چگونه مذاکره کند، چگونه با طرف مقابلش ارتباط برقرار ينم
جود ش به ويبرا يکند، احساساتش را چگونه مطرح کند و اگر مشکل

مشکالت  يارتباط يهافقدان مهارتآمد چگونه آن را برطرف کند. 
ها تا مشکالت آورد؛ از عدم حل تعارضات زوجيرا به وجود م ياديز

و حل  يارتباط يهاکه همه به نداشتن مهارت يق خانوادگيعم
ست؛ ين ي، کافيارتباط يهاگردد. اما فقط مهارتيتعارض برم

ن، يبر ا گردد. افزونيبرم يو درون يرونيط بيالزم به شرا يهامهارت
 يان نظرند که خانواده سالم، خانوادهيمتخصصان گروه نمونه بر ا

ند حرف بزن موقعبهاست که ارتباط در آن سالم باشد، افراد بتوانند 
 يت مناسبي، وضعياقتصاد ازلحاظن خانواده يو با هم مذاکره کنند. ا

ت يکند، فرزندانش را تربياش را حفظ ميارزش يربناهايدارد، ز
آورد. تعامل و انسجام در خانواده وجود دارد يند و مستقل بار مکيم

  دهد.يانجام م يدرستبهش را يو کارکردها

  

  يرانيمتخصصان در مورد خانواده ا يهادگاهيداز  برآمده ييمدل نها ):۱نمودار (
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در  مسئلهن يترمهمن راستا متخصصان معتقدند يدر هم
 ييتوانا ديگرعبارتيبهو  مؤثرباط جاد ارتيک خانواده، اي يآورتاب

ن مهارت در کنار يارتباط و مهارت حل مسئله است. ا يبرقرار
خانواده را سرپا نگه  ،يو حقوق ي، اجتماعياقتصاد يهاحداقل

است که روابط در  ياده، خانوادهيدبين خانواده آسيدارد. همچنيم
است و خانواده  ن خانواده نامعلومياست، مرزها در ا ختهيرهمبهآن 

ن عامل، روابط يترمهمدهد. اما يانجام نم يدرستبهش را يکارکردها
، مشکالت يان خانوادهيدر چن هرچنداست  ختهيرهمبهپرتنش و 

ن يهم وجود دارد. افزون بر ا يو حقوق ي، اجتماعياقتصاد
ب و مشکل يده دچار آسيدبيمراتب قدرت هم در خانواده آسسلسله
وند شيا مرد کنار گذاشته ميا زن و يها يريگمير تصمد يعنياست 

شود و فرزندان قدرت يمراتب قدرت برعکس مکه سلسلهنيا ايو 
  شود.ين خانواده حل نميز در ايکنند. تعارضات نيدا ميپ ياديز

 ين، بر اساس نظر متخصصان، عوامل خطرزا برايافزون بر ا
شوند؛ يم ميتقس يو درون يرونيبه دو عامل ب يرانيا يهاخانواده

فقر،  هستند و يعوامل درون ازجملهرموثر يمثل ارتباط غ يعوامل
دهند. در يل ميرا تشک يرونيعوامل ب ياجتماع ياد و نابرابرياعت

  ن پژوهش گزارش شده است:يبرآمده از ا ييادامه مدل نها
  

  گيرينتيجهبحث و 
ن يترمهمآن، همواره از  يا فروپاشينده خانواده، دوام و يآ

رسد تحوالت و يمتخصصان بوده است. به نظر م يهايمشغولدل
 يايابعاد و زوا يباً در تماميتقر مروربهکه  يفراوان يهايدگرگون

به وجود  يصنعت يدر کشورها ويژهبهخانواده  يکارکرد-يساخت
-يم کهينحوبهباشد. يم هاينگرانن يل اين داليترمهمآمده است از 

 يرپاين کانون ديا يدگيپاشازهم يجد يهاتوان گفت نشانه
ن ظاهر شده است و بر ياز جوامع نو ياريدر بس ياجتماعات انسان

ه ارائ ييهانيدکترپژوهان نظرات و شناسان و دانشآن جامعه يمبنا
 يداريداوم و پامربوط به "ت ييهاازنظرگسترده  يوستارياند که پکرده

  ).۳۳رد (يگيخانواده" تا "مرگ خانواده" را در بر م
 ينکه خانواده آن گروه اجتماعيبر ا يمبن ياگرچه تصور قالب 

ل شده است با ساختار خانواده ياست که از شوهر، زن و فرزندان تشک
 طوربه يخ و در همه جوامع انسانيآن در طول تار يب اعضايو ترک

 حاليندرع ين تصور قالبيست که اين يديد اما تردکامل انطباق ندار
د نها فيتعرقابلمشترک و  ياو شالوده يت ساختاريواقع يبازگو

 يروشنبهن نکته يز هست. ايخانواده در همه اعصار و در همه جوامع ن
و  ياشالوده يهايدگرگونهمه  رغمبهدهد که خانواده ينشان م

اعصار  يمتفاوت آن در ط يهاحالتمتنوع و  يهاشکلهمه  رغمبه
-يستيک "واحد زي مثابهبهگوناگون تا چه اندازه  يهافرهنگو در 

  ).۳۴است ( ماندهيباقخانواده  عنوانبه" همچنان ياجتماع

ن مختلف در انظرات متخصص ياز گردآورن پژوهش يدر اآنچه  
هد ديبه دست آمد نشان م و سالمت يگوناگون علوم انسان يهاحوزه

 يرانيمختلف بر روند رو به گذار خانواده ا يهاطهين حامتخصص
شکل غالب  ياما همچنان خانواده به مفهوم سنتدارند؛  تأکيد

و  شدنيجهانط يرسد در شرايها است. اگرچه به نظر مخانواده
و  يو صنعت يدر همه جوامع، اعم از سنت يارتباطات گسترده امروز

 يشتريخانواده به تنها سرعت ب راتيي، تغتوسعهدرحالشرفته و يا پي
ه و مشترک سوق داد يجهان يالگو يسوبهبه خود گرفته است بلکه 

ت نظام يکاهش اهم صورتبهد که يجد يريگن جهتيشده است. ا
، سست يال اقتدار خانواده، رواج خانواده هستهي، تقليشاونديخو

 زيننسب و هم يهاان خانواده گسترده و خانوادهيم يوندهايشدن پ
انه خانواده يگراا همجنسي ير نکاحيد و غيجد يهاشکلش يدايپ

وه ن وجيرتريزناپذيگر حالدرعينن و يتراز عام يکيابد ييبروز م
ع در جوام يشرفته بلکه حتيدر جوامع پ فقطنهخانواده  يدگرگون

  ).۳۳است ( توسعهدرحال يسنت
که  ياتريين تغيز به ايمتخصصان مورد مصاحبه ن ن اساس،يبر ا 

اند: اشاره کرده يرانيا يهااست در خانواده شمولجهان يباًتقر
، روال رو به رشد يفرزندتک، ياهسته يها، خانوادهينيشهرنش

شتر زنان در يوالد، حضور ب تک يهابدون ازدواج، خانواده يزندگ
اجتماع، کمرنگ شدن قدرت مرد در خانواده و نقش رو به رشد 

ته يمدرن يهانشانه رات رايين تغيا توانيمرسد يبه نظر م .فرزندان
به گواه  يرانيخانواده ا حالدرعينمحسوب کرد اما  يرانيدر خانواده ا

 تهياست که تنها ظواهر مدرن يامتخصصان، خانوادهاز  ياديتعداد ز
 ين خود همان خانواده سنتيريز يهاهيدر ال چراکهرا به خود گرفته 

ک خانواده يکه  يخانوادگ يبط تودرتواورا پنهان کرده است. ر
 ازحدشيب يهاتيرا به وجود آورده و حما ييايرجغرافيگسترده غ

 يهادهنده عمق نفوذ سنت در خانوادهخانواده از فرزندان، نشان
  هستند. يرانيا

 يامروز يرانياخانواده  اگرچه به باور متخصصان گروه نمونه، 
م کند، روابطش دچار بحران و يتقس خوبيبهش را يهاتواند نقشينم
، شودين اعضا مشخص نميف بيوظا ي، مرزهااست يختگيگسهم از

 ترمهمشود و از همه يم نميتقس يدرستبهقدرت در درون خانواده 
را به موجودات  هاآنه خانواده از فرزندان، يرويب يهاتيحما

 بر عهدهرا  يافهيچ وظيکند که هيل ميتبد ياکنندهمصرف
د، فا کننيا خوبيبهتوانند نقش خود را در جامعه يرند و نميگينم
 عالوهبهستند. يدر جامعه ن يريپذآماده نقش هاآن، ديگرعبارتبه

ردند کيتر خانواده را ترک مشيپ يليد خيکه با يمشکالت فرزندان
م ه تربزرگکند تا آرامش و سکون از خانواده يدا ميبه خانواده راه پ

است و نه زوال و  يختگيرهمبهدچار  يراني؛ اما خانواده ادگرفته شو
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مرز سنت و  يگاه خود رويدا کردن جايبا گذشت زمان قادر به پ
  ).۳۵ته خواهد شد (يمدرن

 يارتباط يهامتخصصان، کمبود مهارت ازنظر گاهگر يد ياز سو 
ان يارتباط سالم در م ي، حل مسئله و برقراريرانيا يهادر خانواده

 بهاز موارد  ياريدر بس کهطوريبهکند يرا با مشکل مواجه م اعضا
ارتباط و تعامل، مشکالت درون  ين سبک ناسالم برقراريهم ليدل

ند و شوينه ميشوند بلکه در خانواده نهاديبرطرف نم تنهانهخانواده 
جه، خانواده در برابر يبرند. درنتيق ميعم يهابيآسخانواده را رو به 

 ين مسائل، موارديدر کنار انخواهد داشت.  يآوران تابمشکالت، تو
که  يو مسائل ياد، مشکالت اقتصادي، فقر، طالق، اعتيکاريمثل ب
شوند، راه خود را به خانواده باز ياقتصاد و اجتماع کالن م به مربوط

ن و ينگرانه مسئولندهيو نگاه آ هايگذاراستيسازمند يو نکنند يم
از  شيب يرانيا به ساختار خانواده رو به گذار ااست ت يياجرا ينهادها

  ب وارد نشود.يش آسيب
و  يرات ساختاريين پژوهش به تغياگرچه متخصصان در ا 

 اهآن نيترمهماز  يکياشاره کردند که  يرانيدر خانواده ا يکارکرد
 يتيافتن نقش حمايها و ادامه شدن نقش فرزندان در خانواده پررنگ
پس از ازدواج بود؛ اما  يو حت يسالبزرگزندان تا ها از فرخانواده

 يهايدگرگونتوان گفت که ي) م۳۵و همکاران ( يآزاد ارمک زعمبه
خانواده در فرهنگ  يهايدگرگونران از نوع يدر ا ياخانواده هسته

 ياخالق ياست متناسب با فضا ييهايدگرگون عکسبهست و ين يغرب
، هم ير و دگرگونييعنصر تغ حالنيباا يحاکم بر جامعه. ول ينيو د

 يسنت يهاشکلنسبت به  يدر ساخت و هم در کارکرد خانواده امروز
ده گرفت. بهبود يتوان انکار کرد و ناديز نميران را نيخانواده در ا

 يهانقش يفايا يآن برا يو توانمندساز يرانيا يهات خانوادهيوضع
آن از معضالت ز مصون ماندن يخود و ن يو اجتماع يح کارکرديصح
 يازمند همکارين يکنون يو اجتماع ياقتصاد يهايدگيچيپو 

 يهاشمندان حوزهي، دولتمردان و اندگذاراناستيستنگاتنگ 
  و سالمت است. يمختلف علوم انسان

 ييهامحدوديتبا  يگريز مانند هر پژوهش دين پژوهش نيا 
ب شده از: متخصصان انتخا اندعبارت هاآن ينترمهممواجه بود که 

را يدر دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند؛ ز صورتبهن مطالعه يدر ا
معتبر وجود نداشت.  يهادانشگاهد يبه همه اسات يامکان دسترس

ا ب -بودن مصاحبه برزمانبا توجه به – هاآناز  يبعالوه تعداد اندک
در  شوديمشنهاد يشرکت در پژوهش موافقت نمودند. لذا پ

–اطالعات  آوريجمع يهاروشگر يد برهيتک و با يآت يهاپژوهش
در  يتراطالعات جامع -ينترنتيهمچون پرسشنامه و مصاحبه ا

 نيدر ابعالوه  د.يطه نظر متخصصان در مورد خانواده به دست آيح
و سالمت مدنظر قرار  يپژوهش تنها متخصصان گروه علوم انسان

، يدسمهن يفن يهاگروهد يگر اساتياز د يريگگرفتند و امکان نمونه
ن يبا در نظر گرفتن ا يوجود نداشت و مطالعات آت يعلوم و پزشک

ج يز نتاا درنهايتدا کند. و يدست پ يج پربارتريتواند به نتايم هاگروه
ن يتدو يدر راستا توانيممشابه  يهاپژوهشن پژوهش و يا

ها استفاده نمود. خانواده يتوانمندساز باهدف يکاربرد يهابرنامه
 يبر نقش درمان تأکيدن پژوهش يج حاصل از اين نتايترمهماز  يکي

ن است. چنانچه با يآموزش خانواده و والد يهابرنامهرانه يشگيو پ
 لزوم يستيبا صالح،يذ يهاارگانن مطالعه، يج اياستناد به نتا

رانه در سطح جامعه و با توجه به توان يشگيو پ يهمگان يهاآموزش
ق با ين طريگرفته و از ا يرا جد يعو جم يگروه يهارسانه

، حل يفرزندپرور يهامهارت غيرمستقيمم و يمستق يهاآموزش
 ي؛ بر توانمندسازهاخانوادهتعامل در  يو اصول برقرار مسئله

  صحه بگذارند. يرانيخانواده ا يهابيآسکاهش  جهيدرنتو  هاخانواده
  

  يدردانتشکر و ق
ن عنوان است که در يبه هم ين مقاله برگرفته از طرح پژوهشيا

 سيلهوبدينبه اجرا در آمد.  يد بهشتيپژوهشکده خانواده دانشگاه شه
 يکه ما را در اجرا يديه اساتيپژوهشکده و کل ياز معاونت پژوهش

  .نماييميم يدادند سپاسگزار يارين طرح يا
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SITUATION ANALYSIS OF IRANAIN FAMILIES: CONCEPT OF 
HEALTHY FAMILY, RECOGNIZING FEATURES OF IRANAIN 
HEALTHY FAMILY AND TRAUMATIC FACTORS FROM THE 

EXPERT'S VIEW 

K. Tahmassian1, F. Mootabi2, N. Chimeh3, A. Anari4, R. Anari5, Z. Taheri Far6 

Received: 13 Jun, 2017; Accepted: 26 Aug, 2017 
Abstract 
Background & Aims: Family is the resource of psychological, physical, sexual and emotional needs of 
its members. This research tries to study and describe Iranian family in the concept of health and 
illustrate its basics and damages in. 
Matherial & Methods: This research is a qualitative and phenomenological research. The data are 
gathered through deep interviews, research sample is a group involved 25 experts. Sampling was 
purposive and voluntarily. 
Results: Analyzing the data showed that the experts of different field believe in a transitioned family so 
the Iranian family is a family that is going toward modern society. But this family is not standing firmly 
on the range of modernity and traditions so that in some aspects it is closer to the traditional family and 
in some others it acts like a modern family. In line with a global pattern, Urbanization, nuclear family, 
families with only one child, the growing process of cohabitants which is not legal and religiously 
accepted, single-parent families, a greater presence of women in society, and decreasing the power of 
the man in family and increasing role of children can be consider as signs of modernity in Iranian 
families. 
Conclusion: This results can be used to develop prevention programs and the empowerment of Iranian 
families. In the long term, the implementation of programs aimed at informing families about the 
harmfulness of paying too much attention to the child, proper parent training, communication skills and 
problem solving training of family members can have a positive effect on the health and well-being of 
Iranian families. 
Keywords: Family, Iranian healthy family, Risk factors, Experts 
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