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چكیده
این پژوهش با هدف تدوین مدلی از تابآوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شدده اسدت .ایدن پدژوهش
بهشیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینهای انجام شده است .این پژوهش دارای دو جامعه آماری است؛ جامعه آمداری
در بخش مصاحبه با متخصصان خانواده شامل کلیه متخصصان خانواده کشور ایران که دارای مدرک دکتدری تخصصدی
در یکی از گرایشهای رشتههای مشاوره و یا روانشناسی در سال تحصیلی 39د 6331بود که حداقل پنج سدال تجربده
کار درمانی با زوجین و خانوادهها را داشتند که برای انتخاب نمونه از شیوه نمونهگیدری همودون اسدتفاده شددم جامعده
آماری در بخش مصاحبه با زوجین شامل کلیه دبیران متأهل آموزشوپرورش استان فارس در سال تحصدیلی 39دد6331
بود که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشهای چندمرحلدهای و از روی فهرسدت دبیدران حا در بده همکداری
انتخاب شدند و نمونهگیری تاحداشباع مقوله ادامه یافتم درنهایت  69متخصص خانواده با روش نمونهگیری هدفمندد
بررسی شدندم همپنین  71زوج با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشدهای چندمرحلدهای انتخداب شددند و دادههدا بدا
استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشدباع اطالعدا

گدردآوری شدده اسدتم بدرای بررسدی

محتوای مصاحبههای صور گرفته مفهومسازی و استخراج مقولهها از شیوه نظاممند استفاده شدم طرح تحقیق نظاممندد
نظریه برخاسته از دادهها بر استفاده از مراحل تحلیل دادهها ازطریق کدگدذاری بداز کدگدذاری محدوری و کدگدذاری
گزینشی تأکید داردم برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  MAXQDA10استفاده شد .در تجزیهوتحلیل متن مصاحبه با
متخصصان خانواده در کدگذاری باز  621مقوله و در کدگذاری محوری براساس شباهت مو وعی  76مقوله در تجزیه
و تحلیل متن مصاحبه با زوجین در کدگذاری باز  699مقوله و در کدگذاری محوری براسداس شدباهت مو دوعی 71
مقوله و از تجزیهوتحلیل کیفی پژوهشها پیرامون تابآوری خانواده  32مقوله بهدست آمد کده در کدگدذاری محدوری
براساس شباهت مو وعی در  61دسته مو وعی قرار گرفتندم سپس بدا اسدتفاده از مثلد سدازی براسداس مقولدههدای
مستخرج از مصاحبه با زوجین متخصصین خانواده و پژوهشها مدل تابآوری خانواده در  61بعد تدوین شدم

کلیدواژهها :مدل تابآوری خانواده؛ متخصصان خانواده؛ زوجین؛ پژوهش کیفی
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7م نویسنده مسئول :استادیار دانشواه لرستان گروه روانشناسی
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مقدمه
در سال های اخیر ،زندگی خانوادگی و دنیای اطرافمان تغییر بسیار چشمگیری کرده است

کت

ن تنها با قرنهای گذشت  ،بلک با ده های اخیر نیز شتک کتاً م ًتوتاوتی تافتت است ا در ا یکت
آرزوًند روابط قوی و پاتدار هستیم ،درًورد نحوه شک گیری و وظ آنها برای پش سرگذاشتن
طوفانهای زندگی تردتد دارتما اگرچ بعضی خانوادهها ب وسیل بحرانها و فشارهای روانی ًداوم
ًت شی ًی شوند ،اًا آنچ درخور توج اس

اتن اس

ک ساتر خانوادههاً ،ستتحکم و قدرتمنتد

جلوه ًیکنندا ًطا عات ًختلف نشان ًیدهد چگونگی پاسخ ختانواده بت روتتدادهای تتن زا در
زنتتدگی فتترد بیشتتتر از ختتود تتتن زاهتتا اهمی ت

دارد و ختتانواده نی ت

ًهمتتی در تتتا آوری و

آسیبپذتری فرزندان اتوا ًیکند (ظرتوی)1931 ،ا
تا آوریً 1،وهوًی روانشناختی اس

ک برای او ینبار توسط کاباًتا 2و ستا واتور 9در ستال

 1331ب عنوان عاً تعدت کننتده استترم ًعرفتی شتدا گتارًزی 4در ستال  1399بترای او تینبتار
تافت های پژوهشی ًربوط ب تا آوری را ًنتشتر کترد (ًحستنی)1932 ،ا اًتی ورنتر 5نیتز تکتی از
نخستین دانشتمندانی بتود کت در دهت  1391از اصتط

تتا آوری استتواده کتردا او گروهتی از

بچ های ًنطی کاتواتی در هاواتی را ًورد ًطا ع قرار داد ک در فیر ب سر ًیبردند و تا با وا تدتن
بیمار روانی تا ا کلی و تا اخراجشده از کار ،زندگی ًیکردندا ورنر نشان داد ک کودکانی کت در
وضعی های خیلی بد رشد کردهاند ،دوسوم در سنین باالتر رفتار ًخر نشان دادند ،اًا تکستوم
از اتن کودکان رفتار ًخربی نداشتند ک ورنر آنها را تتا آور ناًیتد ( ستینی قمتی و همکتاران،
)1933ا تا آوری ب ًعنای تواناتی تحم  ،سازگاری با بحرانهتای زنتدگی و بل ت بتر آنهاست
شاً ًنابع فردی ،خانوادگی و اجتماعی برای برختورد بتا ًشتک ت و بحترانهاست

و

(پورنتوا ،

)1933ا
برخی ًحییان خانواده ًعتیدند ک خانواده ب عنوان تک نظتام بتر تتا آوری افتراد تثییرگتذار
اس ا کاپ ن ًعتید اس
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ک خانواده تک نظام متاتتی بترای اعضتای ختود ًتیباشتد و درنتیهت
1. resilience
2. Kabama
3. Salvatore
4. Garmezy
5. Emmy Werner

تا آوری خانواده 1در دو ده گذشت گسترش تافت اس ا ًسئل اصلی اتن اس
افراد در شراتط چا

کت چترا بعضتی

برانگیز رشد ًیکنند ،اًا بعضی دتگر ن ؟ ًطا ع تا آوری ستعی در تتافتن

پاسخ اتن سؤال دارد ک چرا بعضی افراد و خانوادهها در ًواقع گرفتاری و ًصی

 ،تحم بیشتری

از خود نشان ًیدهند؟ ًطا ع از تثکید بر تا آوری فرزندان و تثییر نیاط قوت و ضعف خانوادهها
بر آنها ب کشف تا آوری خانواده گسترش تاف ا در جستهو برای وتژگیهاتی در ارت تاط ًیتان
اعضای خانواده و ًحیط بیرون ک هم بحران و هم رشد را س ب ًیشوند ،سرانهام تک تصوتر از
تا آوری ظاهر شد ک درابتدا با اصط

اتی ًانند ختانوادههتای " ًیتاوم در برابتر استترم " 2تتا

"آسیب ناپذتر "9نامگذاری شدا اًا بعدام اصط

تا آوری ختانواده بترای آنهتا بت کار بترده شتد

(هاو ی)2112 ،4ا تا آوری خانواده را ًیتوان ب عنوان تواناتی خانواده برای پاسخ ًث
وضعی
نس

ناًطلو و بیرونآًدن از آن وضعی

با ا سام قدرتً ،تدترت

ب تتک

و اعتمادبت نوس بیشتتر

ب ًر ل ق تعرتف کرد (سیمون 5و همکاران)2115 ،ا
ًسئل فیط آسیبپذتری تا تا آوری فترد نیست م ًهمتتر از آن ،نظتام ختانواده است

سازگاری نهاتی تثییر ًیگذاردا تی افرادی ک ب طور ًستییم تح

کت در

تثییر بحران قرار نمیگیرنتد،

ب واسط پاسخ های خانواده و ت عات آن روی ساتر روابط ،از آن ًتثیر ًیشوندا اتنک تک خانواده
چطور با تهرب های ًخت کننده ًواج شده و آن را کنترل ًیکند ،سپر فشار روانی ًیشود ،ختود
را دوباره سازًاندهی ًیکند و ب

یات خود اداً ًیدهد ،بتر انط تاب ب فصت و بلندًتدت همت

اعضتتای ختتانواده و روی پاًانتتدن و ست ً

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

ابزاری جه

تا آوری اعضای آن ًحسو ًیشود ( سینی ا مدنی)91 :1935 ،ا ًطا ع دربتاره

وا تتد ختتانواده تتتثییر ًتتیگتتذاردا وا ه ((تتتا آوری

خانواده)) ب فراتندهای انط تاقی و ًیابلت ای ختانواده بت عنوان تتک وا تد کتارکردی اشتاره دارد
(وا

2116 ،6م ترجمت  :دهیتانی و همکتاران)1935 ،ا ًوهتوم تتا آوری ختانواده توجت ًتا را از

خانواده ب عنوان تک ًن ع ماتتی برای اعضا ب خانواده ب عنوان تک ک تغییتر ًتیدهتد (وا ت ،
)2111ا تا آوری خانواده تک چارچو نظری برای فهم ظرفی

ختانوادههتا در ًواجت شتدن بتا
1. Family resilience
2. Stress-resistant
3. invulnerable
4. Hawley
5. Simon
6. Walsh
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بحرانها ،چا

ًوفیی آًیز آنها و سازگاری فراهم ًیکندا وقتی تک بحتران

ها ،نارا تیها،

تا استرم وارد ًیشود ،خانوادهها سعی ًیکنند بین نیازها و ظرفی هاتشان تعادل برقرار کنند (ون
وهانلی)2115 ،1ا اتنک خانوادهها چگون تغییرات را اتهاد ًیکنند ،ب ًهارتها و ًنابع دردسترم
آنها برای بل بر بحران بستگی دارد ک سطو ًختلوی از تا آوری را ب وجود ًیآورد (وا ت ،
)2112ا خانواده ًعموالم بت عنوان تتک عاًت

وتاظتی در تتا آوری بت

ستا ًیآتتدا عواًت

ًتعددی باعث تا آوری خانواده ًیشوندا هوپر )2113( 2عواًت تتا آوری ختانواده را ،گرًتی
خانوادهً ،هربانی ،ماتت

هیهتانی ،ستاختارها ،کارکردهتا و ًحتدودت هتای ختانواده ًتیدانتدا

ًدلهای ًحدودی در زًین تا آوری خانواده وجود دارد ک ع ارتند ازً :دل چهاربعدی هنتری،
ًورتس وهارتس ً ،)2115(9دل پنجسطحی ًک کتوبین1336( 4م بت نی از سیکست ی،)2115(، 5
(ً ،)2119دل چندسطحی کارد و بارن )2115( 6ا

ًدل ساختاری وا

ًدل هنریً ،ورتس و هارتس

( ،)2115بترای تتا آوری ختانواده از چهتار بعتد1 :ا ماتت

خانواده2 ،ا سازگاری خانواده9 ،ا آسیبپذتری خانواده و 4ا عواً تهدتدکننده ختانواده ،تشتکی
شده اس ا ًدل ًتک کتوبین شتاً پتنج ستطز :ارزتتابی استترم ،9ارزتتابی ًوقعیت  ،3پتاراداتم
خانواده ،3ارزتابی فراتندهای وابستگی خانواده ،11و طر واره خانوادهً 11یباشد (نی از سیکست ی،
)2115ا ًدل وا

( ) 2119بر نظام باورها ،ا گوهای ساختاری و فراتندهای ارت اطی تثکید ًیکندا

ًدل چندسطحی کارد و بارن

( )2115تا آوری خانواده را ًستتلزم تمرکتز بتر ستطو ًختلتف

ازجمل افراد ،روابط ،خانواده ،و وا دهای بزرگتر ًث ًدرست  ،همستات هتا وااا ًتیدانتدا کتارد و
توًی )2112( 12کیوی

روابط زناشوتی  ،روابط وا د ت فرزنتدی و روابتط خواهرتت بترادری را در

تا آوری اعضای خانواده ،بسیار ًهم دانستندا
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1. Wen & Hanley
2. Hooper
3. Henry, Morris, Harrist
4. McCubbin
5. Sixbey
6. Card & Barnet
7. Stressor appraisal
8. Situational appraisal
9. Family paradigm
10. Appraisal pocess of family coherence
11. Family schema
12. Card & Toomey

فیگلی )1333( 1وتژگیهای خانوادههای تا آور را اتنگون بیان ًیکند :دارای تحم بتاال ،بیتان
واضز و ًستییم تعهدات و هیهانتات ،ارت تاط بتاز و ًتؤیر ،انستهام بتاال ،نی هتای انعطا پتذتر،
ب کارگیری ًنابع ًؤیر ،فیدان خشون  ،تمرکز بتر ت ًشتک و پتذترش وجتود ًشتک (نیت از
ًتتارش)2119، 2ا همچنتتین ًتتتز 9و همکتتاران ( )2115ارت اطتتات اجتمتتاعی ،ا تتترام بتت نیازهتتا و
خواست های فرد ،اقدام برای

ًشک  ،ظرفی

فردی برای درخواس کمک و ظرفی

فرد برای شروع و وظ روابتط اجتمتاعی ،تماتت

ش ک های اجتماعی را ًتغیرهاتی ًیدانند ک ب تا آوری

فردی و خانوادگی کمک ًیکنندا گاوتدتا پاتن  4و همکاران ( ،)2115س ً

روانی پدر و ًادر،

خودکارآًدی اعضا ،عملکرد سا م خانواده ،ارت اطتات اجتمتاعی ًناستب ،کیویت

پتدر ًتادری و

ًعناتافتن در سختیهای روزًتره زنتدگی را از عواًت اصتلی تتا آوری ختانواده ًعرفتی کردنتدا
دتستا ر و تاتلر ) 2115( 5نیز استواده بهین از ًنتابع اجتمتاعی ًاننتد اشتتغال و اًکانتات بهداشتتی و
داشتن مات
ًورفی و اسمی

اجتماعی کافی را برای تتا آوری ختانواده ًهتم دانستتندا ط تپ پتژوه
6

( )2115و براون و رابین سون )2112( 9صوات تتا آوری کت ًوجتب تستهی

تا آوری و انط اب خانواده ًیشود ،ع ارتند از :سازگاری خانواده ،ارت اط رضات
اعضای خانواده و دوستان ،رضات
ختتانوادگی و رضتتات
رضات بخ
کاس

ستیمون،

بخ

بتا ستاتر

زناشوتی ،تورتحات ذتبخ  ،ذتبردن از فرزندان ،رضات

از زنتتدگی ،گذرانتتدن وق ت

بتتا هتتم ،ستتازگاری شخصتتی ،ارت تتاط جنستتی

و توافپ خانواده درباره ًستال ًتا یا همچنتین بت ب و بت بً ،)2116( 3استتن و

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

پژوه های ًختلف ،وتژگیها و صوات ًهمی را برای خانوادههای تتا آور بیتان کتردهانتدا

ورم )1333( 3و راتر )1335( 11عواًت ختانوادگی را کت تتثییرات ًهمتی در تتا آوری

روانشناسی فرد داشتند ،اتنگون ًشخص ًیکننتد :ارت تاط بتین وا تدتن و فرزنتدان ،نگرشهتای
وا تتدتن ،نتیتتک ،تعهتتد ختتانواده ،ستتطز آًتتوزش وا تتدتن ،ناستتازگاری و دعواهتتای ختتانوادگی،
1. Figley
2. Marsh
3 .Metz
4. Gavidia-Payne
5. Distellbwrg & Taylor
6. Simon; Murghy & Smith
7 .Brown & Robinson
8. Block & Block
9. Masten & Coastworth
10. Rutter
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فرزندپروری خو  ،ط ب و جداتی وا دتن تا ًرگ وا دتن (اوگلمتان و اتترول)2115 ،1ا ًانیینتا
( )2116و بلک و وبو )2113( 9نیز بیان ًیکنند عاً هاتی ک در تا آوری خانواده نی
ع ارتند از :داشتن چشمانداز ًث
افرادً ،دترت

2

دارنتد

ً ،عنوت  ،سازگاری اعضای ختانواده ،انعطا پتذتری و ارت تاط

ًا ی ،گذراندن زًان بتا هتم ،تورتزهتای ًشتترب ،ستن هتای ختانواده و ماتت

اجتماعیا همچنین بیان شده فیدان ارت تاط تتک عاًت خطتر بترای تتا آوری ختانواده ًحستو
ًیشودا ًارت  4و همکاران ( )2119عواً کلیدی در تا آوری را روابتط ختانوادگی ،دوستتان،
ًنابع جاًع (ًث ًکانهای ًذه یً ،درس و ااا) ًهارتهای ًیابل ای ،چگونگی توسیر تهار و
عزتنوسً ،یدانندا
ًاستن و ًان ،)2115( 5ب ساختار خانواده برای افزات

تا آوری توج کردندا آنهتا ًعتیدنتد

ساختار خانواده ب عنوان پلی اس

بین اعضای خانواده و تتا آوری کت شتاً ً 5ؤ وت ًیباشتد:

1اًعیارهاتی برای سازگاری ًث

اعضای خانواده2 ،ا وجتود تتک خطستیر بترای تتا آوری کت

ًمکن اس
4ا عواً
و هوکراف

ب عل

تنوع در انواع ،روشها و سطو ًتواوت باشد9 ،ا فراتندهای ترقی و پیشرف ،

واظتی خانواده5 ،ا چا

ها ،اخت لها و عواً خطرا تون 6و همکاران ( )2115و براون

و ًوتن )2111( 9بیان ًیکنند ک عادتها و سن های خانوادگی ًث اتنک وا دتن و

فرزندان ب طور ًنظم با هم شام بخورند ،در تیوت
وا تتدتن نی ت

تا آوری فرزندان و افزات

سازگاری آنها بتا

داردا کرتتتزًتتن 3و همکتتاران ( ،)2111بیتتان کردنتتد داشتتتن راه ردهتتای ًتتدترتتی،

جه گیری بلندًدت ،شناساتی فرص ها ،داشتن سرًات اجتماعی و ت ادل آگاهیهای اجتماعی و
داشتن چشمانداز ًث

در تیوت

تا آوری خانواده ،نی

اساسی داردا

بیشتر پژوه های انهامشده در زًین تا آوری در داخ و خارج بر عواً تا آوری فردی
انهام گرفت اس ا پژوه های اندکی در زًین تا آوری خانواده صورت گرفت اس

کت در آن

پژوه ها نیز فیط تک تا چند بعد خانواده درنظر گرفت شده اس ا ازجمل عتواًلی کت تتثییر آن
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1. Ogelman&Erol
2. Manyena
3. Black & Labo
4. Marriott
5. Masten& Mann
6. Yoon
7. Brown & Howcrroft & muthen
8. Chrisman

در اتهاد و افزات

خانواده (کاستیس 1و همکتارانم 2119م صتیدی ستاروتیم 1932م کشتتکازان1933 ،م ستعدآبادی،
 ،)1933عملکتترد ختتانواده (تچتتان 2و همکتتاران1336،م ع تتادتپتتور1932،م ختتداجوادی،)1931 ،
انسهام و انعطا

خانواده (رنه ر ،)1932 ،کیوی

زندگی و رضات

از زندگی (قرهدابی قهرًانلو،

1931م روزگار1931 ،م پورنوا )1933 ،وااا ا بنابراتن ،باتوج ب اتنکت ًتد ی جتاًع از تتا آوری
خانواد وجود ندارد و باتوج ب اتنک فرض بر اتن اس
اس

در هر زًانی ب عل

و ًمکن اس

چا

هستند ،تغییر کند (هو روتد ،)2115 ،9اتن پژوه

ک تا آوری خانواده وابستت بت فرهنت

ها و وادث ًتواوتی ک خانوادههتا بتا آن ًواجت
درصدد اس

ک ب صورت کیوی و با استواده از

نظر ًتخصصان خانواده ،زوجین و پژوه ها ًد ی جاًع از تا آوری خانواده ًتناسب با فرهنت
جاًع اترانی ارال دهد و با شناساتی ًعیارهتا و وتژگیهتای تتا آوری ختانواده ،افتپ روشتنی در
ًیاب کارشناسان ،درًانگران خانواده و خانوادههای اترانی باز نماتدا بنتابراتنً ،ستئل اصتلی اتتن
پژوه  ،تدوتن ًدل تا آوری خانواده ب صورت کیوی اس ا

روش پژوهش
برای پژوه

اضر دو جاًع آًاری قاب تعرتف اس  :ا ف) در بخ

خانواده :جاًع آًاری در اتن بخ

از پژوه

ًصا

با ًتخصصان

شاً کلی ًتخصصان خانواده ک دارای ًدرب

دکتری تخصصی در تکی از گرات های رشت های ًشاوره و تا روانشناسی در سال -35
1934بودند ک
ًصا

داق  5سال تهرب کار درًانی با زوجین و خانوادهها را داشتندا

با زوجین :جاًع آًاری در اتن بخ

از پژوه

شاً

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

تا آوری خانواده ًورد توج قرار گرفت اس  ،تا آوری و ا گوهای ارت اطی

) در بخ

کلی دبیران ًتثه

آًوزشوپرورش استان فارم در سال  1934-35بودندا
در اتن پژوه
ا ف) در بخ

باتوج ب دو جاًع آًاری دو روش نمون گیری استواده شدا
ًصا

با ًتخصصان خانواده :نمون گیری ب صورت هد ًند و از روش

نمون گیری همگون 4استواده شدا نمون همگون شاً

گروهی اس

ک دارای وتژگیهای
1. Kassis
2. Tschann
3. Holroyd
4. Homogeneous
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ًشابهندا نمون همگون ،زًانی ًوید اس

ک بخواهید گروه خاصیً ،انند ًصا

تک زًین تا اعضای ًمتاز تک گروه را ًشاهده تا ًصا

با ًتخصصان

کنیدا در نمون گیری هد ًند

پژوهشگر تعمدام ب انتخا

افرادی اقدام ًیکندک تثًینکننده اط عات ًهمی هستند و ًهمترتن

افرادی اس

را

اص  ،انتخا

ک بتوانند اط عات ًوردنیاز برای پاسخگوتی ب سؤاالت پژوه

فراهم آورند و اتن افراد براسام تهرب پدتده ًوردپژوه  ،انتخا ًیشوند (صادقی)1932 ،ا در
اتن پژوه

برای اتنک ًوارد 1انتخابی بنی از اط عات باشند و پژوهشگر ازطرتپ آنها بتواند

اط عات فراوانی درباره ًوضوعهای اساسی ًربوط ب ًسئل و هد

ب دس

پژوه

آورد،

ً بهای ًعینی برای هد ًندبودن و همگونبودن نمون گیری درنظر گرفت شد ک ع ارتند از:
داشتن ًدرب دکتری در تکی از گرات های رشت های ًشاوره و تا روانشناسی ،وزه کاری و
اشتغال ب

رف درًانگری خانوادهها و زوجها 5 ،سال تهرب کارکردن با خانوادهها و زوجها،

اطمینان از اتنک انتخا شوندگان با یوه تمات دارند تهار خود را دراختیار پژوهشگر قرار دهند،
درنظرگرفتن دسترمپذتری ًوارد انتخابی ،اضر ب همکاری و تمات ب شرک
سپس افرادی ک دارای ً بهای ًذکور بودند و همچنین پژوهشگر ًیتوانس
داشت باشد ،درخواس
با آنها ًصا

در پژوه ا
ب آنها دسترسی

ً قات ضوری داده شد و درصورت اضربودن ب شرک

در پژوه

نیم ساختارتافت و تعاًلی ب عم آًدا نمون گیری تا داش اع ًیو تعنی تا جاتیک

در جرتان ًصا

ها هیچ اط عات جدتدی ب دس

نیاًد ،اداً تاف ا درنهات

ً 15تخصص

خانواده و ازدواج با روش نمون گیری هد ًند بررسی شدندا
) در بخ

ًصا

با زوجین :در اتن بخ

خوش ای چندًر ل ای و از روی فهرس

از پژوه

نمون گیری ب صورت تصادفی

دبیران اضر ب همکاری ،انتخا شدا بدتن شیوه ک از

ًیان شهرستانهای استان فارم س شهرستان (شیراز ،کازرون و الًرد) انتخا

شد و از هر

شهرستان ب صورت تصادفی تک دبیرستان پسران و تک دبیرستان دختران  ،درًهموع ش
دبیرستان انتخا و با دبیران اتن دبیرستانها تمام گرفت شد و از دبیران ًتثه
ب صورت تصادفی ًصا

نیم ساختارتافت و تعاًلی ب عم آًدا نمون گیری تا داش اع ًیو

تعنی تا جاتیک در جرتان ًصا
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اضر ب همکاری

ها هیچ اط عات جدتدی ب دس

نیاتد ،اداً تاف ا درنهات

1. cases

 24نور ًورد بررسی قرار گرفتندا هد

انهام ًصا

دستیابی ب ًعیارها ،وتژگیها و عواً تا آوری خانواده از دتدگاه زوجین بودا
ب شیوه کیوی و با استواده از روش نظرت برخاست از دادهها 1در پنج بخ

اتن پژوه

شدا در بخ

اول ،با ًرور ادبیات پژوه  ،سؤاالت ًصا

نیم ساختارتافت  2در زًین تا آوری

خانواده تدوتن شد و در جلساتی ًورد بحث پژوهشگران قرار گرف
آنها بررسی شود و درًورد ًحتوای ًصا
صح

ًحتوا و کوات

انهام

تا صح

ًحتوا و کوات

و سؤالهای آن اجماع نظر اص شدم ب نحویک با

سؤاالت تدوتنشده بتوان ًعیارها و عواً تا آوری خانواده را ازنظر

زوجین و ًتخصصان خانواده جوتا شدا در بخ
نیم ساختارتافت  ،جلسات ًصا

دوم ،پس از تدوتن سؤاالت ًصا

نیم ساختارتافت توسط پژوهشگران با صا بنظران و ًتخصصان

خانواده انهام شد و ًعیارها و وتژگیهای تا آوری خانواده براسام نظر ًتخصصان خانواده

استخراج گردتدا در بخ
ًصا

سوم ،پس از تدوتن سؤاالت ًصا

توسط پژوهشگران با زوجین انهام شدا و ًعیارها و وتژگیهای تا آوری خانواده

براسام نظر زوجین استخراج شدا در هر دو بخ
خانواده ،ق

از شروع هر ًصا

درخصوص اهدا
اط عات و هوت

اخذ اجازه ض ط صدا و کسب رضات
ض ط ًصا

ًطا ع  ،عل

تاف ا در بخ

تا داش اع ًیو  ،افزات

پنهم ،اتن بخ

از پژوه

با زوجین و ًتخصصان
از شرک

 ،اطمینانبخشی درًورد رعات

در زًین تا آوری خانواده ًورد بررسی گرف

شدا در بخ

دوم و سوم ًصا

آنها توضیحات الزم ارال شدا ب ًوازات فراتند ًصا

تعداد جلسات ًصا

در ًطا ع ،
ًحرًان ًاندن

 ،تافت ها تحلی شد و

چهارم ،پژوه های انهامگرفت

و ًیو های ًرت ط با تا آوری خانواده استخراج
ب شیوه س سوت سازی (ًثلثسازی) 9انهام شدا

ًثلثسازی براسام ًیو های ًستخرج از ًصا
ًصا

نیم ساختارتافت  ،جلسات

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

اصلی نمون گیری در اتن بخ

ب ًنظور

با ًتخصصان خانوادهً ،یو های ًستخرج از

با زوجین و ًیو های ًستخرج از پژوه های انهامگرفت در زًین تا آوری خانواده

صورت گرف ا با استواده از ًثلثسازی براسام ًیو های ًستخرج از ًصا
خانواده ،زوجین و پژوه ها درنهات

با ًتخصصان

ًدل تا آوری خانواده در  16بعد تدوتن شدا دراتن بخ

1. grounded theory
2. semi-structured
3. triangulation
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پژوه

از ب کارگیری ط یات ازق تعیینشده اجتنا

شد تا ط یات از درون دادهها استخراج

شوندا
برای بررسی ًحتوای ًصا

های صورتگرفت ً ،وهومسازی و استخراج ًیو ها از شیوه

نظامًند استواده شدا طر تحییپ نظامًند نظرت برخاست از دادهها بر استواده از ًرا

تحلی

دادهها ازطرتپ کدگذاری باز ،کدگذاری ًحوری و کدگذاری گزتنشی تثکید دارد (بازرگان،
)1939ا فراتند کدگذاری دادهها در جرتان گردآوری دادهها ب اجرا درآًدا در کدگذاری باز،
دادهها ب دق

ب کوچکترتن اجزای ًمکن شکست و در ًر ل دوم دادهها براسام تواوت و

تشاب با تکدتگرً ،یاتس و ط ی بندی شدندا بعد از رک

و غزشهای ًکرر بین ط یات و کدها،

دست بندی صورت ًیگیرد ،کدهای ًشاب در ط یاتی قرار ًیگیرند ک با نامهاتی گوتا قاب
شناساتی و درب باشندا پی فرضهاتی درباره رابط بین ط ی بندیها و چارچو
ًیآتد ک اتن پی

نظری ب وجود

فرضها پژوهشگر را برای جمعآوری دادههای بعدی هدات

دادههای جدتد همزًان با تمام دادهها ًیاتس ًیشوند تا ًحورت
در ًر ل سوم تا کدگذاری انتخابی ت ش شد تا ًحورت

ًینماتدا

ًطلو بین دادهها آشکار شودا

دادهها کشف و ط ی ًرکزی انتخا

شودا طی اتن ًر ل ً ،وهوًی ک ًح ارجاع ساتر ط یات و ًرت ط با آنهاس  ،ب عنوان ًتغیر
ًرکزی شناخت ًیشودا در اتن ًر ل از پژوه  ،تا آوری خانواده ک
ط یات و ًرت ط با آنهاس  ،ب عنوان ًتغیر ًرکزی شناخت شدا در اتن پژوه

ًح ارجاع ساتر
از ب کارگیری

ط یات ازق تعیینشده اجتنا شد تا ط یات از درون دادهها استخراج شوندا برای عملیات ًذکور
از نرمافزار  MAXQDA10استواده شدا

یافتههای پژوهش
برای بررسی ًحتوای ًصا

های صورتگرفت با زوجتین و ًتخصصتان ختانواده در ستطز

تحلی خرد و استخراج ًواهیم او ی و نظمدهی ًوهوًی از روش کدگذاری گزتنشی ،کدگذاری
ًحوری و کدگذاری باز استواده شدا در تهزت وتحلی ًتتن ًصتا

بتا ًتخصصتان ختانواده در

کدگذاری باز ً 191یو و کدگذاری ًحوری براسام ش اه ًوضوعی در  21دست ًوضوعی
قرار گرفتند شناساتی شدندا در تهزت وتحلی ًتن ًصا
611

با زوجین در کدگذاری باز ً 155یو

شناساتی شدندا در تهزت وتحلی ًتن پژوه های ًرت ط با تا آوری خانواده در کدگذاری بتاز
ً 32یو ک در کدگذاری ًحوری براسام ش اه
شد شناساتی شدندا درنهات

ًوضوعی در  16دست ًوضتوعی قترار داده

کدگذاری گزتنشی انهام شد ک کدهای ًحتوری در تتک ًیو ت

عنوان تا آوری خانواده نامگذاری شد.

هست ای تا اصلی تح

باتوج ب ًیو های استتخراجشتده از ًحتتوای ًصتا
پژوه های انهامشده و ًثلثسازی بین آنها ،درنهات

بتا ًتخصصتان ختانواده ،زوجتین و

ًدل بوًی تا آوری خانواده در  16بعتد

ب شر زتر تدوتن شد:
عواً ورایتی و ًوقعیتی (فضای ماتتی و اتمن خان ً ،سکن ًناسب ،آًوزشهتای ًناستب)م
تخصیص و اجرای بهین نی ها و وظاتفم تعاً ت ًث
اطرافیان و جاًع )م ًشارک

و رضتات بخت

(بتا اعضتای ختانواده،

همدالن م بیان ًناسب نیازها ،هیهانات و ا ساساتم ست ً

اعضتای

ختتانواده (جستتمانی ،روانتتی و شخصتتیتی) :فراتنتتدهای شتتناختی ًنطیتتی و انعطتتا پتتذتر (باورهتتا،
انتظارات ،ارزشها)م استتواده بهینت از ًنتابع جاًعت (فرهنگتی ،اجتمتاعی ،اقتصتادی و بهداشتتی)م
ارزشها و باورهای دتنی و ًذه ی :داشتتن ا گوهتای ًناستب و متاتتگر در تتا آوریم اهتدا
ًشخص و ًث

فردی و خانوادگی (کوتاهًدت و بلندًتدت)م ًستئل گشتاتی و ًتدترت

بحرانهام فرزندپروری ًیتدرانت و تتا آورانت م اشتتغال و ًتدترت
فعا ی های ذتبخ

ًناستب

ًناستب ًنتابع ًتا ی ختانوادهم

و نشاطآور اعضای خانواده با هم و آتندهنگری ًث

و واقعبینان ا

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

ک در کدگذاری ًحوری براستام شت اه

ًوضتوعی در  21دستت ًوضتوعی قترار داده شتدند

در شک ً 1دل تدوتنشده تا آوری خانواده و ابعاد آن ارال شده اس ا
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شكل  .1مدل تدوینشده تابآوری خانواده مستخرج از مثلثسازی مقولههای مصاحبه با زوجین،
متخصصان خانواده و پژوهشها

برای اعت ارسنهی تافت ها و بررسی اعت ارکدگذاری از روش پیشنهادی گوبا استواده شده اس ا
روش گوبا 1رتش در چهار ًحور ارزش واقعی ،کاربردیبودن ،تداوم و ً تنیبر واقعی
(هو ووی و فرش واتر 2119 ،2نی از صادقی)1939 ،ا در اتن پژوه

بودن دارد

برای ارزش واقعیبودن،

پس از تدوتن ًدل استخراجشده ب شرک کنندگان ًراجع شد و شرک کنندگان ًدل
استخراجشده را تثتید کردندا با تثتید ًدل استخراجشده تا آوری خانواده ب وسیل
شرک کنندگان ،ارزش واقعی ًحیپ شدا برای کاربردیبودن تا قابلی
با س ًتخصص جدتد و س ًعلم ًصا
ب دس

اجرا ،پژوهشگران ًهددام

نمودندً ،راتب ًذکور تکرار شد و تافت های جدتدی

نیاًد .برای ی ات و تداوم نیز سؤاالت ًشاب درقا بهای ًختلف برای شرک کنندگان

ًطر شد ک شرک کنندگان پاسخهای همسان و بیرًتناقضی ب سؤاالت ًشاب ک درقا بهای
ًختلف ًطر شده بود ،دادندا ً تنیبر واقعی بودن پژوه
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نیز بدتن طرتپ اص شدک فراتند
1. Goba
2. Holloway & Freshwater

شد ک ًراتب ًذکور تکرار شد و تافت های جدتدی ب دس
صح

ًحتوای ًصا

نور از ًصا
جدتدی ب دس

نیاًدا همچنین ب ًنظور بررسی

های صورتگرفت و ًواهیم استخراجشده ،و بررسی ی ات ًواهیم ،با س

شدگان ًهددام ًصا

صورت گرف ا ًراتب ًذکور تکرار شد و تافت های

نیاًدا

الزم ب ذکر اس

باتوج ب اتنک در ًرا

نیاًد ،بنابراتنً ،یتوان گو

ًختلف اعت ارتابی پژوه

تافت جدتدی ب دس

ک کدگذاریها ،نتاتج استخراجشده و ًدل تدوتنشده تا د باالتی

قاب اطمینان هستندا

بحث و نتیجهگیری
نتاتج اص از تهزت وتحلی کیوی نشان دادً ،دل تا آوری خانواده دارای  16بعد ًیباشد
ک ع ارتند از1 :ا عواً

ورایتی و ًوقعیتی (فضای ماتتی و اتمن خان ً ،سکن ًناسب،

آًوزشهای ًناسب)م 2ا تخصیص و اجرای بهین نی ها و وظاتفم 9ا تعاً ت ًث
رضات بخ

(با اعضای خانواده ،اطرافیان و جاًع )م 4ا ًشارک

هیهانات و ا ساساتم 6ا س ً

و

همدالن م 5ا بیان ًناسب نیازها،

اعضای خانواده (جسمانی ،روانی و شخصیتی)م 9ا فراتندهای

شناختی ًنطیی و انعطا پذتر (باورها ،انتظارات ،ارزشها)م 3ا استواده بهین از ًنابع جاًع
(فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی)م 3ا ارزشها و باورهای دتنی و ًذه ی11 :ا داشتن
ا گوهای ًناسب و ماتتگر در تا آوریم 11ا اهدا
(کوتاهًدت و بلندًدت)م 12ا ًسئل گشاتی و ًدترت
و تا آوران م 14ا اشتغال و ًدترت

ًشخص و ًث

فردی و خانوادگی

ًناسب بحرانهام 19ا فرزندپروری ًیتدران

ًناسب ًنابع ًا ی خانوادهم 15ا فعا ی های ذتبخ

نشاطآور اعضای خانواده با همم 16ا آتندهنگری ًث

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

پژوه

خا ی از هرگون تعصب باشدا بدتنًنظور کدگذاری توسط ًتخصص دتگری نیز انهام

و

و واقعبینان ا

باتوج ب ًدل تدوتنشده تا آوری خانواده ًستخرج از ًثلثسازی ًیو های ًصا

با

ًتخصصان خانواده ،زوجین و پژوه های انهامگرفت در زًین تا آوری خانواده ب نظر ًیرسد
ک برای ًحییان خانواده ،تا آوری ب د ی تثکید بر بهترشدن و سازگاری بیشتر اعضا با ًسال و
ًشک ت ،تک عاً

ماتتی بسیارًهم اس ا بنابراتن ،باتوج ب اهمی

خانواده در اتهاد ،وظ و
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ار تیای بهداش
عواً

روان افراد و جاًع و برای ارتیای س ً

جاًع و تحکیم بنیان خانواده ،توج ب

اتهاد و وظ تا آوری خانواده از ارزش و اهمی

وتژهای برخوردار اس ا ًدل

تا آوری خانواده ًیتواند نیش ًوهوًی ارزشمندی برای جه دادن ب داًن وسیعی از خدًات
بشری باشدا در تمام ت شهاتی ک برای کمک ب افراد ،زوجین و خانوادهها برای ًیابل و
سازگاری در طول بحران و ناگواریها صورت ًیگیرد ،تک دتدگاه نظامدار درباره تا آوری
الز اهمی

اس ا بنابراتن ،شناخ

کاً عواًلی ک تا آوری خانواده را پرورش ًیدهد ،باعث

آگاهی از شک گیری سیاس ها و برناً های کلیتر ًیشود ک نتاتج ًطلو آن از خانوادهها در
شراتط بحرانی مات

ًیکندا

ال پس از شناساتی ًعیارها و وتژگیهای ًدل تدوتنشده تا آوری خانوادهً ،روری بتر
پژوه های انهامگرفت در زًین تا آوری خانواده ًیاندازتم و آنها را با ًدل تدوتنشده ًورد
ًیاتس قرار ًیدهیم .هرچند ًدل تدوتنشده تا آوری خانواده درظاهر ازنظر ا واظ و کلمات با
ساتر پژوه ها و نظرت ها در بعضی ابعاد و ًعیارهتا ًتوتاوت بت نظتر ًتیرستد ،و تی بت طورکلی
ًیتوان گو

با نظر هوپر ( )2113در گرًی خانواده و مات

هیهانی (ًعادل بیان ًناسب نیازهتا،

هیهانات و ا ساسات) ،ساختارها و کارکردها (ًعادل تخصیص و اجرای بهین نی ها و وظاتف)،
با ًدل هنریً ،ورتس و هارتس
رضات بخ ) ،با ًدل وا

( ،)2115در ابعتاد ماتت

ختانواده ( ًعتادل تعتاً ت ًث ت

و

( )2119در ابعاد نظام باورهتا (ًعتادل فراتنتدهای شتناختی ًنطیتی و

انعطا پذتر) ،ا گوهای ساختاری (ًعادل تخصیص و اجرای بهین نی ها و وظاتف) و فراتنتدهای
ارت اطی (ًعادل تعاً ت ًث

و رضات بخ ) ،بتا ًتدل چندستطحی کتارد و بارنت

( )2115در

زًین تثییرگذاری سطو ًختلف ازجمل افراد ،روابط ،خانواده و وا دهای بزرگتر ًث ًدرس ،
همسات ها وااا (ًعادل تعاً ت ًث

با اعضای خانواده ،اطرافیان و جاًع و عواً

و رضات بخ

ورایتی و ًوقعیتی) ،با کارد وتوًی ( )2112در کیوی
روابط خواهرت برادری (ًعادل تعتاً ت ًث ت
وتژگیهاتی ًث دارای تحم باال (ًعادل س ً

روابط زناشوتی  ،روابط وا د ت فرزنتدی و

و رضتات بخت ) ،بتا پتژوه

فیگلتی ( )1333در

اعضای خانواده (جسمانی ،روانی و شخصیتی))،

بیان واضز و ًستییم تعهدات و هیهانات (ًعادل بیان ًناسب نیازها ،هیهانات و ا ساسات) ،ارت اط
باز و ًؤیر (ًعادل تعاً ت ًث
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و رضتات بخت ) ،نی هتای انعطا پتذتر (ًعتادل تخصتیص و

اجرای بهین نی ها و وظاتف) ،تمرکز بر

ًشک و پذترش وجود ًشک (ًعادل ًسئل گشاتی

ًناسب بحرانها) ،با ًتز و همکاران ( )2115در ارت اطات اجتماعی و ظرفی

شتتروع و وتتظ روابتتط اجتمتتاعی (ًعتتادل تعتتاً ت ًث ت
همدالن ) ،اقدام برای

خواست های فرد (ًعادل ًشارک

کمک (ًعادل ًسئل گشاتی و ًدترت

و رضتتات بخ ) ،ا تتترام بت نیازهتتا و
ًشک و تمات فردی برای درخواس

ًناسب بحترانهتا) و ظرفیت

شت ک های اجتمتاعی (ًعتادل

استواده بهین از ًنابع جاًع ) ،با گاوتدتا پاتن و همکاران ( )2115در س ً
خودکارآًدی اعضا (ًعادل س ً

روانتی پتدر و ًتادر و

اعضتای ختانواده (جستمانی ،روانتی و شخصتیتی)) ،عملکترد

سا م خانواده (ًعادل تخصیص و اجترای بهینت نیت هتا و وظتاتف) ،ارت اطتات اجتمتاعی ًناستب
(ًعادل تعاً ت ًث

و رضتات بخت ) ،کیویت

پتدر ًتادری (ًعتادل فرزنتدپروری ًیتدرانت و

تا آوران ) و ًعناتافتن در سختیهای روزًره زنتدگی (ًعتادل ًستئل گشتاتی و ًتدترت

ًناستب

بحرانها) ،با دتستا ر و تاتلر ( ) 2115نیز در استواده بهین از ًنابع اجتماعی ًانند اشتغال و اًکانات
بهداشتی (ًعادل استواده بهین از ًنابع جاًع ) ،و داشتن مات
رضات بخ ) ،با سیمونً ،تورفی و استمی
تا آوری ًث ارت اط رضات بخ
تعاً ت ًث

اجتماعی (ًعادل تعاً ت ًث ت

و

( )2115و بتراون و رابتین ستون ( )2112در صتوات

با ساتر اعضای خانواده و دوستان  ،رضات

زناشتوتی (ًعتادل

و رضات بخ ) ،تورتحات ذتبخ  ،ذتبردن از روابتط بتا فرزنتدان ،رضتات

خانوادگی و رضات

از زندگی ،گذراندن وق

با هم (ًعادل فعا ی های ذتبخت

اعضای خانواده با هم) ،توافپ خانواده درباره ًسال ًا ی (ًعادل اشتغال و ًتدترت
ًا ی خانواده) ،با ب ب و ب ب (ً ،)2116استن و کاس
ًناسب بین وا دتن و فرزندان (ًعادل تعاً ت ًث

و نشتاطآور
ًناستب ًنتابع

ورم ( )1333و راتر ( )1335در ارت اط

تدوین مدل تابآوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده زوجین و پژوهشها

و ًدترت

فرد بترای

و رضتات بخت ) ،نتیتک  ،ستطز آًتوزش

وا دتن (ًعادل عواً ورایتی و ًتوقعیتی) ،فرزنتدپروری ختو (ًعتادل فرزنتدپروری ًیتدرانت و
تا آوران ) ،با ًانیینا ( )2116و بلک و وبو ( )2113در داشتن چشمانداز ًث
ًث

و واقعبینان )ً ،عنوت

( ًعادل س ً

(ًعادل آتندهنگری

(ًعادل ارزشها و باورهای دتنی و ًذه ی) ،سازگاری اعضای خانواده

اعضای خانواده (جسمانی ،روانی و شخصیتی)) ،ارت اط افراد و ماتت

(ًعادل تعاً ت ًث

و رضات بخ )ً ،دترت

ًا ی (ًعادل اشتغال و ًدترت

اجتمتاعی

ًناسب ًنابع ًا ی

خانواده) ،گذراندن زًان بتا هتم ،تورتزهتای ًشتترب ،ستن هتای ختانواده (ًعتادل فعا یت هتای
ذتبخ

و نشاطآور اعضای خانواده با هم) ،با ًارت و همکاران ( )2119در روابط خانوادگی و

دوستان (ًعادل تعاً ت ًث

و رضات بخ )ً ،نابع جاًع (ًث ًکانهای ًذه یً ،درس و ااا)
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(ًعادل استواده بهین از ًنتابع جاًعت )ً ،هارتهتای ًیابلت ای و چگتونگی توستیر تهتار (ًعتادل
ًسئل گشاتی و ًدترت

ًناسب بحرانها) ،بتا ًاستتن و ًتان ( ،)2115در ستاختار ًناستب ختانواده

(ًعادل تخصیص و اجرای بهین نی ها و وظاتف) ،با تون و همکاران ( )2115و براون ،هوکراف
و ًوتن ( )2111در عادتها و سن های خانوادگی ًث اتنک وا دتن و فرزندان ب طورًنظم با هتم
شام بخورند (ًعادل فعا ی های تذتبخت

و نشتاطآور اعضتای ختانواده بتا هتم) ،بتا کاستیس و

همکاران ()2119م صیدی ساروتی ()1932م کشتکاران ( )1933و سعدآبادی ( )1933در ا گوهتای
ارت اطی ًناسب خانواده (ًعادل تعاً ت ًث ت

و رضتات بخت ) ،بتا تچتان و همکتاران ()1336م

ع ادتپور( )1932و خداجوادی ( )1931در عملکرد ًناسب ختانواده (ًعتادل تخصتیص و اجترای
بهین نی ها و وظاتف) ،با رنه ر ( )1932در انسهام و انعطا

همدالن )،

خانواده (ًعادل ًشارک

دارای ابعاد ًشترب ًیباشدا
ًروری بر پژوه های انهامگرفت در زًین تا آوری خانواده نشان ًیدهدک ًدل
تدوتنشده تا آوری خانواده هم ًعیارها و ً بهای عنوانشده در اتن پژوه ها را ب
نحوی حاظ کرده و همچنین هم ًعیارهای تا آوری خانواده را ب صورت تکجا در تک
ًدل ًورد توج قرار داده اس ا ازآنهاک خانواده ب عنوان ًهمترتن ًحیط ًراق تی ،تثییر شگرفی
بر رشد اعضای خود دارد ،سیاس گذاران ب اتن تشخیص رسیدهاند ک ارتیای س ًتی و
پیشگیری از بحرانهای خانوادگی ًؤیرتر از درًان اس ا ًدل تا آوری خانواده چارچو عملی
و ًث تی فراهم ًی کند ک ب هدات

اقداًات برای تیوت

خانواده جه

ًشک ت ًوجود و

پیشگیری از ًشک ت آتنده بپردازدا با اتهاد فراتند تا آوری خانوادهها در برخورد با ًشک ت
بیرًنتظره کاردانتر ًیشوندا بنابراتن ،در تیوت

تا آوری خانواده ،هر ًداخل ای تک اقدام

پیشگیران اس ا ًدل تا آوری خانواده وج ًشترب زتادی با بسیاری از روتکردهای
خانوادهدرًانی ً تنیبر قابلی

داردم تثکید بر فراتند ً تنیبر همکاری و جستهو برای شناساتی و

تکی بر تواناتیها و ًنابع (وا

2116 ،م ترجم  :دهیانی و همکاران)1935 ،ا بنابراتنً ،تخصصان

خانواده ًیتوانند از ًدل تا آوری خانواده برای کمک ب خانوادهها برای افزات
سختیها ،سربلند بیرونرفتن از چا
ازجمل ًحدودت های پژوه
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توان ًیابل با

ها ،سازًاندهی ًهدد و انط اب هم اعضا ،استواده کنندا
اضر ًیتوان ب اتن ًوارد اشاره کرد1 :ا اتن پژوه

روی

افراد اضر ب همکاری انهام شده اس  ،بنابراتن ،در تعمیم نتاتج آن باتد ا تیاط نمود.

پژوه

بودا اگر هم وجود داش

پژوهشگر نتوانس

ب آنها دسترسی پیدا کند.

الزم اس

تمرکز پژوهشی و او وت های ًوجود ،از ًطا ع روی خانوادههای ناکارآًد و

نحوه شکس

آنها،

آنها ،ب ًطا ع روی خانوادههای کارآًد و چگونگی توانمندی و ًوفیی

خصوصام در ًواجه با ناگواریها تغییر جه

دهدا همچنین ،باتوج ب اتنک تا آوری را ًیتوان

ب عنوان تک ًهارت قاب تادگیری درنظر گرف ً ،یتوان با آًوزش عواً ًؤیر بر تا آوری
خانواده ،افراد و خانواده ها را در برابر ًشک ت زندگی روزًره توانمند ساخ

و از آسیبپذتری

آنها کم کردا همچنین ًتخصصان و درًانگران خانواده ًیتوانند از اتن ًدل برای

وفص

ًشک ت خانوادهها استواده کنندا
منابع
پورنواب فرحنداز  )6313اثربخشی آموزش مبتنیبر عوامل تابآوری و رضایت از زندگی گروهیی از زنیان
دارای مشكالت زناشویی در شهر شیراز پایاننامده کارشناسدی ارشدد روانشناسدی عمدومی دانشدواه آزاد
مرودشتم
حسامپور مدریم  )6311نقش واسطهای سبکهای هویت در میان روابط اجتماعی و تابآوری در دانشجویان
دانشگاه شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشواه شیرازم
حسینی المدنی علی  )6339تابآوری (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) ،تهران :نشر دانژهم
حسینی قمی طاهره؛ ابراهیمی قوام صغری و علومی زهره  )6313اثربخشی آموزش تابآوری بر سطح کیفیت
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2اکمبودن پژوه های ًعت ر در زًین تا آوری خانواده تکی از ًحدودت های دتگر اتن

زندگی مادران دارای فرزند  63-61ساله مبتال به سدرطان در بیمارسدتان امدام خمیندی ره) تهدران فصیلنامه
مطالعات روانشناسی بالینی س 6ش21-611 :6م
خداجوادی رحم؛ آقابخشی حبیب؛ رفیعی حسن؛ عسوری علی؛ بیدان معمدار احمدد و عبددی زریدن سدهراب
 )6331رابطه کارکرد خانواده و تابآوری در برابیر مصیرم میواد در دانشآمیوزان پسیر دبیرسیتانی
مدارس پرخطر ،مجله رفاه اجتماعی س 16ش176-111 :66م
دستغیب فیروزه  )6313بررسی ارتباط بین عملكرد خیانواده بیا ویژگیهیای شخصییتی و خودکارآمیدی
دانشآموزان دبیرستانهای شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشواه آزاد مرودشتم
ذبیحی رزیتا؛ نیوشا بهشته و منصوری محبوبه  )6336رابطه تدابآوری و جدو رواندی د اجتمداعی کدالس بدا
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تهران فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتیی س 2
ش26-13 :3م
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رنجبر مهدی  )6337نقش میانجیگری جهتگیری هدم در رابطه بین انسجام و انعطامپیییری خیانواده و
تابآوری تحصیلی ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشواه آزادم
روزیان علی  )6331رابطه بین همدلی هیجانی متعادل با عملكرد خانواده معلمان مقطع متوسطه شهر یاسوج
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشواه آزاد مرودشتم
زارع میرکآباد اعظم  )6336بررسی میزان برخورداری والدین از مهارتهای زندگی و ارتباط آن با عملكیرد
خانواده و عملكرد تحصیلی دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال  ،19-11پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی تربیتی دانشواه الزهرام
سعدآبادی عصمت  )6313بررسی پیشبینی تیابآوری فرزنیدان براسیاس الگوهیای ارتبیاای خیانواده در
دانشآموزان دوره دبیرستان شهر شییراز ،پایاننامده کارشناسدی ارشدد روان شناسدی تربیتدی دانشدواه آزاد
مرودشتم
صادقی مسعود  )6337تدوین مدل خانواده سالم و بررسی تأثیر آمیوزش مبتنیبیر ایین میدل بیر سیالمت
خانواده ،عملكرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی پایاننامه دکتری مشاوره خانواده دانشواه اصفهانم
صادقی مسعود؛ فاتحیزاده مدریم؛ احمددی احمدد؛ بهرامدی فاطمده و اعتمدادی عدذرا  )6333تددوین مددل
تابآوری خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی مجله روانشناسی خانواده س 6ش 73-11 :6م
صیدی سارویی محمد  )6336رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و تابآوری میان کارکنان دانشگاه
شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشواه آزاد مرودشتم
ظریفی مجتبدی  )6336هنجاریابی پرسشنامه تیابآوری در مییان دانشآمیوزان و دانشیجویان ورزشیكار و
غیرورزشكار شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشواه عالمه طباطباییم
عبدداد پور بهندداز؛ نددوابینژاد شددکوه؛ شددفیعآبادی عبددداو و فلسددفینژاد محمدر ددا  )6337نقددش واسددطهای
کارکردهای خانواده برای تابآوری فردی و باورهای معنوی و دلزدگی زناشویی مجله روشها و میدلهای
روانشناختی س 3ش73-19 :63م
قاسم مر یه و چاری مسعود  )6336تدابآوری روانشدناختی و انویدزش دروندی -بیروندی :نقدش واسدطهای
خودکارآمدی فصلنامه روانشناسی تحولی 16-29 :)33 3م
قرهداغی قهرمانلو آسیه  )6336بررسی رابطه کیفیت زنیدگی و سیبکهای فرزنیدپروری والیدین بیا سیط
تابآوری و عملكرد تحصیلی فرزندان آنان در منطقه  8تهیران ،پایاننامده کارشناسدی ارشدد روانشناسدی
تربیتی دانشواه الزهرام
کشتکاران طاهره  )6311رابطه الووهای ارتباطی خانواده با تابآوری در دانشجویان دانشواه شیراز مجله دانش
و پژوهش در روانشناسی کاربردی73-91 :)33 66 ،م
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م196-193 :61 ش61س
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