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It is necessary to determine family health Indices and Indicators to be integrated
with policy making, priorities, planning, and researches regarding the family unit.
Accordingly, the main question was “what are the indicators and components of
family health according to the Iranian Islamic model” ?The research method was
Narrative Review and a focus group of elites in the field of family were involved
in the study. The statistical population was divided into two groups. One group
that used for content analysis was published books and articles on the family, in
which findings and perspectives on the family were examined, some of which
were Islamic sources. The second group which was used as a focus group, were
family experts, including members of the Family Thought Center of the Iranian
Islamic Model of Progress. The proposed model for the content analysis was used
to analyze the information.
For results, the proposed model was used for content analysis. In this set, the
basics and concepts of family indicators were first used based on the Iranian
Islamic model and then, family indicators of the Islamic Iranian model were
presented. Findings included: Definition of a healthy family; Family indicators in
the format of 3 main indicators and 9 measures (includes: marriage stability,
family strength and dynamics, and family satisfaction) and family indicators in the
format of 6 main components, 32 sub-components, and 120 measures (including:
sustainable marriage, family strengthening, family growth and dynamism, family
destroyers, family social developments, and family support resources). According
to the findings, in order to determine the i indicators and components of family
health, measures such as: discourse, theorizing, measurement and monitoring,
database creation, internal and environmental analysis and it is necessary to
determine the burden of family problems and issues.
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چکيده
تعیین شاخصها و مؤلفههای سالمت خانواده یک ضرورت است تا سیاستتگتااریهتا اولویتت-
بندیها و برنامهریزی های استحکام بخشی نهاد مقدس خانواده و پژوهش و تولید دانتش در ایتن زتو ه

مقاله پژوهشی

یکپارچه شود .بر این اساس سؤال اساسی این پژوهش را میتوان اینگونه مطرح کرد که شتاخصهتا و
مؤلفه های سالمت خانواده مطابق الگوی اسالمی ایرانی کدامند؟ این تحقیق به روش مرور روایتی انجتام
شده و برای تکمیل اطالعات ا گروه متمرکز نخبگان زو ه خانواده استفاده شده استت .اامعته امتاری
این پژوهش دو گروه بود؛ بخشی که برای تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت کتب و مقاالت چتا
شده در مینه خانواده بود که در ان یافتهها و دیدگاههای مربوط به خانواده مورد بررسی قترار گرفتت و
بخشی ا ان منابع اسالمی بود .بخش دوم که به عنوان گتروه متمرکتز استتفاده شتد متخ

تان زتو ه

تاریخ دریافت:
1399/07/13
تاریخ پذیرش:
1400/06/09
صص11-47 :

خانواده ا امله اعضای اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانتی پیشترفت بتود .بترای تجزیته و
تحلیل اطالعات نیز مدل ارائه شده برای تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت .یافتتههتای پتژوهش در
دو بخش مبانی و مفاهیم شاخص های خانواده مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی و شاخصها و مؤلفههتای
خانواده در الگوی اسالمی ایرانی امده است .محورهای فرعی نتایج در محورهای تعریف خانواده ستالم؛
شاخص های خانواده در قالب  3شاخص اصلی و  9سنجه (شامل :پایداری ا دواج استتحکام و پویتایی
خانواده و رضایت ا خانواده)؛ مؤلفههای تعیینکننده سالمت خانواده در قالب  6مؤلفه اصلی  32مؤلفته
فرعتتی و  120ستتنجه (شتتامل :ا دواج پایتتدار استتتحکامبخشتتی ختتانواده رشتتد و پویتتایی ختتانواده
تخریب کنندههای خانواده تحوالت ااتماعی خانواده و منابع زمایتی خانواده) ارائه شده است .به عنوان
نتیجه میتوان گفت که در راستای تعیین شاخصها و مؤلفتههتای ستالمت ختانواده اقتداماتی ا قبیتل:
گفتمانسا ی نظریهپردا ی رصد سنجش و پتایش ایجتاد پایگتاه دادههتا تجزیته و تحلیتل درونتی و
محیطی و تعیین بار مشکالت و مسائل خانواده ال م است.
واژههای کليدی :شاخص؛ اسالمی؛ ا دواج ؛ خانواده ؛ سالمت
DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.1.4

 .1نویسنده مسئول:استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) .تهران ایران
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مقدمه
سالمت

خالنواده وقال

دسنسالد هس سالمت

ددالوده م هنتاالد هدسه سمسالین .)2018 ،دسالن

م

زیوبننی هنتاد سنلم آپنلد  )2017بو وحا وگوش ددوده بد خاه هیگودن م ههنن تأثنو تدگذدسه
چگاوگد سمدبط م سدینس آوهن سد هس آیند تانن ،تدکند عنبنهی  )2017سمتید دعضالنی خالنواده
سد تأتن ،تدومنید م کمک تدکند تن ددوده بد تشکمت زودگد بهیو دنئق آیند تالوی پالنتد م سالن ن
) 2019؛ حنل آوکد ونسنلم باهن تحنط خالنواده رالودیط سد بالودی تشالکمت سمدوالد م دهیمالنعد دز
قبنل :دعیننه ددسوهگد دضطودب م بز کنسی دیجنه تدکند دمسف .)2018
هس سمیکوه نی وظوی رنخص النید بالودی خالنواده سالنلم ذکالو رالد دسال  .تطالنبق سمیکالوه
سد بوهی هس خنواده سنلم قادعد م وق

ن دواطنف الزم سد هدسه بن وننز نی الو چوخالد زوالدگد بالد

طاس کنسآتدی بوخاسه تدراه بودی تغننودت سردی دواطنف الزم مهاه هدسه تدتادونالد هسبالنس
تشکمت بن م گفیگا کنند دلد .)1394
هس سمیکوه سنخینسی خنواده سنلم توز نی بن ،وسلد مضاح هدسه مدلدی ،وسب
هس هنیگن بنالتوی قودس هدسود هس تصمنمگنوی نی تهم وق

بد دوزوالددن

دسنسد هدسود تدتادونالد بالن وننز النی

تیغنو چوخد زودگد تادهد م سنزگنس راود م دز وظو نجنود دعضنی خنواده ود هس م تنند  1م ود
گسسید 2سیند تنناچن.)1398 ،
هس سمیکوه سنسیمد تنمن عملکوه سنلم خنواده تاسط دو نگ تنسیخچد خنواده م وظنم نی
دعیقنهی دعضنی خنواده تانن ،تدراه .خنواده نی سنلم دواطنفپذیوود هس تادههد بالن تشالکمت
تجماعددی دز سمش ن سد بد کنس تدگنوود م قنهس بد تطنبق م سنزگنسی بن رودیط پن آتد م تحال
چوخد زودگد سیند.
تطنبق سمیکوه سینو هس خنواده سنلم دعضنی خنواده عالزتوفال

بالنالید هدسوالد م دز خشالک

ردن دودیند نی تانتلد هس خنواده دهیننب تدمسزود .تطنبق دی ،سمیکوه تانسض ن م کشمک

ن

پذیودید رد هسبنس آن ن گفیگا تدراه دعضن وظودت خاه سد بد صاست رفنف بد یکدیگو بنالنن
تدکنند تننن دحسنسنت م سدینس نی آونن تفنمت مهاه وددسه تننن آوهالن پنالنم النی پنهالنن م تالبهم
1. Enmeshment.
2. Disengaged.
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گلالدوبوگ م گلالدوبوگ

تبنهلد ومدراه واعد سلسلد تودتب دواطالنفپالذیو هس آن حالنکم دسال
.)1398
هس تضنتن ،محننود سمت
راودء 7؛ سعد 1)3؛ زمهن
پنکددتند دس
دس

خنواده هدسدی تبنود هنتعتوی دسال ؛ خلقال
تبیند بو کفای

واس  .2)26خنواده کنوان آسدت

کندد ج  )33 :5م هس وهنی
دسال

تبینالد بالو زمهنال
دصنل

کفای

سمم  .)21خالنواده پنیگالن توبنال

بالو
وسالل

اه  .)71زن م را و مچان لبنسد تودقب یکدیگو هس بودبو آسنب ن سیند بقالو .)187

خنواده زتنندسنز سانهت دخومی دس
سحمالال

دسالال

غندو 8؛ طالاس 21؛ سعالد  .)23خالنواده کالنوان تالاهت م

سمم  .)21زن م رالالا و بالالد طالالاس دطالالوی وقالال

الالنی تکمالالل هدسوالالد وسالالنء 34؛

وهجدلفصنحد ج  )29 :4ددومز .)1394
هس دلگای دسمتد دیودود خنواده پنیدی دصلد م سلال دصلد هنتاد دس  .خالنواده بالد عنالادن
مدحد بنننهی ،سنگ بننی هنتاد دسمتد کنوان سرد م تانلد دوسنن م پشالیادود سالمت
دقیددس م دعیمی تانای کشاس م وظنم دس
هنتاددی خنواده تحاس تقای

سعنی

وظالنم بنیالد تاطالاف بالد دیجالنه

م تحکنم خنواده م کنسکوه نی دصلد آن بو پنید دلگای دسالمتد

خنواده بد عنادن توکز وشا م ومن م توبن
دلگای دسمتد خنواده م تقای

م سم

م سای حوکال

بنلنالدگد

دسالمتد دوزوالد؛ کالنوان آسدتال

بخال ؛ دسدئالد م توسالنم

م تومیج سالبک زوالدگد دسالمتد دیودوالد؛ دیجالنه دضالنی سالنلم م

سمدبط دسالمتد زن م تالوه هس هنتاالد؛ تحالاس قالودس گالودی ،خالنواده هس قالادون ،م تقالوسدت

بوونتد ن سننس

نی دهودید م تمنم وظنتنت آتازرد دو نگد دهیمنعد م دقیصنهی بدمیژ وظنم

تسک ،م رهوسنزی م دز دی ،قبنل بنرد سننس
یکالالد دز تهالالمتالالوی ،تفالالن نم هس حالالاز سالالمت

نی کلد خنواده .)1399/6/13
دز هملالالد سالالمت

خالالنواده تانالالن ،م سالالنج

رنخص ن دس  .رنخص ن بو حسب واع کنسبوه م تانن م تفهام بد هم هسید تقسنم تدراود:

« .1أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ کَمْ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ َوْجٍ کَرِیمٍ» (شعراء « .)7وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ االَرضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِیَ و اَنهَارًا وَ
مِن کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوجَينِ اِثنَينِ یُغشِی الّلَيلَ النَّهَارَ اِنَّ فِی ذلِکَ لَایاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ» (رعد.)3 ،
 « .2الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَُُّنَ مِماا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِترٌَ وَ رِ ٌْ
کَریمٌ» (نور .)26
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 -1رنخص نی وشنوگو  :)Indexوشنوگو ن دوددز النی کمالد م کنفالد تشخصالد سالیند کالد
کلد یک تاضاع سد هس هنتاد وشنن تده نالد .تالادسهی مچالان عمالو دزهمدج بالد عنالادن

مضان

وشنوگو دسیحکنم خنواده تنزدن طمق بد عنادن وشنوگو تشکمت خنواده ین رنخص تاه بالدود بالد
عنادن وشنوگو سمت
مضان

بدود وماود نید دز وشالنوگو ن تحسالاب تالدرالاود .وشالنوگو ن بالودی تقنیسالد

م دفگذدسی بوونتد ن کنسبوه هدسود.

 -2تؤلفد نی تانن،کنند  :)Indicatorتانن،کنند ن مضان

پدید سد بن کنفن

م چگاوگد

هس سطح هنتاد وشنن تده د .هس مدقع تانن،کنند ن علل م عادتلد سیند کالد هس بالومز م وهالاس م
ردت م ضاف یک پدید هخنل
پدید دس

هدسود .هس مدقع تانن،کنند الن والاعد دسزیالنبد دودینالدی دز یالک

نسلاکن .)1985

رنخص وشنوددی عملکوهی دس

م تدتادود بودی دسزینبد پنشود

دسیفنه قودس گنوه هییان  .)2001تاماالً رنخص مدحدی دس
دسدئد تدراه م بُاد کلندی م تحاسی مضان

بوونتالد النی کشالاسی تالاسه

کد بد هم صالاست کمالد م کنفالد

وظنم م عادتل تانن،کنند آن سد وشنن تده د.

رنخص تقالد نی کلد سیند کد عادتل م میژگد نی خوهتوی سد هس هسمن خاه هالنی تالد-
ه ند .رنخص ن دبزدس رننسنید م دسزینبد مضان
تدسمود .هس سدسینی دستقنی سمت
سمزآتدی دس
بنزخاسه بد هس

تاهاه هس تقنیسد بن مضالان

تطلالاب بالد رالمنس

خنواده هس هنتاد وننز بالد دطمعالنت هالنتع صالحنح کالندد م

کد دز طویق تحنسالبد رالنخص الن م تقنیسالد آن بالن دسالینوددسه ن تحلنالل م تفسالنو م
تدآید.

لذد بد تنظاس کن

دثودت تشکمت خنواده بوسسد مضان

هس هنتاالالد تانالالن ،سموالالد تغننالالودت دیجالالنه رالالنخص الالنی سالالمت

تاهاه م سطح سمت

خنواده

خالالنواده م دسالالیفنه دز آن هس

سننس گذدسی م بوونتدسیزی خنواده ضومسی دس .
بننبودی ،تدتادن گف

رنخص ن تاننس نید سیند کد بد طاس تسیقنم ین غنوتسالیقنم سخالدده ن

رودیط م تغننودت سد دوددز گنوی تدکنند .رنخص ن تاننس نید سیند کالد هس طالال زتالنن دتکالنن
سنج

م تقنیسد یک مضان

سد بن دسینوددسه ن مضان

نی تشالنبد م سالنیو هادتالع دالود م تالد-

سنزود .رنخص ن دبزدسی سیند کالد وظالنم دطمعالنتد توبالا بالد سالمت

خالنواده سد بالد دطمعالنت

کنسبوهی تبدیل کوه م رودیط سد بودی تقنیسد نی تخیلف دود م تدآمسود.
14
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دف دز تانن ،رنخص ن کمک بد هسک عملکوه خدتنت سمت
توبا

تانن ،سنالود رنخص نی هدید بو دسالن

خنواده ) تهند دطمعالنت

د الددف خالدتنت سالمت

خالنواده ) م بنزتالنب

تغننودت م هسسید عملکوه آن دس .
عمم بو دی ،رنخص النی سالمت
تشکمت سمت

خالنواده بالد عنالادن تفهالام سالمت

خالنواده هس هم هنبالد

خالنواده تنونالد سضالنی

م دسالیحکنم خالنواده )

خنواده تنوند طمق) م سالمت

تاویف رد دس  .رنخص ن بن تموکز بو دوددز گنوی الو هم والاع تانالنس دیجالنه رالد دوالد .بنالنبودی،
دف دز تانن ،رنخص ن کمک بد هسک عملکوه بوونتد نی تالوتبط بالن خالنواده م تهنالد دطمعالنت
خنواده پنی
هس د من

د ددف م بنزخاسه تغننودت م هسسید عملکوه دس .

سنالود رنخص ن بو دسن

م ضومست تدمی ،رنخص ن م تؤلفد نی سمت

خنواده تدتادن گف

کد دتومز

وظنم نی دطمعنتد هس توسنم ومنی دالد م همسومنی سد بوهی بد هنتاد کمک تدکنند م زتنند الزم
سد بودی تادقن

م بهباه عملکوه دود م تدآمسود دنلنح .)2019

حنصل یک وظنم دطمعنتد تطلاب رنخص ن م تؤلفد نید سالیند کالد الم تالدتادونالد پنیالد م
دسن

تصمنمگنوی م بوونتد سیزی قودس گنووالد م الم عملکوه الن سد تالاسه سالنج

م دسزیالنبد قالودس

ه ند .گوچد رنخص ن سیشد هس هده نی آتنسی هدسود یاند خالاه دبالزدسی سالیند کالد تالدتادونالد
هده نی خنم سد بد دطمعنت تفند تبدیل ومنیند م زتنند سد بودی تقنیسد مضان

نی تخیلف مالادس

کنند ونسیومم م تنسینکنام .)2015
رنخص ن تاهب دسینوددسه ردن هدو

خنواده تدراود .دز دی ،سم تمنم تصمنمگنووالدگنن م

بوونتدسیزدن بد آوهن وننزتندود .بوونتدسیزی بودی سمت خنواده دسزینبد عملکوه گذرید م تقنیسد بن
مضع دالد دسزینبد د ددف بوونتد نی تاساد تقنیسد عملکوه سنزتنن ن م وهنه النی تخیلالف م هس
وهنی

تقنیسد عملکوه هنتاد هس بخ

تالند رنخص نی سمت

سمت

خنواده بن سنیو هادتع هس سطح تلد م بن،دلمللالد

خنواده سد دهیننبونپذیو وماه دس

هس ه د نی دخنو رالن د سرالد رالنخص النی سالمت

کشنمسی م مکنسدن .)2018

سمدوالد م دهیمالنعد بالاه دیالم ساسالنن م

مکنسدن 2010؛ سنکسنن م مکنسدن  .)2007رنخص نی سمت

مضان

ین دودینالد نی حنالنتد

سد دوددز گنوی تدکنند کد بنلقا تیغنو سیند م دستبالن قنبالل تمحظالددی بالن ویالنیج سالمت
بودمت .)2003 ،آوهن وشنوگو نید سیند کد بد طاس تسیقنم مضالان

سالمت

هدسوالد

خالنواده عادتالل م

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

15

شاخصها و مولفه های سالمت خانواده ایرانی

تنزدن پنشود

بد سای خنواده دی سنلمتو سد وشنن تده ند م دطمعنت داسی هنتع م تیانهل سد هس

دی ،بنس دود م تدسنزود مینون کنتپاز م مکنسدن .)2011
دستقنی رنخص نی سمت

خنواده هس و هنتاد تنجو بد بهباه بهو مسی م ددالزدی

دوهی م دهیمنعد تدراه .رنخص نی سالمت
دودیند نی هنسی هس حاز سمت

خالنواده دبالزدس تننسالبد ههال

پالنی

بالنزه د
م

مضالان

خنواده سیند هییان .)2001

رننسنید تننسبتوی ،رالنخص الن م تؤلفالد النی سالمت

خالنواده بالودی تمالنم هادتالع تنالنطق

دو نگ ن م زتنن نی تخیلف هرادس دس  .بننبودی ،تانن ،تاننس نید بالودی دویخالنب رالنخص الن م
تؤلفد نی خنص تدتادود کمککنند بنرد.
بد طاس کلد تاننس نید بودی تانن ،رنخص ن م تؤلفد ن پنشنهنه رد دس  .دی ،تاننس ن عبنستند
دز :تننسب باهن بودی سمت
آتد م هس هسیو
بنید تاهد هدر

خنواده هدری ،دعیبنس م پنینید کنسبوهی بالاهن دطمعالنت بالد هسال

باهن دطمعنت تقنیسددی.
کد یک رنخص خاب کد بد صاست مدضح تاویف تالدرالاه بالودی هادتالع

گاونگان قنبل قبال دس

م بن خط تشد نی تاهاه سالمت

د الددف م بوونتالد الن هس گالذس زتالنن

دوطبنق هدسه .مچنن ،رنخص بنید خنص قنبل دوددز گنوی پنین تایبو مدقعگود کنسبوهی تقومن
بد صودد تبیند بو سند م دخمقد قنبل هسک توتبط بالن د الددف هنتاالد م عملنالنتد بنرالد بالاش م
مکنسدن 2005؛ سندممدل .)2012
مضان

سمت

خنواده تدتادود رنخص تهمد بودی دسزینبد سمت

دالوه م هنتاالد بنرالد .دز
الن م

ساید خنواده نی دیودود هس سدسینی ههنودسنزی م تاسادیالندیگد هس تاالوض دوالادع دسالیو
تحاالت قودس هدسود م تهنهم دو نگد غوب دضمحمل خنواده دیودود سد دف قودس هده دس .
تانن ،رنخص ن م تؤلفد نی سمت

خنواده تبیند بو دو نگ دیودود دسالمتد ضالومستد تهالم

بودی و گاود بوونتدسیزی م تصمنمگنوی بودی دسیحکنم بخشد وهنه خنواده دسال  .د منال

تانالن،

رنخص نی خنواده م دبانه م تؤلفالد النی آن تحققالن ،زیالنهی سد بوتالددوگنالزه تالن کمالد دودتالو دز
تطنلانت بنندیشند.
دغلب تطنلانتد کد هس زتنند رنخص نی سمت

خنواده دوجنم رالد بالد رالکل کمالد بالاه م

بودی کسب آگن د الزم هسبنس رنخص نی خنواده سنلم دیودود دسمتد کندد بالد وظالو ومالدسسالد.
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تفهام رنخص ن م تؤلفد نی سمت
دی ،دسن

خنواده م سنجد نی آن یک وننز دسنسد هس کشاس دس  .بو

تقنلد حنضو هس پد تانن ،دبانه م چهنسچاب تفهاتد رالنخص الن م تؤلفالد النی سالمت

خنواده م بد هوبنل آن تانن ،م دیجنه رنخص نی سمت

خنواده هس دلگای دسمتد دیودود دسال ؛

رنخص نید کد دمالً تن سد دز دسیفنه دز دسینودسه نی غوبد هس سمت
همتنً زتنند الزم سد بودی سرد هدو

خالنواده بالدونالنز تالدسالنزه؛

خنواده تبیند بو دلگای دسمتد دیودود دود م تالدکنالد م سالاتنً

تدتادود عننصو ههننرمالد سد هدرید بنرد.
هس دلگای دسمتد دیودود تاهد بد خنواده تهم م دسنسد دس

چود کالد دمالً هس قالنوان دسنسالد

همهاسی دسمتد دیودن آتد دس « :خنواده مدحد بننالنهی ،هنتاالد م کالنوان دصاللد سرالد م تاالنلد
دوسنن دس

م تاددق عقندتد م آستنود هس تشکنل خنواده  -کد زتنندسنز دصلد حوکال

سرد ینبند دوسنن د
مونیف حکات

 -دصل دسنسد باه م دود م کالوهن دتکنوالنت ههال

تکالنتلد م

ونالل بالد دیال ،تقصالاه دز

دسمتد دس » تقدتد قنوان دسنسالد ج.د.د  .)1358م ونالز «دز آنهالن کالد خالنواده

مدحد بنننهی هنتاد دسمتد دس

مد قادون ،تقوسدت م بوونتدسیزی النی توباطالد بنیالد هس ههال

آسنن کوهن تشکنل خنواده پنسددسی دز قددس

آن م دسیادسی سمدبط خنوادهگد بو پنید حقالاق م

دخمق دسمتد بنرد» دصل ه م قنوان دسنسد ج.د.د .)1358
ثنوننً خنواده هس دیودن دز گذرید تن کنان دز غننی دو نگد دسزرالد م قددسال

بوخالاسهدس بالاه

دس  .وظنم همهالاسی دسالمتد دیالودن دلگالای میالژ م تیفالنمتد دز خالنواده سد دسدئالد هده کالد هدسدی
دسزش ن م دلسفد مهاهی تبیند بو تاود رننسد سیدرننسد م ههننبنند دسمتد دس .
خنواده هس دیودن ود تنهن هس دودیند ههنود ردن تحال عظنمد سد تجوبالد تالدکنالد بلکالد الدف
تهنهمنت دو نگد غوب قودس گودید دس  .تاهد بد دی ،وکید ضومسی دس
وهاس و واع آسنب بو دوه م هنتاد خنواده دس  .وندتندی وسالب
گودی
ای

بد دبیذدل سس

کد دملن ،توکز بالومز م

بالد آینالد همسی دز تانایالنت

ردن بنننن نی خالنواده دیجالنه رالکنف بالن ،مدلالدی ،م دوزوالددن بحالودن

گسیوش دعیننه تجملگودید تغننو دلگا ن م وهنیینً بحودن دسزرد الم عنتالل م الم تالالال

دی ،تحاالت دس  .هس دثو دی ،تغننودت تأثنو تهنهم دو نگد هرم ،حیمد دس
بو دی ،دسن

تدتادن گف

دحمدی .)1383

د ددف تانن ،رنخص ن م تؤلفالد النی خالنواده عبنستنالد دز :تانالن،

آسنب نید کد خنواده هس عصو حنضو بالن آن تادهالد دسال ؛ تانالن ،خال النی هدوشالد تالدیویید م
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دهودید هس حاز خنواده ؛ تانن ،تغننودت م تحاالت تاهاه هس خنواده م تانن ،چالنل

م وننز النی

خنواده هس آیند .

روش
دی ،تحقنق بد سمش تومس سمدیید دوجنم رد م سپ

بودی تکمنل ویالنیج دز گالوم تیموکالزی دز

وخبگنن حاز خنواده دسیفنه رد دس  .تومس سمدیید 1یکد دز دوادع سمش کنفد دسال
تطنلاد یک پدید بو دسن

سمدی

کالد بالودی

نی توتبط بن آن دسیفنه تدراه .تومس سمدیید بودی تاضاعنت

هنتع م تفصل کنسبوه هدسه .دی ،واع تحقنق تطنلانت دملند م دصنل یک حنطد سد خمصد تدکند .دز
وقن قات دی ،سمش هسبوهدری ،تکثالو م تفالنمت الن هس عنالنمی ،پالژم
دوص

بودی دسدئد هدو

النی آکنهتنالک م دیجالنه

م تجوبننت تحقق دس  .هس تومس سمدییالد دوضالند مدحالدی مهالاه والددسه.

تحقق بن دسیفنه دز تجوبننت خاه تدل ن م دوضند نی تاهاه وینجدگنوی کلالد هس حنطالد تالاسه
وظو ونز دسدئد تدکند سهودبد 1392؛ پاتنسا .)2019
هنتاد آتنسی هم گوم باه؛ یک گوم کد بودی تومس وظنمتند م تالومس سمدییالد تالاسه دسالیفنه
قودس گود

کیب م تقنالت چنپ رد هس زتنند خالنواده بالاه کالد هس آن یندیالد الن م هیالدگن النی

توبا بد خنواده تاسه بوسسد قودس گود

کد بخشد دز آن تننبع دسالمتد بالاه .گالوم همم کالد بالد

عنادن گوم تیموکز دسیفنه رد تیخصصنن حاز خنواده دز هملالد دعضالنی دودیشالکد خالنواده
توکز دلگای دسمتد دیودود پنشود

باه کد بهو گنوی دز گوم تیموکز بن دف تکمنل م دصالمح

رنخص ن م تؤلفد ن م دعیبنسسنجد تحیادید آن دوجنم رد.
هس پژم

حنضو تطنلب توتبط بن رنخص ن م تؤلفد نی خنواده سنلم دز تننبع دسیخودج رد.

کلندمدژ نی تاسه هسالیجا عبالنست باهوالد دز« :خالنواده دزهمدج زونرالاید زن رالا و دوزوالد
توبن

وسل عومسد توه توبن

دوزود سنزگنسی م تانسض م سضنی

زونراید م طالمق» .تنالنبع

تاسه هسیجا رنتل کیب م تقنالت باه کد بن بهو گنوی دز تاتاس نی هسیجا رنتلMagiran, :

 )SID, Google Scholarدسالیخودج گوهیالد .تجماعالنً تاالدده 18کیالنب دز  55کیالنب تالوتبط بالن
خنواده م دزهمدج  -دعم دز تألنف هدخلد ین توهمد رد  124تقنلد دز  380تقنلد سوچ رد  -تاسه
1. Narrative Review
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بوسسد قودس گود
سمت

م تمک دویخنب تطنلب دستبن آن بالن رالنخص الن م تؤلفالد النی تانالن،کننالد

خنواده باه دحمدی .)1398 1395
توتبط بد تاضاع خنواده

دلبید ونگفید ومنود بخشد دز کیب م تقنالت تاسه دسیفنه هس پژم

هس دیودن م هس دلگای دسمتد دیودود باه م بد تنظاس بهو گنوی کندد دز تسینددت توتبط بن دلگالای
نی کمن هس حالاز

دسمتد دیودود خنواده دز تننباد چان :دسننه بنالهسید قنوان دسنسد سننس

خنواده م همان )؛ تننبع دسمتد دز هملد قوآن کویم؛ هیالدگن النی هدوشالمنددن دسالمتد دز هملالد
تقنم تاظم س بوی آی دهلل خنتنددی م کیب م تقنالت علمد هس زتنند خنواده دسیفنه رد دحمدی
1395؛ دحمدی م واه د .)1396
پ

دز آن طبقدبندی تبنحث دوجنم رد؛ بد دی ،صاست کد پ

بندی بو دسن

دز دسیخودج تقالد ن وظنم طبقد-

تقالد ن رکل گود  .بودی بوخد دز تادسه دز قبنل تاویف خالنواده م عننصالو آن بالن

 40ت ،دز صنحبنظودن خنواده هس سطح بن،دلمللد تکنتبد رد م پنسخ نی  32ت ،دز آوهن تاسه تحلنل
م بهو بوهدسی قودس گود .
هس توحلد باد دی ،وظنم طبقالدبنالدی هس چنالدی ،وابال

هس دخینالنس  20تال ،دز تیخصصالنن حالاز

خنواده م دعضنی دودیشکد خنواده توکز دلگای دسمتد دیودود پنشالود
آوهن لحنظ گوهید م طبقدبندی تقالد نی دصلد صاست پذیود  .سپ
تقالد نی دوعد م تفن نم هس دی ،وظنم طبقدبندی هنی گود  .پ
حذف رد م یکپنسچدسنزی دوجنم رد م هس وهنی

قالودس گودال

م وظالودت

تحیادی تبنحالث هس قنلالب

دز آن تکودس ن م مپارنود الن

یک طبقدبندی دصلد بد هس

آتد کد هس دهدتالد

بد آن پوهدخید تدراه.
هس دی ،پژم

تیغنو نی پژم شد بد هنی سنج

تاسه تاصنف قودس گود
حنل بودی ددزدی

بو دسن

طبقدبنالدی تقالالد النی پژم شالد

تن دتکنن تحلنل هنتع تمنتد تقالد النی پژم شالد دالود م رالاه .هس عالن،

دعیبنس وینیج دز سمش تسیندسنزی م بنزسسد دودینالد تطنلاالد ثبال

م هسهالدبنالدی

دسیفنه رد.
بودی تجزید م تحلنل دطمعنت دز تدل دسدئد رد بودی تحلنل دسیفنه رد .هس دی ،تجماعد دبیدد
تبنود م تفن نم رنخص نی خنواده تبیند بو دلگای دسمتد دیودود بد هس

آتد م سپ

تسینددت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تاسه دسیفنه آمسه رد کد رنخص نی سمت

خنواده بالو آن تبینالد رالد دسال

م رالنتل تنالنبع

دسمتد دسننه بنالهسید م تننبع علمد م پژم شد دس .
خنواده تاننس ن م میژگد النی زیالو تالاسه تاهالد قالودس گودیالد

هس تدمی ،رنخص نی سمت
دس :
تانسیف کاتن م سمر ،بنرند.

هنتع بنرند م هس عن ،حنل قنبل دوطبنق بن دو نگ هنتاد بنرد.
تبیند بو دلگای دسمتد م دطوت دوسنود بنرند.
قای م ونومتند بنرند .هدسدی راد د قای تایبو قنبل سنج

قنبل تقنیسد م عملالد بالاه م بالد

سمرند قنبل تفسنو م تانن ،بنرند.
هنبد نی تهم م تخیلفد دز سمت

ن م پننتد نی تیقنبل م دهیمالنعد آن سد

خنواده پن رو

بننن کنند.
بد تغننو م تومس زتنن م تفنمت نی دو نگد تننن همان
دانلن

نی تخیلف سمت

طمق) سد پار

خنواده دستقن پنشگنوی نی دملند ثنوایالد م ثنلثنالد م پنشالگنوی دز

ه د.

دستبن یکپنسچددی بن وظنم هنتع وظنست م سمت
قنبلن

تقنیسد سد هسبنس سمت

هنتاد هدرید بنرد.

خنواده هس هادتع م تننطق تخیلف دسدئد ه د.

هنبد نی توتبط م دتکننپذیو وظنم خدتنت سمت
تاننس نید سد بودی بوونتدسیزی م تصمنمگنوی تننسب
تشنسک

گفیمنود کد عنتل بسننس تهمد هس سمت

راه دحمدی .)1398 1395
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یافتهها
-1تعریف خانواده سالم
خنواده سنلم تجماعد دی دس

دز مدلدی ،م دوزوددن تیالق بد م کد بن دزهمدج رکل تدگنالوه

م بودی تأتن ،وننز نی سردی دتنن

هدسوالد .عننصالو دیال ،تاویالف

عبنست دس

م ایال

هس کنالنس الم سالکاو

دز:

 -1خنواده بن دزهمدج رکل تدگنوه :دزهمدج تحکمتوی )،پنمنن عقد) روعد قنواود م عودد
زودگد زونراید دس

کد بو دسن

بد م مدنهدس باه م توبن

آن زن م توه بد یکدیگو تیاهد تدراود تن هس سمدبط هنسالد)

وسل هدرید بنرند دحمالدی  .)1398دزهمدج دودینالدی رالنتل :آتالنهگد

خادسیگنسی دویخنب عقد م عومسد دس  .تهمتوی ،آتنهگد الزم بلاغ هسمد م سمدود قالدست
دزهمدج بد صاست رفنف

دویخنب تاهد م تسئالن پذیوی دس  .خادسیگنسی بد تاننی هسخادس
هس رودیط دتکنن دویخنب دس  .الزتد یک دویخنب تننسب آرننید سالنج
تصمنم گنالوی دسال  .عقالد تشالومعن
عومسد دعمم عماتد دزهمدج دس

م آزدهی هس

کفایال

هدهن بالد دویخالنب م قالنواود سالنخی ،دزهمدج دسال

م تودسالم

دتنتد م دود نود 1394؛ کنتازینن .)1398

 -2خنواده تجماعد دی دز مدلدی ،م دوزوددن تیالق بد م دس  :دزهمدج بالد عنالادن عمنالقتالوی،
تاهد دوسنود آغنز رکلگنوی خنواده دس  .خنواده بن تجماعالددی دز مدلالدی ،م دوزوالددن تکمنالل
تدراه .مهاه وسل نید دز مدلدی ،م وسل نید دز دوزوددن مسا

م گسیوهگد خالنواده سد تانالن،

تدکند .دعضنی خنواده تیالق بد م سالیند .تالالق میژگالد تانالن،کننالد م دحسالن

تالالق عنتالل

تشکنل ه ند خنواده دس .
 -3دف خنواده تأتن ،وننز نی سردی دتنن

م ای

دس  :خنواده سرالد مالدهنوبالد بالودی

دعضن دود م تدسنزه .سرد هسمنود عالنطفد رالننخید عقموالد دهیمالنعد م تانالای هس خالنواده
تانن ،تدراه .ههننبنند وگوش ن سبک زودگد بصالنوت ایال
گودید م بد عملکوه تبدیل تدراه .ای
 -4تاهت م سحم
تاهت م سحم

رنکلد م رخصن

م بنمس الن هس خالنواده رالکل

آهتد م دتنن

الزتد سرد دمس .

تسهنلگو خنواده دس  :میژگالد یالک خالنواده سالنلم م تطلالاب مهالاه

هس آن دس  .تاهت م سحم

هس خنواده تجلد صفنت خددمودی دس  .تالاهت
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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یاند مهاه حمنی
دس

وام

دوسجنم تالق م پناود .سحم

رابنود م بنوکدپاس .)1395

 -5خنواده تحل سکاو
آسدت
دتنن

بد تاننی سپنسگزدسی قالدسهدود بخشالندگد م

تاهب سدع دسیو

دس  :سکاو

دمج آسدت

مود بالن دحسالن

کنتالل دتننال

دسال .

ن م وگودود ن سرد دتند تاکل م تجدید قاد م رکادنید دسالیادده ن م

تاهب سرد عنطفد م نجنود م وهاس م بومز دطوت آهتد تدراه.

-2شاخصهای سالمت خانواده
رنخص :رنخص خنواده ومنید دی دس

کد بودی تانن ،مضالان

خالنواده م دسزیالنبد آن تالاسه

دسیفنه قودس تد گنوه .کنسبوه رنخص خنواده هس تانن ،مضع تاهالاه خالنواده پالنی

خالنواده هس

طال زتنن تقنیسد مضان خنواده هس هادتع تخیلف تدمی ،بوونتد نی تحکنم خنواده م سنج
دثوبخشد آوهن تدبنرد .تانن ،رنخص نی خنواده م پنی

رنخص ن بد صاست همس دی م سالنالود

دودیند تحاالت م دثوبخشد بوونتد ن سد وشنن تده د.
تانن ،رنخص ن تدتادود بوونتدسیزی النی تلالد م تحلالد هس زتننالد خالنواده سد دوسالجنم بخشالد.
خنواده بن خاه بن گذرید بن آیند بن د ددف بن مضع تطلاب م بن

مچنن ،دتکنن تقنی سد مضان

خنواده هادتع هیگو دود م تدراه م سصد م آیند وگنسی هس خنواده تدتادود مضان
هس آیند تانن ،کند .بو دسن

خنواده سد

آن تدتادن تشکمت م بحودن نی خنواده سد پن بنند کوه م بالودی

دقددتنت پنشگنودود بوونتدسیزی وماه دحمدی .)1395
رنخص خنواده رنتل پنیددسی دزهمدج دسیحکنم م پاینید خنواده م سضنی

دز خنواده دس

کد بد مود سنجد نی آن هس هدمل ذیل آتد دس :
هدمل  .1رنخص نی سمت
شاخص

خنواده
سنجه
 -1وضعیت ا دواج و طالٌ

پایداری ا دواج

 -2سن ا دواج
 -3عمر ا دواج
 -4منابع زمایتی خانواده

استحکام و پویایی خانواده
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 -5م ونیت و امنیت خانواده

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

سنجه

شاخص

 -6رشد و تربیت فر ندان
 -7رضایت ا صمیمیت روابط
رضایت خانواده

 -8رضایت ا روابط انسی با همسر
 -9رضایت ا مدیریت خانواده

پنیددسی دزهمدج :دزهمدج بن تاهد هدئمد زمهن ،بد یکدیگو رکل تالدگنالوه .بنالنبودی ،پنیالددسی
دزهمدج رنخص تهمد بودی تانن ،م سنج
پنیددسی دزهمدج بن وشنوگو نی مضان
دس  .مضان
وسب

سمت

خالنواده دسال

دزهمدج م طمق س ،دزهمدج م عمو دزهمدج قنبالل سالنج

دزهمدج م طمق دز طویق تانن ،تادده دزهمدج وسب
تیأ لن ،م وسب

بد همان

حالنتمد م مکالنسدن .)1395

طمق بد دزهمدج قنبل سنج

س ،دزهمدج م طمق بو حسب وسب

بد همان

تجوه ن تادده طمق

دس .

ددوده تجوه هس سال ،دزهمدج تنالنوگن ،سال ،دملالن ،دزهمدج

تننوگن ،س ،دملن ،طمق تادده دزهمدج هس طال س ،م تادده طمق هس طال س ،تحنسبد تالدرالاه.
عمالالو دزهمدج بالالو دسالالن
همان

تیاسالالط پنیالالددسی دزهمدج هس کالالل همانال

تیاسالالط پنیالالددسی دزهمدج هس

تیأ ل تیاسط عمو دزهمدج بد تفکنک دزهمدج دمل م تیاسط عمو دزهمدج هس دزهمدج النی

تجده تحنسبد تدراه .دسیفنه دز عمو دزهمدج بد عنادن رنخص کلالد پنیالددسی دزهمدج تننسالبتالو
بنوکد پاس م مکنسدن .)1390

دس

دسیحکنم م پاینید خالنواده  :خالنواده تسالیحکم تشالکمت م دشالنس ن سد تالدیوی
تادقن

تالدکنالد؛ بالن

دز بحودن ن عباس تد کند؛ مالادس هدسدی سرالد م پایالنید دسال  .خالنواده تسالیحکم هچالنس

سکاه م ددال م زمدل ومدراه .خنواده بد طاس تسیمو وننزتند حمنی
تننبع حمنیید دتنن

م سرد خنواده هالل

دس  .دسالیحکنم خالنواده بالو

هدسه.

تننبع حمنیید رنتل خاه زمهن ،م دوزوددن خنواده پدسی دقادم همسینن م آرالننینن قالادون،
خدتنت دهیمنعد م دسزش نی دو نگد دس  .و قدس تننبع حمنیید قایتو بنرد دسیحکنم خنواده
بنشیو تضمن ،تد راه .مچنن ،تصاون
دسنسدتو دس

حنتمد م مکنسدن .)1395

الزتد تصاون
مچنن ،تصاون

خنواده هس بودبو تحالاالت دهیمالنعد م بالن،دلمللالد تهالم م

خنواده مهاه تانهل بن ،دسیحکنم م دواطنفپالذیوی توز النی خالنواده دسال .
خنواده رنتل آتنهگد خنواده بودی تادههد بدمن آسنب م گذس دز بحالودن النی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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هسمود تنوند تقنطع دسیحنلد دی) م بنومود تشکمت دهیمنعد م تهنهم دو نگالد) دسال  .مچنالن،
خنواده وننزتند تغننودت تیانهل بن حفظ سنخینس م عملکوه تطلالاب) هس بودبالو تحالاالت دهیمالنعد
دس

دحمدی  .)1399دز سای هیگالو دوزوالدآمسی م توبنال

مسوی تالن مدلالدیند م مدلالدیند بالزسگ دسال
خنوادهگد سد ثموبخ
بن توبن

تدکند م دحسن

دوزوالددن م وادهگالنن کالد تاسالاد دز

بالد خالنواده حنالنت م پایالنید تالدبخشالد؛ زوالدگد

تالق م ای

سد گسیوش تده د.

و دوزود پخیگالد م تکنتالل بنشالیوی هس مدلالدی ،دیجالنه تالدرالاه .بالن ددالزدی
سمدود م پاینید خنواده بنشالیو تالدرالاه؛ توبنال

دوزوددن دتنن

تاالدده

وسالل خالنواده تنوالدگنس م هدئمالد

تدگوهه م وننز بقن هس مدلدی ،سدع تدراه سحنمد م مکنسدن .)1398
سضنی

دز خنواده  :سضنی

خنواده  .تنزدن سضنی
تنزدن سضنی
تحاسی سضنی
دحسن

دز خنواده عبنست دس

هس گسیو زتنود ود یک تقطع زتنود خنص) قنبالل تحلنالل دسال  .بنالنبودی،

هس همس نی زتنود سنجند تدراه .دبانه سضالنی
دز خالنواده عبنستنالد دز :سضالنی

دز صالمنمن

دز خالنواده تیاالده دسال  .تالادسه
سمدبالط مهالاه تالاهت م سحمال

تالق مدلد م محسد دحیودم تیقنبل دبودز عمقالد رالفندن

مدیگو م دقددن تشنهو بن ،دعضن)؛ سضنی
مسو سضنی
وهنی

دز تنزدن خشناهی دوه وسب

سضالنی

دز کمن

بالد دزهمدج م

م کنفن

دز تالدیوی

دز سمدبط هنسد بن مسو دسضنی وننز نی هنسالد بالن

سمدبط هنسد دوحصنس سمدبط هنسد هس دستبن بالن مسالو) م هس

خالنواده سضالنی

خنواده تقسنم مونیف دیفنی وق

سمدبالط عشالق م عمقالد بالد

ن سعنی

دز تالدیوی

تالنلد م دقیصالنهی تصالمنمگنالوی هس

سلسلد تودتب م دحسن

تاهد) دحمدی .)1395

-3مؤلفههای سالمت خانواده
تؤلفد نی سمت

خنواده تیغنو نید سیند کد عنتل سمتید خالنواده دوالد؛ مهالاه م گسالیوش

آوهن بد تحکنم خنواده تنجو تدراه م قنبالل سرالد بوونتالدسیالزی م دهالود سالیند .کالنسبوه تؤلفالددی
سمت

خنواده عبنستند دز :تانن ،وقن قات م ضاف خنواده ؛ آسنبرننسالد خالنواده ؛ تالدمی ،م

دهودی بوونتد نی تحکنم خنواده ؛ سنج
خنواده .
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والاع چگالاوگد م دباالنه دثوبخشالد بوونتالد النی تحکالنم

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

بننبودی ،تانن ،م دسیفنه دز تؤلفد نی خنواده کمک تدکنالد تالن آسالنب النی خالنواده رالننخید
راه عادتل آسنب زد تالام گوهه م دملای
دسن

تشکمت دز وظو دودمدود م ردت آن تانالن ،رالاه .بالو

آسنبرننسد خنواده تدتادن دملای

آن ن م ونز بو دسن

تطنلانت آیند وگنسی م مضان

وقشد سد تبدأ تقصد دودیند سوع
حوک

ن سد بودی و زتنن م تکنود رننسنید کوه م بو دسن

حوک

تشخص تدسنزه .وقشد سد خنواده پاینس

ینبد دحمدی  .)1398تؤلفد نی سمت

تطلاب وقشد سد سد تدمی ،کوه.
بوونتد نی خنواده تحالاس سد مالود بالن گالنم النی
رودیط زتنن م تکالنن تاسالاد تالد-

م بو دسن

خنواده هس سد عوصد دالوهی خالنوادهگد م دهیمالنعد 6

تؤلفد دصلد م  32تؤلفد دوعد م  120سنجد بد روح ذیل آتد دس .
هدمل .2تؤلفد نی سمت
مؤلفه

مؤلفه فرعی

خنواده
سنجه

اصلی
 -1استحکام خانواده

نبود مشااره طالٌ اعتیاد بیماری مزمن تکوالدی ا دواج مجدد

اصلی

خیانت چندهمسری و خودکشی

عوامل

-2پاکدامنی

زیا و عفاف (بکارت و نداشتن رابطه انسی قبل ا ا دواج)

ا دواج

-3نداشتن رفتارهای

رفتارهای پرخطر انسی اعتیاد بزهکاری خشونت)

پایدار

پرخطر
-4استقالل و

استقالل روانی تعهد خودباوری

مسئولیتپایری
-5اشتغال

داشتن مهارت شغلی داشتن شغل و درامد مدیریت مالی

-6ا دواج به موقع

سن ا دواج نیا به ا دواج علت و انگیزه ا دواج

-7انتخاب مناسب

اراده در انتخاب شناخت و پایرش همدیگر کفویت

-8شکلگیری

تحول به تأهل تنظیم روابط با خانواده پدری و دیگران سا گاری دوتایی

استحکام-

وایت

بخشی

-9داشتن مهارتهای

صبر توکل گاشت ازترام قدردانی زل تعارض تعامل صداقت

خانواده

ندگی

شفافیت

 -10مدیریت خانواده

مدیریت مالی ت میمگیری رعایت سلسله مراتب تقسیم وظایف ایفای
نقشهای فطری

-11استحکامبخشی

تعیین استحکامبخشی و شفافیت مر های درون و بیرون خانواده
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مؤلفه

مؤلفه فرعی

سنجه

اصلی
مر ها
-12سا گاری و تعهد

پایرش وفاداری مراقبت همراهی زمایت تواه به نیا ها رعایت
زقوٌ محبت و صمیمیت

-13باورهای دینی و

ماهبی بودن نداشتن تعارض ماهبی بین واین و خانوادهها

معنوی
رشد و

-14ارتقا به والدینی

فر نداوری تربیت فر ند والدینی و والدینی بزرگ

پویایی

-15تربیت فر ندان

روشهای تربیتی هماهنگی در تربیت فر ندان

خانواده

-16سالمندی در

سا گاری با دوره با نشستگی تنظیم مجدد برنامه ندگی بودن با خانواده

خانواده
-17خیانت ناشویی

خیانت عاطفی انسی تعداد شرکای انسی

-18چندهمسری

اشکار یا پنهان تعداد همسر موقت یا دائمی بودن رایج یا غیررایج بودن
در فرهنگ

عوامل

-19خشونت و

تخریب

تجاو

خانواده

-20اعتیاد

اعتیاد واین اعتیاد فر ندان

-21بیکاری

ناتوانی شغلی نداشتن شغل ا دست دادن شغل

-22بیماری

بیماری مزمن اسمی و روانی معلولیت

 -23فقدان

مرگ همسر مرگ فر ند

-24مهاارت

رنج دوری ارازت ار شی ا دست دادن منابع زمایتی

-25رفتار ضد

قتل خشونت بزهکاری و ندانی شدن

خشونت علیه همسر یا فر ندان سوءاستفاده تجاو

ااتماعی

26

-26خودکشی

افکار خودکشی اقدام به خودکشی

نقش

-27تهاام نظام سلطه

تهاام فرهنگی نگرشهای فمینیستی

تحوالت

و ثروت

ااتماعی

-28اشتغال و استقالل

بر

نان

خانواده

-29افت اخالٌ و

سال هفدهم | شماره شصتم | پاییز 1401

تح یالت عالی اشتغال استقالل اقت ادی
عدم رعایت زدود و ار شها محرم و نامحرم

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

مؤلفه

سنجه

مؤلفه فرعی

اصلی
ار شها
-30ظهور گفتمان-

مفاهیم و واژههای مخرب در راستای اهداف تهاام فرهنگی و مخرب

های مخرب

خانواده

منابع

-31زمایت ااتماعی

زمایت خانواده اصلی اقوام و اامعه

زمایتی

-32زمایت زاکمیتی

قوانین زکومتی خانواده محور ایجاد اشتغال و مسکن

خانواده

-33زمایت

مشاوره ا دواج غنیسا ی ا دواج مشاوره زل تعارض و بحران

تخ

استاندارد بودن و دسترسی به خدمات

ی

دلف) دزهمدج پنیددس :خنواده بد چند هلنل سنگ زیوبننی هنتاد دس  :خنواده دز وظو همانیالد
م زتنود دودگنوتوی ،وهنه دس ؛ توکز توبن

آهتد م کنواود دس

هس آن سقم تدخالاسه م خالنواد ه تحنطالد تقالد

کد سووار

هونن م آخوت دالوه

م تحلالد بالودی سالکان م آسدتال

دسال

دیحالد

آریننود م دحمدی 1383؛ .)1378
دسن

حسننخنود ونینند  .)1389باضالد عادتالل

پنیددسی دزهمدج دویخنب تننسب مسو دس

پنیددسی دزهمدج عبنستند دز:
-1دسیحکنم خنواده پدسی :بودی دزهمدج پنیددس الزم دس

خنواده نی پدسی ونز دز دسالیحکنم

الزم بوخاسهدس بنرالند تظالن وی  .)1391چگالاوگد خالنواده پالدسی تالأثنو تسالیقنم هس چگالاوگد
زودگد آیند زمهن ،هدسه دعزدزی  .)1387تطنبق دلگای «دویقالنل بالن ،وساللد» زمهالن ،دلگا النی
سدینسی دز قبنل :رنا تاالنتمت دوزوالدپومسی عشالق مسزیالدن تالدیوی
تودتب تانسض حل تانسض تشنهو دنزیکد خننوال

تصالمنمگنالوی سلساللد

م طالمق سد دز خالنواده خالاه دلگالابوهدسی

تدکنند گلدوبوگ م گلدوبوگ .)1398
-2پنکددتند :ددوده پنکددت ،کسنود سیند کد سمدبط هنسد سد صالودنً هس قنلالب دزهمدج تاویالف
تدکنند .عفنف م پنکددتند بنعث ددزدی
کن

دعیمنه بالد وفال

م کالن

بالددعیمالنهی تنالنن زمهالن ،م

خطو طمق تدراه.
-3وددری ،سدینس نی پوخطو :سدینس نی پوخطو بد تجماعد سدینس النید دز قبنالل :تصالوف دلکالل

تصوف تاده تجنمز خشاو

خاهکشد م هگوکشد گفید تالدرالاه .سدینس النی پوخطالو کنفنال
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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زودگد سد کن

هده م دزهمدج سد تهدید م هس تاوض خطو قودس تده الد سضالنزده م مکالنسدن

 .)1394ددزدی

خنوگد دز

ووخ توگ م تنو رناع بنمنسی نی دیدز م عفاود سقط هنن ،خشاو

پننتد نی سدینس نی پوخطو دس  .دسلاسکد 2004؛ سلنمنودونن م مکنسدن .)1384
 -4دسیقمل م تسئالن پذیوی :هدری ،دسالیقمل سمدوالد بالودی تصالمنمگنالوی م دویخالنب مسالو
ضومسی دس  .دسیقمل سمدوالد تاهالب تسالئالن پالذیوی تالدرالاه .الو هم دینهالن دز عننصالو دصاللد
آتنهگد بودی دزهمدج سیند .مچنالن ،تاهالد بالد سمدبالط زونرالاید حنالنت تالدبخشالد .تنالزدن تاهالد
زمهن ،یکد دز تهمتوی ،عادتل تأثنوگذدس بو پنیددسی دزهمدج دس

دحمدی .)2008

 -5دریغنل :دریغنل وشنود دی دز بلالاغ م بزسگسالنلد م بالنسزتوی ،رالنخص آتالنهگد بالودی دزهمدج
دس  .هس دزهمدج تادسهی دز قبنل :واع رغل هنیگن رالغلد تنالزدن دتننال
دووژی تاسه وننز رنف

نی کنسی تأتاسی

م تزدینی رغل رنا تدیوی

نی رغلد دوص

رالغلد تالدت زتالنن م

نی رغلد تنزدن حقاق م هسآتد

زیند ن م دریغنل زن م تسنئل توتبط بن آن د من

-6دزهمدج بالالد تاقالالع :دزهمدج زمهس

هدسه.

تالالدتادوالالد تاهالالب والالنپخیگد هس تاالالنتمت عالالدم حالالل

تانسضنت ونسضنیید م هس وهنی

عدم دسیحکنم م پنیددسی دزهمدج راه .دز سالای هیگالو تالأخنو هس

دزهمدج تدتادود تاهب دز هس

نی دزهمدج تننسب دز بن ،سدی ،رنهدبد دنصلد سند

سدی ،دوص

زینه بن دوزوددن ین عدم هسک تیقنبل هس آیند م تشکمت توبا بد بچدهدس ردن راه.
 -7دویخنب تننسب :الزتد دویخنب تننسب مهالاه دسده م آزدهی هس دویخالنب دسال
دویخنب سد خاه بو عهد گنوود .آوچد د من

تسئالن

تالن زمهالن،

هدسه وباهن دلزدم م دهبنس هس دویخالنب دسال .

دزهمدج دهبنسی تاضالل ههالنود م بنشالیو تاطالاف بالد زوالنن دسال  .دزهمدج النی دهبالنسی دحیمالنل
سدینس نی پوخطو دز قبنل :هالددید طالمق خشالاو
ددزدی

خاهکشالد مسوکشالد دالودس م خننوال

سد

تده د رنخد  .)1382دویخنب تننسب بو دصل مسالنن مسالوی کفایال ) تبینالد دسال

دیحد م دحمدی .)1383
ب) دسیحکنمبخشد خنواده  :خنواده تسیحکم هس بودبو تشکمت م دشنس ن تقنمت
تادقن

دز بحودن ن تدگذسه .هس مدقع خنواده دی کد دسالیحکنم هدسه هچالنس سکالاه ددالال م زمدل

ومدراه.
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خنواده عبنستند دز:

تهمتوی ،تؤلفد نی دسیحکنمبخ

تحال بد تأ ل تنظنم سمدبالط بالن خالنواده

 -1رکلگنوی زمهن  :الزتد رکلگنوی زمهن

پدسی م دقادم م همسینن حل تانسضنت همس ونتزهی تن عومسد م کن

دخیمف تننن خنواده الن

دس  .سنزگنسی بد خاهی خاه دیجنه ومدراه م زمهن ،بنید بودی ونل بد سنزگنسی تمش کننالد م
تکنلنفد مچالان بالومنسالنزی تیقنبالل کسالب دسالیقمل م تمالنیز بوقالودسی دلگا النی تالودمه دی م
آتنهگد بودی دوزودآمسی سد هوبنل کنند دیحد م دحمدی .)1383
 -2کسب تهنست نی زودگد :تجماعددی دز تادونید ن هدو
دوسنن سد قنهس تدسنزه تن بن تاقان
سمدبط خاه دحسن

دتنن

ن وگالوش الن م سدینس النید کالد

نی زودگد سنزگنسی پندد کنالد بالن هیگالودن زوالدگد کنالد هس

ومنید م بد زودگد عمقد پندد کند.

تحاس نی تهنست نی زودگد عبنستند دز :تصمنمگنوی م حل تسألد تفکو خمق تهنست نی
دستبنطد مدلد هوأتتندی تدیوی
زودگد سنلم سنزتنن بهددر
 -3تالدیوی

نجنونت م دسالیو

خاهرننسالد هدرالی ،الدف م رالنا

ههنود .)2020

خالالنواده  :تالالدیوی

خالنواده رالالنتل :تالالدیوی

دسالیو

الالن تانسضالالنت نجنوالالنت

تصمنمگنوی ن بوونتد ن سمدبالط م دستبنطالنت تالنلد م دقیصالنهی م دمقالنت دودغال
تدیوی

خنواده دس

دثوبخ

چنسچاب تدیوی
توه قادمبخ

تدراه مونیف م عملکوه ن دوجنم تالد-

کد سلسلد تودتب سعنی

راه تشکمت حل تدرالاه وظالنست تودقبال
خنواده تبیند بو دی ،دس

دسال  .هس سالنید

م کنیالول تنالنن دعضالنی خالنواده دوجالنم تالدرالاه.
کد زن تحاس خنواده «دهدس هدخلد توبن

دوزوالد» م

خنواده « 1تأتن ،م تودقب » دس .

-4دسیحکنمبخشد توز نی خنواده  :توز نی یک سنسیم تاالن ،تالدکنالد چالد کسالد م چگاوالد
عضای دز دی ،سنسیم دس

تنناچن .)1398 ،توزبندی واعد حد دنصل حنئل م حدمه دس

کالد

خنواده سد دز تحنط دطودف آن تجزد تالدسالنزه م تانالن ،تالدکنالد چالد کسالد خالاهی م چالد کسالد
غنوخاهی دس
عملکوه ین وق

گلدوبوگ م گلدوبوگ  .)1398توزبندی هس خنواده منن «حنن» م «حویم» دس .
توز حودس

دز سمت

خنواده دس .

 .1الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ.
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 -5سنزگنسی م تاهد :سنزگنسی پنید دسیحکنم دزهمدج دس  .زمهن ،سنزگنس زن م را و نید
سیند کد تاددق زینهی بن م هدسود دز واع م سطح سمدبطشالنن سدضالددوالد والاع م کنفنال
دمقنت م بن م باهن بودیشنن لذتبخ

دس

م تدیوی

خابد هس زتنند مق

گالذسدن

م تسنئل تنلد هدسوالد

نولو م گنچاز  .)2005مچنن ،تاهد زونراید قایتالوی ،م پنیالددستوی ،عنتالل پالن بننالدکننالد
کنفن

م ثبنت سدبطد زونراید دس

دحمدی .)2008

-6بنمس نی هیند م تانای :تذ ب م تانای

دسزش النی حالنکم بالو خالنواده چالان :هنیگالن

خنواده دلسفد دزهمدج حقاق مسو م دوزوددن قادعالد م دلگا النی تاالنتلد وگالوش بالد دزهمدج م
طمق دویظنسدت وق

ن مونیف رنا بوخاسه بن تشکمت سد تانن ،تدکند .بنمس نی تانای الم

بو چگاوگد رکلگنالوی دستبالن م الم بالو تالددمم آن دثالو هدسوالد بالنوکدپالاس م مکالنسدن 1396؛
پنسگنتن

.)2002

دزهمدج دتوی تقد

م دلهد تدبنرد؛ خنواده عنتالل آسدتال

بهیوی ،بنن 2م تاهب وزمل سحم

خددمود 3دس

تحبال

م سحمال

1

سمم )21 :م

تجلسد .)1385

ج) سرد م پاینید خنواده  :خنواده مچان تاهاه زود دی سرالد تالدکنالد م دز تودحلالد تالد-
گذسه .و یک دز دی ،تودحل دسیوسد سد بو خنواده مدسه تدکند .دی ،دسیو

ن تغننودتد سد دیجنب

تدکند کد الزتد تحال هس آن توحلد دس  .دی ،تودحل سد تقنطع بحودود ین چوخد نی خنواده تد-
گایند .هس صاستد کد خنواده پاینید م سرد وددرید بنرد مچان آب سدکد هچالنس آسالنب تالد-
راه .عمد توی ،تادسه تحال خنواده عبنستند دز:
 -1دستقن بد هنیگن مدلدیند :بن بد هونن آتدن دوسزوددن زمهن ،بد توتبد مدلدیند دستقن پنالدد تالد-
کنند م وق

ن م مونیف دودتوی سد بو عهد تدگنوود .مدلالدی ،رالدن خالنواده سد دودتالو دز وسالل الن

تاساد تد ه د .هدری ،دوزود یکنادخید م ثبنت سد دز زودگد زمهن ،خنسج کوه م آوهالن سد پایالن م
دانلتو تدسنزه.

 .1و مِن آیاته ان خَلق لکم مِن اَنفسکُم ازواجاً لِتسکنوا الیها و جَعل بَینکم مَودّة و رحمه ان فی ذلک آیات لِقوم یَتفکرون.
 .2ما بَنی فِی االِسالم بناء اح الی اهل مِن التَزویج.
 .3یُفتحُ ابوابُ السََّماءِ بالرََّحمه فی اربع مَواضِع :عِند نُزُول المَطر ،و عِند نَظر الولد فی وجه الوالدین و عِندَ فَتحِ بابِ الکَعبه و عند َد
الِنکاح.
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-2توبنالال
رخصن

دوزوالالددن :خالالنواده دملالالن ،م دسنسالالدتالالوی ،کالالنوان توبنالال

م مدلالالدی ،تامالالنسدن

دسالال

دوزوددن سیند .وگوش نی دسنسد واع ههننبنند عنهدت سدینسی آستنن ن آسزم الن م

د ددف زودگد دسزش نی بنننهی ،ایال
چگاوگد دبودز م تدیوی

وحالا تانتالل م سالنزگنسی بالن تحالنط رالنا زوالدگد

نجنود واع هلبسیگد ن دلگا نی دستبنطد رنا تفکالو رالنا سدیالنس م

عمل هس خنواده رکل تدگنوه .مچنن ،مدلدی ،بن توبن

و دوزود یک همس خاهرنن م توبنال

تدراود م بد پخیگد م تکنتل تدسسند.
-3تجوبد سنلمندی :پنو ردن یک تجوبد رخصد م دهیمنعد دس

م دی ،تدتادود بودی عالد دی

خارحنل کنند م بودی عد دی هیگو غمدوگنز م کسنل آمس بنرد .دی ،دتو کنتمً بد سالبک زوالدگد
دوهی دو نگ خنواده م هنتاددی کد دوه هس آن زودگد تدکند مدبسید دسال  .زوالدگد هس کنالنس
خنواده دستقن بد هنیگن مدلدیند بزسگ م باهن هس کننس وا ن عنتلد بودی سمت

خالنواده دسال

سحنمد م مکنسدن .)1398
ه) عادتل تخویب خنواده  :تمک ،دس
تادهد راود .دخیمل هس سنخ

خنواده هس دودیند گذس دز تودحل بن دسیو

ن م تادواد

دخیمل هس عملکوه خنواده دخیمل سرالدی خالنواده دخالیمل هس

زیو تنظاتد ن م سنخینس قدست م دخیمل هس سنسیم حمنیید خنواده زتنند نی دوحالودف م تخویالب
سد بودی خنواده دود م تدسنزه .تهمتوی ،عادتل دیجنه آسنب م تخویب هس خنواده عبنستند دز:
-1خننو

زونراید :خننو

سمدبط آومی ،لم

زونراید رنتل دبالودز م هسیندال

صالمنمن

عالنطفد پاسوالاگوددد

دنزیکد وادزش م بوقودسی سدبطد هنسد خنسج دز سمدبط زن م را وی دس .

سید تمنم دی ،تادسه وقضِ سدینسی آرکنس ضمند یالن پنهالنود تاهالد تالنبن ،زن م رالا و دسال .
خننو

زونراید عنتالل دصاللد هس تهدیالد م تخویالب سدبطالد زونرالاید دسال

دحمالدی م هنمیالدی

.)1393
 -2چند مسوی :چند مسوی مضانید دس

کد هس آن توه بد طاس مزتنن بن

دز یک مسو

هدسه .عوف هنتاد دیودن چند مسوی سد وپذیودید دس  .مهاه منن عدم پذیوش دهیمنعد دس

کد

تاهب دوجنم تخفننود آن رد دس  .پدید چند مسوی بو سنخینس خنواده دثو تد گذدسه .زوالنن هس
دزهمدج نی چند مسوی تاسط مسو م ین زونن هیگو مسورنن تاسه خشاو

م ساءدسیفنه قالودس

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدگنوود آلکودوای  .)2012یکد دز عادتل تهالم تخویالب خالنواده مهالاه چنالد مسالوی دسال
دحمدی م مکنسدن .)1390
م تجنمز :خشاو

-3خشاو

خنوگد عبنست دس

دز و واع سدینس خش ،م مدبسید بالد هنسالن

کالالد تنجالالو بالالد آسالالنب هسالالمد هنسالالد م سمدوالالد رالالد م دالالوه دز آن سوالالج ببالالوه سالالنزتنن بهددرال
ههنود  .) 2020بن تاهد بد بوخاسه قنواود بن تجنمز م خشاو

هس خنود دکنان تیجنمزدن م مسالودن

خش ،دغلب زوددود ین بد طاس دهبنسی هستنن تدراود دلسبوگ م مکنسدن  .)2005خشالاو
میژ خشاو

بالد

دنزیکد تنجو بد آسنب بو خنواده خاهکشد مسوکشد م طمق تدراه.

 -4دعیننه :مدبسیگد بد تاده م سدینس نی دعینالنهی بسالننس رالنیع سالیند م مالن ،تاضالاع زوالگ
عماتد هادتع دس

خطوی بودی سمت
هس خنواده عبنست دس
دقیصنهی خشاو

دز :غفل

زیلبوت ،م مکنسدن  .)2018دثودت م پننتالد نی دعینالنه

دز خالنواده دز هسال

هدهن صالمنمن

م قیل ونسنزگنسی هددید م طمق توک زمهس

بالددعیمالنهی تشالکمت
خنود دز سای دوزوددن دودس

دز خنود سدینس نی ضد دهیمنعد دوزوددن م دخیمل هس سنخینس خنواده .
-5بنکنسی :بنکنسی را و دصلدتوی ،عنتل ون نجنسی نی دهیمنعد دس
سمی خنواده تأثنو تخوب بو هنی تدگذدسه .بنکنسی بنعث بومز تن
آسدت

کد بد صاست تسیقنم

هس خنواده م بو م خالاسهن

تدراه؛ تشکمت دقیصنهی م دشنس تنلد مدسه بو خالنواده دخالیمف وظالو تنالنن زمج الن سد

تشدید کوه م هنیگن توه هس خنواده سد تنزل تده د؛ تادزن قدست هس خنواده سد دز بن ،تدبوه م
هس وینجد توه ومدتادود دلگای تننسبد بودی دوزوددن بنرد.
 -6بنمنسی :بنمنسی تزت ،بنمنسی نید سیند کد سخ
سنزتنن بهددر

هستنن تدراود ین ذدتنً بلندتدت سیند

ههالنود  .)2020رالودیط هرالادس وگهالددسی م تودقبال

آسنبپذیوی دعضنی خنواده م تودقبن ،بنمنس تدراه .خنواده تمک ،دس
دوساهگد راه .تودقب

دز بنمالنسدن تالزت ،سالبب
دز دیال ،مضالان

هچالنس

دز بنمنسدن تزت ،هسمد م صابدلامج وننزتند صبو بوهبنسی تادن بنالی

هسمد م سمدود م تهنست ن دس .
هس تجماع بنمنسی تزت ،تدتادود سنخینس م عملکوه خنواده سد تح تأثنو قودس ه د وق

ن سد

عاض کند خسیگد سمدود دیجنه ومنید خنواده سد بن تشکمت دقیصنهی تادهالد کنالد م دستبنطالنت
دهیمنعد م مضان
32
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-7دقددن :سنزگنسی بن دقددن دوزود مدلد مسو ین خاد و م بودهس تمکال ،دسال
بکشد م دز هس

هدهن عزیز تمک ،دس

بوخد ددوده تمک ،دس

سالنل الن طالال

تأثنو عمنقد بو بنقد زودگد دوه هدرید بنرد لووو .)2005

وگز دز دقددن نی بزسگ تثل توگ یک عضا خنواده بهباه وننبند.

-8تهنهوت :مط ،دصلد مچان زبنن تنهسی بنننه نی رخصنید دوسالنن سد تشالکنل تالده الد م
هددید دز آن تد تادود تشکمت ایید سد هس پد هدرید بنرالد .تشالکمت الایید

هددید ین دحسن

تد تادود دز سوگشیگد دهیمنعد تن بحودن ایید هدتند هدرید بنرد .تهنهوت خنواده تمکال ،دسال
تنجو بد دز هس

هدهن تننبع حمنیید خنواده راه .هس چنن ،رودیطد تانسض م هددید م رکنف هس

خنواده قنبل پن بنند دس

دحمدی .)1399

-9سدینس ضد دهیمنعد :سدینس ضد دهیمنعد م بز کنسدود طنف مسناد دز دخالیمالت سدیالنسی سد
هس بوتدگنوه کد تاهب وقض قنوان م حقاق هیگودن رد م تمکال ،دسال

تنجالو بالد هسالیگنوی م

دسهنع بز کنس بد تودهع قضنید راه سنهمک م مکنسدن  .)2017دز م پنرندگد خنواده طمق
ین هددید مدلدی ،تک مدلدیند ساءدسیفنه م غفل

تشکمت دوضالبنطد م دخمقالد هس خالنواده م

دزهمدج نی تحمنلد م عنتالل م الم پننتالد سدیالنس ضالد دهیمالنعد دسال

سسالالزده طبنطبالنید م

مکنسدن .)1384
-10خاهکشد :خاهکشد یکد دز وگودود نی عمالد هس سالمت

عمالاتد رالننخید رالد دسال

هنمز م مکنسدن  .)2012بد وظالو تالدسسالد دزهمدج م بچالد هدسرالدن بالد طالاس قنبالل تمحظالد دی دز
خاهکشد تد کن د .خاهکشد هس کسنود کد سنبقد دقددم بد خاهکشد ین خاهکشد تنجو بد تالوگ
هس خنواده آن ن مهاه هدرید رنیعتو دس  .محالدت خالنوادهگد هس تنالزدن خاهکشالد تالأثنو هدسه.
ددودهی کد بن خنواده نیشنن هدسدی تانتالل بسالننس قالای سالیند کمیالو تساللنم ونبسالنتنود الن م عمالل
خاهکشد تدراود .هس باضد خنواده ن خاهکشد عنتل تخویب م دومپنرد خنواده دس .
 -11وق

تحاالت دهیمنعد بو خنواده  :خنواده هس همسدن حنضو هسیخاش تغننودت مسالناد

رد کد ود تنهن وسب

بد قون نی گذرید بلکد وسب

بد ه د نی گذرید تفنمت یندید م بالو سالطاح

تخیلف خنواده دیودوالد م بالد تبالع آن هس هنتاالد تالأثنو گذدرالید دسال  .تدسونیالد م ههالنود رالدن هم
دوآیندی دس

کد تغننودت هدیدی سد هس خالنواده بالد مهالاه آمسه دوالد .بالد هوبالنل دیال ،تحالاالت

دزهمدج م خنواده ونز هچالنس تغننالودت چشالمگنوی رالد دسال  .پدیالد النید وظنالو سدبطالد هس تقنبالل
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

33

شاخصها و مولفه های سالمت خانواده ایرانی

دزهمدج دوهگودید لذتگودید آزدهی دوهی هس دویخنب مسو تأکند بو دباالنه دقیصالنهی دزهمدج
تأکند بو عشق هس دزهمدج تفکودت دمنننسید تأخنو هس دزهمدج زودگد تجوهی سمدبط خالنسج دز
دزهمدج م عنهی ردن طمق سمدج یندید دس

تکدمونلد م مکنسدن .)2006

تهمتوی ،دی ،تحاالت عبنستند دز:
-1تهنهم وظنم سلطد م ثومت :دتومز وظنم سلطد بد هوبنل دسالیثمنس دو نگالد دسال
سمدود سد بد خدت

م دتپوینلنسالم

گودید تن وفاذ خاه سد ههننرمال کنالد تاسالای م حنالدسی  .)1391خالنواده

تاماالً هس تهنهم دو نگد هس واک حملد قودس هدسه م یکد دز د دف دصلد تهنهم دو نگد آسنب
م تخویب خنواده دس .
تهنهم دو نگد دز طویق کننس وهنهن آهدب م سسام دخمقننت عوف سالبک زوالدگد تالومیج
دوهگودید لذت طلبد کن

دوگنز دزهمدج گسیوش سمدبالط خالنسج دز دزهمدج تالومیج خننوال

آزدهی سمدبط هنسد گسیوش رهاتسدود گسسی ،هلبسیگد نی خنوادهگد دیجنه رکنف وسلد
م دز بن ،بوهن قادعد خنواده هسصده دیجنه زودگد بدمن خنواده م دز م پنرالندن خالنواده دسال
دحمدی 1386؛ سند وژده م مکنسدن .)1393
-2دسیقمل دقیصنهی زونن :هس حنل حنضو تنزدن تمنیالل هخیالودن هالادن بالد درالیغنل م دسالیقمل
تمنیل بد تنودن هس زودگد تجوهی سد ددزدی

هده دس  .دگو دریغنل زونن هس خنواده سنلم بنید دوع

بو مونیف دصلد زن بد عنادن تنهس م مسالو م تحالاس عالنطفد خالنواده بنرالد وظالنم دقیصالنهی بنیالد
دوص

نی رغلد میژ زونن م تیننسب بن رودیط آونن سد دود م کند آزده دستکد 1377؛ دحمدی م

بنگدلد 1386؛ دحمدی .)1388
باضد دز تشکمت دحیمنلد هس دریغنل زونن سد تدتادن چنن ،ونم بوه :دریغنل تمنم مق

درالیغنل

هس تحنط ن م تشنغل توهدود دریغنل هس تحنط نی ونسالنلم عالدم تقسالنم موالنیف خنوالد تنالنن زن م
را و تضانف مونیف دصلد زن مسوی م تنهسی) عدم سدالع وننز النی دطالوی زوالنن تهالنهوت
تحصنلد م رغلد زوالدگد تجالوهی همسی دز خالنواده م تنالنبع حمالنیید بالنقوی 1385؛ بالنقوی م
مکنسدن 1388؛ ودسی دبننود .)1385
-3دد

دخمق م دسزش ن :دملن ،کنسکوه خنواده تأتن ،آسدت

آن دس  .خنواده تحل ذکو م تممت آینت دلهد دس
34
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بوه تدراه م صبح م رنم هس آوهن تسبنح دم تدگایند واس  )36م خنوددی کالد تسالجد خددموالد م
تحل تسبنح دم بنرد دز یک چهنسهیادسی سوه م بدسمح خنسج تدراه م سدا
تدکند .دز سای هیگو دد
خننو

م علا حقنقد پندد
بالددعیمالنهی

دخمق م دسزش ن هس خالنواده تاهالب ساللب آسدتال

م تخویب پنید نی آن تدراه.
 -4وهاس گفیمنن نی تخوب :بد هوبنل تهنهم دو نگد غالوب مدژ النی ونتالأوا

خنواده دسمتد دیودود مدسه گفیمنن رد دس  .دی ،مدژ ن بنس تاننید تثب
زدی خنواده بد مود هدسود .بوخالد دز آوهالن آوچنالنن سدیالج رالد دسال

بالن دو نالگ

سد بودی دعمنل آسالنب-

کالد تقویبال ًن مگالنن م حیالد

تیخصصنن خنواده م بد کنس تدبوود م تاضاعنتد بودی پنیننونتد کینب م تقنلد م رد دود.
غندل دز تأثنوی کد دی ،گفیمنن هس تخویب دو نگ خنواده دسمتد دیودود بد هوبنل هدسه بوخد
دز مدژ نی ونتأوا
همس

م گفیمنن تخوب دو نگ دسمتد دیودود بد روح ذیل دس  :همس

هخیوی م

پسوی بودی سمدبط ونتشومع تنالنن پسالو م هخیالو؛ دزهمدج سالفند بالودی زوالدگد غنورالوعد م

غنوقنواود هس قنلب مخنوگد زن م توه کد ود دزهمدج دس
دزهمدج تدسن کد هس آن خنواده پدسی وق

م ود سفند؛ دزهمدج نی سالنید هس بودبالو

دصلد سد هدریند م توبن

دوزود دز هملد کنسکوه النی

دصلد آن تحساب تدرد هس بودبو دزهمدج نید کد صودنً بن دویخنب پسو م هخیو م تبینالد بالو عشالق
مدقاد ین نجنن م ا ) دس

چود کد عبنست سنید بنس تنفد دوساه کهند م قدیمد سد هس بودبو

تدسن بد مود هدسه.
طمق عنطفد توکنبد غلط م دز مدژ حقاقد م سمدنرننسد دس

کالد بالد هالنی سالوهی عالنطفد

دسیفنه تدراه؛ هش ،طمق ین عزدهدسی بودی طمق کد تدتادود دز طمق قبنح زهدید کند حالنل
آوکد تنفاس باهن طمق هس دسمم م عوف عنتالل بنزهدسوالد دز طالمق دسال ؛ سمدبالط دالود زونرالاید
سدبطد دی کد دودتو داق م بنالتو) دز سمدبط زونراید دس ) بد هنی کلمد خننو

کد بنس تثبید هدسه؛

م هس آخو هستنن دمنننسید کد هستنود سنخیگد م تحمنلد دز وگوش دمنننسید م تخوب سالنخینس م
کنسکوه نی دطوی زن م را وی دس ؛ یاند هستنود دود تدسن هستنن نید کد دو نگ دسزش ن م
قادعد خنواده سد بد سدحید کننس گذدرید دس  .دلبید مدژ نی گفیمنن تخوب بد دی ،تاالدده تحالدمه
ومدراه دحمدی .)1398
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م) تننبع حمنیید خنواده  :دز یک سا خنواده تح تأثنو مضان
هنتاد دس
الزم دس

م دز ساید هیگو تحاالت دهیمنعد تمک ،دس

تغننودت قادون ،م وظنم النی

بودی خنواده آسنبزد بنرد .مچنالن،

هنتاد خدتنتد سد بودی خنواده نی آسنب هید دود م سنزه .بالو دیال ،دسالن

وظنتد پاین بودی حمنی

الزم دسال

دز خنواده دود م راه .هس دی ،زتنند سد وظنم حمنیید دهیمنعد حالنکمنید

م تخصصد بودی تشکنل م دسیحکنم خنواده ن الزم دس .
-1حمنی

دهیمنعد :حمنی

دهیمنعد درنس بالد هسالیو

سمدبط هدسه دسمزکا  .)2007حمنی
هدرید ردن عزت وف

قالودس هدرالی ،تجماعالددی دز تنالنبع م
تودقبال

دهیمنعد تاهب تدراه زمهن ،دحسن

همسال

م دسزرمندی کنند؛ زمهن ،سد قنهس تدسنزه تالن تادومنالدی النی خالای

رننسنید کوه م بکنسگنوود؛ آوهن سد بودی تقنبلد بن تشکمت آتنه تدکند؛ بنعث تقای
سنزگنسدود تدراه؛ دسیو

ن سد کن

تده د؛ دحسالن

دتننال

سد

سدینس نی

م دطمننالنن دالود م تالدکنالد م هس

رودیط هرادس م بحودود تنوع دز آرفیگد تدراه دوالودس .)2003
حمنی

دهیمنعد رنتل :دسزش هدهن بد تأ ل تشایق ددوده بالد دزهمدج کمالک بالد تالأتن ،تنالنبع

عومسد تسک ،م مسنیل تنزل پنشنهنه گزیند نید بودی دزهمدج دسدئد تشاست م سضنی
بودی دزهمدج دس
-2حمنی

خالنواده

خجسید تهو.)1394

حنکمنید :هس قنوان دسنسد همهالاسی دسالمتد دیالودن تکالنلنف حکاتال

خنواده تانن ،رد دس  .بو دی ،دسن

الزم دس

حنکمنید هنتاد دود م راه .مونفد حکات

دس

وظنتد پایالن بالودی حمنیال

هس بودبالو

دز خالنواده هس سالطح

کد زتننالد النی الزم تنونالد :درالیغنل م تسالک ،سد

بودی دزهمدج دود م سنزه بد آتنه سالنزی هادوالنن بالودی دزهمدج کمالک کنالد دز تشالکنل خالنواده
حمنی

کند م بد پنیددسی خنواده ن کمک ومنید.

مونیف حکات

هس بودبالو خالنواده رالنتل :بوقالودسی وظالنم خالنواده تحالاسی دیجالنه گفیمالنن

تشیوک تحاسی خنواده م قادون ،م بوونتد نی حمنی
پوهدزی هس خنواده پنی

دز خنواده ) دیجنه هدو

خنواده وظوید-

سصد آیند وگنسی تحاالت خنواده م آسنبرننسد م تاساد وقشد سد

خنواده ) م دسدئد خالدتنت تخصصالد بالد خالنواده النی وننزتنالد دسالینوددسه بالاهن خالدتنت توبنال
تیخصص خنواده م خدتنت تخصصد تنصفنود م عنهالود) دس .
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-3حمنی

تخصصد :خنواده ن بودی آتنهگد م بوونتالدسیالزی بالودی دزهمدج پنشالگنوی م حالل

تشکمت کن
هدسود .تهم دی ،دس

تانسضنت ددزدی

سنزگنسی م گذس دز رودیط بحودود وننز بد خدتنت تخصصد

کد خدتنت دسینوددسه بنرد تاسط ددوده تیخصص بد صالاست تنصالفنود دسدئالد

راه تبیند بو وننز تودهانن م دو نگ هنتاد بنرد تنطبق بن وظوید باتد بنرد م خدتنت تخصصالد
خنواده ن هس تمنتد سطاح آتازش پنشگنوی م هستنن بودی عمالام تالوهم بالد طالاس عنهالوالد قنبالل
هسیوسد بنرد دحمدی .)1398

بحث
هس سدسینی تانن ،رنخص ن م تؤلفد نی سمت

خنواده دبیالدد تبالنود م تفالن نم رالنخص الن م

تؤلفد نی خنواده تبیند بو دلگای دسمتد دیودود م سپ
رنخص ن م تؤلفد نی سالمت

تسینددت تالاسه دسالیفنه آمسه رالد کالد

خالنواده بالو آن تبینالد رالد دسال

م رالنتل تنالنبع دسالمتد دسالننه

بنالهسید م تننبع علمد م پژم شد دس .
یندید ن وشنن هده یکد دز رنخص نی سمت

خنواده پنیددسی دزهمدج دس

س ،دزهمدج هدانت دزهمدج هددید ن م طمق قنبل سنج

کد بن وشالنوگو نی

دس  .هس دو نالگ دسالمتد دیودوالد بالو

دصال تهمد دز قبنل «هلاگنوی دز تیمرد ردن خنواده » م «طمق» م مچنن « ،ددی
هدخل خنواده » تأکند رد دس  .دز سای هیگو تؤلفد نی سمت
تانلد خنواده دس  .عادتلد کد هس رننخ

سدینس النی

خنواده منن عادتالل تحکالنم م

آسنب نی هسمود م بنومود خنواده بد تن کمالک تالد-

کند .آسنب نی خنسهد تهدیددت هدی خنواده سیند کد تدتادوند آسنب نی هسمن خنوادهگد
سد دانل کنند .هس دی ،زتننالد الزم دسال

هدوسالید رالاه کالد« :دسالن

خالنواده بالن دتالادج خنلالد تنالد م

بنوحمنود ی تبلنغنت غوبد هچنس تزلزل م تهدید دس » خنتنددی .)95/2/20بننبودی ،کالنس حمنیال
حودس

م

دز بقنی خنواده کنس بسننس تهمد دس .

دزهمدج تننسب یکد دز عادتل دصلد هس بقنی خنواده م حودس

دز آن دس  .دزهمدج هس وگالن

دوسنن تسلمنن هدد دز دینکد بد تکنتل سدینس دهیمنعد بشالو خالنکد تالددوجنتالد م تالدتادوالد دم سد هس
پنودسیگد دز سذدیل م آسدسیگد بد دضنیل کمک کنس بنرد عمل بد سنو پننتبو صلد دهلل علند م آلد
م سلم) م بد هس

آمسهن ونمد دز هی ،ونز دس

خنتنددی .)1398/5/12
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دسمم بد ردت بنننن خنواده سد تسیحکم قودس هده م بد آن سفنسش کوه دس ؛ مچنننکد بالد
دصل دزهمدج م گزین
م سفنسش وماه دس
بشو دس
هسس

مسو خاب م صنلح سفنسش کوه بد حفظ دی ،بنننن تسیحکم م تبالنسک
خنتنددی  .)1378/1/24هس وگن دسمتد کد تنطبق بالن دطالوت م تصاللح
م دگالو

دزهمدج هس سنن ،هادود م تیننسب بن راس م رالاق دیال ،همس تاصالند رالد دسال

صاست بگنوه دزهمدج نی بسننس تنودگنس م خابد م خاد د باه م زن م رالا و هس چنالن،

خنواده دی کنتمً بن م صمنمد خاد ند باه خنتنددی .)1379/12/27
دتومز بن گذس هادتع دز توحلد سنید م همعگود بد توحلد تدسونید م دوهگود رن د ددزدی
دزهمدج م مچنن ،ددزدی

کنفنال

ونسضنیید بدتاهدی طمق م بد طاس کلد کن

س،

م پنیالددسی

زونراید زمهن ،سینم ملدخنود م مکنسدن  .)1395بوخد هدوشمنددن تایقدود کد تسالنو دزهمدج
تنوند تسنو سرد آهتد دس
کنفن

بد طاسیکد دگو بد تأخنو بنفید هچالنس ضالاف النید خاد الد بالاه کالد

م پنیددسی زودگد زونراید سد بن دخیمل تادهد تدکند مدی

آوچد هس دی ،هن دز د من

بنالید بوخالاسهدس دسال

.)2009

سسالندن بالد پخیگالد م آتالنهگد الزم بالودی

دزهمدج دس  .یکد دز عادتل زتنندسنز طمق م عمو کاتن سمدبط زونراید عدم آتنهگد دوه بودی
دزهمدج دس  .دوهی کد بد پخیگد م سس

الزم هس و سند) ووسند دس

ومدتادود تمک النی

تاسه وننز بودی دزهمدج خاه سد تانن ،کند م وگن د کد بد دزهمدج هدسه ومدتادود وگالن د تبینالد بالو
مدقان

بنرد .من ،دتو تاهالب تالدرالاه بسالننسی دز تسالنئل سد نگالنم دزهمدج ونهیالد بگنالوه م یالن

دویظنسدت غنوتاقالد دز دزهمدج م مسو خاه هدرید بنرد .مچنن ،تمکال ،دسال
تخنلف م سدبطد زمهد آگن د نی الزم سد وددرید بنرد م من ،دتو تاهبنت تن

وسالب

بالد هالن

م بدثبنتد سدبطد

سد دود م آمسه دخای م مکنسدن .)1396
همتن ،رنخص تهم بوآتد دز تحلنالل دسالیحکنم م پایالنید خالنواده دسال
حمنیید خنواده تصاون
سنزتنن بسننس تهمد دس

م دتنن

خالنواده م سرالد م توبنال

کالد هس سالنید تنالنبع

دوزوالددن تحقالق تالدرالاه .خالنواده

کد سمدبط م تحنطد سد دیجنه تدکند تن دعضنی خنواده بد میژ دوزوالددن

بد سرد الزم بوسند تنکنمد م مکنسدن  .)2019دسمم بد عنادن تکیبد دوسننسنز بنشیوی ،عننی
بد تکویم م تانلد خنواده هدسه م دی ،وهنه تقد
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سد کنوان توبن

تهد تاهت م سحم

سد

تدرموه.
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خنواده سنلم منوند هسیگن د تنسجم دز تجماعالددی دز زیوسنسالیم الن م رالبکد النی دستبالنطد
تشکنل رد دس

کد رنتل سمدبط هسمن خنوادهگد م ونز سمدبط تننن خنواده م دقالادم م همسالینن م

مسنیگنن باه م دوادعد دز حمنی

ن سد بودی دعضالنی خالنواده دالود م تالدآمسه تلکالد دالنسدب م

مکنسدن  .) 1396خنواده بنید بیادود تحنط دت ،م تصاود سد بودی دعضالنی خالاه دالود م آمسه کالد
دی ،دتو وننزتند تمش مد ددوده خنواده دس .
دسیحکنم خنواده هس دی ،دسال

کالد مسالودن حقالاق یکالدیگو سد سعنیال

کننالد بالن مکالنسی

یکدیگو تشکمت سد بوطوف کوه دز بحالودن الن عبالاس کننالد م دوزوالددن سد توبنال

ومنینالد .دنیالد

خنواده هس توبن

وسل بشو م دیجنه دوسنن النی سالنلم دز لحالنظ تانالای دکالوی م سمدوالد دنیالد دی

تنحصو بد دوه دس

م دی ،دتو تحقق ومدراه تگالو هس تحنطالد دتال ،خنتنالددی  .)1386/8/19هس

حقنق

تکای ،رخصن

سضنی
سضنی

دوزوددن هس تحنط خنود صاست تدگنوه کنومد م تنصاسزده .)1393

دز خنواده ساتن ،رنخص خنواده سنلم دس

دز سمدبط هنسد بن مسو م سضنی

دز تدیوی

م رنتل سضالنی

خنواده تدبنرد .طبنا

دز صالمنمن

سمدبالط

دلهىِ زن م توه هس

تحنط خنواده طبناید دس

کد بودی زن م توه سدبطددی دنمنبن ،بد مهاه تالدآمسه کالد آن سدبطالد

سدبطد عشق م تهوبنود دس

تاهّ م سحمة).

تهمتوی ،چنزی کد بشو بد آن دحیننج هدسه آسدت
تمطم م دضطودب سمحد هس دتنن باه م آسدت
ه د خنتنددی  .)1376/7/20وق
رد دس

عشق م صمنمن

دس  .سانهت دوسالنن هس دیال ،دسال

کالد دز

سمحد هدرید بنرد؛ دی ،سد خنواده بد دوسالنن تالد-
هس سمت

خنواده هس تحقنقالنت وشالنن هده

بنبنید م قهنسی  .)2016دز هملد تظن و زودگد دهیمنعد دوسنن مهالاه تانتالمت سالنلم

تننن دعضنی خنواده م بوقودس باهن عشق صمنم

م مدلد بد میژ تننن زمهن ،دسال

سسالالد

.)1395
هس خنواده نی سنلم تانتمت کمتالد م غنوکمتالد تثبال
تیانهل پوسوگ دس  .هس چنن ،خنواده نید وق

دحیالودم هسک تیقنبالل م سالنخینس

ددوده تشخص دس

م سلساللد تودتالب م توز النی

خنوادهگد هدسدی مضاح م دواطنفپالذیوی دسال  .هس مدقالع بسالیوی تننسالب بالودی تالأتن ،وننز النی
هسمد سمدود عنطفد دهیمنعد م دقیصنهی ددوده دود م تدراه م تهنست حالل تسالألد تشالاست
بوونتدسیزی م تدیوی

تانسض ن مهاه هدسه صنهقد م مکنسدن .)1393
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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طبق تحلنل نی دوجنم رد ومنگو نی سمت

خنواده کد عنتل سالمتید خالنواده دوالد هس سالد

عوصد دوهی خنوادهگد م دهیمنعد هسیدبندی تدراود کد عبنستند دز :دزهمدج پنیالددس دسالیحکنم-
بخشد خنواده سرد م پاینید خنواده تخویبکنند نی خنواده تحالاالت دهیمالنعد خالنواده م
تننبع حمنیید خنواده .
پننتد تمنتد عادتل تاسه بحث دز قبنل :وباه دسیحکنمبخشد خنواده دقددن سرالد م پایالنید هس
خنواده مهاه عادتل تخویب خنواده تأثنو تحاالت دهیمنعد بو خنواده م دقددن وظنم پنشالگنوی
م ضاف تننبع حمنیید خنواده تد تادود تنجو بد طالمق رالاه .هس چنالن ،رالودیطد طالمق الو چنالد
تذتام بنرد بد عنادن یک سد حل تطوح دس  .چننوچد خنواده آسنب الن م ضالاف النی تزبالاس سد
هدرید بنرد م سد طمق م بسید راه دحیمنل بومز آسنب بالدتو مچالان خننوال

هننیال

م خطالو

هنود تطوح دس .
دلبید دف تمنتد خدتنت م بوونتد ن بودی خنواده هس هه
تمش ن بودی پنشگنوی دز طمق دس
طمق تاهب ددزدی

ددزدی

دسیحکنم خنواده م تمنتد

زیود آسنب طمق بودی دوه خنواده م هنتاد بسننس بنالس .

دحیمنل آسالنب هسالمد م سمدوالد خالنوادهگد م دهیمالنعد بالودی دالوه دسال ؛

دزهمدج بادی دوه سد پوخطو تدکند؛ دوزوددن طمق هچنس بحالودن سوگشالیگد م آسالنب دهیمالنعد
تدراود؛ دخمق م تانای
گودی

سد هس دوه کن

تده د؛ ون نجنسی الن م سدینس النی پوخطالو دز قبنالل:

بد تصوف دلکل تاده م سمدبط ونتشومع سد هس دوه ددزدی

تده د؛ تشکمت رالغلد بالودی

دوه دیجنه تدکند؛ دستبنطنت دنتنلد م دهیمنعد سد هچنس آرالفیگد تالدکنالد؛ د الددف م بوونتالد النی
زودگد سد هچنس چنل

تدکند م بحودود هس زودگد دوه تحساب تدراه.

هس عن ،حنل طمق تمک ،دس
طمق تمک ،دس

بودی بوخد دزهمدج الن تنهالن سد وجالنت بنرالد م بسالید بالاهن سد

خطودت هنود م آسنب نی هدی بد هوبالنل هدرالید بنرالد .هس دیال ،زتننالد الدف

کمک بد خنواده بنید تاهد م سعنی

دی ،هم سد بوه بنرد :دمل دینکد پنشگنوی دز طالمق النید کالد

وبنید صاست گنوه م همم وبسی ،تسنو طمق بودی تادسهی کد طالمق بالودی آوهالن تنهالن سد زوالدگد
دس

دحمدی .)1399
آسنب بد خنواده پننتد نید هدسه .پننتد نی آن هس دبانه دوهی هسمد م سمدود) خالنوادهگد

دهیمنعد م تانای قنبل بوسسد دس  .مچنن ،پننتالد نی آسالنب خالنواده سد تالدتالادن هس سالد زیالو
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تنظاتد زمهن ،مدلدی ،م دوزوددن) م حددقل هس سالد وسالل مدلالدی ،بالزسگ مدلالدی ،م دوزوالددن)
تاسه تطنلاد قودس هده.
پننتد نی آسنب بو خنواده بو دسن

تن ن

م دودینالد رالنتل :تشالنهو هالددید بنود الدسمی

طمق خاهکشد خاهکشد م هگوکشد تالدبنرالد .الو یالک دز تالادسه دالاق تالدتادوالد هس زتالو
پننتد نی آسنب خنواده قودس گنوه.
تمحظد تدراه کد تنزدن زیند نید کد آسنب خنواده بالودی دالوه خالنواده م هنتاالد تحمنالل
تدکند بسننس زینه دس  .دی ،تنزدن قنبل تحنسبد دس  .تدمی ،رالنخص الن م تؤلفالد النی تحکالنم م
تانلد خنواده دتکنن دسزینبد م آسنب رننسد سمود گذرید م تحلنالل مضالان

تاهالاه خالنواده سد

دود م تدسنزه م دی ،گنم دسنسد هس تصانسنزی هس تقنبل تغننودت دهیمنعد م دو نگد دسالیحکنم
بخشد م تدمی ،و گاود بوونتد نی تلد م تنطقددی هسبنس خنواده دس .
بننبودی ،تجماعد حنضو بن تدمی ،رنخص ن م تؤلفد نی تحکنم م تانلد خنواده هسصده دس
مضان
وق

خنواده ن سد دز وظو د ددف واع سمدبط عملکوه دوسجنم م دسیحکنم قادعالد م دسزش الن
ن سنخینس م عملکوه تهدیددت آسنب الن وقالن قالات میژگالد الن عادتالل م تادوالع تالاسه

بوسسد قودس ه د.
مچنن ،هسصده تدمی ،تؤلفد نی دزهمدج پنیددس عادتل دسیحکنمبخ
سرد م پاینید خنواده عادتل آسنب م تخویب خنواده وقال
تننبع حمنیید خنواده هس دلگای دسمتد دیودود پنشود

خالنواده تؤلفالد النی

تحالاالت دهیمالنعد بالو خالنواده م

دس .

نتیجهگیری
بن تاهد بد یندید ن تدتادن گف

هس سدسینی تانن ،رالنخص الن م تؤلفالد النی سالمت

دقددتنتد دز قبنل :گفیمننسنزی وظویدپوهدزی سصد سنج

م پنی

خالنواده

دیجنه پنیگن هده ن تجزیالد

م تحلنل هسمود م تحنطد م تانن ،بنس تشکمت م تسنئل خنواده الزم دس .

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تقدیر و تشکر
دز توکز دلگای دسمتد دیودود پنشود
کوهود کمنل تشکو م قدسهدود تدراه.
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افرو غالمعلی .)1394( .مبانی خانواده .اندیشکده خانواده مرکز الگوی استالمی ایرانتی پیشترفت تتک نگاشتت
چا

شده.

امامی اسداهلل و سید زسین صفایی .)1394( .زقوٌ خانواده الد  1دانشگاه تهران.
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ا اد ارمکی نقی .)1377( .بررسی مسائل ااتماعی ایران تهران :مؤسسه نشر اهاد.
باقری شهال« .)1385( .اشتغال ن در ایران بررسی عوامل ااتماعی و اقت ادی تأثیرگاار» .ف لنامه بانوان شتیعه
شماره  8صص .217-252
باقری مع ومه و دیگران« .)1388( .بررسی تأثیر اشتغال نان بر هرم قدرت در خانواده» .ف لنامه خانوادهپژوهی
شماره  18صص .247-262
بانکی پور فرد امیرزسین و دیگران (« .)1390درامتدی بتر امتار ا دواج اوانتان در ایتران» .ف تلنامه مطالعتات
معرفتی در دانشگاه اسالمی  )3( 15ص .26
بانکی پور فرد امیرزسین و دیگران« .)1396( .عوامل تعالی بخش مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در ارای مفستران
و اندیشمندان معاصر مسلمان» .ف لنامه فرهنگی  -تربیتی نان و خانواده  )41( 12صص .90-69
زاتمی ور نه ابوالفضل و دیگران« .)1395( .ارائه الگوی ا دواج پایدار رضایتمند :یتک پتژوهش گرانتد تئتوری».
نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده  )1( 6صص .149-120
زسینخانی نایینی هادی« .)1389( .معیارهای انتخاب همسر ا دیدگاه اسالم» .اسالم و پتژوهشهتای تربیتتی ()2
صص.21-44
خامنتتتتتهای ستتتتتید علتتتتتی .)1399( .بیانتتتتتات مقتتتتتام معظتتتتتم رهبتتتتتری .دریافتتتتتت شتتتتتهریور و
مهرمتتتتتتاه

;http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=12472

http://farsi.khamenei.ir

خجسته مهر رضا و دیگران« .)1394( .ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای ستنجش ستبک ناشتویی دینتی» .مجلته
علمی پژوهشی زو ه علمیه شماره  20صص .7-26
رزیمی علیاکبر و دیگران« .)1398( .شاخصهای سالمت روان سالمندی در فرهنگ ایرانی» .ف لنامه فرهنگتی-
تربیتی نان و خانواده سال سیزدهم شماره  46صص .69-93
رسول اده طباطبایی کاظم و دیگران« .)1384( .بررسی مقایسه ویژگیهای شخ یتی شرایط ااتماعی و اقت تادی
دختران فراری و غیر فراری» .دانشور رفتار سال دوا دهم شماره 10صص .34-23
رسولی اراس« .)1395( .تدوین مدل بومی کارکرد خانواده بر اساس مؤلفه های امیتد صتمیمیت و تعتارض هتای
ناشویی در نان مرااعهکننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه» .مجله ن و اامعه  )3( 7صص .60-39
رضا اده مجید و دیگران« .)1394( .ویژگیهای خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطتر انستی» .مجلته اصتول
بهداشت روانی شماره  66صص .151-158
سروى ما ندرانى محمد صالح بن ازمتد بتتن شتتم .)1382( ..شتترح الکتتافی چتا

اول تهتتران :المکتبت

اإلسالمی .
سلیمانینیا لیال و دیگران« .)1384( .نقش سالمت روان در ظهور رفتارهای پرخطتر نواوانتان» .ف تلنامه علمتی
پژوهشی رفاه ااتماعی دوره  5شماره  19صص .75-90
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سهرابی محمدرضا« .)1392( .اصول نگارش مقاالت مروری» .مجله بتولتن پتژوهش در علتوم پزشتکی )2( 18
صص .56-52
سیدنژاد سید علی و دیگران« .)1393( .رابطه تهاام فرهنگی غرب و کارکرد خانواده ایرانی» .ف لنامه فرهنگی _
تربیتی نان و خانواده سال نهم شماره  28صص .37-62
شعبانی ینب و امیرزسین بانکی پور فرد« .)1395( .سبک نتدگی واتی در معتارف اهتل بیتت و متال هتای
خانواده موفق» .دو ف لنامه بانوان شیعه  )29( 9ص .151
شیخی محمدتقی .)1382( .اامعهشناسی نان و خانواده تهران :شرکت سهامی.
صادقی مسعود و دیگران« .)1393( .تدوین مدل خانواده سالم به روش پتژوهش امیختته اکتشتافی» .روانشناستی
خانواده  )1( 1صص .40-29
فتحی اشتیانی علتی و ازمتدی ختدابخش« .)1378( .بررستی عوامتل محدودکننتده و موانتع مواتود در ا دواج
دانشجویان» .مجله روانشناسی  10شماره  2صص .121-133
فتحیاشتیانی علی و ازمدی ختدابخش« .)1383( .بررستی ا دواجهتای موفتق و نتاموفق در بتین دانشتجویان».
دانشور رفتاری  )7( 11صص .9-16
قانون اساسی امهوری اسالمی ایران م وب .1358
کاتو یان ناصر .)1398( .دوره زقوٌ مدنی خانواده :نکاح و طالٌ روابط ن و شوهر گنج دانش.
کاظمی مهدی و فاطمه من ور اده .)1393( .نقش و اایگاه خانواده در تربیت فر نتدان و تحقتق اامعته صتالح.
چهارمین همایش ملی اخالٌ و اداب ندگی .نجان :گروه فلسفه دانشگاه نجان.
گلدنبرگ ایرنه و هربرت گلدنبرگ .)1398( .خانواده درمانی ترامه زمیدرضا زسین شاهی برواتی و همکاران.
تهران :روا.
مجلسی محمدباقر بن محمدتقی .)1385( .بحاراالنوار الجامعه اخبار االئمه االطهار م حح محمدباقر محمودی.
مظاهری محمدعلی .)1391( .خانواده پایدار استان قدس رضوی.
ملکی فاراب ندا و دیگران« .)1396( .تتدوین شتاخصهتا و ترستیم الگتوی کارکردهتای ختانواده در استالم بتا
بهرهگیری ا تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد» .اندیشههای نوین تربیتی  )13( 4صص .93-63
موسوی سید محمدرضا و خدیجه زیدری« .)1391( .تهاام فرهنگی و راهکارهای مقابله با ان» .ف تلنامه دانتش
انتظامی نجان سال اول شماره  4صص .56-87
مینوچین سالوادور .)1398( .خانواده و خانواده درمانی .ترامه باقر ثنایی .شرکت چا

و نشر بینالملتل (وابستته

به سا مان تبلیغات اسالمی).
ندری ابیانه فرشته« .)1385( .اشتغال و نان ایرانی» .ف لنامه بانوان شیعه شماره  9صص .89-117
ولد خانی مریم و دیگران« .)1395( .تأثیر سن ا دواج الگوهای همسرگزینی و تفاوت ستنی واتین بتر کیفیتت
ندگی ناشویی نان شهر تهران» .مجله مطالعات روانشناسی بالینی  25صص .90 -173
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