
 

 شناسيجامعهسالمت خانواده از نگاه 
  

  2چابكي نيالبنام،1منصوره زارعان
 

  20/7/1393تاريخ پذيرش:                                                                   2/5/1393تاريخ وصول:
  

  چكيده
موضوع خانواده و سالمت . و بررسي سالمت خانواده در تهران است معرفي سالمت خانواده درصدداين پژوهش 

اين پژوهش . در شناسان را به خود جلب كرده استشناسان و روانز موضوعات مهمي است كه نظر جامعهآن ا

از:  اندعبارت هامؤلفهشده است.  يسازمفهوم مؤلفهابتدا بر اساس مباني نظري موجود، خانواده سالم با شش 

خانواده، انسجام  ياعضا يازن ينتأممندي اعضاي خانواده، ضايتصميميت و همدلي، استقالل اعضاي خانواده، ر

در  مؤلفه. بررسي سالمت خانواده بر اساس اين شش اسالمي در خانواده - هاي اخالقيخانواده و حاكميت ارزش

. برخوردارندهاي نمونه ما از سالمت خانواده در حد ضعيف صد از خانوادهدر 6نفر و يا  22كه ايران نشان داد 

در صد  28نفر و يا حدود  104. گيرندباشند در حد متوسط قرار مينفر مي 241در صد كه شامل  66حدود 

تحليلي صورت گرفته  –پژوهش به روش توصيفي  ينا .داراي وضعيت سالمت خانوادگي در حد زياد هستند

  .است
  

 -هاي اخالقيصميميت و همدلي، استقالل، رضايت، انسجام خانواده و ارزش واژگان كليدي:

  .اسالمي
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  مقدمه
تغيير و تحوالت اساسي در  خانواده يكي از نهادهاي مهم و اوليه در جوامع است كه به رغم

اهداف و كاركردها، همچنان پابرجا و استوار باقي مانده و اهميت اساسي خود را حفظ كرده 

مادي و روحي و  يازهاين امنيت و آرامش رواني و رفع ينتأممناسب براي  يمأمنخانواده  .است

پرورش فرزندان و . است آنان يريپذجامعهرواني اعضاي خود و محلي مناسب براي رشد و 

فرزندان براي ورود به اجتماع در بستر  يسازآمادهساختن نيازهاي عاطفي افراد و  برآورده

 .گيرديمخانواده شكل 

كه در عين تأثيرپذيري از آن دو،  توان نهاد واسطي بين فرد و جامعه دانستخانواده را مي

خانواده متشكل از اعضايي است كه ارتباط تنگاتنگ با يكديگر . تأثيرگذار نيز هست هاآنبر 

هاي جامعه از پايه يكي .وجود دارد از سوي ديگر ارتباطي قوي بين خانواده با جامعه .دارند

ت و تكامل يا سقوط و فروپاشي به بيان ديگر، يكي از عوامل سعاد. سالم، خانواده سالم است

 .ها ديدتوان در چگونگي خانوادهجامعه را مي

اساسي گرديده،  يهاچالشبدون شك در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشكالت و 

را  اييدهعدتحوالت اخير مشكالت . رفته است سؤالگاه اساس و تماميت آن زير  كهيطوربه

افزايش روز به روز طالق، . آورده است به وجودايران  براي خانواده در جهان و از جمله در

، بزهكاري جوانان همه نشان از ضعيف شدن خانواده سرپرستيباختالفات خانوادگي، فرزندان 

 .است

و نهاد خانواده  روديمخانواده مدرن بر اعضايش  ييجوسلطه گاهي سخن از محكوميت

مانعي  و به دليل ظلم و ستم عليه زنان شوديممحكوم  گاهي خانواده .شوديمتلقي  زايماريب

در برابر اين امواج، تعداد اندكي آرزوي محو كامل  .شوديمبراي رشد اعضاي خانواده تلقي 

براي  هاييينهگزگروهي در پي . داننديمخانواده را دارند و حل معضالت را در نابودي خانواده 

 ؛ ورانندو اشكال مختلف خانواده سخن مي بودند و از انواع كنوني نظام خانوادگي يهاشكل

توان تر ميبه طور عيني .اندبرآمدهگروهي ديگر به جستجوي اصالح و ترميم و نه تخريب 
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گفت، دسترسي جوانان به فضاي مجازي، تغييرات زياد در موقعيت زنان در جوامع امروزي و 

ر فضاهاي جديد اجتماعي توسط دستيابي به منابع اقتصادي ناشي از كار خارج از خانه و تسخي

آنان، ساخت قديم خانواده را دگرگون كرده است و ضرورت پيدايي تعادلي نو را در خانواده 

 .كندايجاب مي

ورود وسايل . وسايل ارتباط جمعي از مواردي است كه تأثير شگرفي بر خانواده داشته است

در كنار يكديگر به خواندن ارتباط جمعي باعث شده است كه ساعات حضور اعضاي خانواده 

روزنامه، شنيدن راديو، ديدن تلويزيون و مرور اينترنت سپري شود و بدين ترتيب كانون توجه 

موارد ديگري كه در دوران اخير بر  از .هاي خارج از خانه انتقال يابداز درون خانواده به پديده

ر يا سپردن بسياري از نهاد خانواده تأثيراتي داشته است افزايش روند دولتي شدن امو

اين امر هم سبب كاهش روابط . كاركردهاي خانواده به دولت و ساير نهادهاي اجتماعي است

عاطفي در خانواده و عدم ارضاي نيازهاي فردي اعضاي  مسائلخويشاوندي و هم سبب اهميت 

سن  زيادي از جمله اعتياد، افزايش طالق، افزايش مسائلافزون بر اين، . آن گرديده است

رو ساخته كه بر سالمت هجدي روب مسائلها را با ازدواج و ساير عوامل اجتماعي، خانواده

همچنين جهاني شدن و افزايش روابط بين كشورها، الگوي . گذارندخانواده تأثير منفي مي

مختلفي از روابط خانوادگي را براي مردم مطرح ساخته و عرصه را براي انتخاب الگوهاي 

 يهستهاخير  يهادههدر «. استائل ناشناخته براي مردم باز كرده با مس مختلف زندگي

آن را  توانيمخانوادگي در كشورهاي صنعتي و غربي در برابر دومين موج مدرن سازي كه 

و در جوامع ديگر سير تحول خود را بر اساس الگوهاي  ناميد دگرگون شده است »پسا ـ مدرن«

 .)1383(بهنام، » گيرديمرفته از غرب پي زن و شوهري الهام گ يخانواده

در اين بين يافتن الگويي براي خانواده متعادل و خانواده سالم در سطح ملي كه بتواند 

سالمت اعضايش را حفظ كند و سالمتي را براي جامعه به ارمغان آورد، نيازي مبرم و غير قابل 

ه خانواده نيازمند تحقيقات وسيع و ك دهديمدر جامعه ما مشكالت خانوادگي نشان . انكار است

ساختار قديم خانواده تغيير كرده و از اين رو خانواده نيازمند الگوهاي رفتاري . همه جانبه است



 1393، زمستان 20فصلنامة فرهنگ مشاوره  و روان درماني، سال پنجم، شمارة                                              144

تري را براي مردم بومي در سالمت خانواده تا مسير زندگي موفق ييالگو نو و جديد است.

خود را در مقابل اين  هاخانوادهيد و با كنديمزيادي خانواده را تهديد  هاييبآس .روشن سازد

 با .بپردازد هايبآسبه مقابله با بسياري از  توانديمخانواده سالم و متعادل . تهديدات مقاوم سازند

 كه به دو پرسش زير پاسخ دهد:توجه به مباحث مطرح شده، محقق درصدد آن برآمد 

در شهر تهران چگونه  ميزان سالمت خانواده -2دارد؟  هايييژگيوخانواده سالم چه  -1

  است؟

 روش پژوهش:

و  واحد تحليل خانوادهد. استفاده ش هادادهوري آگرد براي پيمايشدر اين تحقيق از روش 

؛ و حجم نمونه باشدميتهراني كه حداقل يك فرزند داشتند،  هايخانوادهجامعه آماري تحقيق 

 سرشماريبر  بنا ).1382سرايي،خانواده برآورد شده است ( 367با استفاده از فرمول كوكران 

بوده است كه از  2227892تعداد خانوارهاي شهر تهران  1385عمومي نفوس و مسكن در سال 

 باشندميكه جامعه آماري تحقيق  اندبودهسه تا ده نفره  خانوار 1650000اين تعداد حدود 

ستماتيك گيري تصادفي و سي). روش نمونه1388، 1385 مسكن(سرشماري عمومي نفوس و 

كه پس از پيش آزمون و  بود سؤال 80پرسشنامه ساخته شده توسط محققان حاوي  بوده است.

روايي محتوايي  است. شدهاستفاده هادادهوري آآن براي گرد پايايي و روايياطمينان از 

در روايي آن از روش آلفاي كرونباخ  پرسشنامه بر اساس نظر پنج نفر از اساتيد احراز شد و

، اندبودهقابل ذكر است كه پاسخگويان، يا واحد مشاهده تحقيق، زنان  ) استفاده شد./.93(

 .وهرانشان از آنان پرسيده شده استاطالعات مربوط به خانواده خود و ش

  تحقيق: هاييافته

اي است، ابتدا به توزيع هاي مهم زمينهاز آن جا كه سن يكي از متغير :سن پاسخگويان

 .پردازيميسني افراد نمونه م
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  انيپاسخگو سن يدرصد و يفراوان عيتوز: 1 جدول

 درصد فراواني سن

20 -29 36 9,8 

30 -39  108 29,4  

40 -49 109 29,7 

50 -59 70 19,1 

 11,4 42  و بيشتر 60

 99,5 365 جمع

 

در صد از پاسخگويان در اين نمونه  30يا حدود  نفر 109دهد كه جدول فوق نشان مي

نفر يا حدود  108. سازندكه نماي اين توزيع را مي باشندساله مي 49تا  40سني متعلق به گروه 

در صد از پاسخگويان  59مجموع حدود  در .سال تعلق دارند 39تا  30در صد به گروه سني  29

رود كه انتظار مي طورهمانبا توجه به جامعه آماري . سال هستند 49تا  30متعلق به گروه سني 

 .در صد است 9,8سال تعلق دارد كه  29تا  20به گروه سني كمترين تعداد 

اي در اين تحقيق سن همسران هاي زمينهيكي ديگر از متغير :سن همسر پاسخگويان

 :اين متغير در جدول ذيل بررسي شده است توزيع فراواني و در صد. پاسخگويان است

  انيپاسخگو همسر سن يدرصد و يفراوان عيتوز: 2 جدول

 درصد نيفراوا  سن

20 -29 10  2,7 

30 -39 74 20,2 

40 -49 114 31,1 

50 -59 94 25,6 

 17,4 64  و بيشتر  60

 97,0 356  جمع
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در صد از همسران پاسخگويان متعلق به گروه  31نفر يا  114دهد كه جدول فوق نشان مي

فراواني متعلق  بعد از آن بيشترين. سازندباشند كه نماي اين توزيع را ميسال مي 49تا  40سني 

اين آمار با توجه . شوددر صد را شامل مي 25,6نفر يا  94سال است كه  59تا  50به گروه سني 

سال از زندگي مشترك خانوادگي را پشت  5 حداقلهايي كه به جمعيت آماري ما يعني خانواد

سال گذشته، با توجه به باال رفتن سن ازدواج در چند . رسد، طبيعي به نظر مياندگذاشتهسر 

 .سال باشد 29تا  20طبيعي است كه كمترين فراواني متعلق به گروه سني 

  توصيف سالمت خانواده

 .اي است كه چند مفهوم كليدي در آن نهفته استدر يك نگاه كلي خانواده سالم، خانواده

 صميميت و همدلي بين اعضاي خانواده، استقالل اعضاي خانواده،: از اندعبارتمفاهيم  آن

اعضاي خانواده، انسجام خانواده و حاكميت  ينيازها ينتأممندي اعضاي خانواده، رضايت

زير توزيع اين متغير را در سه سطح نشان  جدول .خانواده در ياسالمهاي اخالقي و ارزش

  .دهديم

  انيپاسخگو خانواده سالمت كل شاخص يدرصد و يفراوان عيتوز: 3 جدول

 درصد فراواني  سالمت خانواده

 6,0  22  ضعيف

 

 65,7  241  متوسط

 

 28,3 104  زياد

   

 100,0 367  جمع
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هاي نمونه ما از سالمت خانواده در حد صد از خانوادهدر 6نفر و يا  22فوق بر اساس جدول 

فراواني مربوط به حد  يشترينب .رسديمكه در صد قابل قبولي به نظر  برخوردارندضعيف 

باشند در اين محدوده قرار نفر مي 241در صد كه شامل  66 حدود كهيطوربهمتوسط است، 

 .صد داراي وضعيت سالمت خانوادگي در حد زياد هستنددر 28از بيش نفر و يا  104. گيرندمي

دهنده در سطح سالمتي باال هستند، نشان هاي تهرانيدرصد خانواه 28به اين كه تنها  توجه با

  .هشداري است كه بايد به آن توجه كرد

  ابعاد سالمت خانواده

ابعاد سالمت خانواده در شش بعد بررسي شد كه عبارت بودند از صميميت و همدلي بين 

اعضاي  نياز ينتأممندي اعضاي خانواده، اعضاي خانواده، استقالل اعضاي خانواده، رضايت

در . هبين اعضاي خانواد در ياسالمو  هاي اخالقيخانواده، انسجام خانواده و حاكميت ارزش

 :شودمجزا بررسي مي طوربهادامه اين ابعاد 

  صميميت و همدلي

. يكي از ابعاد مهم در سالمت خانواده صميميت و همدلي بين اعضاي خانواده است

ابراز مهر و محبت نسبت به همديگر و : صميميت و همدلي در اين پژوهش عبارت است از

صميميت  يهامؤلفه. هاديگر و پذيرش آنتوجه عميق اعضاي خانواده به افكار و احساسات يك

ارتباط عاطفي در قالب مهر و توجه عميق اعضاي خانواده به افكار و : از اندعبارتو همدلي 

هاي خانوادهتوزيع فراواني صميميت و همدلي در بين . هاآناحساسات يكديگر و پذيرش 

  تهراني در جدول زير نشان داده شده است:
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  انيپاسخگوي همدل و تيميصمي درصد وي فراوان عيتوز: 41 جدول

  درصد  فراواني  صميميت و همدلي

 4,6 17 ضعيف

 

 59,4 218  متوسط

 

 36,0 132  زياد

 100,0 367  جمع

 

  

از پاسخگويان از  در صد 60نفر يعني نزديك به  218 جدول فوق حاكي از آن است كه

در صد از حد  36نفر و يا  132. انواده برخوردارندصميميت و همدلي در حد متوسطي در خ

نفر از  17صد و يا در 5و تنها حدود  برخوردارندزيادي از صميميت و همدلي در خانواده 

توجه به اهميت اين متغير،  با .برخوردارندصميميت و همدلي ضعيفي در بين اعضاي خانواده 

از ها صد قابل توجهي از آنست كه دردقيق باشد جاي خرسندي ا اگر اظهارات پاسخگويان ما

بسياري از  يراز ،برخوردارند خانواده متوسط و بااليي از صميميت و همدلي بين اعضاي حد

 .صميميت و همدلي قابل حل است ها در سايه مهر،عطوفت،مشكالت و نارسايي

 گويه و 10احساس صميميت و همدلي خود از دو مقياس ارتباط عاطفي در قالب مهر با 

جدول زير  ؛ كهگويه تشكيل شده است 4توجه به افكار و احساسات يكديگر و پذيرش آن 

  :دهديمتوزيع آن را نشان 

  

  

  

  



 149                                          سالمت خانواده از نگاه جامعه شناسي            

  يهمدل و تيميصم يهامؤلفه يو درصد يفراوان يعتوز: 5جدول 

 

توجه « صميميت يهامؤلفهدر . رسيمبا نگاهي به ارقام جدول فوق به نكات قابل توجهي مي

صد از در 46ني يع؛ اندقرارگرفتهنفر در حد زياد  169صد يعني در 46 »به افكار و احساسات

ها توجه به افكار و احساسات يكديگر در حد زيادي كه در خانواده آن اندآنپاسخگويان ما بر 

دقيق باشد، جاي خوشحالي  انددادهدر اختيار ما قرار  پاسخگويان اگر آماري كه. وجود دارد

ميميت و ديگر ص يمؤلفهاين در حالي است كه . ها اين فضا حاكم استاست كه در خانواده

و  نفر 208يعني ؛ ارتباط عاطفي در قالب مهر بيشترين تعداد را در حد متوسط دارد يعني همدلي

 .اندكردهصد ارتباط عاطفي در قالب مهر را در خانواده خود متوسط ارزيابي  در 56,7يا 

  استقالل اعضاي خانواده

تقالل در اين پژوهش اس. دوم در سالمت خانواده، استقالل اعضاي خانواده است يمؤلفه

استقالل  يهامؤلفه. به ديگران اتكابدون  گيرييمتصمو  عبارت است از توانايي انجام كارها

، گيرييمتصماعتماد به نفس، احساس مسئوليت و توانايي اعضا بر : از اندعبارتاعضاي خانواده 

 دول زير آمده است:در ج مؤلفهتوزيع فراواني اين . تعادل بين استقالل و وابستگي و آزادي

  هامؤلفه

  

 صميمت و همدلي

  توجه به افكار و احساسات يكديگر  ارتباط عاطفي در قلب مهر

 درصد  فراواني  درصد  فراواني

  ضعيف

  متوسط

 زياد

16 

208  

143 

4,4 

56,7  

39,0 

17 

181  

169  

4,6 

49,3  

46,0  

 100,0  367  100,0 367  جمع
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  انيپاسخگو خانواده ياعضا استقالل شاخص يدرصد و يفراوان توزيع :6 جدول

 درصد فراواني  استقالل

 10,1 37  ضعيف

 75,2 276  متوسط

 14,7 54 زياد

  100,0 367  جمع

 

صد از احساس استقالل در 75از پاسخگويان يعني بيش از  نفر 276با توجه به جدول فوق 

استقالل  از احساس صددر 15نفر و يا حدودا  54. برخوردارندين اعضاي خانواده متوسطي در ب

نفر از احساس استقالل ضعيفي  37صد و يا در 10از و بيش  برخوردارندبااليي در خانواده 

صد احساس استقالل در خانواده خود را متوسط در 90با توجه به اين ارقام حدود . برخوردارند

چه در  اما آن، برخوردارندصد از احساس استقالل ضعيف در 10و تنها  اندكردهو باال ارزيابي 

اين متغير قابل اهميت است اين است كه اين احساس استقالل و اظهارات پاسخگويان تا چه حد 

از جو  متأثرآيا اين اظهارات . هاي پاسخگويان و همسرانشان استها و ارزشاز ديدگاه برخاسته

 ها نيست؟ها بر استقالل در خانوادهآن يدتأكها و هحاكم و تبليغات رسان

احساس استقالل اعضاي خانواده خود از چهار مقياس اعتماد به نفس، احساس مسئوليت و 

. ، تعادل ميان استقالل و وابستگي و آزادي تشكيل شده استگيرييمتصمتوانايي اعضاء بر 

  :است مدهدرآتوزيع فراواني اين متغير در جدول زير به تصوير 
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  استقاللي هامؤلفهي و درصدي فراوان عيتوز: 7جدول 

اصلي استقالل اعضاي خانواده، مشاهده  مؤلفهبا نگاهي به جدول فوق و مقايسه آن با جدول 

در حد قابل توجهي باالست، هاي مورد بررسي ما شود كه اعتماد به نفس در بين خانوادهمي

ها از حد متوسط و درصد از خانواده 75استقالل، حدود  مؤلفهبا مشاهده جدول  كهيطوربه

 يمؤلفه، در حالي كه اين ارقام در جدول برخوردارندصد در حد زياد از استقالل در 15حدود 

در . رسدحد زياد ميدر  53,1در حد متوسط و  43,6كند و به اعتماد به نفس كامال تغيير مي

پس از آن . استقالل بيشترين فراواني در حد زياد مربوط به اعتماد به نفس است يهامؤلفهبين 

در . صد قرار دارددر 50با حدود  گيرييمتصماحساس مسئوليت و توانايي اعضا بر  يمؤلفه

فر آزادي اعضا در ن 266به اين معنا كه . بيشترين فراواني در متوسط قرار دارد آزادي يمؤلفه

صد داراي آزادي در حد در 70بنابر اين بيش از . داننددر حد متوسط مي خانواده خود را

 .درصد داراي آزادي در حد زياد دارند 20اند و نزديك به متوسط

  منديرضايت

مندي در اين پژوهش عبارت است رضايت. مندي استسالمت خانواده رضايت سوم مؤلفه

اين متغير  يهامؤلفه. ه در آن حالت فرد به تمايالت خود دست يافته باشداز حالت رواني ك

 هامؤلفه

  

  

  استقالل

احساس مسئوليت و   اعتماد به نفس

توانايي اعضا بر 

 گيريتصميم

 آزادي حس مشورت

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  ضعيف

  متوسط

 زياد

12 

160 

195 

3,3 

43,6  

53,1  

12 

172  

183 

3,3 

46,9  

49,9  

49  

286  

32  

13,4 

77,9  

8,7  

18 

266  

83  

4,9 

72,5  

22,6  

              100,0  367  100,0  367  100,0  367 100,0  367  جمع
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مندي از ، رضايتگيرييمدر تصممندي ، رضايتهافرصتمندي از رضايت: از اندعبارت

جدول زير توزيع . مندي از اعتماد متقابل استمندي از سبك زندگي و رضايتدرآمد، رضايت

  .دهدي را نشان ميمندشاخص رضايت يدرصدفراواني و 

  انيپاسخگوي مندتيرضا شاخصي درصد و يفراوان عيتوز 8 جدول

  درصد فراواني  منديرضايت

 7,9 29  ضعيف

 

 66,5 244  متوسط

 

 25,6 94  زياد

 

 100,0 367  جمع

  

مندي متوسطي صد از پاسخگويان از رضايتدر 66,5نفر و يا  244با توجه به جدول فوق 

مندي در حد بااليي در صد از رضايتدر 25نفر و يا بيش از  94. ارندبرخورددر زندگي خود 

 طورهمان .مندي در حد ضعيف دارندصد رضايتدر 8و تنها حدود  برخوردارندزندگي خود 

ها از صد بااليي از خانوادهو ارقام نشان دهنده آن است كه دررود، آمار كه انتظار مي

از  يحداقلهايي كه از طبيعي است كه خانواده. برخوردارندمندي متوسط و بااليي رضايت

هاي دهند و به دنبال نارضايتينباشند به زندگي مشترك خود ادامه نمي برخوردارمندي رضايت

هايي هستند كه به نمونه مورد مطالعه ما خانواده. يابدتزلزل و تالشي خانواده تحقق مي باال

البته بايد توجه داشت كه با توجه به  .برخوردارنداز ثبات نسبي و يا  انددادهزندگي خود ادامه 

هاي حاكم خانوادگي، تربيت خانوادگي و مجموعه شرايط اجتماعي آستانه فرهنگ

 يهامؤلفهمندي در فراواني رضايت توزيع. ها كامال متفاوت استمندي در خانوادهرضايت

 .كنيمل زير مشاهده ميها را در جدواين تفاوت. فرعي كامال متفاوت است
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 خانواده ياعضا يمندتيرضا شاخص يدرصد و يفراوان عيتوز 9جدول

  

مثال ؛ مندي در يك سطح قرار ندارندرضايت يهامؤلفهدهد كه مي جدول فوق نشان

كه  يطوربه. شودها ديده ميمندي از فرصتترين فراواني در حد زياد در رضايتبيش

پس از آن . ها در حد زياد وجود داردصد از خانوادهدر 56در  هامندي از فرصترضايت

پس . ما در حد زياد وجود دارد هايصد از خانوادهدر 43در بين  مندي از اعتماد متقابلرضايت

صد در حد زياد بيشترين فراواني را نشان در 42با  مندي از سبك زندگيرضايت يمؤلفهاز آن 

مندي از هاي ما داراي رضايتصد از خانوادهدر 36اين در حالي است كه تنها حدود . دهدمي

واني در حد ضعيف مربوط به ذكر شده بيشترين فرا يهامؤلفهدر بين  .در حد زياد هستند درآمد

 .است درآمدمندي از رضايت

  نياز اعضاي خانواده ينتأم

در  اعضا يازن ينتأم. است خانوادهنياز اعضاي  ينتأمسالمت در خانواده،  يمؤلفهچهارمين 

نياز اعضاي  ينتأمبر اين اساس . از تعريف مزلو از سلسله مراتب نياز است گرفتهاين پژوهش بر

  هامؤلفه

  

  

 رضايتمندي

مندي از رضايت

  هافرصت

مندي در رضايت

 گيريتصميم

مندي از رضايت

  درآمد

مندي رضايت

  سبك زندگي

مندي از رضايت

 اعتماد متقابل

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  ضعيف

  متوسط

 زياد

10  

151  

206 

2,7 

41,1  

56,1  

29 

238  

100 

7,9  

64,9  

27,2  

47  

189  

131  

12,8 

51,5  

35,7  

27 

184  

156 

7,4 

50,1  

42,5  

9 

200  

158  

2,5 

54,5  

43,1  

 100,0 367  100,0  367  100,0  367  100,0  367  100,0  367 جمع
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عناي برآورده شدن نيازهاي فيزيولوژيكي، امنيتي، عشق و تعلق، عزت نفس و خود خانواده به م

 در جدول زير آمده است: مؤلفهتوزيع فراواني اين  .باشدشكوفايي مي

  انيپاسخگو خانواده ياعضا ازين نيتأم شاخص درصد و يفراوان عوزيت 10 جدول

 درصد فراواني  نياز اعضا نيتأم

 5,2 19 ضعيف

 56,7 208  متوسط

  38,1 140  زياد

 100,0 367  جمع

 

نياز اعضا در  ينتأمصد از پاسخگويان از نظر در 5نفر و يا حدود  19با توجه به جدول فوق 

 38از نفر و يا بيش  140در حد متوسط و  صددر 57نفر و يا حدود  208. حد ضعيف قرار دارند

نياز اعضا را نشان  ينتأمااليي از آمار و ارقام حد ب. نياز هستند ينتأمصد در حد باالي در

نياز اعضاي خانواده را متوسط و باال  ينتأمها صد بااليي از خانوادهدهد، به اين معنا كه درمي

در اين مورد همچون . دانندنياز اعضاي خانواده را ضعيف مي ينتأمدرصد  5دانند و تنها مي

فرهنگي و قعيت و شرايط اجتماعي ـ ها با توجه به موانساني اظهارات و نگرش مسائلساير 

افرادي كه در يك سطح اقتصادي يا امنيتي  بساچه. افراد، متفاوت است تربيت خانوادگي

بنابر اين اين آمار و ارقام . كنندمندي را در سطح متفاوتي ارزيابي مياما رضايت برخوردارند

 .تواند كمكي نسبي در امر تحقيق داشته باشدتنها مي

هاي فيزيولوژيكي، نياز به امنيت، نياز به خود از پنج مقياس نياز از اعضاي خانوادهني ينتأم

تشكيل شده كه توزيع فراواني آن در  تعلق، نياز به عزت نفس و نياز به خود شكوفايي عشق و

  جدول زير آمده است:
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  خانواده ياعضا ازين نيتأم يفرع يهامؤلفه درصد و يفراوان عيتوز 11 جدول

  

نيازهاي فيزيولوژيك  ينتأمصد در 62مورد يعني بيش از  227د كه دهجدول فوق نشان مي

اين در حالي  .اين نياز را در حد زياد دارند ينتأمصد در 26,2دانند و متوسط ميخود را در حد 

صد در 61نياز به امنيت حدود  ينتأمصد و در در 64تعلق نياز به عشق و  ينتأمدر  است كه

نياز به عزت نفس و خود شكوفايي باالترين فراواني  ينتأمدر . در حد زياد است يازشانن ينتأم

  شود.در حد متوسط ديده مي

 انسجام خانواده

انسجام خانواده در اين پژوهش به . خانواده است پنجم در سالمت خانواده انسجام يمؤلفه

 برخوردارندمعناي آن است كه در ضمن مشخص بودن جايگاه و نقش اعضا، از همبستگي الزم 

اين متغير عبارت است از  يهامؤلفه. و مشكالت خانواده مطرح و راه حل مناسب يابد مسائلو 

و همبستگي، قوانين خانوادگي و  ييرپذانطباقمشكالت،  يزآممسالمتها، حل تفكيك نقش

 :نگر اين توزيع استاجدول زير نماي. مذاكره و گفتگو

  هامؤلفه

  

  

  

 منديرضايت

نياز 

  فيزيولوژيكي

نياز به عشق و  نياز به امنيت

  تعلق

نياز به خود   نياز به عزت نفس

 شكوفايي

ي
فراوان

درصد  
ي  

فراوان
درصد  
ي  

فراوان
درصد  
ي  

فراوان
درصد  
ي  

فراوان
درصد  
  

  ضعيف

  متوسط

 زياد

44  

227  

96  

12 

61.9 

26.2  

12 

132  

223  

3,3 

36,0  

60,8  

14 

118 

235  

3,8  

32,2 

64,0  

34 

233  

100  

9,3 

63,5  

27,2 

40 

251 

76  

10,9 

68,4 

20,7  

 100 367 100  367 100 367  100  367  100  367 جمع
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  انيپاسخگو خانواده انسجام شاخص درصد و يفراوان توزيع 12 جدول

 درصد فراواني  سطح انسجام خانواده

 6,3 23 ضعيف 

 70,6 259 متوسط 

 23,2 85 زياد 

 100,0 367 جمع 

 

  

صد از پاسخگويان داراي انسجام خانوادگي در 6,3نفر و يا  23كه  دهدجدول فوق نشان مي

 كهيطوربهشود، باالترين فراواني در انسجام خانواده در حد متوسط ديده مي. ضعيفي هستند

 23,2نفر يعني  85. برخوردارندصد در حد متوسطي از انسجام خانوادگي در 70,6نفر و يا  259

اين مورد همچون موارد گذشته به نظر  در .ر سطح زياد هستندصد داراي انسجام خانوادگي ددر

كه  يطوربه .رسد كه افراد تمايل دارند وضعيت خود را بهتر از آني كه هست نشان دهندمي

و فراواني در حد متوسط بسيار زياد  برخوردارندصد از انسجام خانوادگي ضعيف در 6,3تنها 

در حالي كه واقعيات جامعه چندان با اين . ارندصد در اين بخش قرار ددر 70,6است، يعني 

تشكيل شده است كه توزيع آن  مؤلفهخود از پنج  اعضاي خانواده انسجام .آمار مطابقت ندارد

  در جدول زير آمده است:
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  خانواده انسجام يفرع يهامؤلفه درصد و يفراوان عيتوز: 13 جدول

  هامؤلفه

  

  

  

 منديرضايت

و  پذيريانطباق  تفكيك نقش

  همبستگي

حل 

 آميزمسالمت

 مشكالت

قوانين 

  خانوادگي

مذاكره و 

  گفتگو

فراواني
درصد  
فراواني  

درصد  
فراواني  

درصد  
فراواني  

درصد  
فراواني  

درصد  
  

  ضعيف

  متوسط

 زياد

22  

155  

190  

6,0 

42,2  

51,8  

7 

147  

213 

1,9 

40,1  

58,0  

42  

253 

72  

11,4 

68,9 

19,6  

82 

207  

78  

22,3 

56,4  

21,3 

35 

156 

176  

9,5 

42,5 

48  

 100 367  100  367 100 367 100  367 100  367 جمع

 

هاي ما در صد از خانوادهدر 70اين بود كه بيش از  ازجدول اصلي انسجام خانواده حاكي 

در . صد داراي انسجام خانوادگي زياد بودنددر 23بيش از  وحد متوسطي از انسجام قرار داشتند 

فرعي انسجام به تغييرات قابل توجهي در  يهامؤلفهم با جدول جدول اصلي انسجا ييسهمقا

و مذاكره و گفتگو  يريپذانطباقها، تفكيك نقش يهامؤلفهمثال در ؛ خوريميبرم هامؤلفه

هاي ما صد بااليي از خانوادهبه اين معنا كه در. كنيمبيشترين فراواني در حد زياد مشاهده مي

در حالي كه در . بااليي هستند و اين جاي خوشحالي استمذكور در حد  يهامؤلفهداراي 

شود و و قوانين خانوادگي بيشترين فراواني در حد متوسط ديده مي يزآممسالمتحل  يهامؤلفه

. صد استدر 22,3صد و در 11,4نيز به ترتيب  مؤلفهفراواني حد ضعيف در اين دو  همچنين

و مشكالت خود را  مسائلهاي ما قادر نيستند ادهصد از خانودر 11,4دهد كه اين ارقام نشان مي

هاي ما در رابطه با صد از خانوادهدر 21,3حل كنند و همچنين  يزآممسالمت طوربهدر خانواده 

و  يدتأكها، نياز به بنابر اين جهت انسجام بيشتر خانواده. قوانين خانوادگي ضعيف هستند

 .شودميفوق احساس  يهامؤلفهبيشتر بر  يزيربرنامه
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  هاي اخالقي و اسالميحاكميت ارزش

. هاي اخالقي و اسالمي در خانواده استسالمت خانواده حاكميت ارزش يمؤلفهششمين 

هاي اخالقي و اسالمي در اين پژوهش عبارت است از تالش براي حفظ و حاكميت ارزش

يان گر اين توزيع زير نما جدول .اخالقي و ديني ها، باورها، اعتقادات و رسومتقويت ارزش

  است:

  انيپاسخگو خانواده در ياسالم و ياخالق يهاارزش تيحاكم شاخص درصد و يفراوان توزيع :14 جدول

  درصد  فراواني  حاكميت ارزش هاي اخالقي و اسالمي

  4,9  18  ضعيف

  59,9  220  متوسط

  35,1  129  زياد

  100,0  367  جمع

 

 

صد از در 60و اسالمي در بين حدود  هاي اخالقيكه ارزش دهديمجدول فوق نشان 

ها در اين مورد در حد بااليي صد از خانوادهدر 35. متوسط حاكميت دارد طوربههاي ما خانواده

آن جايي كه كشور ما يك كشور ديني  از .صد در حد ضعيفي هستنددر 5هستند و تنها حدود 

كه  اندداشتهگويان ما تمايل ، بيشتر پاسخشوديمبه عنوان يك ارزش تلقي  مداريينداست و 

 .صددر 5تنها  مؤلفهبنابر اين حد ضعيف اين . قلمداد كنند داريندخود را و لو در حد متوسط 

هاي اخالقي و اسالمي در خانواده از دو مقياس اخالق اسالمي و نگرش حاكميت ارزش

  :جدول زير نمايانگر اين توزيع است. توحيدي تشكيل شده است
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  ياسالم - ياخالق يهاارزش تيحاكم يفرع يهامؤلفه درصد و يفراوان عيتوز: 15 جدول

  

  

  

  

  

  

  

هاي توحيدي در مقايسه با اخالق اسالمي ها در نگرشدهد كه خانوادهجدول فوق نشان مي

صد در نگرش توحيدي در سطح بااليي در 47,4به اين معنا كه . اندكردهرقم باالتري را كسب 

در اخالق اسالمي . رسددرصد مي 30,2قرار دارند، در حالي كه اين رقم در اخالق اسالمي به 

را  3,5نگرش توحيدي در حد ضعيف رقم  .كنيمشترين فراواني را در حد متوسط مشاهده ميبي

از آن . رسدمي 6,3به خود اختصاص داده است در حالي كه در اخالق اسالمي اين رقم به 

ها بتوانند آيند جاي اميدواري است كه خانوادهها مبناي رفتار به حساب ميجايي كه نگرش

  .تنظيم كنند شانيديتوحاسالمي خود را هر چه بهتر بر اساس نگرش رفتار اخالقي و 

  نتيجه

بر سالمت خانواده و كاركرد درست آن مبتني  اساس سالمت جامعه و بنيان صحيح آن

است كه اگر يك جز آن با نارسايي روبرو باشد كل سيستم با مشكل  جامعه يك سيستم. است

 .د براي سالمت اجزاي خود تالشي جدي داشته باشداز اين رو جامعه باي .شودجدي روبرو مي

توان در واقع جامعه را مي .است يرپذامكاناز طرف ديگر سالمت خانواده در يك جامعه سالم 

به يك كشتي تشبيه كرد كه همه اعضايي كه بر آن سوار هستند بايد در حفظ سالمت آن 

 .اندازدبه خطر ميبكوشند زيرا هر گونه نقصي در كشتي سالمت همه اعضا را 

  هامؤلفه

  حاكميت 

  هاي اخالقي و اسالميارزش

 نگرش توحيدي  اخالق اسالمي

 درصد  فراواني  درصد  فراواني

  ضعيف

  متوسط

 زياد

23 

233  

111 

6,3 

63,5  

30,2 

13 

180  

174  

3,5 

49,0  

47,4  

 100,0  367  100,0 367 جمع
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كه هر يك از اعضاي آن به نوبه خود «اي است كه نظر مك گراو خانواده موفق خانواده از

كنند و ها و استعدادهايشان استفاده ميها، مهارتهمگي از موهبت. درخشنداي ميمانند ستاره

و انرژي سرشار از اميد، شور و شوق  هاآنزندگي . از وضعيت و موقعيت خود راضي هستند

 .)1388مك گراو، ( »اندها در خانواده مورد محبت و احترامآن. است

داند كه عواملي از جمله تفرد، مهر و محبت، اي ميبراد شاو نيز خانواده سالم را خانواده

 .فضاي تهي از داوري، رابطه زناشويي بر اساس مساوات و برابري در آن حاكم باشد

در يك خانواده موفق و سالم مهر و محبت حاكم  ين است:تعريف ما از خانواده سالم چن

سرشار  ياخانوادهچنين . كننداست و اعضاي خانواده صميميت و عالقه را به خوبي احساس مي

كنند و ارتباطات اعضاي خانواده احترام يكديگر را حفظ مي يهمه. از شوق و انرژي است

 برآوردههاي مختلف در اين نوع خانواده نياز. خانوادگي بر مبناي احترام آميخته با محبت است

 .در خانواده حاكم استهاي اخالقي و اسالمي ارزش. شودمي

. در آن نهفته است چند مفهوم كليدي اي است كهدر يك نگاه كلي خانواده سالم خانواده

نياز  ينتأم، مندييترضا ،اعضاي خانواده استقالل ،صميميت و همدلي: از اندعبارتآن مفاهيم 

در ادامه هر كدام از  .هاي اخالقي و اسالمي استارزش يتحاكمو ، انسجام اعضاي خانواده

مذكور به  يهامؤلفهتعريف و مشخص شده است. با توجه به  ييهامؤلفهاين مفاهيم با زير 

صد از در 6نفر و يا  22 بررسي سالمت خانواده در تهران پرداخته شد كه نتايج نشان داد:

صد كه شامل در 66حدود . برخوردارندهاي نمونه ما از سالمت خانواده در حد ضعيف ادهخانو

صد داراي وضعيت در 28نفر و يا حدود  104. گيرندباشند در حد متوسط قرار مينفر مي 241

اين ارقام در واقع زنگ خطري براي سالمت خانواده در  .سالمت خانوادگي در حد زياد هستند

ر سالمت خانواده آمار رضايت بخشي نيست. اين امر توجه بيشتري را به مسئله تهران است. آما

است كه هم در بخش خصوصي و هم در  آن يازمندن. تعالي و رشد خانواده طلبديمخانواده 

دقيق و عميق در راستاي مشكالت پيش  يهابرنامهبلندي برداشته شود و  يهاگامبخش عمومي 
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در اين مسير قدم بزرگي بردارند. همچنين  تواننديم هارسانهد. روي خانواده طرح و اجرا شو

NGO  نقش مهمي را در سالمت خانواده داشته باشند. تواننديمها  
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