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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to compare family pathology 

in the process and content model in families with high and low 

resilience. 

Method: The method of the present study was descriptive survey type 

and the statistical population of the study was 6000 parents of Shiraz 

middle school students in 2019-2020 academic year. The sample size 

was 361 people who randomly selected by simple random sampling 

method. To collect data, Family Process and Content scales of Samani 

(2008) and Family Resilience inventory of Sikbi (2005) were used. 

Data analyzed by SPSS 23 software. 

Results: Findings showed that there is a significant difference 

between two groups of families with high and low resilience in the 

subscales of job and education, time to be together, financial 

resources, physical appearance and social status and physical and 

mental health. Finally, coping skills, cohesion and mutual respect and 

religious believes in the family with high resilience are higher than the 

family with low resilience, but the mean scores of decision-making 

and problem-solving subscales and communication skills in the family 

with low resilience are higher than those with High resilience. 
Conclusion: It can be concluded that Problem-free (healthy) families 

functionally work to achieve goals and can adopt themsleves better 

with new situations. In the countrary, Problematic families have low 

quality in diffrenet aspects of their lives include resilience. 
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Extended abstract 

Introduction 
Family is a social and natural system with a 

complicated emotional structure. 

Consecuentally, the most important function of 

a family is to prepare a safe psychological 

atmosphere for the members; in the other 

words, family has a protective role for its 

members against hardships and is a safe 

shelter for its members in difficult situations. 

However, family might get suffered from 

pathological factors. So, not only it might 

become incapable of playing its roles in 

protection of the members but also harm the 

members itself. What, eventually will be led to 

collapse of the family and even the society 

gets suffered from too. One of the models on 

this topic is Family Process-Content (FPC) 

model by Samani (1). In this model, with two 

Systemic and Conflict approaches, 3 major 

aspects of a family –include Family Process, 

Family Content and Family Social context- 

analyses and can present a psychological 

profile. Based on FPC model, functionality of 

a model depends on Family process, Family 

Contents and social context. Family Process 

includes all functions a family uses to organize 

and adopt its members with emotional, 

cognitive and social events. For example, in 

the Process, factors like communicational 

skills, problem solving skills, Flexibility, 

Parenting, Decision making etc can be studied. 

Family content includes psychological and 

physical health of Family members, income, 

education, number of members, age, sex, race, 

nationality etc. and social base means believes 

and standards a family has inside of the society 

(2).  

Family pathology, in the other hand, refers 

to the factors which threatens psychological 

wellbeing of a family. By analyzing factors 

mentioned in process and content, experts can 

have a better understanding of pathological 

elements which can affect functions and 

dysfunctions of a family (3).  

Resilience is an important variable in 

positive psychology. Different scholars 

presented different definitions for resilience. 

Sikbi, defines resilience as effective flexibility 

when countering hardships. In the other words, 

by resilience a person can have enough 

adaptation with stress and threats. (4).  

Enhancement of resilience leads people to 

know themselves better and also improves 

self-management skills. (5). 

However, families in recent years, 

experience devastating changes. Each change 

can have challenges with it so it is needed to 

prepare new strategies so that family as a 

social structure keeps the function. At this 

point, increase of resilience can be a useful 

method for families to overcome problems and 

keep supporting members. As a result, family 

relations, believes, spirituality, emotions, and 

organization of family can play an important 

role for this purpose (6). By these definitions, 

we must say that resilience in a family reveals 

its benefits when members face with a 

problem; with resilience, they can stay 

cohesive. In the other word, resilience leads to 

good results despite being in a difficult 

situation. At this point, more studies are 

needed to understand role of resilience in 

wellbeing of family members, educational 

success and positive adoptation with 

challenges. So, this study tried to answer this 

question that is there a difference between 

family pathology in FPC model in families 

with high and low resilience?  

 

Methods 
The method of the study was descriptive 

and the statistical population, were 6000 

parents of middle school students in Shiraz in 

2019-2020 academic year. 361 members of the 

statistical population were randomly assigned 

into the sample. To collect data, Family 

process and content scales of Samani and 

family resilience inventory of Sikbi were used. 

Data were analyzed using SPSS 23 software. 

 

Findings 
The results showed that there is a 

significant difference between two groups of 

families with high and low resilience in the 

subscales of job and education, time to be 

together, financial resources, physical 

appearance and social status and physical and 

mental health. Finally, coping skills, cohesion 

and mutual respect and religious beliefs in the 

family with high resilience are higher than the 

family with low resilience, but the mean scores 

of decision-making and problem-solving 

subscales and communication skills in the 

family with low resilience are higher than 

those with High resilience. 
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Discussion 
Less problematice bahviours in families 

can help members to concentrate on goals 

instead of spending energy on nonscence 

behaviours. However, a healthy family uses 

helpful behaviours in order to improve a safe 

atmosphere for the members and actualiztion 

of capabilities of them. With high Family 

content (like high income, good job, high 

education, having a good house to live in, 

mental and physical health etc) family system 

can succesfully educate children and shape a 

descent relationship between parents and their 

children. As a result, such a family can 

effectively act when facing difficult situations.  

In the countrary, families with problematic 

content and process are unable of caring about 

the needs of the members so that their 

interactions can be harmful. At this point, 

teaching resilience might have an important 

and beneficial role.   

 

Conclusion 
The results of this study can be helpful for 

families and Family Conselling centers to care 

more about resilience and its benefitial role in 

enhancement of functions of family. In order 

to reduce pathological problems among 

familes, resilience can be thought to families 

in order to deacrease problematic behaviours 

as possible. 

 

Ethical Considerations 

Compliance with ethical guidelines 
All subjects answered the questionnaires 

with complete satisfaction 
 

Funding 
No funding. 

 

Authors' contributions 
Design and conceptualization: Fatemeh 

Darenjani Shirazi, Dr Nadereh Sohrabi, Dr 

Mahboubeh Chinaveh 

 Methodology and data analysis: Fatemeh 

Darenjani Shirazi, Dr Nadereh Sohrabi, Dr 

Mahboubeh Chinaveh 

Supervision and final writing: Fatemeh 

Darenjani Shirazi, Dr Nadereh Sohrabi, Dr 

Mahboubeh Chinaveh 

 

Conflicts of interest 
The authors declared no conflict of interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60. شماره 01. دوره0011 زمستان                                                     شناختیروش ها و مدل های روان یپژوهش -یفصلنامه علم

 01 93-21(: 04) 01؛ 0011شناختی. پژوهشی روش ها و مدل های روان –فصلنامه علمی 

 

 پژوهشی مقاله

آوری های با تابشناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانوادهمقایسه آسیب

 باال و پایین 

 

 9حبوبه چین آوه، م1*نادره سهرابی، 0فاطمه دارنجانی شیرازی

 .دانشجوی دکتری روان شناسی، بخش روان شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، ارسنجان، ایران -1
 .استادیار بخش روان شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران -2
 .استادیار بخش روان شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، ارسنجان، ایران -3

 01/13/0933تاریخ دریافت:

 01/01/0933تاریخ داوری: 

 12/00/0011تاریخ پذیرش: 

 چکیده

آوری های با تاا  شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانوادهمقایسه آسیبهدف این پژوهش  مقدمه:

 باال و پایین بوده است.

هزار نفر از  0666روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛  روش:

 301نمونه پژوهش  بودند. حجم 1331والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی ساکن در شهر شیراز در سال 
نفر بود که به روش در دسترس انتخا  شدند. ابزار پژوهش حاضر مقیاس های فرآیند و محتوای خانواده 

ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس و کای اسکوئر و با آوری خانواده سیکبی بود. دادهسامانی و تا 
 فتند.مورد تحلیل قرار گر SPSS 23افزار استفاده از نرم

هاای شا ل و   بااال و پاایین در زیرمقیااس    آوریتاا  یافته ها نشان داد که بین دو گروه خانواده با  ها:یافته

تحصیالت، زمان برای با هم بودن، منابع مالی، ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی و سالمت جسمی روانی تفااوت  
 آوریتاا  م متقابل و باور مذهبی در خانواده باا  مهارت مقابله، انسجام و احترا ،معناداری وجود دارد. در نهایت

اشد ولی نمرات میانگین زیرمقیاس های تصامیم گیاری و حال    بمیپایین  آوریتا از خانواده با  تربیشباال 
 اشد.بمیباال  آوریتا از خانواده با  تربیشپایین  آوریتا مسئله و مهارت ارتباطی در خانواده با 

الگوی خانواده بدون مشاکل در کساب هادف هاا، ساودمند اسات و از کنشاها باه خاوبی در           گیری:نتیجه

نند و در جهات ساازماندهی اساتعدادهای خاویش خاو  عمال       کمیسازگاری با موقعیت های جدید استفاده 
بر این، از محتوای خانوادگی سطح باالیی )مثال درآماد و شا ل خاو ، تحصایالت عاالی،        افزونکنند و می

متی و ییره  برخوردارند. این گونه خانواده ها باه عناوان یاس سیساتم تاوبیر خاوبی بار تربیات         مسکن، سال
هایشان در ایجاد و شکل گیری یس رابطه ی خو ، مقابله کردن با موقعیتهای  اساترس زا، حال کاردن    بچه

 مسئله، رضایت از زندگی، تصمیم گیری و ییره دارند. 

حتوا و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارناد. بادین معناا کاه     برعکس، خانواده مشکل دار به لحاظ م
هایی از قبیل مهارت حال مسائله، تصامیمگیری، مقابلاه، انعطااف پاذیری و ارتبااطی در ایان گوناه          مهارت
اشد. از الگوهاای خاانوادگی   بمیها بسیار ضعیف است و از امکانات مناسبی نیز برای زندگی برخوردار نخانواده

 همراه با تنش و رفتارهای مرضی است. هاآننند و تعامالت کمیودمند استفاده ناس
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 مقدمه
خانواده یس نظاام اجتمااعی و طبیعای باا سااختار عااطفی       

های پیچیده است که محبت، وفاداری و تداوم عضویت از ویژگی
آن است. لذا خانواده، اولین و پایدارترین توبیرات را بر رشد روانی 
و حتی اختالالت روانی دارد. مهمترین کاارکرد خاانواده، ایجااد    

اعضای خانواده است و لاذا  امنیت و آرامش روحی و روانی برای 
هاا و  توان گفت یس عامل محافظتی در مقابل انواع ساختی می

خطرات است و در هر شرایطی حاامی و پشاتیبان و پناهگااهی    
امن برای اعضای خود است. اما با این وجود، خانواده نیاز مانناد   

، مصون نیست و گوناگونهای سایر نهادهای اجتماعی، از آسیب
ی حیااات خااود بااا مشااکالت و  ل دورهممکاان اساات در طااو 

های مخلتفی روبرو شود و زمانی که دچار آسیب شود، نه سختی
تنها کارکردهای ذکر شده را نخواهد داشت، بلکه عامل بسیاری 

ه افاراد و فروپاشای   بمیهای روحی و روانی و حتی جساز آسیب
هاای زیانباار   خانواده خواهد بود و در نهایت، جامعه نیز از آسیب

ها تشکیل یافته آن مصون نخواهد بود، چرا که جامعه از خانواده
و سرنوشت جامعه با سرنوشت خاانواده، گاره خاورده اسات. باا      

یااابیم کااه مطالعااه ادبیااات پژوهشاای در حااوزه خااانواده در ماای
ها و ی در زمینه خانواده ارائه شده است که پایهگوناگونهای مدل

کدیگر متفااوت اسات و هار    ها با یاصول هر یس از این دیدگاه
انداز خاصی مورد بررسی قرار داده اسات.  یس خانواده را از چشم

یکی از مدل هایی که در زمینه خانواده ارائاه شاده اسات مادل     
 Samaniنگر فرآیند و محتوای خانواده است کاه توسا    بافت

فرآیناد و محتاوای خاانواده،    نگر . مدل بافت 1) ارائه شده است
برگرفته از اصول دو نظریه سیساتمی و تعارضای اسات کاه باا      
نگاهی جامع، به سه بعد فرآیندهای خانواده، محتوای خاانواده و  

ها تابیرگذارند توجاه  بافت اجتماعی خانواده که در کارایی خانواده
های ایرانی مدلی بومی برای خانواده . در این مدل که 2کند )می

شناختی را دارد، کارآمدی یس است و قابلیت نمایش نیمرخ روان
  فرآینادهای  1داند: خانواده را وابسته به سه مجموعه عوامل می

  بافت اجتماعی خاانواده. فرایناد   3  محتوای خانواده؛ 2خانواده؛ 
زمان برای  خانواده شامل کل عملکردهای افراد خانواده در طول

سازماندهی رویدادهای عاطفی، شاناختی و اجتمااعی، از جملاه    
توانایی خانواده برای انطباق باا نیازهاا و شارای  جدیاد و اناواع      

گیری، مقابله با تنیدگی، حل مسئله، های ارتباطی، تصمیممهارت
ریازی و رهباری اسات.    پذیری، پرورش کاود،، برناماه  انعطاف

کیفی ساالمت جسامانی و روانای     محتوای خانواده شامل سطح
خانواده، ش ل، درآمد، تحصیالت، تعداد افراد خاانواده، حضاور و   
عدم حضور اعضای خانواده، سطح سواد، محال ساکونت، سان،    
جنس، نژاد، ملیت و مواردی از این قبیل اسات. مهمتارین ایان    

شاناختی، باه دو صاورت کلای بابات و      عناصر عوامال جمعیات  

گار  ایت بافت اجتماعی خاانواده کاه بیاان   ت ییرپذیر است. در نه
نظام اعتقادی و استانداردهایی است که نهاد خاانواده را در یاس   

خاانواده،   شناسای آسایب  . از ساویی  2جامعه در برگرفته است )
سخن از عواملی اسات کاه بهداشات روانای خاانواده را تهدیاد       

باار روی محااور افقاای،    ناختیشاارواننااد. در نیماارخ  کماای
گیری و حل های تصمیمهای فرآیندها شامل مهارتمقیاسخرده

مسوله، مهارت ارتباطی، مهارت مقابله، انسجام و احتارام و بااور   
هاای  مقیااس مذهبی قرار داد و بر روی محاور عماودی، خارده   

محتوای خانواده شامل ش ل و تحصیالت، کیفیت مکان زندگی، 
، منابع مالی، ظاهر بدنی و منزلات اجتمااعی،   تسهیالت آموزشی

گیرد. این نیمرخ به متخصصاان  روانی قرار می -سالمت جسمی
دهد که هر خانواده در کادام فرآیناد یاا کادام محتاوا      نشان می

تاوان باه اقادامات    ضعیف یا قوی هساتند و بادین ترتیاب مای    
  .3ها پرداخت )های درمانی برای آنتجویزی و طرح برنامه

آوری به عنوان یکی از مت یرهاای مرباوب باه    از سویی تا 
 Sikbiنگار دارای اهمیات فراوانای اسات.     شناسی مثبات روان
د دانرا انعطاف پذیری مؤبر در برابر حوادث زندگی می  آوریتا 

آوری توانایی سازگاری مناساب در زماان   د که تا نکمیو بیان 
رار گرفتن در زمینه های استرس زا و خطرناا، یاا   در معرض ق

ظرفیاات بازگشااتن از  آوریتااا  . 4تهدیاادهای مهاام اساات ) 
دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. این 

واند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای تمیظرفیت انسان 
ناگوار بگذرد و علیریم قرار گرفتن در معرض تنش های شادید،  

 آوریتاا  شایستگی اجتماعی، تحصیلی و ش لی او ارتقاا یاباد.   
نوعی ویژگی است که از فردی به فردی دیگر متفااوت اسات و   

ساس خاود  واند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و بر اتمی
اصالح گری فکری و عملی انساان، در روناد آزماون و خطاای     

منجر به رشد افراد در به  آوریتا زندگی شکل می گیرد. ارتقاء 
دست آوردن تفکر و مهارت هاای خودمادیریتی بهتار و داناش     

ت ییر   . زندگی خانواده ها در چند دهه گذشته5ود )شمی تربیش
چشمگیری داشته است. هر ت ییر و تحولی چالشی را با خود باه  

ها الزم است تا خانواده ها ارم ان می آورد. با توجه به این چالش
استراتژی هایی برای مقابله با آنها داشته باشند. توانایی خاانواده  
در مقابله با چالش ها و یلبه بر مشکالت و قدرت دساتیابی باه   

خانواده باشد کاه   آوریتا د خالصه ترین تعریف وانتمیاهداف 
بصورت عمده در حوزه ارتباطات خاانوادگی، باورهاا و معنویات،    
پیوندها و هیجانات و سازمان خانواده در مطالعاات ماورد توجاه    

آوری ، تااا Gianesi& Cusinato . از نظاار 0هسااتند )
کند که خانواده و افراد با مصایبتی  دا میخانواده زمانی مفهوم پی

مواجه شوند و بتوانند الگوهای عملکرد بعد از مواجهه با عوامال  
آوری ظهور آمیز را حفظ کنند. به طور کلی مشخصه تا استرس
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شرای  نامناسب است کاه شایساتگی را    باوجودپیامدهای خو  
داوم کند یا بهبود بعد از آسایب را تا  شرای  استرس حفظ می در

در   Lazarus & Launier چنااین،هاام  7بخشااد )ماای
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تنظایم احساساات و جاو    

فاردی اسات و   عاطفی خانواده منجر به کاهش اختالفاات باین  
دهاد ابار   نشان مای  ی آنانهایافته چنین،همشود. آوری میتا 

مطلااو  از توانااایی افااراد را بااه تنظاایم احساسااات در افاازایش 
. بااارای مثاااال   1) آوری در ساااطوح بااااالتر اسااات  تاااا 

Tahmasian, Mutabi, Chimeh, Anari and 

Taherifar  تحلیل وضاعیت ساالمت    "عنوان  بادر پژوهشی
هوم خانواده سالم، شناخت ویژگای هاای   خانواده های ایرانی: مف

 "خانواده ی سالم ایرانی و عوامل آسیب زا از دیدگاه متخصصان
نفر از متخصصان صاحب نظر، انجام شاد نشاان    25که بر روی 

بار روناد رو باه گاذار      گوناگونداد که، متخصصان حیطه های 
خانواده ایرانی تاکید دارند؛ به هماین دلیال بایاد گفات خاانواده      

انی، خانواده ای است که رو به مدرنیته در حال حرکت اسات.  ایر
اما این خانواده، جایگاه محکمای روی طیاف سانت و مدرنیتاه     

که در برخی رواب ، به سانت نزدیاس تار و در     ایگونهندارد به 
 Abdi, Bani.  3) برخی دیگر به مدرنیته نزدیس تار اسات  

Jamali, Bani Jamali, Ahadi and Kushki  در
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیااس  "پژوهشی تحت عنوان 

نفر  262که بر روی  "در زنان مبتال به سرطان پستان آوریتا 
از مبتالیان به سرطان پستان که در مراکز درمانی شهر تهاران،  

 در زنان مبتال به سرطان آوریتا انجام شد نشان داد که، ابزار 
واند نقش موبر و کمس کنناده ای در مسایر زنادگی    تمیپستان 

 ,Miller, Brar, Brown.  16) آنااان داشااته باشااد 

García, Shramko & Svetaz  عناوان   باا در پژوهشی
هاای  جدایی خانواده و نتایج بهداشاتی: در، خطار و فرصات   "

یدند جادایی والادین از اتفاقاات    به ایان نتیجاه رسا    "آوریتا 
واند منجر به عواقب منفی سالمتی تمیود و شمینامطلو  تلقی 

در باین   آوریتاا  در طول عمر شود، بنابراین توجه باه مسااله   
 ,Morgan, Yang.  11) خانواده ها بسایار ضاروری اسات   

Liu & Cao   آوریتاا  مقایساه   "عناوان   باا در پژوهشای 
و عواماال ماارتب  بااا آن در خااانواده هااای دارای  شااناختیروان

به این نتیجاه رسایدند کاه نماره      "فرزندان اول و تنهای چینی
مانناد   آوریتا های کل و خرده مقیاس شناختیروان آوریتا 

کنترل احساسات و میانگین تمرکز هدف نمارات خاانواده هاای    
ل به طور قابل توجهی پایین تر از تنهاا فرزناد   دارای فرزندان او
هار دو مارد و زن در    شاناختی روان آوریتا است. کل نمرات 

کودکان اول به طور قابل توجهی پایین تر بود، کاه باه ترتیاب    
ود. گرما و در، عاطفی در هار دو  شمیفق  با کودکان مقایسه 

مثبات   روانی کامال در تنهاا فرزناد ارتبااب     آوریتا والدین با 
داشت. مجازات شدید توس  پدر و طرد / انکاار توسا  ماادر از    

در تنهاا فرزناد    شناختیروانکلی  آوریتا عوامل منفی با نمره 
بودند. مجازات شدید و عدم پذیرش / انکار توس  پدر و مجازات 

کال در فرزناد    شناختیروان آوریتا شدید توس  مادر با نمره 
. کااود، آزاری بااا نمااره   اول نااوزاد رابطااه منفاای داشاات   

در تنها کود، ارتباب منفی داشت و  شناختیروانپذیری انعطاف
.  12)با تمرکز بر هدف و کنتارل هیجاان رابطاه منفای داشات     

Morote, Anyan & Hjemdal   عناوان   بادر پژوهشی
مادارس مبتنای بار     آوریتاا  توسعه و اعتبارسنجی مقیااس   "

به این نتیجه رسیدند که یاس سااختار    "تئوری برای خانواده ها
 آوریتاا  مدرسه، به عنوان یاس عامال    آوریتا چندبعدی از 

جمعی، تعبیه شده در اعضای خانواده و سیستم هاای مارتب  باا    
. مطالعاات   13) نوجوانان، قابل توصایف و انادازه گیاری اسات    

خاانواده نوجواناان،    آوریتاا  باید نقاش آن را در ارتقاا    تربیش
در  هاا آنبهزیستی ذهنای، نتاایج آموزشای و ساازگاری مثبات      

های چالش برانگیز تعیین کند. بنابراین پژوهش حاضر باه  زمینه
شناسی خاانواده  دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین آسیب

آوری باال و پاایین  های با تا در خانوادهدر مدل فرایند و محتوا 
 تفاوت وجود دارد؟

 

 روش
پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بود کاه باه مقایساه    این 

هاای باا   شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانوادهآسیب
جامعاه آمااری پاژوهش حاضار     آوری باال و پایین پرداخت. تا 

وزان مقطع راهنمایی ساکن شامل؛ کلیه زوجین )والدین دانش آم
، بود. حجم جامعه، ماورد بررسای   1331در شهر شیراز  در سال 

بنا بر استعالم از اداره کل آموزش و پرورش استان فارس حادود  
هااای باارای انتخااا  نمونااه، روش باشااد.هاازار نفاار ماای 0666

ی وجود دارد، که در این پژوهش باا توجاه باه وضاعیت     گوناگون
)مشکالت و محدودیت های کرونایی  در سطح مادارس   کنونی

انتخا  والدین به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. 
در این پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کاوکران  

درصد باا   35نفر در سطح اطمینان  0666با حجم جامعه آماری 
اسبه شد. نفر مح 301درصد، حجم نمونه برابر  5احتمال خطای 

ها با استفاده از روش آماری تحلیل وایانس و کای اسکوئر و داده
باه  مورد تحلیل قرار گرفتناد.   SPSS 23افزار با استفاده از نرم

هاای   ناماه پرساش ها، در این پاژوهش از  منظور گردآوری داده
 ، خودگزارشای محتاوای   SFPSخودگزارشی فرآیناد خاانواده )  

  اساتفاده شاد   FRASخانواده ) آوری  و تا SFCSخانواده )
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که در مورد هر یس در زیر به طور جداگانه، اطالعاتی ارائه شده 
 است. 

 

 (SFPSمقیاس خودگزارشی فرآیند خانواده )
  توساا  SFPS) 1مقیاااس خودگزارشاای فرآینااد خااانواده 

Samani  ی الگوی نظری فرآیند و محتاوای خاانواده   بر پایه
سوال است کاه   43دارای  نامهپرسش. این  1) ساخته شده است

ها باا  در آن آزمودنی باید میزان توافق خود را، با هر یس از گویه
 ناماه پرساش کند. این ای انتخا  انتخا  یس مقیاس پنج درجه
گیری و حل مسئله حیطه )تصمیم 5به بررسی فرآیند خانواده در 

، 27تاا   10، مهاارت مقابلاه ساوال هاای     37تا  21سوال های 
، 13، 12، 11، 16، 3، 4، 2هاای  انسجام و احترام متقابل ساوال 

و  1و  7، 0، 5، 3، 1، مهااارت ارتباااطی سااوال هااای  15و  14
پااردازد. شاایوه   ماای43تااا  31باورهااای مااذهبی سااوال هااای 

  باه  SFPSگذاری مقیاس خودگزارشای فرآیناد خاانواده )   نمره
کامالً "است که برای پاسخ  5تا  1ای از درجه 5لیکرت صورت 
 "ناه مخالف/ناه موافاق   "، 2نماره   "مخالفم"، 1نمره  "مخالفم
، در نظار  5نماره   "کامالً ماوافقم "و  4نمره  "موافقم"، 3نمره 

، 31، 32، 33، 34، 35، 30، 37، 46هاای  شود. ساوال گرفته می
س نمره گاذاری  به صورت معکو 1و  5، 7، 1، 26، 21، 23، 36
است. نمره  215تا  43بین  نامهپرسشد. دامنه نمرات این شومی

تر آن فرایند در ها نشانگر وجود بیشباال در هر یس از این حیطه
به منظور تعیین پایایی مقیاس فرآیند  میان اعضای خانواده است.

خااانواده، سااامانی  دو روش محاساابه آلفااای کرونباااخ و روش  
ه کار بارد. ضاریب آلفاا باه ترتیاب بارای عامال        بازآزمایی را ب

گیری و حل مسئله، مهاارت مقابلاه، انساجام و احتارام،     تصمیم
، 70/6، 11/6، 10/6مهارت ارتباطی و باورهای مذهبی برابر باا  

گزارش شاده اسات. نتاایج بررسای پایاایی ایان        73/6و  73/6
، 71/6، 77/6، 13/6بازآزمایی باه ترتیاب برابار     عوامل به شیوه

در  ناماه پرساش به دست آمده است. روایای ایان    73/6و  72/6
پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب همبستگی هر سوال با نمره 

و نشان داد کاه هماه ساواالت باا نماره کال        شدکل محاسبه 
 . 2) همبستگی معنی داری دارند

 

 (SFCSمقیاس خودگزارشی محتوای خانواده )
  توسا   SFPS) 2مقیاس خودگزارشای محتاوای خاانواده   

Samani (1نگر فرآیند و محتوای خاانواده  مدل بافت   بر پایه
سوال است کاه در   31دارای  نامهپرسشساخته شده است. این 

 
1- Self-report Family Process Scale (SFPS) 
2- Self-report Family Content Scale (SFCS) 

هاا باا   آن آزمودنی باید میزان توافق خود را، با هر یاس از گویاه  
کاامالً  "تا  "کامالً مخالفم"ای از ا  یس مقیاس پنج درجهانتخ

به بررسی محتوای خانواده  نامهپرسشکند. این انتخا   "موافقم
 23، 2، 21، 26، 21حیطه )ش ل و تحصیالت سوال هاای   7در 
،  مناابع  12و  16، 1، 7، 0، زمان با هم بودن سوال هاای  24و 

بدنی و منزلت اجتماعی  ،  ظاهر5و  4، 3، 2، 1مالی سوال های 
، سااالمت جساامانی و رواناای  13و  11، 10، 13سااوال هااای  

، فضاای زنادگی ساوال هاای     31و  37، 30، 35، 34های سوال
و  20، 25و تسهیالت تحصایلی ساوال هاای     0، 33و  32، 31
پردازد. شیوه نمره گذاری مقیاس خودگزارشی محتاوای    می27

اسات   5تا  1ای از درجه 5  به صورت لیکرت SFCSخانواده )
نه "، 2نمره  "مخالفم"، 1نمره  "کامالً مخالفم"که برای پاسخ 

 "کامالً موافقم"و  4نمره  "موافقم"، 3نمره  "مخالف/نه موافق
، 23تاا   11و  12تاا   1شود. ساواالت  ، در نظر گرفته می5نمره 

باااه صاااورت معکاااوس   31و  37، 33تاااا  31، 21و  27، 25
تاا   43باین   ناماه پرسشد. دامنه نمرات این گذاری می گردنمره
ها نشانگر کفایت و است. نمره باال در هر یس از این حیطه 136

باه منظاور    تر اعضای خانواده در آن حیطاه اسات.  رضایت بیش
تعیین پایایی مقیاس محتوای خانواده، سامانی دو روش محاسبه 

ایان  آلفای کرونبااخ و روش بازآزماایی را باه کاار بارد. روایای       
پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی هار  این در  نامهپرسش

و نشان داد که همه ساواالت باا    شدسوال با نمره کل محاسبه 
 . 2)داری دارندنمره کل همبستگی معنی

 

 (FRASآوری خانواده )تاب نامهپرسش
  یااس اباازار FRAS) 3آوری خااانوادهتااا  نامااهپرسااش 

آوری خاانواده اسات کاه توسا      گیری تا استاندارد برای اندازه
Sikbi  (2005  آوری خاانواده  ا تا میبر اساس نظریه سیست

Walsh (2003   00دارای  نامهپرسشساخته شده است. این 
سوال است که در آن آزمودنی باید میزان توافق خود را، باا هار   

کاامالً  "ای از ها با انتخا  یس مقیاس چهار درجاه یس از گویه
باه   ناماه پرساش کند. ایان  انتخا   "کامالً موافقم"تا  "مخالفم

پردازد که عبارتند حوزه می 0آوری خانواده در بررسی میزان تا 
مندی از مناابع  بهره -2خانوادگی و حل مسئله،  ارتباطات -1از: 

پیوناد   -4اناداز مثبات،   حفظ یس چشام  -3اقتصادی/اجتماعی، 
تواناایی ایجااد معناا بارای      -0معنویت خاانواده   -5خانوادگی، 

الزم به ذکر است که یس سوال باز  چنین،همسختی و دشواری. 
نظر خاود  طراحی شده تا افراد موارد مورد  نامهپرسشدر انتهای 
آوری خاانواده  تاا   نامهپرسشگذاری . شیوه نمرهکنندرا اضافه 

 
3- Family Resiliency Assessment Scale (FRAS) 
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(FRAS است که برای  4تا  1ای از درجه 4  به صورت لیکرت
 "ماوافقم "، 2نماره   "مخاالفم "، 1نمره  "کامالً مخالفم"پاسخ 
شاود.  ، در نظار گرفتاه مای   4نماره   "کاامالً ماوافقم  "و  3نمره 

است. هار   264تا  00بین  نامهسشپردامنه نمرات این  ،بنابراین
ی آن است که باشد به منزله تربیشچه نمره فرد در این مقیاس 

آوری است و نماره پاایین باه    خانواده دارای سطح باالیی از تا 
آوری برخاوردار  معنای این است که خانواده از سطح پایین تاا  

پاایین   آوریتاا  بااال و   آوریتاا  )برای مشخص کردن است. 

نگین را در نظر گرفته و از دو انحراف معیار باالتر از میانگین میا
باال و از دو انحراف معیار پایین تر از میاانگین   آوریتا ود شمی
شاواهد روانسانجی ایان مقیااس باه       پایین . آوریتا ود شمی

  مورد توییاد قارار گرفتاه اسات. روایای ایان       4وسیله سیکبی )
پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی هار  این در  نامهپرسش

و نشان داد که همه ساواالت باا    شدسوال با نمره کل محاسبه 
 داری دارند.نمره کل همبستگی معنی

 

 های پژوهشیافته
 

 نتایج آزمون های چندمتغیره جهت بررسی فرضیه - 0جدول 

در  Fود کاه مقادار   شا مای مشاهده  1توجه به نتایج جدول 
چهار آزمون ابر پیالی ، المبدای ویکلز، ابر هتلینگ و بزرگترین 

اشد. بنابراین ابار مت یار   بمیمعنادار  661/6ریشه روی در سطح 
گروه بر مت یر وابسته )فرآیند و محتوا  مبنای بار وجاود تفااوت     

وان گفات باین دو گاروه    تا مای ن اشد، بنابرایبمیمعنادار، مثبت 

هاای  باال و پایین حداقل در یکی از مقیااس  آوریتا خانواده با 
 فرآیند یا محتوا تفاوت معناداری وجود دارد. 

نشانگر نتایج آزمون مآنوا جهت بررسی تفاوت بین  2جدول 
 باال و پایین در مقیاس فرآیند و محتاوا   آوریتا خانواده های با 

 اشد.بمی
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه  - 1جدول 

و سطح  2با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول 
وان گفات کاه باین    تا میاشد،  بمی 65/6معناداری که کمتر از 

باال و پایین در مقیاس های  آوریتا نمرات دو گروه خانواده با 
فرآیند و محتوا تفاوت معناداری وجود دارد. با توجاه باه مقاادیر    

ود کاه مقادار میاانگین    شا مای مشاهده  2-4میانگین در جدول 
 تار بایش بااال   آوریتاا  مقیاس فرآیند و محتوا در خاانواده باا   

این تفاوت باه نفاع    ،اشد، بنابراینبمیپایین  آوریتا خانواده با 

نشاانگر   4و  3اشاد. جادول   بمیباال معنادار  آوریتا خانواده با 
نتایج آزمون مانوآ جهت بررسی تفاوت بین دو گروه خاانواده باا   

اشد. جدول بمیباال و پایین در  زیرمقیاس های محتوا  آوریتا 
ه جهت بررسی تفاوت بین نشانگر نتایج آزمون های چندمت یر 3

باال و پایین در زیر مقیاس های محتوا  آوریتا خانواده های با 
 باشد.می

 

 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا Fآماره  مقدار آزمون

 661/6 717 11/03 156/6 ابر پیالی

 661/6 717 11/03 156/6 المبدای ویکلز

 661/6 717 11/03 170/6 ابر هتلینگ

 661/6 717 11/03 170/6 ترین ریشه رویبزرگ

 مت یر شاخص
مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی

 661/6 50/43 1 17/12247 محتوا گروه

 661/6 33/01 1 63/1112 فرآیند 

 ------ ------ 711 34/261173 محتوا خطا

 ------ ------ 711 73/15301 فرآیند 

 ------ ------ 726 31/11333437 محتوا کل

 ------ ------ 726 61/13317377 فرآیند 
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 نتایج آزمون های چند متغیره جهت بررسی فرضیه- 9جدول 

در  Fود کاه مقادار   شمیمشاهده  3با توجه به نتایج جدول 
چهار آزمون ابر پیالی، المبدای ویکلز، ابر هتلینگ و بزرگتارین  

اشد. بنابراین ابار مت یار   بمیمعنادار  661/6ریشه روی در سطح 
گروه بر مت یر وابسته )زیر مقیاس های محتوا  مبنای بار وجاود    

اشد، پاس نتیجاه میگیاریم کاه باین       بمیتفاوت معنادار، مثبت 

ال و پاایین حاداقل در یکای از زیار     باا  آوریتاا  های با خانواد
نشاانگر نتاایج    4مقیاس ها تفاوت معناداری وجود دارد. جادول  

 آوریتاا  آزمون مآنوا جهت بررسی تفاوت بین خانواده های باا  
 اشد.بمیباال و پایین در زیر مقیاس های محتوا 

 

های باال و پایین در زیرمقیاس آوریتابهای با تفاوت بین خانودهنتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی  - 0جدول 

 محتوا

و سطح  4با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول 
معناداری که برای زیرمقیاس هاای شا ل و تحصایالت، زماان     

برای با هم بودن، منابع مالی ، ظاهر بدنی و منزلت اجتمااعی و  
وان گفت بین تمیاشد، بمی 65/6سالمت جسمی روانی کمتر از 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا Fآماره  مقدار آزمون

 661/6 712 41/11 154/6 ابر پیالی

 661/6 712 41/11 140/6 ویکلز المبدای

 661/6 712 41/11 112/6 ابر هتلینگ

 661/6 712 41/11 112/6 ترین ریشه رویبزرگ

 مت یر شاخص
مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی

 گروه

 661/6 41/31 1 32/031 ش ل و تحصیالت

 661/6 33/16 1 40/233 زمان برای باهم بودن

 663/6 11/3 1 54/151 منابع مالی

منزلت ظاهر بدنی و 
 اجتماعی

32/143 1 70/37 661/6 

 661/6 13/47 1 61/716 سالمت جسمی و روانی

 222/6 43/1 1 31/10 فضای زندگی

 724/6 125/6 1 551/6 تسهیالت زندگی

 خطا
 

 ------ ------ 711 44/211352 ش ل و تحصیالت

 ------ ------ 711 54/203451 زمان برای باهم بودن

 ------ ------ 711 15/142144 منابع مالی

ظاهر بدنی و منزلت 
 اجتماعی

21/325736 711 ------ ------ 

 ------ ------ 711 30/203115 سالمت جسمی و روانی

 ------ ------ 711 66/76321 فضای زندگی

 ------ ------ 711 53/74163 تسهیالت زندگی

 کل

 ------ ------ 726 35/13737 ش ل و تحصیالت

 ------ ------ 726 47/26332 زمان برای باهم بودن

 ------ ------ 726 63/11330 منابع مالی

ظاهر بدنی و منزلت 
 اجتماعی

32/3666 726 ------ ------ 

 ------ ------ 726 45/12474 سالمت جسمی و روانی

 ------ ------ 726 60/7103 فضای زندگی

 ------ ------ 726 46/3176 تسهیالت زندگی



و همکاران دارنجانی شیرازی  

 01 93-21(: 04) 01؛ 0011شناختی. پژوهشی روش ها و مدل های روان –فصلنامه علمی 

 

باال و پایین در زیار مقیااس هاای     آوریتا دو گروه خانواده با 
ش ل و تحصیالت، زمان برای با هم بودن، مناابع ماالی، ظااهر    
باادنی و منزلاات اجتماااعی و سااالمت جساامی رواناای تفاااوت  

 4معناداری وجود دارد. با توجه باه مقاادیر میاانگین در جادول     
یرمقیاس هاای هاای شا ل و    ود مقادیر میانگین زشمیمشاهده 

تحصیالت، زمان برای با هم بودن، منابع ماالی، ظااهر بادنی و    

 آوریتا منزلت اجتماعی و سالمت جسمی روانی در خانواده با 
اشد، بناابراین ایان   بمیپایین  آوریتا از خانواده با  تربیشباال 

 0و   5اشاد. جادول   بمای باال  آوریتا تفاوت به نفع خانواده با 
شانگر نتایج آزمون مانوآ جهت بررسای تفااوت باین دو گاروه     ن

باال و پاایین در زیار مقیااس هاای فرآیناد       آوریتا خانواده با 
 اشد.بمی

 

 های چند متغیره جهت بررسی فرضیهنتایج آزمون - 2جدول 

در  Fود کاه مقادار   شا مای مشاهده  5توجه به نتایج جدول 
چهار آزمون ابر پیالی ، المبدای ویکلز، ابر هتلینگ و بزرگترین 

اشد. بنابراین ابار مت یار   بمیمعنادار  661/6ریشه روی در سطح 
گروه بر مت یر وابسته )زیر مقیاس های فرآیند  مبنای بار وجاود    

اشد، پاس نتیجاه میگیاریم کاه باین      بمیتفاوت معنادار، مثبت 

و پااایین حااداقل در یکاای از    باااال آوریتااا خااانواده بااا  
 0های فرآیناد تفااوت معنااداری وجاود دارد. جادول      زیرمقیاس

نشانگر نتایج آزمون مآنوا جهت بررسی تفااوت معناادار باین دو    
باال و پایین در زیر مقیاس های فرآیند  آوریتا گروه خانواده با 

 اشد.بمی

 

 باال و پایین  آوریتابنتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت بین خانوده های با  - 4جدول 

 در زیر مقیاس های فرآیند

 

و ساطح   0با توجه به نتایج آزماون تحلیال واریاانس در جادول     
معناداری که برای زیر مقیاس هاای تصامیم گیاری و حال مسائله،      
مهارت مقابله، انسجام و احترام متقابل، مهارت ارتباطی و باور مذهبی 

وان گفت که بین نمرات دو گروه تمیاشد بمی 65/6که کمتر از 
باال و پایین در زیار مقیااس هاای تصامیم      آوریتا خانواده با 

گیری و حل مسئله، مهارت مقابله، انساجام و احتارام متقابال ،    

 سطح معناداری درجه آزادی خطا Fآماره  مقدار آزمون

 661/6 714 47/11 313/6 ابر پیالی

 661/6 714 47/11 017/6 المبدای ویکلز

 661/6 714 47/11 026/6 ابر هتلینگ

 661/6 714 47/11 026/6 بزرگترین ریشه روی

 مت یر شاخص
مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی

 گروه

00/264 1 04/12005 تصمیم گیری و حل مسئله  661/6  

31/204 1 11/16301 مهارت مقابله  661/6  

01/272 1 52/7167 انسجام و احترام متقابل  661/6  

10/11 1 57/451 مهارت ارتباطی  661/6  

75/01 1 63/311 باور مذهبی  661/6  

 خطا

 ------ ------ 711 43/44433 تصمیم گیری و حل مسئله

 ------ ------ 711 44/23734 مهارت مقابله

 ------ ------ 711 56/26557 انسجام و احترام متقابل

 ------ ------ 711 03/4650 مهارت ارتباطی

 ------ ------ 711 37/16245 باور مذهبی

 کل

 ------ ------ 726 42/416734 تصمیم گیری و حل مسئله

 ------ ------ 726 67/1423036 مهارت مقابله

 ------ ------ 726 45/130304 انسجام و احترام متقابل

 ------ ------ 726 44/223161 ارتباطیمهارت 

 ------ ------ 726 61/202061 باور مذهبی
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مهارت ارتباطی و بااور ماذهبی تفااوت معنااداری وجاود دارد .      
ود که نمارات  شمیبا توجه به مقادیر میانگین مشاهده  چنین،هم

م میانگین زیر مقیااس هاای  مهاارت مقابلاه، انساجام و احتارا      
از  تار بایش بااال   آوریتاا  متقابل، و باور مذهبی در خانواده باا  

اشد، بنابراین این تفااوت باه نفاع    بمیپایین  آوریتا خانواده با 
نمرات میانگین زیار   چنین،هماشد. بمیباال  آوریتا خانواده با 

مقیاس های تصمیم گیری و حل مسائله و مهاارت ارتبااطی در    
بااال   آوریتاا  از خاانواده باا    تربیشیین پا آوریتا خانواده با 

وان گفت در زیر مقیاس هاای تصامیم گیاری و    تمیاشد و بمی
حل مسئله و  مهارت ارتباطی تفاوت بین دو گروه به نفع خانواده 

 باشد.پایین می آوریتا با 

 

 گیریبحث و نتیجه
به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش از تحلیل واریاانس  
استفاده شد که نتایج نشاان داد کاه باین دو گاروه خاانواده باا       

باال و پایین در زیرمقیاس هاای شا ل و تحصایالت،     آوریتا 
زمان برای با هام باودن، مناابع ماالی، ظااهر بادنی و منزلات        

دارد  اجتماعی و سالمت جسمی روانی تفااوت معنااداری وجاود   
بنااابراین، مقااادیر میااانگین زیرمقیاااس هااای هااای شاا ل و    
تحصیالت،  زمان برای با هم بودن، منابع مالی، ظااهر بادنی و   

 آوریتاا  منزلت اجتماعی و سالمت جسمی روانی در خانواده با 
اشد، بناابراین ایان   بمیپایین  آوریتا از خانواده با  تربیشباال 

باین   چناین، هام اشد. بمیباال  آوریتا تفاوت به نفع خانواده با 
بااال و پاایین در زیرمقیااس     آوریتا نمرات دو گروه خانواده با 

های تصمیم گیاری و حال مسائله، مهاارت مقابلاه، انساجام و       
احترام متقابل، مهارت ارتباطی و باور ماذهبی تفااوت معنااداری    
وجود دارد بنابراین، نمرات میاانگین زیرمقیااس هاای  مهاارت     

بله، انسجام و احترام متقابال، و بااور ماذهبی در خاانواده باا      مقا
اشاد،  بپاایین مای   آوریتاا  از خانواده باا   تربیشباال  آوریتا 

اشاد.  بمای بااال   آوریتاا  بنابراین این تفاوت به نفع خانواده با 
نمرات میانگین  زیرمقیاس های تصمیم گیری و حال   چنین،هم

از  تار بیشپایین  آوریتا واده با مسئله و مهارت ارتباطی در خان
وان گفات در زیرمقیااس   تمیاشد و بمیباال  آوریتا خانواده با 

های تصمیم گیری و حل مسئله و  مهارت ارتباطی تفاوت باین  
 اشد. بمیپایین  آوریتا دو گروه به نفع خانواده با 

 ,Tahmasian, Mutabi, Chimehنتایج پاژوهش  

Anari and Taherifar  ،Abdi, Bani Jamali, 

Bani Jamali, Ahadi and Kushki  ،Nam, 

Kim, DeVylder & Song ،Miller-Graff, 

Scheid, Guzmán & Grein ،Morgan, Yang, 

Liu & Cao و  Morote, Anyan & Hjemdal   باا
 .  14، 13، 11، 16، 3)  این پژوهش همسو است

در تبیین احتمالی این فرضیه باید گفت که الگاوی خاانواده   
بدون مشکل در کسب هدف ها، سودمند اسات و از کنشاها باه    

نناد و در  کمای خوبی در سازگاری با موقعیت های جدید استفاده 
نناد و  کمای جهت سازماندهی استعدادهای خویش خاو  عمال   

درآماد و  از محتوای خانوادگی سطح باالیی )مثل  عالوه بر این،
شاا ل خااو ، تحصاایالت عااالی، مسااکن، سااالمتی و ییااره    
برخوردارند. این گونه خانواده ها به عناوان یاس سیساتم تاوبیر     
خوبی بر تربیت بچه هایشان در ایجاد و شکل گیری یس رابطه 
ی خو ، مقابله کردن با موقعیتهاای  اساترس زا، حال کاردن     

رناد. والادین    مسئله، رضایت از زندگی، تصمیم گیری و ییاره دا 
در خانواده های سالم در مواجهه با اشتباه های فرزنادان خاود از   

نند، و کمیراهکارهایی مثل گفت و گوی پرخاش گرانه استفاده ن
روش های مناسب را در برخورد با مشکالت تربیتی فرزندان باه  
کار می گیرند. در واقع نوع انتخا  روش برخورد با فرزنادان باه   

مهارت هاای باین فاردی در میاان فرزنادان و      شدت وابسته به 
اشد. خانواده هایی که دارای فرایند خانوادگی مناسبی بمیوالدین 

هستند از فرصت به کارگیری راهبردهای منطقی تر برخاورد باا   
 . خانواده هایی که به لحاظ فرایند و 3فرزندان خود برخوردارند )

محتوا از وضعیت مناسبی برخوردارند با ایجااد محیطای ساالم و    
امن و دور کردن فرزندان از استرسها و فشارهای روانی در شکل 

ه کا میدر اعضای خانواده مؤبرند. هنگاا  آوریتا گیری مناسب 
 مهارت های ارتباطی در میان اعضای خانواده در سطح مناسابی 
باشد، توانایی مقابله با مشکالت در آنان افزایش می یاباد. ایان   

ند تا افراد خانواده احساس و افکار کمیمهارتها به خانواده کمس 
خود را به راحتی بیان نمایند و به درکی متقابل در خصوص رفتار 

 آوریتاا  یکدیگر دست یابند و این در، متقابل باعث افزایش 
 . بارعکس، خاانواده مشاکل دار باه لحااظ      15ود )شمیخانواده 

محتوا و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارند. بدین معنا 
که مهارت هایی از قبیال مهاارت حال مسائله، تصامیمگیری،      
مقابله، انعطاف پذیری و ارتباطی در این گونه خانواده هاا بسایار   

ات مناسبی نیاز بارای زنادگی برخاوردار     ضعیف است و از امکان
نناد و  کمای اشد. از الگوهای خانوادگی ناساودمند اساتفاده   بمین

همراه با تنش و رفتارهاای مرضای اسات. باروز      هاآنتعامالت 
تعارض های مخر ، به وحادت و یگاانگی خاانواده لطماه وارد     
کرده، موجب بروز نفاق و پرخاشگری و ستیزه جویی و سرانجام 

ود. بروز تعارض های مکرر و جادال  شمیل و زوال آن اضمحال
ود و توبیر شمیبین والدین، موجب آشفتگی و گسیختگی خانواده 

منفی بار کیفیات و چگاونگی رفتاار باا فرزنادان دارد. عوامال        
فرایندی خانواده به عنوان مهارتها، شارای  و تعاامالت زنادگی،    
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کاه موجاب    خانواده را در طی سازگاری به جلو حرکت می دهد
ارتباب مناسب، ساطوح بااالی شاادکامی، یکچاارچگی و ساطح      
باالی رضایت از رواب  خانواده است و موجب برون سازی زن و 

. انسجام و پیوند وندشمیشوهر با یکدیگر در هر مقطعی از زمان 
ها در اصل باه  عاطفی، شیوه ی تصمیم گیری، عالیق و واکنش

. خانواده های سالم به دلیل ودشمیتعادل اعضای خانواده منجر 
سطح باالی فراینادها از قبیال مهاارت تصامیم گیاری و حال       

 چناین، هام مسئله، مهارت مقابله و ارتباب، باورهاای ماذهبی و   
محتوای ینی خانوادگی که شاامل شا ل مناساب، مناابع ماالی      

اشاد، در نتیجاه معماوال     بمای و امکانات مناسب و ییره  تربیش
 آوریتااا اعضااای خااانواده در چنااین خااانواده هااایی احساااس 

نند و باور دارند در انجام وظایف موفق هستند و از تواناایی  کمی
خانواده، سخن از عاواملی   شناسیآسیبباشند. الزم برخوردار می

ند. در بیان اهمیت کمیاست که بهداشت روانی خانواده را تهدید 
خااانواده بایااد متااذکر شااد کااه ریشااه اکثاار     اساایشنآساایب

های رفتاری ، عاطفی، اجتماعی و اخالقی افاراد یاس   ناهنجاری
جامعه، از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد. از این رو هادف از  

شناسی خانواده، از سویی شناخت علل و عواملی است کاه  آسیب
موجب عدم موفقیت خانواده و شکل گیاری مشاکالت خاانواده    

وند و از دیگر سو ارائه روش هاای پیشاگیری ماورد نظار     شمی
دار قادرت برخاوردار   خانواده از یس ساخت نظام چنین،هماست. 

های آشکار و نهاان را  رسانیای از پیامهای پیچیدهاست. صورت
گشایی مفصالی در  های مذاکره و مسئلهآورد و روشبه وجود می

ی را باا  گونااگون تاا تکاالیف   دهد اختیار دارد که به آن اجازه می
موفقیت به انجام برساند. اما با این وجود، خانواده نیز مانند سایر 

، مصاون نیسات و   گونااگون هاای  نهادهای اجتماعی، از آسایب 
های حیات خود با مشکالت و سختی ممکن است در طول دوره

 . و زمانی که دچار آسیب شود، ناه تنهاا   4رو شود )همخلتفی روب
کارکردهای ذکر شده را نخواهد داشت، بلکاه عامال بسایاری از    

ه افاراد و فروپاشای   با میهای روحی و روانی و حتی جسا آسیب
هاای زیانباار   خانواده خواهد بود و در نهایت، جامعه نیز از آسایب 

تشکیل یافتاه  ها آن مصون نخواهد بود، چرا که جامعه از خانواده
و سرنوشاات جامعااه بااا سرنوشاات خااانواده، گااره خااورده اساات 

 .این پژوهش ممکن است انگیزه ای برای مراکز مشااوره و  10)
آوری را در قالب برناماه هاای مکمال در    خانواده ها باشد تا تا 

رند و تابیرات بسایار  کنار سایر موارد برای خانواده ها در نظر بگی
جهات   چنین،همآوری مشاهده نمایند. مثبت آن را در بهبود تا 

کاهش آسیب های خانواده بسته های آموزشای مناساب جهات    
و چاالش هاای خااص هار خاانواده       شودتهیه  آوریتا ارتقای 

 هماهنگ و مناسب با آن مرتفع گردد.
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