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 چكيده

و بعضي از عوامل اجتماعي موثر  اين تحقيق در راستاي بررسي سالمت خانواده

ابتدا بر اساس مباني نظري موجود،  شجام گرفته است. در اين پژوهبر آن ان
خانواده سالم با شش مولفه صميميت و همدلي، استقال  اعضاي خانواده، 

هاي اعضاي خانواده، انسجام خانواده و حاكميت ارزش رضايتمندي، تامين نياز
ي اين مفهوم سازي شده است. با تعريف عمليات در خانواده اسالمي -اخالقي

سالمت  ها وضعيت سالمت خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. سپسمولفه
وضعيت سالمت  واده به كمک بعضي از متغيرهاي مربو ، از جملهنخا

هاي جهت يا  زوجين، همساني سرمايه اقتصادي و فرهنگي خانواده
هاي جهت يا  زوجين، روابط خويشاوندي و محيط اجتماعي خانواده، خانواده
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اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده، و جامعه آماري آن . بيين شده استت

ها گذشته و هاي تهراني كه دست كم پنج سا  از زندگي مشترک آنخانواده
خانواده بر آورد  367باشد. حجم نمونه اند ميبودهدست كم داراي يک فرزند 

ه شهر تهران انتخا  گان 22مناطق  يهاگيري تصادفي از بلوکه با نمونهك ،شده
آوري گرديده است. تجزيه ها از طريق تكميل پرسشنامه از آنها جمعشده و داده

ترين رابطه سالمت دهد كه قويآوري شده نشان ميهاي جمعو تحليل داده
خانواده با متغير سالمت خانواده جهت يا  است. دومين متغير كه رابطه قوي و 

رد رابطه خانواده با خويشاوندان است. متغيرهاي معناداري با سالمت خانواده دا
همساني اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا  و همچنين متغير محيط 

 اجتماعي رابطه معناداري با سالمت خانواده نشان ندادند.

سرمايه  سالمت خانواده، خانواده جهت يا ، :ي كليديهاواژه

 يط اجتماعياقتصادي، سرمايه فرهنگي، روابط خويشاوندي، مح

 

 طرح مسئله

اير وضعيت خانواده، به عنوان يكي از نهادها و اركان مهم هر جامعه، در س

ند گذارد. خانواده اگر نتوامينهادهاي اجتماعي و در وضعيت كلي جامعه اثر 

ت شكالمكاركردهاي اساسي خودش را در جامعه به خوبي ايفا نمايد، جامعه را دچار 

 انوادهخرت ديگر، جامعه در صورتي سالم خواهد بود كه از نمايد. به عباميعديده 

 و  وسالم بر خوردار باشد. به بيان ديگر، يكي از عوامل سعادت و تكامل يا سق

ر ها ديد. خانواده نيز به نوبه خود در هتوان در چگونگي خانوادهفروپاشي جامعه را مي

، جتماعيا نهادهايگاتنگي با خانواده در ارتبا  تن ت.اسجامعه تحت تاثير آن جامعه 

 تقيم برير مساثرات مستقيم و غ نهادهافرهنگي، اقتصادي و سياسي پيراموني بوده و اين 

 خانواده دارند.
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ر داهميت خانواده و سالمت آن بسياري از انديشمندان را بر آن داشته كه 

وع موض و با رويكردهاي گوناگون به تحقيق و بررسي در اين گوناگونهاي حوزه

م ن هر كداانان و اسالم شناسادان، حقوقدانان، اقتصاد شناسجامعهشناسان، بپردازند. روان

 اند.با رويكردي خاص به تحليل در مورد خانواده و سالمت آن پرداخته

هاي شخصيتي او، جوّ يا شناسان عالوه بر تأكيد بر مطالعه فرد و ويژگيروان

امالت، دانند و معتقدند كه مجموعه تعي مهم ميفضاي رواني حاكم بر خانواده را عنصر

ه وادنر خابروابط و تجربياتي كه اعضاي خانواده با يكديگر دارند، فضاي رواني حاكم 

فضاي »ه كند. آنها معتقدند كي متناسب با اين فضا را تعيين ميهاكنشرا رقم زده و وا

-21 :1386)احمدي، « كندشكل رفتار اعضاي آن را القاء مي ،رواني حاكم بر خانواده

22 .) 

دهاي اي دارد. آنان با رويكران خانواده اهميت و جايگاه ويژهشناسجامعهاز نظر 

اند. گروهي از ي به واكاوي وضعيت اين گروه و نهاد اجتماعي پرداختهگوناگون

در  انواده راان به تأثيرات نظام فرهنگي جامعه اشاره دارند و سالمت خشناسجامعه

ها اعتنايي به آن ارزشها و در مقابل، عدم تعاد  خانواده را در بيدي به ارزشپايبن

ت كنند. از نظر اين دانشمندان شناخت تأثيرات فرهنگي و بهبود وضعيارزيابي مي

ديگر  روهيبراي ايجاد خانواده سالم در اولويت قرار دارد. گ ،فرهنگي و ديني جامعه

رو بهبود ندهند و از ايواده سالم در اولويت قرار مياقتصادي را براي ايجاد خان مسائل

: 1382)فرجاد،  دداننشرايط اقتصادي جامعه را در ايجاد خانواده سالم شر  اساسي مي

جاد ترين عوامل ايتنگناهاي اقتصادي در خانواده يكي از اصليكه آنان معتقدند  (.148

 ند كه سياست و حكومتاست. بعضي ديگر برآن تنش و يا كج رفتاري ،اختالفات

 به عهده دارد. گيري خانواده سالمر شكلترين نقش را دمهم

: 1386)براد شاو،  ميان با رويكرد كاركردگرايانه و سيستشناسجامعهبعضي از 

دهند و براي هر يک از اعضاي آن نقش خاصي خانواده را مورد بررسي قرار مي ،(46

دانند كه تمام اعضاي آن به خوبي وظايف و مي اي را سالمقائل هستند. آنان خانواده
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ان با رويكرد تضادگرايانه، به شناسجامعهنقش خود را انجام دهند. گروهي ديگر از 

نگرند و معتقدند كه خانواده مانند هر نظام اجتماعي ديگر بر اساس تضاد خانواده مي

ش براي افزايش شود، و اعضاي آن هر يک در رقابت با سايرين در تالسازماندهي مي

  .(Chibucos and Leite, 2005: 184) دخود بر ديگران هستن قدرت و سلطه

عي، جتمااسالم شناسان معتقدند كه با توجه به جايگاه نهاد خانواده در نظام ا

ه ه خانواداي از آيات و روايات درباراسالم از اين مسئله غافل نبوده و مجموعه گسترده

 ه. مجموعنداهاي دستوري، اخالقي و حقوقي بيان شدهگزارهوجود دارد كه اغلب در 

ر جهت داي است كه در آن افراد مسير خود را ن تعليمات در پي ايجاد چنان خانوادهاي

 رشد و كما  و كسب فضايل اخالقي و انساني در تقر  به خدا طي كنند.

 ئلمساا در دوران اخير با تحوالت اجتماعي كه به وقوع پيوسته، خانواده ب

غييرات خانواده را تحت تأثير قرار داده و تسنتي اي روبرو گرديده است كه نظام عديده

هاي ريزيامهجاد كرده است كه شناخت اين تغييرات و برناي هزيادي را در درون خانواد

توان تر ميبه طور عيني. طلبدمناسب در برخورد با اين تغييرات، مطالعات عميقي را مي

مع در موقعيت آنان در جوا يسترسي زنان به فضاي مجازي، تغييرات زيادگفت، د

نه ج از خاخار امروزي ايجاد كرده؛ همچنين دستيابي آنان به منابع اقتصادي ناشي از كار

 ورده كو تسخير فضاهاي جديد اجتماعي توسط آنان، ساخت قديم خانواده را دگرگون 

 كند.جا  ميايرا  هضرورت پيدايي تعادلي نو در خانواد

وسايل ارتبا  جمعي از ديگر مواردي است كه تأثير شگرفي بر خانواده داشته 

است. ورود وسايل ارتبا  جمعي باعث شده است كه ساعات حضور اعضاي خانواده 

در كنار يكديگر به خواندن روزنامه، شنيدن راديو، ديدن تلويزيون و مرور اينترنت 

هاي خارج از خانه توجه از درون خانواده به پديده سپري شود و بدين ترتيب كانون

از موارد ديگري كه در دوران اخير بر نهاد خانواده تأثيراتي داشته است . انتقا  يابد

افزايش روند دولتي شدن امور يا سپردن بسياري از كاركردهاي خانواده به دولت و 

ويشاوندي و هم سبب هم سبب كاهش روابط خ ،ساير نهادهاي اجتماعي است. اين امر
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عاطفي در خانواده و عدم ارضاي نيازهاي فردي اعضاي آن گرديده  مسائلاهميت 

 است. 

اج و ازدو زيادي از جمله اعتياد، افزايش طالق، افزايش سن مسائلافزون بر اين، 

انواده كه بر سالمت خ جدي روبرو ساخته مسائلها را با ساير عوامل اجتماعي، خانواده

 گذارند. همچنين جهاني شدن و افزايش روابط بين كشورها، الگويي ميتأثير منف

  نتخاي از روابط خانوادگي را براي مردم مطرح ساخته و عرصه را براي اگوناگون

هنام بنظر  براي مردم باز كرده است. به ،زندگي با مسائل ناشناخته گوناگونالگوهاي 

 ن موجصنعتي و غربي در برابر دوميي اخير هسته خانوادگي در كشورهاي هادر دهه»

 مع ديگرمدرن ناميد دگرگون شده است، و در جوا اسپ «اتوان آن رميمدرن سازي كه 

ي ر  پسير تحو  خود را بر اساس الگوهاي خانواده زن و شوهري الهام گرفته از غ

سي نشان دهنده ضرورت برر ياد شده(. همه موضوعات 23: 1383 )بهنام، گيردمي

تري را براي مردم هاي آن است تا مسير زندگي سالمو ويژگيدر ايران ه سالم خانواد

 روشن سازد.

له مقاطبيعي است كه بررسي همه عوامل تأثيرگذار بر سالمت خانواده در يک 

رو اين تحقيق بر توان به بخش اندكي از اين عوامل پرداخت. از اينگنجد و تنها مينمي

به  ترين عوامل اجتماعي مربو ل سالمت خانواده و مهمآن است كه به بررسي و تحلي

 آن بپردازد. بنابرين سؤاالت اصلي ما در اين پژوهش عبارتند از:

  هاي خانواده سالم چيست؟ويژگي .1

 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت خانواده كدام است؟ .2

 

 هدف اصلي تحقيق

ماعي مربو  به هاي خانواده سالم و عوامل اجتهدف اين تحقيق شناخت ويژگي

ي گوناگون هاي خانواده سالم با توجه به فرهنگهاسالمت خانواده و ويژگي .آن است
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ي خانواده سالم هاگيژد شناخت ويدرصداين تحقيق  ي خواهد بود،گوناگونداراي ابعاد 

سازي مفهوم سالمت خانواده درايران و بررسي عواملي است كه با توجه به ميو بو

  1د.نمت خانواده تاثير دارفرهنگ ما، بر سال

 

 مباني نظري

هاي آن، همچون ساير واقعيتوضعيت جتماعي است و در ا نهادخانواده يک 

انواده جا كه هر نظريه در رابطه با خباشند. از آنمياجتماعي، عوامل گوناگوني مؤثر 

ه به نبه جاست كه در يک تحليل هما تنها به بخشي از ابعاد خانواده نظر دارد، ضروري

ان . همچند نظريه رجوع شود، و از هر يک از آنها براي بررسي موضوع استفاده شود

 يک بخش به توصيف خانواده ؛تحقيق مشتمل بر دو بخش استاين گونه كه گذشت 

ي بررس را مورد هپردازد و بخش دوم عوامل اجتماعي موثر بر سالمت خانوادميسالم 

ر هاي نظري خانواده سالم بيشتص كردن ويژگيدهد. در اين تحقيق براي مشخميقرار 

ضعيت ين واز دو ديدگاه براد شاو و مک گراو استفاده خواهيم كرد. همچنين براي تبي

 و، بهرهد شاخانواده از نظريه بورديو، به عنوان نظريه كنش و تلفيق آن با نظريه برا

 ي باخويشاوندتاثير محيط اجتماعي و ارتباطات  نخواهيم برد. ابعاد ديگري همچو

 ست.تكيه بر نظريات اكولوژي و شبكه خويشاوندي در اين چارچو  گنجانده شده ا

يي درباره توصيف خانواده موفق و سالم هاديدگاه ابتدا در اين قسمت به

، 3براد شاو، 2مک گراو اندهپرداخت ن موضوعاتاي هز جمله كساني كه با. مپردازيمي

جامعي درباره  هاي نسبتاًن نام برد. فيليپ مک گراو بحثتواميرا  5، و پارسونز4گيدنز

                                                 

تا آن جا كه امكان دارد در جهت  و در كشور باشد كمكي به بهبود وضعيت خانوادهكه اين تحقيق  اميد است -1

 .بردارد تر در كشور گاميسازي براي ارتقاء وضعيت خانواده و تحقق خانواده سالم زمينه

2. Mc Graw 

3. Brad Ŝhaw 

4. Giddens 

5. Parsons 
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كه هر يک از اعضاي آن به نوبه خود مانند » دداناي را موفق ميخانواده دارد. او خانواده

كنند و ها و استعدادهايشان استفاده ميها، مهارتدرخشند. همگي از موهبتاي ميستاره

ي آنها سرشار از اميد، شور و شوق و از وضعيت و موقعيت خود راضي هستند. زندگ

(. مک 59: 1388)مک گراو، « اندها در خانواده مورد محبت و احترامانرژي است. آن

باورهايي هستند كه اساس زندگي خانوادگي شما  هارزشا»گراو همچنين معتقد است: 

ي زندگ هادهند، باورهايي كه شما )هميشه و نه گاهي اوقات( با آنميرا تشكيل 

، اين آهنگ بسيار ضروري را وارد هاو تقويت آن هان ارزشايهكنيد. با پايبندي بمي

طبيعي است كه در كشور ما  (.84: 1388ک گراو، م) دكنيميزندگي خانوادگي خود 

  «.استميمباني اسال برخاسته از اخالق و هاارزش

. هدندكديگر متعبه ي ،زوج سالم از روي ميل»جان براد شاو نيز معتقد است كه 

كنند تا در هر شرايطي كنار يكديگر بمانند...رابطه خو  گيرند و انتخا  ميتصميم مي

 صميمو سالم زناشويي مبتني بر عشق بي قيد و شر  است. احساس گذرا نيست، يک ت

(. همچنين وي معتقد است، در يک زندگي موفق زن و 76: 1386)براد شاو،  «است

بر اين در (. بنا7: 1386)براد شاو،  تكامل، مستقل و متعهد اسشوهرهر كدام يک فرد 

 گي ويک خانواده موفق و سالم عشق و عالقه حاكم است و اين عشق و عالقه دلبست

ه سبب ند كتعهد را به همراه دارد. در واقع عشق و عالقه در صورتي پايدار خواهد ما

 دلبستگي و تعهد زوجين شود.

داند. وي دو ديدگاه را يک نهاد اصلي جامعه مدني مي آنتوني گيدنز هم خانواده

را در مورد خانواده و  دموكراسيكامالً متضاد، جناح راست و جناح چپ سوسيا  

هاي پيشنهادي هر كدام را نيز بررسي و كند و راه حلتغييرات پيش روي آن بررسي مي

دهد. بر اساس نظر گيدنز را به عنوان راه برتر ارائه ميميگاه راه سوكند و آننقد مي

اي كه است. به همان شيوه دموكراسيمهمترين موضوع درباره خانواده امروزي 

)گيدنز،  دشود، خانواده نيز بايد دموكراتيزه شودر جامعه دنبا  ميميعمو دموكراسي

(. به عبارت ديگر، در درون خانواده نيز ممكن است همانند جامعه 105-106: 1386
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وجود داشته باشد. وجود  گوناگونو اختالف نظر در باره موضوعات  اختالف سليقه

ي مشاركتي هاچنين اختالفاتي به معني ناسالم بودن خانواده نيست، بلكه بايد با شيوه

مناسب اختالفات موجود مديريت شود، و تصميمات با مشاركت اعضاي خانواده گرفته 

 (.83: 1380 ،ردد )پناهيشود تا سبب انسجام و همدلي بيشتر در خانواده گ

داند كه بر مبناي تفكيک اي از نظام كل جامعه ميخانواده را پاره پارسونز

ها، نقش مؤثري در هاي جنسي بنا شده است. از ديدگاه او تفكيک جنسيتي نقشنقش

سالمت خانواده و شكل گرفتن شخصيت كودک دارد. او معتقد است كه اشتغا  زنان 

به سبب رقابت شغلي  ،سازدت عاطفي زن را در خانواده متزلز  ميعالوه بر آنكه موقعي

-Adams, 1986: 238)انجامد مينيز زن با شوهر به ناهماهنگي و نابساماني خانواده 

240.) 

هاي خانواده سالم با توجه به آنچه گذشت، به طور كلي در توصيف ويژگي

حبت ت و ماحترام متقابل اس توان گفت در خانواده سالم روابط خانوادگي بر اساسمي

ها در آن است كه نقش ايهو صميميت بين اعضا حاكم است. خانواده سالم خانواد

بين اعضاي آن وجود دارد، بطوري كه احساس  ميمشخص است و ارتبا  سال

ي شود و زمينه برارضايتمندي و سالمتي روحي و اخالقي اعضاي خانواده تامين مي

 گردد.م ميرشد و تعالي آنان فراه

ريه اس نظبر اس مثالًي آورده شده است. گوناگوندر تبيين خانواده سالم، نظريات 

د ي متقابل افراهاكنشو تنظيم  تضاد، تضاد عامل اساسي و مبنايي براي زندگي بشر

. ده استجنبه ذاتي خانوا اختالفرقابت در خانواده اجتنا  ناپذير است و  پس ؛است

تكامل  ده وتضادها اگر برخاسته از رذائل نفساني نباشد سازن در خانواده اختالفات و

ف د حد متوسطي از اختالبنابراين وجو تواند منشا رشد و كما  باشد.بخش است و مي

ثبت متواند بر رشد شخصيت افراد، و رشد فكري و اخالقي آنها تاثير در خانواده مي

 (. 81: 1380)پناهي،  داشته باشد
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 ندگيز گوناگونچرخه زندگي است. در خانواده سالم مراحل  نظريه ديگر، نظريه

. در شود و تغييرات در خانواده فرصتي است براي تكامل و رشد آنانبه سالمت طي مي

ا رشود و زمينه خانواده سالم ورود از يک مرحله به مرحله ديگر با موفقيت طي مي

ظريه ن. دنكفراهم مي ليف خودبراي رشد توانايي افراد و آمادگي آنان براي انجام تكا

هاي اررفت ديگر در مورد خانواده نظريه يادگيري است. بر اساس اين نظريه بسياري از

ر زندان دي فرها است. در خانواده پدر و مادر الگوانساني بر گرفته از الگوها و سرمشق

 (.33: 1384 ر،گيرند )آرياتباميشق از آنان سرمفرزندان ها و اعما  هستند و تمام رفتار

ز به نيا نظريه ديگر در اين زمينه نظريه تباد  اجتماعي است. يک خانواده سالم

و به  است استحكام و ثبات دارد. در اين نوع خانواده نوع مبادالت عادالنه و منطقي

يز تازه و چاگر ارتبا  بين زن و شوهر موجب ». دانجامرضايت اعضاي خانواده مي

عث در فرد احساس زنده بودن بوجود خواهد آمد كه خود باجالبي باشد، آنگاه، 

يگر شود و هر فرد نسبت به خود و فرد دگسترش روابط بهتر و عميق تر بين آنان مي

 (. 75: 1388 )ستير، «دنيز احساس بهتري پيدا خواهد كر

ين اساس ايكي ديگر از نظريات مهم در اين زمينه، نظريه شبكه خانواده است. بر 

واده ت خانشبكه روابط خانواده با دوستان و خويشاوندان تاثير زيادي بر سالمنظريه 

تواند در سالمت و ميه كهاي بسياري است دارد. اين شبكه روابط داراي كاركرد

 مثالًد. گذارموفقيت و يا برعكس در ناسالمتي و عدم موفقيت خانواده اثر قابل توجهي ب

ت از اهمي سازد، حضور بالقوه شبكه خويشاونديي كه فرد را منزوي ميايهدر جامع»

 )سگالن،« يابدمي ايهفرد تجلي دوبار ،بسيار برخوردار شده و با پذيرش خانوادگي

ه شرايط باز ديگر نظريات در اين زمينه نظريه اكولوژي است كه  (.110 و 109: 1375

رار د قدگي خومحيطي خانواده نظر دارد. در اين نظريه خانواده تحت تاثير محيط زن

 گذارد.يمدارد. اگر محيط و محل زندگي خانواده سالم باشد، در سالمت خانواده اثر 

هاي فردي در خانواده توجه دارد. گيري رفتارنظريه كاركردگرايي نيز به شكل

در خانواده را براي  هاهمان طور كه قبالً اشاره شد، پارسونز تفكيک جنسيتي نقش
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دهد. همچنين شلسكي بر اساس اين رهيافت در پي ميقرار سالمت آن مورد تاكيد 

كشف عوامل قوام بخش مناسبات خانوادگي است. به اعتقاد او هر اندازه كه در خانواده 

هاي نهادي بيشتر باقي مانده باشد، خانواده ثبات بيشتري دارد )روزن باوم، كاركرد

است. اين نظريه  ميست(. از ديگر نظريات اين رهيافت، نظريه سي37 -27: 1367

بهم پيوسته از عناصر  ايهكه داراي مجموع گيرددر نظر مي ميخانواده را به عنوان نظا

دهند. در اين تحقيق ما نظريه اخير را با است كه با هم كل هماهنگي را تشكيل مي

خود براي توصيف خانواده  ميتلفيق آن با نظريه مک گراو به عنوان چارچو  مفهو

 شود.ميبيشتر توضي  داده  در ادامهيم كه اهموفق انتخا  كرد سالم و

 ،است. بنابر اين نظريه مينظريه سيست ،ي ديدگاه كاركردگراييهايكي از نظريه

هاي موجود شود كه از تركيب نقشها و پايگاهميدر نظر گرفته  ميخانواده به منزله نظا

يابد. اين نظام قدرتمندتر مينفي تداوم گيرد، و با بازخوردهاي مثبت و مميدر آن شكل 

باشد، بطوري كه پس از ميو فراتر از تک تک و مجموعه افراد تشكيل دهنده خود 

گيري بطور ذاتي تمايل به تداوم خود دارد، و مهمترين هدف خود را تداوم شكل

لم شكل نظام خانواده از ابتدا برمباني درست و سا گرداند. بنابراين اميبخشيدن به خود 

يابد، در عين اين كه پويايي الزم را نيز دارد. اما اگر ميبگيرد، به همان شكل تداوم 

افراد  بودن ضيارنا با وجودهمچنان در طو  زمان  ،شكل بگيرد ميبراساس ناسال

اش ميل به تداوم داشته و شخصيت و رفتار افراد تشكيل دهنده خود را تشكيل دهنده

-Chibucos and Leite, 2005: 279؛ 66-39: 1386)برادشاو،  دهدميتحت تاثير قرار 

281 .) 

است كه در آن همه اعضا موفق  ميدر اين نظريه خانواده سالم و موفق، نظا

خود را دارد. همه اعضاي  هستند و همه مناسبات ميان افراد روا  طبيعي و رضايتمندانه

اده كرده و با مشاركت و تعاون با هم هاي انساني خود استفتوانند از استعدادخانواده مي

هاي فردي و جمعي خود را ارضا كنند. در خانواده سالم، تعامل افراد براي رشد و نياز

هاي مادي، معنوي، است، و خانواده مكاني است براي برآورده كردن نياز هبقاي هم
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ي تعاد  توان به برقرارمي هان نيازاي هاحساسي و عاطفي همه اعضاي خود. از جمل

رشد و اعتالي  ،ميان استقال  و وابستگي اشاره كرد. در اين خانواده با تربيت صحي 

 (. 98-67: 1386رود )برادشاو، گردد و عزت نفس اعضا باال ميهمه اعضا تامين مي

 وريشي اگر نظام خانواده ناسالم باشد، سبب تخريب و روان پ ميدر نظريه سيست

ن گردد. به نظر برادشاو، شيوه تربيتي ايميخود نيافتگي شخصيت اعضاي  رشد

اد حاصل تربيت مسموم، افر»ها تربيت مسموم است. در اين خانواده هاخانواده

كنند. هر كدام پدر و مادر و مقررات اي است كه با اشخاص شرمنده ازدواج ميشرمنده

 وه پدر طور كدهند. اينها فرزندان خود را همان ميپدر و مادر خود را الگو قرار 

ها يكي پس از كنند و اين موقعيت نسل، تربيت مياندهمادرشان آنها را تربيت كرد

 (.51: 1386)براد شاو،  «يابدديگري ادامه مي

و  ها، موهبتهااعضاي خانواده همگي از مهارت در خانواده سالم

باشند. به ميكنند و از وضعيت و موقعيت خود راضي ميشان بهره برداري يهااستعداد

 يبيان ديگر در يک خانواده سالم حقوق و وظايف افراد مشخص است و همه اعضا

دانند. در يک خانواده موفق و سالم مهر و محبت ميخانواده خود را ملزم به رعايت آن 

ه ب كنند.ميحاكم است و اعضاي خانواده صميميت و عالقه بهم را به خوبي احساس 

بايد يكديگر را سيرا ، تصديق و » هده سالم اعضاي خانوادقو  باركر، در يک خانوا

حمايت نمايند. رابطه زناشويي بايد بر اساس اطمينان و احترام متقابل باشد، كه در اين 

امر عوامل عشق و صميميت نيز دخالت دارند. عالوه بر اين هر يک از زوجين نيازمند 

 «به حل تعارضات موجود بپردازند ،همسر با كفايت و آگاهي هستند كه بتوانند به موقع

همه اعضاي  و سرشار از شوق و انرژي است ايه(. چنين خانواد43: 1388 )باركر،

كنند و ارتباطات خانوادگي بر مبناي احترام آميخته ميخانواده احترام يكديگر را حفظ 

ي اهشود. ارزشميدر اين نوع خانواده بر آورده  گوناگوني هابا محبت است. نياز

هايي از جمله صميميت و همدلي، استقال ، نابراين مولفهب. تاخالقي در آن حاكم اس

توان ميرا مياسال -ي اخالقيهارضايتمندي، تامين نيازها، انسجام و حاكميت ارزش



 

 

 

 

 

 

 

 59فصلنامه علوم اجتماعي شماره      12  

 زير را براينمودار توان مي ياد شدها توجه به مطالب ب. تدانساساس سالمت خانواده 

 ه مطرح كرد:سالمت خانواد يهامولفه

 

 
 هاي سالمت خانوادهنمودار مولفه -1 نمودار

 

قيت سالمت و موف تبيين تبيين سالمت خانواده بخش ديگر تحقيق ما است. براي

ي قتصادايي كه به وضعيت خانواده جهت يا ، همساني سرمايه هاما به نظريه خانواده

دي يشاونشوهر، روابط خوخانواده زن و شوهر، همساني سرمايه فرهنگي خانواده زن و 

حقيق را پرداختيم و بر آن اساس چارچو  نظري ت اندهو محيط اجتماعي توجه كرد

 تدوين نموديم:

يي كه اثر مداوم و ماندگار يادگيري در دوران كودكي را تبيين هايكي از نظريه

ه ي پذيرفتهاي از نظريهشناسجامعهيادگيري است، كه در روانشناسي و  كند نظريهمي

بعضي از متغيرهاي اثرگذار در سالمت خانواده  شده است. با توجه به نظريه يادگيري،

به سابقه و پيشينه خانوادگي زوجين و تأثيرات رفتاري خانواده پيش از ازدواج هر كدام، 

 Chibucos and Leite, 2005: 95-97) گردديعني به خانواده جهت يا ، زوجين برمي
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and Skolnick, 1983: 356-364)ي ديگري در شكل گيري ها. گرچه امروزه نهاد

 گويد:ميزند. كونيگ مياما هنوز خانواده حرف او  را  دشخصيت افراد نقش دارن

يابد. فرهنگي تنها در خانواده تحقق مي يتوليد ثانوي انسان به عنوان شخصيت اجتماع»

ا، شكل معمو  معناي ديگر اين ادعاي كونيگ اين است، كه صرف نظر از استثناه

خانوادة كوچک در جامعة ما بهترين شرايط را براي رشد شخصيت كودكان عرضه 

(. براد شاو نيز معتقد است كه رابطه مادر با خودش و 101: 1376)روزن باوم، « كندمي

رابطه پدر با خودش و رابطه آنها با يكديگر شالوده و بنيان خانواده است؛ درواقع، زن و 

دار به هاي مسئلهدار در اثر ازدواجهاي مسئلهخانواده هستند. خانوادهشوهر معماران 

دار شكل هاي ناموفق و ناسالم نيز در اثر افراد ناسالم و مسئلهآيند. ازدواجوجود مي

 (.51: 1386)براد شاو،  سگيرند، و بالعكمي

دک خانواده نهاد اصلي و اوليه اجتماعي كننده است كه در تماس مداوم با كو

اصو  و قواعد فرهنگي »كند. آشنا مي ي جامعههااست و كودک را با هنجارها و ارزش

شود و هر نوع كند، از طريق خانواده به وي منتقل ميكه كودک عمري با آن زندگي مي

ش اگرفته از دوران كودكيسرچشمه روابطي كه در آينده با اجتماع برقرار نمايد، قطعاً 

 ؛برد(.پارسونز از دو نوع خانواده نام مي147 :1388، )فربد« گرددمحسو  مي

دهد. او مي اي كه فرد، آن را تشكيلكند و خانوادهاي كه فرد در آن رشد ميخانواده

يا  )كه ما آن را در يا  و خانواده دوم را خانواده فرزندخانواده او  را خانواده جهت

(. روشن است كه 67-66: 1387 عزازي،)ا دناميم( ميگويمياين مقاله خانواده اصلي 

هاي بر روابط زوجمييا ، چه مثبت چه منفي، تأثيرات مستقيوضعيت خانوادة جهت

بارترين روند جمعيتي اين پدري زيانبي»گويد: مي 1آينده دارد. گيدنز به نقل از استيسي

(. 101: 1386)گيدنز،« ترين مسائل اجتماعي ماستنسل است و همچنين باعث مبرم

 دار آينده هستند. هاي مسئلهدار، زوجبنابراين، اين كودكان مسئله

                                                 
1. Stacy 
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توان گفت كه مييا  در مورد يادگيري و آموزش رفتار در خانواده جهت

رفتار  او، چگونگي برخورد مادر با كودک، نزديكي يا دوري كودک از مادر، وابستگي به

ن ساز ساخت شخصيت انسازمينه ماليم و صميمانه يا خشن مادر با كودک همه با هم

دهد كه تا حد بسيار متعاد  و ها امكان ميهاي شناختي انسان به انسانابليتق»هستند. 

 اي، پلي استاي يادگيري همدالنه داشته باشند. اين يادگيري همدالنه يا مشاهدهگسترده

ود گران مشاهده شافتد كه رفتار ديگيري اجتماعي. يادگيري زماني اتفاق ميبه نظريه ياد

راين فرد از بدو بناب (.Chibucos & Leite, 2005: 95) «دتوليد شوو سپس آن رفتار باز

هاي بيند. آدا  و رسوم و الگوميتولد خود را در ميان فرهنگ خانواده محصور 

طور افيان بر و اطرپدر و ماد ياو تمام رفتاره اندهخانواده از هر جهت او را در بر گرفت

 د. نشوميو يا غيرمستقيم به فرزند منتقل  مستقيم

تواند پشتوانه نظري مناسبي در بحث ما باشد، نظريه يكي ديگر از نظرياتي كه مي

كه  گونه است، كه قبالً از آن براي توصيف سالمت خانواده استفاده شد. همانميسيست

ت هر يک از در مطالعه خانواده و درمان مشكال»نظريه سيستمي، معتقد است  بيان شد،

اعضاي آن، بايد بر كل خانواده تمركز كرد؛ بر روابط كودكان و والدين با يكديگر و بر 

(. در اينجا عالوه بر توصيف سالمت 45: 1387)استريت، « روابط تمام اعضا با يكديگر

خواهيم براي تبيين سالمت خانواده نيز بهره بگيريم. مي ميخانواده، از نظريه سيست

معتقد است كه وضعيت خانواده جهت يا  از طريق  ميتب كه نظريه سيسبدين ترتي

يابد. ميدر خانواده پس از ازدواج افراد نيز تداوم  ،يادگيري و دروني شدن در فرزندان

ي فرزندان بازتوليد كرده و تداوم هابه عبارت ديگر سيستم خودش را در خانواده

، محيط خانواده نخستين، موثرترين دين ترتيبيابد. بميها ادامه دهد، و در طو  نسلمي

دهد، ميو با دوام ترين بستري است كه فرزندان سالم و يا ناسالم را ساخته و پرورش 

ي هاتفاوت» مثالًي سالم يا ناسالم بعدي هستند. هاكه خود تشكيل دهنده خانواده

غير طالق وجود  ي طالق وهازيادي در روابط بين فرزندان بزرگسا  و پدر در خانواده
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نده فرزندان باز توليد يآ هو اين رفتارها و تعامالت در خانواد (Ables, 1997: 76« )دارد

 شود.مي

 ي موفق و متعاد هابه شكل گيري خانواده هفضاي تربيتي صحي  در خانواد

ي زن هاوادهتواند در آينده فرزندان و شكل گيري خانميانجامد و اين تربيت صحي  مي

نواده خا در بي غلط و نامناسهاتاثير مستقيم داشته باشد. بعكس رفتار هاري آنو شوه

 وي قراروكجر را در مسير انحراف هاتواند با تاثير مستقيم خود بر روي فرزندان، آنمي

 ونت،ي نامناسبي از جمله خشهادهد و بنياد شخصيتي آنها را مخدوش سازد. رفتار

توليد راي بازبرا آماده  هاد و آننگذارميم بر فرزندان تاثير اعتياد، بطور مستقي و الكليسم

اسالم ي نهاد. در خانوادهنكناين گونه رفتارها در خانواده پس از ازدواج خودشان مي

ها در وجود فرزندان دچار مشكالت شخصيتي خواهند شد. انحرافات و كجروي

ي ها. اين چنين شخصيتسازدهاي منحرف ميفرزندان منعكس شده و از آنها شخصيت

 منحرف در زندگيِ آينده خود نيز دچار مشكالت زيادي خواهند بود. از نگاه

ان در هاي درون رواني حل ناشدة خانواده مبداء، كماكتعارض» ميروانشناسي سيست

و  )گلدنبرگ« شودميكنوني با همسر يا فرزندان، برون ريزي يا تكرار ميروابط صمي

اشويي روابط زن»ديدگاه مدعي است كه  گسترش اين(. ديكس با 153: 1386گلدنبرگ، 

« دالجرم تحت تاثير تجار  هر يک از طرفين با خانواده مبداء خويش قرار دار

 (.154: 1386)گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

نظريه مفيد ديگر براي تبيين وضعيت سالمت خانواده، همساني يا ناهمساني 

، از جمله سرمايه اقتصادي و گوناگوني هازمينهي مبداء زن و شوهر در هاخانواده

هاي اقتصادي افراد به تبع برخورداري از سرمايهكه فرهنگي است. بورديو معتقد است 

 "ميدان"كنند، كه بورديو به آن و فرهنگي، فضاي اجتماعي خاصي را اشغا  مي

گر كنش هدايتهاي مشابه دارند، كه واره هاي همسان عادتد. افراد در ميدانيگومي

 هامشتركات آن ،كه افراد در چه ميداني قرار گرفته باشند ناي هها است. با توجه بآن

اند تا حدود با توجه به ميداني كه درآن قرار گرفته هاقابل تخمين است. ذائقه انسان
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هرچه افراد از نظر سرمايه اقتصادي و »گويد: ميشود. بورديو ميزيادي مشخص 

ها وجود دارد. فضاي گي به هم نزديكتر باشند اشتراكات بيشتري بين آنسرمايه فرهن

كند. عامالن مشترک فرهنگي و اقتصادي زمينه را براي تعامل بهتر و بيشتر آماده مي

عدي به اند، كه در اين دستگاه دو بُاجتماعي تا به آنجا با يكديگر داراي مشتركات

ن دارد كه در اين دستگاه ايهشان بستگي بهاييكديگر نزديک باشند، و ميزان تفاوت

توان بر اساس اين نظريه مي (.33: 1381 )بورديو،« چقدر از هم فاصله داشته باشند

هاي اقتصادي و فرهنگي مشابه هستند، در يک فضا و گفت افرادي كه داراي سرمايه

رابطه و تعامل  ها و ساليق مشابه بوده وواره گيرند و داراي عادتميدان مشابه قرار مي

اگر زن كنار شوهر و شوهر »گويد: ر اين مورد به پژوه ميد. تبهتري با هم خواهند داش

تواند موفق شود و كنار زن از نظر اقتصادي احساس حقارت كند آيا اين ازدواج مي

ه عبارت ديگر، همساني پايگاه ب ؟(28: 1389)به پژوه، « احساس رضايت بوجود آيد

تأثير مستقيم بر تعامل زن و شوهر با  ،ي مبداءهافرهنگي خانواده وعي اقتصادي و اجتما

 يكديگر داشته و ميزان سالمت خانواده را تاحدي مشخص خواهد كرد. 

ست. ادان عامل ديگري كه بر سالمت خانواده تاثير گذار است، ارتبا  با خويشاون

ويت تق ري خانواده وسبب تعاد  و پايدا ،ارتبا  و تعامل بيشتر با خويشان هم سنگ

ر شاوندي بكه شبكه خوي ايهگردد. در اينجا عالوه بر نقش كنتر  كنندميسالمت آن 

سرمايه اجتماعي هم براي  (، منشاء258 -254: 1380كند )سگالن، ميزوجين اعما  

م واده سالتواند موثر باشد. يک خانميگردد، كه در حل مشكالت خانواده ميخانواده 

 ائلمسن ي ديگر دارد، ايهابط عاطفي، مسكن، كار، پو ، خدمات و حمايتنياز به روا

 (. 1387شود )مک دانيل، ميدر روابط خويشاوندي بهتر حل 

بر سالمت خانواده دارد. محيط ميهمچنين متغير محيط اجتماعي تاثيرات مه

م، بر عكس محيط اجتماعي ناسال و اجتماعي سالم به سالمت خانواده كمک خواهد كرد

كه خانواده  هااست براي رشد بسياري از ناهنجاري ايهو فاقد امكانات، زمين زجرم خي

دهد. اين مطلب با توجه به نظريه اكولوژي ميفرزندان را در معرض خطر قرار  ويژهو ب
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شود. هر چند روابط خانواده با محيط زندگي دو طرفه است ولي اثر محيط ميبرجسته 

 :Chibucos & Leite, 2005مت آن قوي تر و موثرتر است )زندگي در خانواده و سال

303-305 .) 

ي هابا توجه به آن چه گذشت چارچو  نظري تحقيق حاضر با تلفيق نظريه

بكه خويشاوندي و ش ،مساني سرمايه اقتصادي و فرهنگيه ،يستميس ،يادگيري

 شود:مياكولوژي تدوين شده است، كه در مد  تحليل زير ديده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيقهاي فرضيه

ه ه جهت يا  زن و شوهر سالم تر باشد، ميزان سالمتي خانوادهرچه خانواد -1

 بيشتر است.

احتما   ،تر باشدرچه سرمايه اقتصادي خانواده جهت يا  زن و شوهر مشابهه -2

 سالمت خانواده بيشتر است. 

 
 ارتبا  باخويشاوندان سالمت خانواده

وضعيت خانواده 

 جهت يا 

 همساني اقتصادي

 همساني فرهنگي

 محيط اجتماعي
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تر باشد، هر همسانرچه سرمايه فرهنگي خانواده جهت يا  زن و شوه -3

 احتما  سالمت خانواده بيشتر است.

ده خانواده با خويشاوندان بيشتر باشد، احتما  سالمت خانوا هرچه ارتبا  -4

 بيشتر است.

تر جتماعي خانواده سالم تر باشد، احتما  سالمت خانواده بيشاهر چه محيط  -5

 است.

 ،باشد ترا  همسانانواده جهت يي اقتصادي و فرهنگي خهاهرچه سرمايه -6

 ارتبا  خانواده با خويشاوندان بيشتر است. 

 

  روش پژوهش

 ،حليلواحد تد. استفاده ش هاوري دادهآبراي گرد در اين تحقيق از روش پيمايش

، شتندي تهراني كه دست كم يک فرزند داهاخانواده و جامعه آماري تحقيق خانواده

ده است شخانواده برآورد  367  كوكران باشد؛ و حجم نمونه با استفاده از فرمومي

عداد ت 1385نفوس و مسكن در سا  ميبنا بر سر شماري عمو (.133: 1382 )سرايي،

 نوارخا 1650000بوده است كه از اين تعداد حدود  2227892خانوارهاي شهر تهران 

 نفوس وميموباشند )سرشماري عمي، كه جامعه آماري تحقيق اندهسه تا ده نفره بود

 ست.تصادفي و سيستماتيک بوده ا ،گيري(. روش نمونه89: 1388، 1385 مسكن

 وسوا  بودكه پس از پيش آزمون  140پرسشنامه ساخته شده توسط محققان حاوي 

 ادآورييابل استفاده شده است. ق هاوري دادهآاطمينان از پايايي و روايي آن براي گرد

 و  بهاطالعات مربكه اند، زنان بوده است كه پاسخگويان، يا واحد مشاهده تحقيق،

 شان از آنان پرسيده شده است. خانواده خود و شوهران
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 تعريف مفاهيم

الم اده ستعريف ما از خانو :(هتعريف نظري و عملياتي سالمت خانواده )متغير وابست

سالم،  نوادهاست. براين اساس خا وبراد شاو و نظرات مک گراميبر گرفته از نگاه سيست

اين  اي است مبتني بر دوستي و صميميت و اعتماد اعضا نسبت به همديگر. درانوادهخ

راهم فشود و اعضا در خانواده در عين انسجام و گرمي، آزادي افراد محترم شمرده مي

را  ده سالمبر اساس اين مطالعات، خانوا كنند.ميآوردن نيازهاي خود و سايرين تالش 

، انسجام عضارضايتمندي، تامين نياز ا ستقال  و آزادي،ا ،صميميت و همدلي مولفه 6 با

به  ت خانوادهجهت سنجش سالم وان توصيف كرد.تمي هاي اخالقيحاكميت ارزش و

 ا دوي فرعي آنها پرداختيم: صميميت و همدلي، بهاسنجش شش مولفه اصلي و مولفه

 14 ، باپذيرش آن ارتبا  عاطفي و توجه به افكار و احساسات يكديگر و مولفه فرعيِ

عتماد به امولفه فرعي  4گويه سنجيده شده است. استقال  و آزادي اعضاي خانواده با 

 وتگي، تعاد  ميان استقال  و وابس و ،گيريتوانايي تصميم نفس، احساس مسئوليت و

يتمندي مولفه فرعي رضا 5 اضايتمندي اعضا بر. تگويه سنجيده شده اس 11آزادي با 

ک تمندي از سبرضايتمندي از در آمد، رضاي ضايتمندي در تصميم گيري،ها، راز فرصت

ياز نامين ت. تگويه سنجيده شده اس 18زندگي و رضايتمندي از اعتماد متقابل با 

 وبه عشق  هاي فيزيولوژيكي، نياز به امنيت، نيازنياز ي فرعيهااعضاي خانواده با مولفه

. تسگويه سنجيده شده ا 15وفايي با تعلق، نياز به عزت نفس و نياز به خود شك

باق انط ها، حل مسالمت آميز مشكالت،ي فرعي تفكيک نقشهانسجام خانواده با مولفها

شده  گويه سنجيده 12پذيري و همبستگي، قوانين خانوادگي و مذاكره و گفتگو با 

 يمسالاخالق ا با دو مولفه فرعي مياسال يي اخالقهاحاكميت ارزش سرانجام و ؛است

 گويه سنجيده شده است. 10و نگرش توحيدي با 
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ز: اي مستقل نيز عبارتند هامتغير تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل:

محيط  سالمت خانواده جهت يا ، همساني سرمايه اقتصادي، همساني سرمايه فرهنگي،

 اجتماعي و روابط خويشاوندي. 

اي است كه فرد در خانواده منظور از خانواده جهت يا ، :يابخانواده جهت -

 رفتهگشخصيت او در آن خانواده شكل  آن بدنيا آمده و رشد و نمو يافته و

و  اين كه در اين تحقيق بايد سالمت خانواده جهت يا  زناست. با توجه به

 بنابر اين در. ساخته شد گويه 17شد، براي هر كدام شوهر سنجيده مي

هت يا  زن و شوهر سنجش شده گويه سالمت خانواده ج 34مجموع با 

 است.

ي جهت يا  اين هامنظور از همساني اقتصادي خانواده :همساني اقتصادي -

ي برا متعلق باشند. ايهدو خانواده به طبقه و پايگاه اقتصادي مشابكه  تاس

م. ايهاستفاده كرد دهاي ثروت و درآمتعيين طبقه اقتصادي خانواده از شاخص

ر ايد درباره وضعيت اقتصادي خانواده خود كه دب پاسخگو در اين باره

امكان سنجش چون  .بوده است پاسخ گويدشاهد آن يک دگذشته دور يا نز

 قريبيبنابراين بطور ت ،عيني ثروت و درآمد خانواده جهت يا  وجود نداشت

داشتن يا نداشتن ملک يا كاالي خاص و وضعيت آن پرسش شد. همچنين 

هت گو خواسته شد كه بگويد درآمد خانواده جبراي تعيين درآمد از پاسخ

 ست. وده ابتر از حد نياز نياز و يا پايين يا  او در حد نياز، باالتر از حد

هايي كه بر سالمت : يكي ديگر از متغيرهاهمساني سرمايه فرهنگي خانواده -

براي  هاي زوجين است.فرهنگي خانواده وضعيت سرمايهخانواده تاثير دارد 

متغير از دو مولفه آن يعني سرمايه فرهنگي متجسد و سرمايه  سنجش اين

در فرهنگ متجسد اموري چون دانش در  فرهنگي عينيت يافته پرسش شد.

تسلط به زبان انگليسي و ميزان  ،، ميزان مطالعه كتا گوناگوني هازمينه
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دانش مذهبي مورد پرسش قرار گرفت و در سرمايه فرهنگي عينيت  اآشنايي ب

 سوا  شد. ميو غير رس مياز مدارک تحصيلي رسهم يافته 

آمد  ومنظور از ارتبا  با خويشاوندان ميزان رفت  :انخويشاوند ارتباط با -

 واله خخانواده با خويشاونداني همچون پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دايي، 

 تغير باين معمه و فرزندان آنها بوده است، كه از بستگان زن يا شوهر بودند. ا

 گويه سنجيده شده است. 4

اي از شهر تهران محيط و محله ،منظور از محيط اجتماعي اجتماعي: محيط -

كرده، و تصور ذهني خاصي از وضعيت است كه خانواده در آنجا زندگي مي

محيط اجتماعي به اموري همچون  آن محيط و امكانات آن داشته است.

تفريحي در  اهاو مراكزها، فرهنگسرهها، مساجد، حسينيمدارس، دبيرستان

 گويه سنجيده شده است. 10. اين متغير با محل اشاره دارد
 

 پايايي و اعتبار پرسشنامه تحقيق
ي تا چه حد از اشتباهات گيرازهاندهگيري آن است كه وسيلازهاندهوسيل مراد از پايايي

شود. مي ي استفادهگوناگوني هامنظم و تصادفي مبراست. برا ي آزمون پايايي از روش

از روش توافق داخلي و مهمترين شاخص  هادر اين تحقيق براي سنجش پايايي داده

ميزان آلفاي كرونباخ بيش  آن، آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در اين تحقيق

 .هدرصد بود 90از 

مسير زير پيموده  ،يگيرازهاندهاطمينان از اعتبار وسيل دستيابي بههمچنين جهت 

ي مشابه هاي آزمون شده در پژوهشهااز پرسش هابعضي از پرسش -1ست. شده ا

از استاد راهنما و ساير استادان متخصص جهت تامين اعتبار  -2 ،استفاده شده است

طي آزمون مقدماتي اعتبار پرسشنامه مورد  -3 و ؛صوري نظر خواهي شده است
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سواالت  ،آزمون مقدماتيپرسشنامه به صورت  60سنجش قرار گرفته است و با انجام 

 .اندهمورد بازبيني و اصالح قرار گرفت

 

 ي تحقيقهايافته

 هاي توصيفييافته -الف

 سن پاسخگويان:

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

 پردازيم.نمونه مي

 

 پاسخگويان سن درصدي و فراواني توزيع -1جدول 

  

از پاسخگويان در اين  درصد 30يا حدود  رنف 109 هدهد كنشان مي 1جدو  

سازند. باشند، كه نماي اين توزيع را ميساله مي 49تا  40نمونه متعلق به گروه سني 

سا  تعلق دارند. در مجموع بيش  39تا  30درصد به گروه سني  29 ازفر يا بيش ن 108

سا  هستند. با توجه به  49تا  30درصد از پاسخگويان متعلق به گروه سني  59 از

 درصد انيفراو سن

 

 

 



و بيشتر 

 جمع



  

 

 

 
 23      ...  سالمت خانواده و عوامل اجتماعي مؤثر

سا   29تا  20رود كمترين تعداد به گروه سني كه انتظار مي گونه جامعه آماري همان

 صد است. در 9.9تعلق دارد كه 

 

   پاسخگويان:تحصيال

تحقيقات اجتماعي و ازجمله در اين تحقيق از  بيشترسط  تحصيالت در 

 هاي مهم و تاثير گذار است. متغير

 

 پاسخگويان تحصيال  درصدي و فراواني توزيع -2 جدول

 درصد فراواني ميزان تحصيالت

   سواد بي

  زير ديپلم
  ديپلم

  فوق ديپلم و ليسانس

  و دكتري فوق ليسانس

 جمع

 

ر نمونه مورد مطالعه د تسط  تحصيال درصددهد كه باالترين نشان مي 2جدو  

ارند كه از پاسخگويان در سط  ديپلم قرار د درصد 41نفر يا حدود  151ديپلم است. 

 درصداد و د. تعدنشوپاسخگويان را شامل مي درصدو بيشترين تعداد و  عنماي توزي

باشند در سط  سواد مي درصد 33.7نفر يا  123يز كه ناي از پاسخگويان قابل مالحظه

فوق ديپلم  در سط نيز پاسخگويان  درصد 9/20نفر يا  76زير ديپلم قرار دارند. تعداد 

صيل توزيع سط  تح ،ند. بطور كلي، با توجه به جامعه آماريرو ليسانس قرار دا

 رسد. ميظر پاسخگويان معرف به ن



 

 

 

 

 

 

 

 59فصلنامه علوم اجتماعي شماره      24  

 :توصيف سالمت خانواده )متغير وابسته(
مت يعني ميزان سال ،با استفاده از شش مولفه توضي  داده شده، متغير وابسته

ان توزيع اين متغير را در سه سط  نش 3ي تهراني سنجيده شد. جدو  هاخانواده

 دهد:مي

 

 يانپاسخگو خانواده سالمت كل شاخص درصدي و فراواني توزيع -3جدول 

 درصد فراواني سالمت خانواده

 كم

 متوسط

 زياد

 جمع

 

هاي نمونه ما از سالمت از خانواده درصد 6نفر و يا  22 ،3بر اساس جدو  

 يشترينب. درسميخانواده در حد ضعيف بر خوردارند، كه درصد قابل قبولي به نظر

نواده خا 241كه شامل  درصد 66است، بطوري كه حدود  فراواني مربو  به حد متوسط

داراي وضعيت سالمت  درصد 28ا نفر و ي 104گيرند. دوده قرار ميباشد در اين محمي

 يي كه از حد سالمت ضعيفهاخانواده خانوادگي در حد زياد هستند. احتماالً

 نهاآوپاشي ي جدي بوده و احتما  فرهابرخوردارند، آنهايي هستند كه دچار بحران

  سالمتي باال ي تهراني در سطهادرصد خانواده 28ن كه تنها ايهوجود دارد. با توجه ب

 هستند، نشان دهنده هشداري است كه بايد به آن توجه كرد. 

م كه عبارتند از: ايهتوصيف كرد مولفه 6 باخانواده سالم را  كه گذشت گونه همان

رضايتمندي اعضاي  تقال  اعضاي خانواده،اس صميميت و همدلي بين اعضاي خانواده،
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هاي اخالقي و ي خانواده، انسجام خانواده وحاكميت ارزشخانواده، تامين نياز اعضا

 آمده است: 4در جدو   هااين مولفه درصداسالمي. توزيع فراواني و 

 

 هاي سالمت خانواده پاسخگويانتوزيع فراواني و درصد شاخص -4جدول 

مول

 فه

صميميت و 

دلي بين هم

اعضاي 

 خانواده

استقال  

اعضاي 

 خانواده

رضايتمندي 

اعضاي 

 خانواده

تأمين نياز 

اعضاي 

 خانواده

انسجام 

 خانواده

حاكميت 

هاي ارزش

اخالقي و 

 اسالمي

 درصد فراواني 
فراوان

 ي
 درصد

فراوان

 ي
 درصد فراواني درصد

فراوان

 ي
 درصد فراواني درصد

 كم




 












 



















متو

س

  









 











































زيا

 د


















































جم

 ع





























 































ميان

گي

 ن

2.31 2.042.172.322.162.30
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رتب

هه

 ا

 

ن معنا اي هباين شود. ميه يدبيشترين فراواني در حد متوسط د هامولفهدر همه 

 ين نيازد. تامدر ابعاد سالمت خانواده در حد متوسط قرار دارن هار خانوادهبيشتكه است 

پس از  رد وي ديگر بيشترين فراواني را در حد زياد داهااعضاي خانواده از بين مولفه

عد صميميت و همدلي بين اعضاي و بُ مياسال -ي اخالقي هاآن حاكميت ارزش

 ي در حداوانخانواده در درجه دوم و سوم بيشترين فراواني را دارا هستند. بيشترين فر

 ضغيف مربو  به استقال  و سپس رضايت مندي اعضاي خانواده است.

 

 (اهآزمون فرضيه) يهاي عليافتهب( 

ررسي شده بر سالمت در اين قسمت به بررسي چگونگي تاثير متغيرهاي ب

 پردازيم. خانواده مي

 رابطه سالمت خانواده با سالمت خانواده جهت ياب -1

ر ب، و اولين فرضيه ما، رابطه سالمت خانواده با سالمت خانواده جهت يا  بود

تر ماساس مباحث نظري انتظار داشتيم كه هرچه خانواده جهت يا  زن و شوهر سال

 . باشدبيشتر هم ه باشد، احتما  موفقيت خانواد

 

 صد(رد پاسخگويان )به خانواده سالمت با يابهت ج هدوانخا سالمت رابطه -5جدول 

 ضعيف متوسط زياد جمع

 سالمت خانواده  

 جهت يا 

 سالمت خانواده

     ضعيف
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 متوسط



















 زياد

 










 











 



 


 

 جمع

 72/0ا=و گام 000/0ط  معناداري =س ،14/96؛ كااسكوير=000/0ط  معناداري=س ،c=29/0 تاوكندا 

 000/0سط  معناداري= 418/0اسپيرمن براون= 

 

دهد كه هر چقدر از سالمت خانواده نشان مي 5نگاهي به ارقام سطر او  جدو  

درصد كساني كه از كنيم، جهت يا  كم به طرف سالمت خانواده زياد حركت مي

كساني كه سالمت  درصد از 5/17 مثالً شود.استه ميك ،اندهسالمت خانواده كم داشت

 باشند، وليخانواده جهت يا  آنها ضعيف است داراي سالمت خانواده ضعيف نيز مي

ت، يي كه سالمت خانواده جهت يا  آنها متوسط بوده اسهادرصد خانواده 3حدود 

با باال رفتن  توان گفت:مي به عبارت ديگر د.نباشميضعيف خانواده داراي سالمت 

 يابد.سالمت خانواده افزايش مي ،سالمت خانواده جهت يا 

دهد ميه شده نيز نشان يدد و اسپيرمن مقدار ضرايب كندا  و گاما و كا اسكوير

تصادفي باشد،  تواندمستقل نميمتغير كه اختالفات ديده شده بين مقادير متغير وابسته و 

بايد حكم به وجود  . بنابراين قاعدتاًاست 10000 در 1 ازچرا كه چنين احتمالي كمتر 

سالمت خانواده جهت يا   ن كه قاعدتاًاي هدار بين دو متغير داد. با توجه باارتبا  معن
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سالمت خانواده جهت »توان اين فرضيه كه بر سالمت خانواده سبقت زماني دارد، مي

 تاييد كرد. را « دارد مييزان سالمت خانواده اثر قابل توجه مستقييا  بر م

 هاي جهت يابرابطه سالمت خانواده با همساني سرمايه اقتصادي خانواده -2

هت هاي جفرضيه دوم اين تحقيق در باره رابطه همساني سرمايه اقتصادي خانواده

 كه هرچه سرمايهيا  زن و شوهر با سالمت خانواده خودشان است. بدين معنا 

ي هم قتصادايعني خانواده زوجين از نظر  ،اقتصادي خانواده زن و شوهر مشابه تر باشد

 بيشتر است. آنها هم احتما  سالمت خانواده شأن باشند، 

براي سنجش سرمايه اقتصادي در اين پژوهش از سه مالک داشتن منز  شخصي 

در همسر و ارزيابي پاسخ پدرزن و پدر همسر، داشتن خودروي شخصي پدر زن و پ

دهندگان از وضعيت درآمد خانوادگي والدين خود و والدين همسر خود در سه سط  

استفاده شد. پاسخگويان به لحاظ  كمتر از حد نياز، بيشتر از حد نياز و در حد نياز

سرمايه اقتصادي خانواده خود و همسران به دو گروه همسان از نظر سرمايه اقتصادي 

هردو در سط  كمتر از  مثالً)زماني كه هر دو خانواده در يک طبقه قرار دارند  اهخانواده

ها از نظر )زماني كه سطوح خانواده و غير همسان حد نياز يا هردو در حد نياز و...(

يكي در سط  كمتر از حد نياز و ديگري در حد نياز و  مثالًسرمايه اقتصادي فرق دارد 

ن دو متغير نشان داده اي هرابط 6ر جدو  د. دقسيم شدنت( تها از اين دسساير تركيب

  :شده است

 دهخانوا سالمت با شوهر و زن يهاخانواده اقتصادي سرمايه همساني رابطه -6 جدول

 خودشان )درصد(

 همساني اقتصادي

 سالمت خانواده
 جمع غير همسان همسان

  
 كم
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 51/0ط  معناداري =س ،34/1؛ كااسكوير=52/0ط  معناداري=س ،c=030/0 تاوكندا  

 50/0سط  معناداري=. /035 اسپيرمن براون= خ

 

ه كتوان گفت ميو اسپيرمن  ربا توجه به معنادار نشدن مقدار كندا  و كا اسكوي

و سالمت خانواده يا  زوجين هاي جهتخانوادهاقتصادي  بين همساني سرمايه

 با ه نشد. رابطه همساني اقتصادييدپژوهش رابطه معناداري داين در خودشان 

ياز نتامين  رضايتمندي، استقال ، ي صميميت و همدلي،هاي سالمت خانواده، يعنمولفه

عنا دار كدام م نيز هيچ مياسال هاي اخالقي وانسجام خانواده و حاكميت ارزش خانواده،

ي جهت هادهد كه احتماالً وضعيت اقتصادي خانوادهميبدست نيامد. اين يافته نشان 

شود يمچندان كه تصور  ، يا هم شأني اقتصادي و طبقاتي بر خالف تصور عمومي،يا 

 باشد. ميدر سالمت خانواده زناشويي موثر ن

 

 

 هاي جهت يابرهنگي خانوادهرابطه سالمت خانواده با همساني سرمايه ف -3

هاي جهت فرضيه سوم اين تحقيق در رابطه با همساني سرمايه فرهنگي خانواده

هاست. بدين معنا كه هرچه سرمايه يا  زن و شوهر با سالمت خانواده اصلي آن

 ما احت ،فرهنگي خانواده جهت يا  زن و شوهر از همساني بيشتري برخوردار باشد

 بيشتر است.هم اصلي  هسالمت خانواد

  
  متوسط

  
  زياد

    جمع 
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پاسخگويان به لحاظ سرمايه فرهنگي خانواده خود و  براي آزمون اين فرضيه

)زماني كه هر دو خانواده  هاهمسران به دو گروه همسان از نظر سرمايه فرهنگي خانواده

هردو در سط  كم يا هردو در سط  متوسط و...( و غير  مثالًدر يک طبقه قرار دارند، 

يكي در  مثالًها از نظر سرمايه فرهنگي فرق دارد وح خانواده)زماني كه سط همسان

قسيم شدند اين ت( تها از اين دسسط  كم و ديگري در سط  متوسط و ساير تركيب

 نشان داده شده است: 7 رابطه در جدو 

 

 هخانواد سالمت با شوهر و زن خانواده سرمايه فرهنگي همساني رابطه -7 جدو 

 درصد( خودشان )به

 اني فرهنگيهمس  

 سالمت خانواده
 جمع غير همسان همسان

 كم


 متوسط
   

    زياد

 جمع
 

 

 98/0ط  معناداري =س ،039/0كااسكوير= ؛92/0ط  معناداري=س ، -c=005/0 تاوكندا  

 92/0، سط  معناداري= -. /005اسپيرمن براون= 
 

كه توان گفت ميو اسپيرمن با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا  و كااسكوير 

ه نشد. يدپژوهش رابطه معناداري داين بين همساني فرهنگي و سالمت خانواده در 

هاي هاي مربو  نشان داد كه بين همساني فرهنگي و مولفههمچنين بررسي آماره

تامين نياز  رضايتمندي، استقال ، سالمت خانواده، يعني صميميت و همدلي،
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نيز رابطه معنا دار هاي اخالقي و اسالميانسجام خانواده و حاكميت ارزش خانواده،

 باشد.نمي

 

 رابطه سالمت خانواده با ارتبا  با خويشاوندان -4

ا ردان فرضيه چهارم تحقيق رابطه سالمت خانواده با ميزان ارتبا  با خويشاون

سالمت  تما معنا كه هرچه ارتبا  با خويشاوندان بيشتر باشد اح مورد نظر دارد. بدين

 شود: ميرابطه دو متغير ديده  10ر جدو  د. تبيشتر اسهم خانواده 

 

 درصد( پاسخگويان )به خانواده سالمت با خويشاوندي ارتباطا  رابطه -8جدول 

ارتبا  با   

خويشاوندا

 ن

سالمت 

 خانواده

 جمع زياد متوسط كم

 كم  
 

  متوسط  

 زياد  







 جمع 

  

 












 73/0اما=و گ 000/0ط  معناداري =س ،06/101؛ كااسكوير=000/0ط  معناداري=س ،c=31/0 تاوكندا  

 000/0سط  معناداري=. /428اسپيرمن براون= 
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دهد كه هر چقدر از ارتباطات نشان مي 8رقام سطر او  جدو  نگاهي به ا

درصد كساني از كنيم، خويشاوندي كم به طرف ارتباطات خويشاوندي زياد حركت مي

ن با باال رفتشود، يعني مشاهده ميشود. استه ميك ،اندهكه سالمت خانواده كم داشت

 يابد.زايش ميسالمت خانواده آنان اف ،ارتباطات خويشاوندي پاسخگويان

 بيانگر آن است كه ه شده،يدد و اسپيرمن مقدار ضريب كندا  و كااسكوير

 ، چرا كهتواند تصادفي باشداختالفات ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمي

د ارتبا  بايد حكم به وجو . بنابراين، قاعدتاًاست 10000 در 1چنين احتمالي حدود 

دهد. با شدت وابستگي و جهت آن را نشان مي cب كندا  تاوبين دو متغير داد. ضري

طات توجه به مثبت بودن اين ضريب، رابطه دو متغير مستقيم بوده و هرچه ارتبا

يابد. مقدار ضريب يابد سط  سالمت خانواده نيز افزايش ميخويشاوندي افزايش مي

ت متغير مستقل ارتباطادهد كه با استفاده از بوده و نشان مي 73/0محاسبه شده  يگاما

 بنابراين درصد از خطاي پيش بيني سالمت خانواده كاست. 73توان خويشاوندي، مي

ل توجه ارتباطات خويشاوندي بر ميزان سالمت خانواده اثر قاب»توان اين فرضيه كه مي

 تاييد كرد.را « دارد ميمستقي

 

 رابطه سالمت خانواده با محيط اجتماعي -5

 كند،ميق رابطه سالمت خانواده با محيط اجتماعي را بررسي فرضيه پنجم تحقي

بيشتر هم باشد احتماال سالمت خانواده  ربدين معنا كه هرچه محيط اجتماعي سالم ت

 است.
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 پاسخگويان خانواده سالمت با خانواده اجتماعي محيط سالمت رابطه -9 جدول

 درصد( )به

سالمت محيط 

 اجتماعي

 سالمت خانواده

 جمع زياد متوسط كم

  كم 

   متوسط 

   زياد 
    جمع
   

 64/0ط  معناداري =س ،48/2؛ كااسكوير=34/0ط  معناداري=س ،- c=033/0 تاوكندا  

 34/0اري=سط  معناد ،-. /049اسپيرمن براون= 

 

كه فت توان گمي و اسپير من، توجه به معنادار نشدن مقدار كندا  و كا اسكوير با

ه يددپژوهش رابطه معناداري اين بين سالمت محيط اجتماعي و سالمت خانواده در 

 هاي سالمت خانواده، يعني صميميت ومقادير همبستگي سالمت محيط با مولفه نشد.

م نسجااه، تامين نياز اعضاي خانواده، همدلي، استقال ، رضايتمندي اعضاي خانواد

 نيزمعنا دار بدست نيامد.ميهاي اخالقي و اسالخانواده وحاكميت ارزش

 
هاي اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت ياب با ارتباط سرمايه رابطه -6

 خانواده با خويشاوندان

ي اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا ، هاسرمايه فرضيه ششم رابطه همساني

ي هان معنا كه، هرچه سرمايهايها ارتبا  خانواده با خويشاوندان را در نظر دارد. بب
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ارتبا  خانواده با خويشاوندان  ،باشد تراقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا  همسان

 دهد:ميرا نشان  هارابطه اين متغير 10بيشتر است. جدو  

  يو شوهر با ارتباط خويشاوند رابطه همساني سرمايه فرهنگي خانواده زن -10جدول 

 )به درصد(

 همساني سرمايه فرهنگي

 باخويشاوندي ارتبا 
 جمع غير همسان همسان

  كم  

  متوسط 

  زياد 

   جمع     
   

 024/0ا=و گام 0 /069ط  معناداري =س ،35/5ير=كااسكو 81/0ط  معناداري=س ،c=021/0 تاوكندا  

 81/0سط  معناداري=. /012اسپيرمن براون= 

 

بين ه كتوان گفت مي و اسپيرمن كا اسكوير كندا ، با توجه به معنادار نشدن مقدار

 د.نش ديدهپژوهش رابطه معناداري اين همساني فرهنگي و ارتبا  خويشاوندي در 

 ييشاونديه اقتصادي خانواده زن و شوهر با ارتباط با خورابطه همساني سرما -11جدول 

 )به درصد(

 اقتصادي همساني سرمايه

 با خويشاوندي ارتبا 
 جمع غير همسان همسان

  كم  

   متوسط 

  زياد 

   جمع     
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 069/0ا=و گام 0 /81ط  معناداري =س ،41/0ااسكوير=ك ؛54/0ط  معناداري=س ،c=031/0 تاوكندا  

 54/0سط  معناداري=. /032اسپيرمن براون= 

بين  كهتوان گفت ميو اسپيرمن  ركا اسكوي كندا ، با توجه به معنادار نشدن مقدار

 شد.ن ديدهابطه معناداري رپژوهش اين همساني اقتصادي و ارتبا  خويشاوندي در 
 

 تحليل رگرسيوني چند متغيره عوامل موثر بر سالمت خانواده

اعم از مستقل و وابسته  پس از مالحظه روابط بين متغيرهاي اصلي پژوهش، در ادامه

اكنون مناسب است كه يک تحليل رگرسيوني چند متغيره از رابطه شاخص سالمت 

يل رگرسيوني چند خانواده )متغير وابسته( با متغيرهاي مستقل به عمل آوريم. تحل

دهد كه رابطه يک يک متغيرهاي مستقل را با متغير ن امكان را به محقق ميايهمتغير

بررسي كند و  ،ههاي مستقل موجود در رابطوابسته با كنتر  كردن آماري اثر ساير متغير

 ،هاي مستقل ناشي از همبستگي بين آنهااز اضافه بر آورد كردن ميزان اثر گذاري متغير

همه  ،گيري كند. در تحليل رگرسيوني چند متغيره بر خالف تحليل رگرسيوني سادهجلو

كنيم تا ببينيم ميزان و نوع اثر اين هاي مستقل اصلي را يک جا وارد تحليل ميمتغير

ن نتايج در اي هها چگونه است. خالصمتغيرها بر متغير وابسته با كنتر  كردن ساير متغير

 .شودمي ديده 12جدو  

 

 هامتغير ساير و خانواده سالمت شاخص متغيره چند رگرسيون از حاصل نتايج -12 جدول

 R Square سط  معناداري مقدار ضريب بتا Fمقدار ضريب  ر مستقلينام متغ

ارتباطات 

 خويشاوندي
08/201 41/0 000/0 35/0 

سالمت خانواده 

 جهت يا 
02/157 37/0 000/0 46/0 
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 - 46/0 -031/0 - همساني فرهنگي

 - 44/0 032/0 - همساني اقتصادي

 - 16/0 059/0 - محيط اجتماعي

هاي مستقلي كه بر سالمت خانواده اثر مستقل يكي از متغير 12بر اساس جدو  

طات كند، ميزان ارتبازيادي گذاشته و بيشترين مقدار از تغييرات آن را تبيين مي

، اندههاي مستقل كنتر  شدر متغيرخويشاوندي است. از آن جا كه در اين تحليل ساي

ناميم و مقدار آن با ضريب بتاي ضريب بتاي حاصل را ضريب رگرسيون جزئي مي

كه  ها قابل مقايسه است. ضريب بتاي متغير او  يعني روابط خويشاونديساير متغير

 ودهد ن نميضريب تعين تفاوتي را نشا، كاهش پيدا كرده است 41/0بوده به  54/0قبالً 

اريانس سالمت ودرصد از  35دهد كه حدود محاسبه نشان مي R Sqبنابر مقدار 

ني چند رسيوخانواده توسط اين متغير قابل تبيين است. در عين حا  بار ديگر تحليل رگ

اشد بكند. يعني هر چه روابط خويشاوندي بيشتر فرضيه مربوطه را تاييد مي ،متغيره

س نيز تواند برعكمين رابطه ايهيد يادآوري كرد كسالمت خانواده بيشتر است. البته با

 ت. باشد، يعني هرچه خانواده سالم تر باشد ارتباطات خويشاوندي آن بيشتر اس

 هك ،شود سالمت خانواده جهت يا  استمتغير مستقل بعدي كه وارد معادله مي 

يز ضريب نبوده و از متغير مستقل قبلي كمتر است. در اين مورد  37/0ضريب بتاي آن 

هت يا  جكاهش پيدا كرده است. با اضافه شدن سالمت خانواده  37/0به  57/0بتا از 

درصد از  46توان گفت:افزوده شده و مي R Sqبه متغير مستقل قبلي به مقدار ضريب 

ده انواواريانس سالمت خانواده از تركيب خطي بين ارتباطات خويشاوندي و سالمت خ

جددا مه ما در اينجا نيز تحليل رگرسيوني چند متغيره فرضيجهت يا  قابل تبيين است. 

ير توان به شكل زشود. معادله خط رگرسيون را بر اساس اين دو متغير ميتاييد مي

 نوشت:

*سالمت  37/0* ارتباطات خويشاوندي+41/0سالمت خانواده=مقدار ثابت+

 خانواده جهت يا 
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 گيريبندي و نتيجهجمع

قيق ن تحيا. دالمت خانواده و عوامل اجتماعي موثر بر آن بوهدف اين تحقيق بررسي س

هاي تهراني بود كه دست به روش پيمايش صورت گرفت و جامعه آماري آن خانواده

وجه . با تبوده است اندفرزند داشته ها گذشته و يکكم پنج سا  از زندگي مشترک آن

نه تهران گا 22از مناطق نفر تعيين شد كه  367آماري حدود نمونه  نبه فرمو  كوكرا

از  رصدد 6نفر و يا  22ي توصيفي نشان داد كه هابطور تصادفي انتخا  شدند. يافته

 صددر 66هاي نمونه ما از سالمت خانواده در حد ضعيف بر خوردارند. حدود خانواده

نفر و يا  104گيرند. باشند در حد سالمت متوسط قرار ميخانواده مي 241كه شامل 

 تند.نيز داراي وضعيت سالمت خانوادگي در حد زياد هس هاخانواده درصد 28حدود 

مت با سال وادهقوي بين سالمت خان با توجه به نتايج تحليلي رابطه معنادار و نسبتاً

ي هاي ما نظريههاتوان گفت كه يافتهميه شد. از اين رو يدخانواده جهت يا  د

ما  ه آمارينند و استفاده از آنها در جامعكميخانواده را تاييد  مييادگيري و سيست

 قيماًنها مستآكنش  نيز بايد بدانند كه هر رفتار و هاخانواده كارآمد و مفيد است. بنابراين

ه آنان ي آيندشود، و به احتما  زياد زندگي خانوادگمياز طرف فرزندان شان باز توليد 

رافيان ان و اطخود با همسر، فرزنددهد. ازاين رو بايد در روابط ميرا تحت تاثير قرار 

 لگويابايد توجه كافي داشته باشند كه از كودكي  هادقت كافي به عمل آورند. آن

 بايد در برنامهميي جمعي نيز هاهادهاي آموزشي و رسانهن. دفرزندان خود هستن

و به  د،ني فرهنگي و اجتماعي اين امور را در نظر بگيرهاو ارائه برنامه هاريزي

 ي داشتهيشترد و به سالمت خانواده توجه بنآگاهي بيشتري در اين زمينه بده هاانوادهخ

 د. نباش

بين سالمت خانواه با روابط  يهمچنين در نتايج اين تحقيق رابطه معنادار متوسط

توان ميكند، و ميي ما نظريه شبكه را تاييد هاشد. از اين رو يافته ديدهخويشاوندي 

ي هابنابراين يافته بايد با سياست ه در جامعه آماري ما كارآمد است.گفت كه نظريه شبك
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ي الزم در اين هاگذاريبر ضرورت روابط خويشاوندي تاكيد كرد، و سرمايه گوناگون

تواند تشويق به روابط گسترده ميدر اين مسير  گوناگوني هاداد. برنامه را انجامزمينه 

. دجهت اهميت روابط خويشاوندي بيشتر باش آگاهي دادن به جامعه در و خويشاوندي

ايد افزود، از آنجا كه همبستگي به دست آمده بين سالمت خانواده و روابط ب

توان اين رابطه را دو طرفه ميدهد، ميي يک جانبه را نشان نخويشاوندي رابطه علّ

ررسي تلقي كرده و قايل به اثر سالمت خانواده بر روابط خويشاوندي نيز بود. براي ب

 تر جهت اين رابطه الزم است تحقيقات بيشتري صورت پذيرد. دقيق

ي جهت هاي همساني اقتصادي و همساني فرهنگي خانوادههادر نهايت، متغير

ده انواخيا  و همچنين متغير محيط اجتماعي در اين تحقيق اثر معناداري بر سالمت 

ثر اروابط خويشاوندي  نشان ندادند. همساني فرهنگي و همساني اقتصادي نيز بر

ادي كه كيد زيتوان نتيجه گرفت، كه تاميمعناداري ندارند. اگر اين يافته درست باشد، 

يد دست كم در جامعه آماري ما تاي، ي همساني بر سالمت خانواده داردهانظريه

گر دد ديشود. شايد هم بتوان گفت با پيچيده تر شدن جامعه و دخالت عوامل متعمين

 ي مبداء، كههاي اقتصادي و فرهنگي خانوادههاروابط خانوادگي، همسانيدر سالمت 

در  وباشد، ديگر اهميت گذشته را ندارد، ميدر فرهنگ ما هم زياد مورد تاكيد 

 ي قضاوتبرا ها الزم نيست به عنوان باالترين اولويت مد نظر قرار گيرد. البتهازدواج

 .انجام شودبايد  قطعي در اين زمينه تحقيقات بيشتري

 

 منابع
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