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چکیده 
مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدلی از تاب آوری خانواده مطابق با فرهنگ   ایرانگ ی انجگا   

شده است.  

روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینهای انجا  شده اسگت . 23 زوج بگ ا 
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای و از روی لیست افراد حاضر به همکاری بررسی 
شدند و دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطالعگا   

گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار MAXQDA10 استفاده گردید. 

یافتهها: در کدگذاری باز 155 کد اولیه به دست آمد که در کدگذاری محوری براساس شگباهت  
موضوعی در 20 دسته موضوعی قرار داده شدند. در مرحله سو  یا کدگذاری انتخگاب ی، تگاب  آوری 

خانواده به عنوان متغیر مرکزی یا اصلی شناخته شد.  

نتیجهگیری: مدل تاب آوری خانواده می تواند نقشه مفهومی ارزشگمند ی بگر ای جهگت  دادن بگه  
دامنه وسیعی از خدما  بشری باشد. در تما  تالش هایی کگه  بگر ای کمگ   بگه  افگراد ، زوجگ ین و 
خانواده ها برای مقابله و سازگاری در طول بحران و ناگواری ها صور  می گیرد، ی  دیدگاه نظگا   

دار درباره تاب آوری حائز اهمیت است.  
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Abstract 

Objective: This study aimed developing a model of family resilience is done 

in accordance with Iranian culture. 

Methods: This qualitative study was conducted using the underlying 

approach. 23 couples were selected through multi-stage cluster sampling 

method and randomly from the list of persons willing to cooperate. and data 

were analyzed using semi-structured interviews and interactive to saturate the 

information was collected. MAXQDA10 software was used to analyze the 

data.  

Results: The 155 code was obtained in open coding axial coding based on 

the similarity in subject matter were placed in 20 categories. In the third stage 

or selective coding, family resilience was recognized as a central variable or 

original. 

Conclusion: The family resilienc can be a valuable concept mapping is to 

direct the full range of human services. In all efforts to help individuals, 

couples and families to cope and adapt to the hardships during the crisis takes 

place, a systematic view about resiliency is important. 
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  مقدمه
 بازگشوت ، كشسواني  خاصويت ، كلمه اين، لغت فرهنگ در. است Resilience واژه معادل آوري تاب

 دادن نشوان  بوراي  متالوژي در ابتدا و اصل در آوري تاب اصطالح. است شده معنا ارتجاعي و پذيري
 يوا  ضوربه  برابور  در مقاوموت  و شدنفشرده يا كشيده از بعد اوليه حالت به برگشت براي مواد قابليت
-نشوان  اصطالح اين كامپيوتر رشته در(. 2005، 2بروكز و 1گلدستين) است شده استفاده مداوم فشار

 اداموه  خوود  صحيح كاركرد به اشسازنده اجزاي در نقص وجود با كه است دستگاهي كيفيت دهنده
 شناسوي  روان و طوب  در. اسوت  گويواتري  معوادل  آوري تواب  روانوي  بهداشوت  متون در ولي دهدمي
 هيجواني  تعادل مجدد برقراري توانايي و خودانگيخته بهبود، جسماني مقاومت دهندهنشان آوري تاب
 از بعود  بهبوود  ميوزان  سورعت  در كوه  دارد اشواره  هاييويژگي به واق  در و است زاتنش موقعيت در

 را شناسي روان در آوري تاب، (1995) 3گروتبرگ(. 1391، زادهشفي ) دارند مشاركت تنش با رويارويي
 ايون  بوا  روشدنروبه نتيجه در فرد شدن ترقوي و زندگي مشكالت بر كردن غلبه براي توانايي يک

. كنند فراهم كردنزندگي براي بهتري شرايط توانندمي آورتاب افراد است معتقد و داندمي مشكالت
 اوگلمان از نقل) هستند ترمقاوم استرس برابر در و دهندمي گسترش را مسئله حل هايمهارت هاآن
 (.2015، 4ايرول و

 آن 1369 سوال  در 7سوالواتور  و 6كاباما باراولين براي كه است شناختي روان مفهومي 5آوري تاب
 پژوهشوي  هاييافته باراولين براي 1973 سال در 8گارمزي. معرفيكردند استرس كنندهتعديل راعامل
 بوود  دانشمنداني نخستين از يكي نيز 9ورنر امي(. 1392، محسني) كرد منتشر را آوري تاب به مربوط

 در كوايوايي  منطقوه  هواي بچوه  از گروهوي  او. كورد  استفاده آوري تاب اصطالح از 1970 دهه در كه
 يوا  و الكلوي  يوا  روانوي  بيمار والدين با يا و بردندمي سر به فقر در كه داد قرار مطالعه مورد را هاوايي
 رشود  بود  خيلوي  هواي وضعيت در كه كودكاني كه داد نشان ورنر. كردندمي زندگي، كار از شدهاخرا 
 مخربوي  رفتوار  كودكان اين از سوم يک اما دادند نشان مخرب رفتار باالتر سنين در سوم دو اندكرده

 توانوايي  معنوي  بوه  آوري تواب (. 1389، همكاران و قمي حسيني) ناميد آورتاب را هاآن ورنر؛ نداشتند
 و خوانوادگي ، فوردي  منواب   شوامل  و هاسوت آن بور  غلبوه  و زنودگي  هايبحران با سازگاري، تحمل

 (.1389، پورنواب) هاستبحران و مشكالت با برخورد براي اجتماعي

                                           
1. Goldstein 
2. Brooks  
3. Grotberg 
4. Ogelman & Erol 

5. resilience 

6. Kabama 
7. Salvatore 

8. Garmezy 

9. Emmy Werner 
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 تاريرگوذار  افوراد  آوري تواب  بور ، اسوت  سيستم يک يک كه خانواده كه معتقدند خانواده محققان برخي
 جهوت  ابوزاري  نتيجوه  در و خوود  اعضواي  براي حمايتي سيستم يک خانواده كه است معتقد كاپالن. است
 گذشوته  دهوه  دو در 1خوانواده  آوري تواب  دربواره  مطالعه(. 71: 1395، المدني حسيني) هاستآن آوري تاب

 اموا  كننود مي رشد برانگيز چالش شرايط در افراد بعضي چرا كه است اين اصلي مسئله. است يافته گسترش
 در هوا خوانواده  و افراد بعضي چرا كه دارد سوال اين پاسخ يافتن در سعي آوري تاب مطالعه نه؟ ديگر بعضي
 و فرزنودان  آوري تواب  بور  تاكيد از مطالعه. دهندمي نشان خود از بيشتري تحمل مصيبت و گرفتاري مواق 
 بوراي  جسوتجو  در. يافوت  گسوترش  خانواده آوري تاب كشف به هاآن بر هاخانواده ضعف و قوت نقاط تارير

-موي  رشود  سوبب  هوم  و بحران سبب هم كه بيرون محيط و خانواده اعضاي ميان ارتباط در هاييويژگي

 در مقواوم  " هواي خانواده مانند اصطالحاتي با ابتدا در كه شد ظاهر آوري تاب از تصوير يک سرانجام، شوند
3ناپذير آسيب " يا " 2استرس برابر

 كوار  بوه  هوا آن براي خانواده آوري تاب اصطالح بعدا اما. شد گذارينام "
 يوک  بوه  مثبوت  پاسوخ  بوراي  خوانواده  توانوايي  بوه  توانمي را خانواده آوري تاب (.2012، 4هاولي) شد برده

 نسوبت  بيشوتر  نفس به اعتماد و مديريت، قدرت احساس با وضعيت آن از آمدن بيرون و نامطلوب وضعيت
 (.2005 همكاران و 5سيمون) كرد تعريف قبل مرحله به

 سوازگاري  در كوه  اسوت  خوانواده  نظام، آن از ترمهم؛ نيست فرد آوري تاب يا پذيريآسيب فقط مسئله
 هواي پاسوخ  بوا ، گيرنود نموي  قورار  بحران تارير تحت مستقيم طور به كه افرادي حتي. گذاردمي تارير نهايي
-مختول  هواي تجربه با چطور خانواده يک اينكه. شوندمي متارر آن از، روابط ساير روي آن تبعات و خانواده

 بوه  و كنود مي سازماندهي دوباره را خود، شودمي رواني فشار سپر، كندمي كنترل را آن و شده مواجه كننده
 سوالمت  و پامانودن  روي و خوانواده  اعضواء  هموه  بلندمدت و بالفصل انطباق بر، دهدمي ادامه خود حيات
 صوورت بوه  خانواده ايمقابله و انطباقي فرآيندهاي به "خانواده آوري تاب" واژه. گذاردمي تارير خانواده واحد
(. 1395، عباسوي  و محمدي، رسوليخواجه، دهقاني: ترجمه؛ 2006، 6والش) دارد اشاره كاركردي واحد يک

 جايگواه  در خوانواده  بوه  اعضا براي حمايتي منب  يک مقام در خانواده از را ما توجه خانواده آوري تاب مفهوم
 هوا خانواده ظرفيت فهم براي نظري چارچوب يک خانواده آوري تاب(. 2011، والش) دهدمي تغيير كل يک
 وقتوي . كنود موي  فراهم سازگاري و هاآن آميزموفقيت حل، هاناراحتي، هاچالش، هابحران با شدنمواجه در

 كننود  برقرار تعادل هايشانظرفيت و نيازها بين كنندمي سعي هاخانواده شودمي وارد استرس يا بحران يک
 دردسوترس  منواب   و هوا مهارت به، كنندمي ايجاد را تغييرات چگونه هاخانواده اينكه(. 2015، 7هانلي و ون)

(. 2002، والوش ) آوردموي  وجود به را آوري تاب از مختلفي سطوح كه دارد بستگي بحران بر غلبه براي آنها
 خوانواده  آوري تواب  باعو   كوه  عوواملي . آيدمي حساب به آوري تاب در حفاظتي عامل يک معموال خانواده

                                           
1. Family resilience 

2. Stress-resistant 
3. invulnerable 

4. Hawley 

5. Simon 
6. Walsh 
7. Wen & Hanley 
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، هيجواني  حمايوت ، مهربواني ، خوانواده  گرموي  را خانواده آوري تاب عوامل (2008)1هوپر. متعددند شوندمي
 وجوود  خانواده آوري تاب زمينه در محدودي هايمدل. داندمي خانواده هايمحدوديت و كاركردها، ساختارها

 موک  سوطحي  پونج  مودل ، (2015)2هاريسوت  و مووريس ، هنوري  چهاربعودي  مودل : از عبارتنود  كه دارد
 و كوارد  چندسوطحي  مودل ، (2007) والوش  سواختاري  مودل ، (2005، 4سيكسبي از نقل به؛ 1996)3كوبين
 (.2015)5بارنت

 -2 خوانواده  حمايوت  -1: بعد چهار از خانواده آوري تاب براي، (2015)هاريست و موريس، هنري مدل
 موک  مدل. است شده تشكيل، خانواده تهديدكننده عوامل -4 و خانواده پذيريآسيب -3 خانواده سازگاري

 وابسوتگي  فرآيندهاي ارزيابي، 8خانواده پارادايم، 7موقعيت ارزيابي، 6استرس ارزيابي سطح پنج شامل كوبين
 الگوهاي، باورها نظام بر( 2007) والش مدل(. 2005، سيكسبي از نقل) است 10خانواده طرحواره و 9خانواده

 را خوانواده  آوري تواب ( 2015) بارنت و كارد چندسطحي مدل. كندمي تاكيد ارتباطي فرآيندهاي و ساختاري
 هوا همسوايه ، مدرسه مثل بزرگتر واحدهاي و خانواده، روابط، افراد جمله از مختلف سطوح بر تمركز مستلزم

 بورادري  -خوواهر  روابط و فرزندي - والد روابط، زناشويي روابط كيفيت (2012) 11وتومي كارد. داندمي... و
 .دانستند مهم بسيار خانواده اعضاي آوري تاب در را

. انود كورده  بيوان  آورتواب  هواي خوانواده  بوراي  را مهمي صفات و هاويژگي مختلف هايپژوهش
 بيوان ، بواال  تحمول  داراي: كند مي بيان گونهاين را آور تابهاي  خانوادههاي  ويژگي( 1989)12فيگلي
 بوه ، پوذير انعطواف هواي   نقوش ، بواال  انسجام، مورر و باز ارتباط، هيجانات و تعهدات مستقيم و واضح

، 13مارش از نقل) مشكل وجود پذيرش و مشكل حل بر تمركز، خشونت فقدان، مورر مناب  كارگيري
، فورد هاي  خواسته وها  نياز به احترام، اجتماعي ارتباطات( 2015) همكاران و 14متز همچنين(. 2003
 بوراي  فوردي  تمايول ، اجتمواعي  روابوط  حفو   و شوروع  بوراي  فورد  ظرفيت، مشكل حل براي اقدام

 و فوردي  آوري تواب  بوه  كوه  دانندميهايي  متغيير را اجتماعيهاي  شبكه ظرفيت و كمک درخواست
، مووادر و پوودر روانووي سووالمت، (2015) همكوواران و 15 پوواين گاويووديا. كننوود مووي كمووک خووانوادگي

 معنوا  و موادري  پودر  كيفيوت ، مناسوب  اجتماعي ارتباطات، خانواده سالم عملكرد، اعضا خودكارآمدي

                                           
1. Hooper 

2. Henry, Morris, Harrist 

3. McCubbin 
4. Sixbey 

5. Card & Barnet 

6. Stressor appraisal 
7. Situational appraisal 

8. Family paradigm 

9. Appraisal process of family coherence 
10. Family schema 

11. Card & Toomey 

12. Figley 
13. Marsh 
14. Metz 

15. Gavidia-Payne  
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 ديستالبر. كردند معرفي خانواده آوري تاب اصلي فاكتورهاي از را زندگي روزمرههاي  سختي در يافتن
 داشوتن  و بهداشوتي  امكانوات  و اشوتغال  ماننود  اجتمواعي  مناب  از بهينه استفاده نيز( 2015) 1تايلر و

 و موورفي ، سويمون  پوژوهش  طبوق . دانسوتند  مهم خانواده آوري تاب براي را كافي اجتماعي حمايت
 و آوري تواب  تسوهيل  موجوب  كوه  آوري تاب صفات( 2012) 3سون رابين و براون و( 2005)2اسميت
 و خوانواده  اعضاء ساير با بخش رضايت ارتباط، خانواده سازگاري: از عبارتند شوند مي خانواده انطباق
 رضايت و خانوادگي رضايت، فرزندان از بردن لذت، بخش لذت تفريحات، زناشويي رضايت، دوستان

 خوانواده  توافوق  و بخوش  رضوايت  جنسي ارتباط، شخصي سازگاري، هم با وقت گذراندن، زندگي از
( 1985)6راتر و( 1998)5ورس كاست و ماستن، (2006) 4بالک و بالک همچنين. مالي مسائل درباره
 مشوخص  گونوه ايون  داشوتند  فورد  شناسوي  روان آوري تاب در مهمي تاريرات كه را خانوادگي عوامل

 آمووزش  سوطح ، خوانواده  تعهود ، ژنتيوک ، والدينهاي  نگرش، فرزندان و والدين بين ارتباط: كنند مي
 والودين  مرگ يا والدين جدايي و طالق، خوب فرزندپروري، خانوادگي دعواهاي و ناسازگاري، والدين

 در كوه  راهايي  عامل نيز( 2008) 9لوبو و بلک و (2006)8 مانيينا(. 2015؛ 7ايرول و اوگلمان از نقل) 
 سوازگاري ، معنويوت ، مثبوت  انوداز  چشم داشتن: كنند مي معرفي چنين دارند نقش خانواده آوري تاب

هواي   تفوريح ، هوم  بوا  زموان  گذرانودن ، موالي  مديريت، افراد ارتباط و پذيري انعطاف، خانواده اعضاء
 خطور  عامول  يک ارتباط نبود كه شده بيان همچنين. اجتماعي حمايت و خانواده هايسنت، مشترک

 روابوط  را آوري تواب  در كليودي  عوامول ( 2013) همكواران  و 10ماريت. است خانواده آوري تاب براي
، اي مقابلوه هواي   مهوارت ...(  و مدرسوه  موذهبي هواي   مكوان  مثل) جامعه مناب ، دوستان، خانوادگي
 .دانند مي نفس عزت و تجارب تفسير چگونگي

 معتقدنود  آنهوا . كردنود  توجوه  آوري تاب افزايش براي خانواده ساختار به، (2015)11مان و ماستن
 بوراي  معيارهوايي  -1: دارد مولفوه  5 كوه  آوري تواب  و خانواده اعضاي بين است پلي خانواده ساختار

 تنوع علت به است ممكن كه آوري تاب براي سير خط يک وجود -2 خانواده اعضاي مثبت سازگاري
 خانواده حفاظتي عوامل -4 پيشرفت و ترقي فرآيندهاي -3 باشد متفاوت سطوح وها  روش، انواع در
 13مووتن  و هوكرافوت  و بوراون  و( 2015) همكواران  و 12يون. خطر عوامل وها  اختاللها،  چالش -5

                                           
1. Distellbwrg & Taylor 

2. Simon; Murghy& Smith 
3. Brown & Robinson 

4. Block & Block 

5. Masten&Coastworth 
6. Rutter 

7. Ogelman&Erol 

8. Manyena 
9. Black & Labo 

10. Marriott 

11. Masten& Mann 
12. Yoon 

13. Brown & Howcrroft & muthen 
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 مونظم  طور به فرزندان و والدين اينكه مثل خانوادگي هايسنت و هاعادت كه كنند مي بيان( 2010)
 كريز. دارد نقش والدين با هاآن سازگاري افزايش و فرزندان آوري تاب تقويت در، بخورند شام هم با

 شناسوايي ، مدت بلند گيري جهت، مديريتي راهبردهاي داشتن كردند بيان، (2011) همكاران و 1من
 تقويت در مثبت انداز چشم داشتن و اجتماعيهاي  آگاهي تبادل و اجتماعي سرمايه داشتنها،  فرصت

 .دارد اساسي نقش خانواده آوري تاب
 فوردي  آوري تواب  عوامول  روي بر خار  و داخل در آوري تاب زمينه در شده انجام هايپژوهش بيشتر

-پوژوهش  آن در كه است گرفته صورت خانواده آوري تاب زمينه در اندكي هايپژوهش. است گرفته انجام

 و ايجواد  در آن توارير  كوه  عوواملي  جملوه  از. اسوت  شوده  گرفته نظر در خانواده بعد چند يا يک فقط نيز ها
 و 2كاسويس ) خوانواده  ارتباطي الگوهاي و آوري تاب، است گرفته قرار توجه مورد خانواده آوري تاب افزايش

 3تچوان ) خوانواده  عملكرد، (1389، سعدآبادي؛ 1388، كشتكازان؛ 1392، سارويي صيدي، 2013؛ همكاران
، (1392، رنجبور ) خوانواده  انعطواف  و انسوجام ، (1390، خوداجوادي ؛ 1392، پوور عبادت؛ 1996، همكاران و

. اسوت ... و( 1389، پورنوواب ؛ 1391، روزگوار ؛ 1391، قهرمانلو داغيقره) زندگي از رضايت و زندگي كيفيت
 اسوت  ايون  بر فرض اينكه به توجه با و ندارد وجود خانواد آوري تاب از جام  مدلي اينكه به توجه با بنابراين

 حووادث  و هوا چوالش  علوت  بوه  زمواني  هر در است ممكن و است فرهنگ به وابسته خانواده آوري تاب كه
 ايون  گورفتن  نظور  در بوا  همچنوين ( 2005، 4هولرويد) كند تغيير، هستند مواجه آن با هاخانواده كه متفاوتي
 كوانون  تورين  مهوم  كوه  نيوز  خوانواده  و دارد وكار سر جامعه هر در خانواده با خانواده آوري تاب كه موضوع
-بوه  كوه  اسوت  درصدد پژوهش اين، دارد مهمي نقش ملت و جامعه براي سازيفرهنگ دراست و  بشري

 ايرانوي  جامعوه  فرهنگ با متناسب خانواده آوري تاب از جام  مدلي زوجين نظر از استفاده با و كيفي صورت
، كارشناسوان  مقابول  در روشوني  افوق ، خوانواده  آوري تواب  هواي ويژگوي  و معيارها شناسايي با و دهد ارائه

 آوري تواب  مدل تدوين، پژوهش اين اصلي مسئله بنابراين. نمايد باز ايراني هايخانواده و خانواده درمانگران
 چيست؟ آورتاب هايخانوادههاي  ويژگي كه است اين پژوهش اصلي سوال. است كيفي صورتبه خانواده

 

 پژوهش روش

 ادبيوات  مرور با ابتدا در. است شده انجام ايزمينه رويكرد از استفاده با و كيفي شيوه به پژوهش اين
 كوه  نحووي  به. شد تدوين خانواده آوري تاب زمينه در ساختاريافته نيمه يمصاحبه سؤاالت، پژوهش

 نظر از را خانواده آوري تاب هايويژگي و معيارها بتوان شده تدوين سؤاالت كفايت و محتوا صحت با
 روي بور  تمركوز  بوا  مصاحبه راهنماي يک در هاسؤال ساختاريافته نيمه مصاحبه در. شد جويا زوجين
 تووالي . شوود موي  گنجانيوده ، شوود  پيگيوري  بايد كه مسيرهايي و پوشش بايد كه ياحوزه يا مسائل

                                           
1. Chrisman 
2. Kassis 

3. Tschann 

4. Holroyd 
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 فورد  هور  هواي پاسوخ  و مصواحبه  فرآينود  بوه  و نيست هم مثل هاكننده شركت همه براي هاپرسش
 هموه  از را هوا داده از مشابهي انواع دهدمي اطمينان پژوهشگر به مصاحبه راهنماي اما. دارد بستگي
 داشوتن  بوا ، پوژوهش  موضووع  بور  تمركوز  عين در، مصاحبه نوع اين. كند گردآوري دهندگانآگاهي
 از كوه  بپردازنود  موضووع  از هوايي جنبوه  به دهدمي امكان شوندگان مصاحبه به، الزم پذيريانعطاف
 هواي حووزه  تموام  اينكوه  بوراي  پوژوهش  اين در بنابراين(. 1393، صادقي) دارد اهميت هاآن ديدگاه

 علوت  بوه  همچنوين  و شوود  اسوتخرا   هاداده از مشابهي انواع و شود داده پوشش خانواده آوري تاب
 نيموه  مصواحبه  سوؤاالت  تودوين  از پوس . گرديد استفاده يافتهساختارنيمه مصاحبه از پذيري انعطاف

 هور  شوروع  از قبول  البتوه . شود  انجوام  زوجوين  بوا  پژوهشگران توسط مصاحبه جلسات، ساختاريافته
، مطالعه اهداف خصوص در، مطالعه در شركت از رضايت وكسب صدا ضبط اجازه اخذ براي، مصاحبه

 آنهوا  هويوت  و اطالعوات  مانودن  محرمانوه  رعايوت  موورد  در بخشوي  اطمينان، مصاحبه ضبط علت
 بوه . انجاميود  طوول  بوه  ساعت يک حداكثر تا دقيقه15 ازها  مصاحبه زمان. شد ارائه الزم توضيحات

 .يافت افزايش مقوله اشباع حد تا مصاحبه جلسات تعداد و شد تحليل هايافته، مصاحبه فرآيند موازات
 شويوه  ازهوا   مقولوه  اسوتخرا   و سازي مفهوم، گرفته صورتهاي  مصاحبه محتواي بررسي براي

 مراحول  از استفاده بر هاداده از برخاسته ينظريه سيستماتيک تحقيق طرح. شد استفاده سيستماتيک
، بازرگوان ) دارد تثكيود  گزينشي كدگذاري و محوري كدگذاري، باز كدگذاري طريق از هاداده تحليل
 به هاداده، باز كدگذاري در. درآمد اجرا بهها  داده گردآوري جريان در هاداده كدگذاري فرآيند(. 1393
، يكوديگر  با تشابه و تفاوت براساس هاداده دوم مرحله در و شكسته ممكن اجزاء كوچكترين به دقت

 بنودي دسوته ، كودها  و طبقوات  بين در مكرر هايلغزش و حركت از بعد. شدند بندي طبقه و مقايسه
 درک و شناسوايي  قابل گويا هايينام با كه گيرندمي قرار طبقاتي در مشابه كدهاي، گيردمي صورت
 ايون  كوه  آيدمي وجود به پنداشتي چارچوب و هابندي طبقه بين رابطه درباره هاييفرضپيش. باشند
 همزمان جديد هايداده. نمايد مي هدايت بعدي هايداده آوري جم  براي را پژوهشگر هافرض پيش

 يوا  سووم  مرحلوه  در. گوردد  آشكار هاداده بين در مطلوب محوريت تا شوندمي مقايسه هاداده تمام با
، مرحله اين طي. شود انتخاب مركزي طبقه و كشف هاداده محوريت تا شد تالش انتخابي كدگذاري
 ايون  در. شوود موي  شوناخته  مركزي متغير ،آنهاست با مرتبط و طبقات ساير ارجاع محل كه مفهومي
 مركوزي  متغير، آنهاست با مرتبط و طبقات ساير ارجاع محل كه خانواده آوري تاب، پژوهش از مرحله
 درون از طبقوات  توا  شده پرهيز شده تعيين قبل از طبقات كارگيريبه از پژوهش اين در. شد شناخته

 .شد استفاده MAXQDA10 افزار نرم از مذكور عمليات براي. شوند استخرا  هاداده

 اسوتان  پورورش  و آمووزش  متثهل دبيران يهمه پژوهش اين در آماري جامعه :آماری جامعه

 هوا آن ازدوا  از سوال  5 و فرزندداشوتند  يوک  حوداقل  كوه  بودند 1394-95 يليتحص سال در فارس
 بوا  خوود  كوه  شود  استفاده فرزند داراي متاهل دبيران آماري يجامعه از پژوهش اين در. بود گذشته
 پنجوه  و دسوت  نزديوک  از دارند كار و سر آن با امروزي هايخانواده كه جديدي مشكالت و مسائل
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 و والودين ، همكواران  جملوه  از ديگوري  افوراد  با آموزاندانش از غير به ديگر سويي از و كنندمي نرم
 برخورد چگونگي مورد در معلّمانهاي  راهنمايي از هاخانواده از بسياري و هستند ارتباط در هاخانواده

 گوردآوري  زمينوه  در توانسوتند مي بهتر دبيران از گروه اين بنابراين. كنند مي استقبال مشكالتشان با
 . كنند ياري را پژوهشگر، اطالعات

 چنود  ايخوشوه  يتصادف صورتبه گيرينمونه پژوهش اين در: یبردارنمونه طرح و روش

-شوهر  ميان از كه شيوه بدين. شد انجام همكاري به حاضر متاهل دبيران ليست روي از و ايمرحله

 کي و پسرانه دبيرستان کي يتصادف صورتبه شهر هر از و شد انتخاب شهر سه فارس استان يها
 و شد گرفته تماس هادبيرستان اين دبيران با و انتخاب دبيرستان شش مجموع در دخترانه دبيرستان

. شود  انجام تعاملي و ساختاريافتهنيمه مصاحبه تصادفي صورتبه همكاري به حاضر متثهل دبيران با
-بوه  جديودي  اطالعوات  هيچ هامصاحبه جريان در كه جايي تا يعني، مقوله اشباع حد تا گيرينمونه

 بخوش  ايون  در گيوري نمونوه  اصلي هدف. شدند انتخاب ريدب 23 تينها در. افتي ادامه، نيامد دست
 زوجين ديدگاه از خانواده آوري تاب عوامل و هاويژگي، معيارها به يابيدست منظور به مصاحبه انجام

 و يروانو  حواد  مشوكل  نداشتن، فرزند کي حداقل داشتن، بودن متاهل: هايآزمودن ورود طيشرا. بود
  .بود يهمكار به ليتما
 

 هایافته
 دستبه زيرهاي  مقوله، خانواده آوري تاب پيرامون زوجينهاي  مصاحبه متن كيفي تحليل و تجزيه از

 نشوان  را شوده  اسوتخرا   گزينشي كدگذاري و محوري كدگذاري، باز كدگذاري 1 شماره جدول. آمد
 :دهد مي

 

 زوجين با مصاحبه محتوای از شده استخراج هایمقوله. 1 شماره جدول

 یمحور یکدها باز یکدها کد
 ای یاهسته مقوله

 ياصل

 خانه طيمح در يروان تيامن احساس 1

 يتيحما يفضا جاديا
 خانه در منيا و مناسب

 
 
 

 خانواده آوري تاب

 خانه بر حاكم امن و مناسب يفضا 2

 هم از خانواده ياعضا جانبه همه تيحما 3

 گريهمد شرط و ديقيب رشيپذ 4

 خانواده در افراد مشخص گاهيجا 5

 ياجرا و صيتخص
 فيوظا و هانقش مناسب

 خانواده ياعضا نيب يمرزها بودن مشخص 6

 گانيهمسا و دوستان، بستگان با يخصوص ميحر حف  7

 خانه يفضا بر حاكم نيقوان به احترام 8

 خانواده در نظم تيرعا 9

 فيوظا ميتقس 10

 خود نقش مناسب يفايا 11

 خود نقش برابر در اعضا يريپذتيمسئول 12
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 آن تيرعا و گريكدي ميحر به احترام 13

 شوهر و زن نيب يميصم و دوستانه رابطه 14

 
 نيب مناسب يزوج روابط

 شوهر و زن

 گريكدي به شوهر و زن يوفادار و تعهد 15

 گريكدي به شوهر و زن يمهرورز و محبت 16

 هم با شوهر و زن يهمفكر 17

 شوهر و زن نيب تفاهم 18

 شوهر و زن نيب هاتفاوت درک 19

 شوهر و زن نيب متقابل احترام 20

 گريكدي به اعضا متقابل احترام 21

 
 

 متقابل درک و يهمدل
 گريكدي به نسبت اعضا

 گريكدي به نسبت اعضا متقابل درک 22

 اعضا نيب محبت و يهمدل 23

 گريكدي ديعقا و نظرات به گذاشتن احترام 24

 بودن گريكدي يدردها کيشر 25

 گريهمد يخطاها از يپوشچشم 26

 يمنف و مثبت احساسات انيب فرصت داشتن 27
 و جاناتيه مناسب انيب

 احساسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانواده آوري تاب

 هم با كردن دل درد 28

 افكار و احساسات آزاد انيب 29

 گرانيد بانيپشت و يحام 30

 مناسب و مثبت تعامالت
 جامعه و انياطراف با

 

 انياطراف و دوستان با يميصم و گرم ارتباط 31

 گرانيد به مثبت يانرژ القاء 32

 گرانيد رخواهيخ 33

 گرانيد زبان و فرهنگ به احترام 34

 گرانيد با متواضعانه و خاضعانه رفتار 35

 انيآشنا و دوستان، شاوندانيخو با داريد و رحمصله 36

 انياطراف و گانيهمسا، دوستان به نسبت مثبت ديد 37

 گرانيد با ارتباط در دهيپسند و کين اخالق 38

 جامعه در فعال مشاركت 39

 جامعه به نسبت مثبت نگاه 40

 جامعه مشكالت حل به كمک يبرا تالش 41

 كنندهسرگرم و ديمف ياجتماع يهاتيفعال 42

 يسازفرهنگ به كمک 43

 جامعه يتيحما مناب  از گرفتن كمک 44

 جامعه به نسبت تيمسئول احساس 45

 و يجسمان سالمت اعضا يجسمان سالمت 46
 اعضا يروان سالمت 47 اعضا يروان

 باال نفس عزت 48

 يتيشخصهاي  يژگيو
 سالم

 اعضا يريپذانعطاف 49

 اعضا يباال نفس به اعتماد 50

 اعضا يهدفمند 51

 اعضا يباال تحمل و صبر 52
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 باال يسازگار 53

 اعضا ينيبخوش و يشياندمثبت 54

 اعضا يرازدار 55

 اعضا يريانتقادپذ 56

 اعضا بودنبخشنده 57

 اعضا قانونمندبودن 58

 يفداكار و يازخودگذشتگ 59

 
 
 
 
 
 
 
 

 خانواده آوري تاب

 يدرون كنترل منب  داشتن 60

 اعضا بودن يمنطق 61

 يمنطق و مثبت ديعقا و باورها 62

 و هاارزش، باورها
 و يمنطق انتظارات

 مستحكم

 اعضا يفرد يهاييتوانا به مانيا 63

 كوركورانه تعصب نداشتن 64

 مستحكم يهاارزش داشتن 65

 خانواده در واضح و روشن هاارزش 66

 خانواده ديعقا وها  ارزش به احترام 67

 باورها و ديعقا به يبنديپا 68

 خدا وجود به يقلب اعتقاد و مانيا 69

 ينيد يباورها و هاارزش
 يمذهب و

 يمذهب مناسک انجام 70

 معبود با ازين و راز و دعا 71

 مشكالت در خدا به توكل 72

 يانسان يهاارزش بر ديتاك 73

 يمذهب ديعقا و باورها 74

 خانواده در تيمعنو 75

 يزندگ در ينيد يهاآموزه از استفاده 76

 فرزندان يبرا نيوالد يالگوساز 77
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 زوجوين  با مصاحبه متن تحليل و درتجزيه، شودمي مشاهده 1 شماره جدول در كه طوريهمان
 دسوته  20 در موضووعي  شوباهت  براسواس  محووري  دركدگوذاري  كوه  مقولوه  155 باز دركدگذاري

 عنووان  تحوت  اصولي  يوا  ايهسوته  يمقولوه  يوک  در گزينشوي  كدگذاري در نهايت در و موضوعي
 . است شده نامگذاري خانواده آوري تاب

 مصواحبه  از مسوتخر   هواي مقولوه  براسواس  خانواده آوري تاب شده تدوين مدل. 1شماره شكل
 .دهدمي نشان را زوجين
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نيزوج مصاحبه از مستخرج یهامقوله براساس خانواده آوری تاب شده نیتدو مدل. 1 شماره شکل

 وظايف و هانقش مناسب اجراي و تخصيص

 

 شوهر و زن بين مناسب زوجي روابط

 

 يكديگر به نسبت اعضا متقابل درک و همدلي

 

 احساسات و هيجانات مناسب بيان

 

 جامعه و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت

 

 اعضا رواني و جسماني سالمت

 

 سالم شخصيتي هايويژگي

 

 مستحكم و منطقي انتظارات و هاارزش باورها،
 

 مذهبي و ديني باورهاي و هاارزش

 

 آوريتاب در حمايتگر و مناسب الگوهاي داشتن
 

 خانوادگي و فردي مثبت و مشخص اهداف

 اعضا بين انسجام و همفكري همكاري،

 

 هابحران مناسب مديريت و گشاييئلهمس

 

 مقتدرانه و سالم فرزندپروري
 

 مختلف هايحيطه در مداوم غيررسمي و رسمي هايآموزش

 خانواده مالي مناب  مناسب مديريت و اشتغال

 

 هم با خانواده اعضاي آورنشاط و بخشلذت هايفعاليت

 

 اميدوارانه نگريآينده
 

 مناسب محيطي شرايط و ورارت

 خانه در ايمن و مناسب حمايتي فضاي ايجاد
 

 یآورتاب

 خانواده
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هواي   مقولوه  از مسوتخر   خوانواده  آوري تاب مدل، دهدمي نشان يک شماره شكل كه همچنان
 .است شده تدوين بعد 20 در زوجين با مصاحبه

. است شده استفاده 1گوبا پيشنهادي روش از اعتباركدگذاري بررسي و هايافته اعتبارسنجي براي
 دارد بوودن  واقعيوت  بور  مبتني و تداوم، بودن كاربردي، واقعي ارزش محور چهار در ريشه گوبا روش

، بوودن  واقعوي  ارزش بوراي  پژوهش اين در(. 1393، صادقي از نقل: 2007، 2واتر فرش و هولووي)
 اسوتخرا   مودل  كننودگان شركت و شد مراجعه كنندگانشركت به شده استخرا  مدل تدوين از پس
، كننودگان  شركت وسيله به خانواده آوري تاب شده استخرا  مدل كردن تثييد با. كردند تثييد را شده

 جديود  زو  سوه  بوا  مجدداً پژوهشگران، اجرا قابليت يا بودن كاربردي براي. شد محقق واقعي ارزش
 نيوز  توداوم  و ربات براي .نيامد دست به جديدي هاييافته و شد تكرار مذكور مراتب، كردند مصاحبه
 هواي پاسوخ  كنندگانشركت شدكه مطرح كنندگانشركت براي مختلف هايقالب در مشابه سؤاالت
 بور  مبتنوي . دادند، بود شده مطرح مختلف هايقالب در كه مشابه سؤاالت به غيرمتناقضي و همسان
. باشود  تعصوب  هرگونوه  از خالي پژوهش فرآيند شدكه حاصل طريق بدين نيز پژوهش بودن واقعيت
-يافتوه  و شد تكرار مذكور مراتب كه شد انجام نيز ديگري متخصص توسط كدگذاري، منظور بدين

 گرفتوه  صورت هايمصاحبه محتواي صحت بررسي منظور به همچنين. نيامد دست به جديدي هاي
 مصاحبه مجددا شدگان مصاحبه از نفر سه با، مفاهيم ربات بررسي همچنين، شده استخرا  مفاهيم و

 در اينكوه  بوه  توجوه  بوا . نيامود  دست به جديدي هاييافته و شد تكرار مذكور مراتب. گرفت صورت
 كوه  گفوت  تووان موي  بنوابراين ، نيامود  دسوت  بوه  جديودي  يافتوه  پژوهش اعتباريابي مختلف مراحل

 .هستند اطمينان قابل بااليي حد تا شده تدوين مدل و شده استخرا  نتايج، هاكدگذاري
 

 گیرینتیجه و بحث
 ايجواد  -1: دارد ويژگوي  بيسوت  خانواده آوري تاب مدل، پژوهش در كنندهمشاركت زوجين ديدگاه از

 روابوط  -3 وظوايف  و هانقش مناسب اجراي و تخصيص -2 خانه در ايمن و مناسب حمايتي فضاي
 مناسوب  بيوان  -5 يكديگر به نسبت اعضا متقابل درک و همدلي -4 شوهر و زن بين مناسب زوجي

 رواني و جسماني سالمت -7 جامعه و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت -6 احساسات و هيجانات
 -10 مسوتحكم  و منطقوي  انتظوارات  و هوا ارزش، باورهوا  -9 سوالم  شخصيتي هايويژگي -8 اعضا
 مشخص اهداف -12 آوري تاب در مناسب الگوهاي داشتن -11 مذهبي و ديني باورهاي و هاارزش

 اعضوا  بوين  انسوجام  و همفكري، همكاري -13( بلندمدت و مدت كوتاه) خانوادگي و فردي مثبت و
 هواي آموزش -16 مقتدرانه و سالم فرزندپروري -15 هابحران مناسب مديريت و گشاييمسئله -14

( اقتصوادي  و اجتمواعي ، اخالقوي ، فكري، تحصيلي) مختلف هايحيطه در مداوم غيررسمي و رسمي

                                           
1. Goba  

2. Holloway & Freshwater 



 ای زمینه رویکرد اساس بر خانواده آوری تاب کیفی مدلسازی

 

116 
 

 

 

 اعضواي  آورنشواط  و بخشلذت هايفعاليت -18 خانواده مالي مناب  مناسب مديريت و اشتغال -17
 .مناسب محيطي شرايط و ورارت -20 اميدوارانه نگريآينده -19 هم با خانواده
-مي نظر به، زوجين با مصاحبه مقوله از مستخر  خانواده آوري تاب شده تدوين مدل به توجه با

 بوا  اعضوا  بيشوتر  سوازگاري  و بهترشودن  بور  تاكيد دليل به آوري تاب، خانواده محققان براي كه رسد
 در خوانواده  اهميوت  بوه  توجوه  بوا ، بنابراين. است بسيارمهم حمايتي فاكتور يک، مشكالت و مسائل
 بنيوان  تحكويم  و جامعوه  سوالمت  ارتقواء  بوراي  و جامعوه  و افراد روان بهداشت ارتقاء و حف ، ايجاد

. اسوت  برخووردار اي  ويژه اهميت و ارزش از خانواده آوري تاب حف  و ايجاد عوامل به توجه، خانواده
 از وسويعي  دامنوه  بوه  دادن جهوت  بوراي  ارزشومندي  مفهومي نقشه تواندمي خانواده آوري تاب مدل

 و مقابلوه  برايها  خانواده و زوجين، افراد به كمک براي كههايي  تالش تمام در. باشد بشري خدمات
 اهميوت  آوري تاب درباره مندنظام ديدگاه يک داشتن، شودميها  ناگواري و بحران طول در سازگاري

-شوكل  از آگاهي باع  دهدمي پرورش را خانواده آوري تاب كه عواملي كامل شناخت، بنابراين. دارد

 بحرانوي  شورايط  در هوا خانواده از آن مطلوب نتايج كه شودمي تركلي هايبرنامه و هاسياست گيري
، خوانواده  آوري تواب  شوده  تودوين  مودل  هايويژگي و معيارها شناسايي از پس حال. كندمي حمايت
 شده تدوين مدل با را آنها و اندازيممي خانواده آوري تاب زمينه در گرفته انجام هايپژوهش بر نگاهي

 .كنيممي مقايسه
 و هوا پوژوهش  سواير  با وكلمات الفاظ نظر از ظاهر در خانواده آوري تاب شده تدوين مدل هرچند

 ديگور  ديدگاه با گفت توانمي كلي طور به، رسدمي نظر به متفاوت معيارها و ابعاد بعضي در هانظريه
 و خوانواده  گرموي  در( 2008) هووپر  نظور  بوا ، نمونه براي؛ دارد مشتركي ابعاد حوزه اين پژوهشگران

 معوادل ) كاركردها و ساختارها، (خانه در ايمن و مناسب حمايتي فضاي ايجاد معادل) هيجاني حمايت
 ابعواد  در( 2015) هاريسوت  و مووريس ، هنوري  مودل  با، (وظايف و هانقش بهينه اجراي و تخصيص

 نظوام  ابعواد  در( 2007)والوش  مدل با، (خانه در ايمن و مناسب حمايتي فضاي ايجاد) خانواده حمايت
 و تخصويص  معوادل ) سواختاري  الگوهواي ، (مسوتحكم  و منطقي انتظارات و هاارزش، باورها) باورها
 و اطرافيوان  با مناسب و مثبت تعامالت معادل) ارتباطي فرآيندهاي و( وظايف و هانقش بهينه اجراي
، افوراد  جمله از مختلف سطوح تاريرگذاري زمينه در( 2015)بارنت و كارد چندسطحي مدل با، (جامعه
 محيطوي  شورايط  و وراروت  معوادل ... ) و هاهمسايه، مدرسه مثل بزرگتر واحدهاي و، خانواده، روابط

 -خوواهر  روابوط  و فرزنودي  - والد روابط، زناشويي روابط كيفيت در( 2012) وتومي كارد با، (مناسب
 و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت معادل؛ شوهر و زن بين مناسب زوجي روابط معادل)  برادري
 هواي ويژگوي  معوادل ) بواال  تحمول  داراي مثول هوايي   ويژگوي  در (1989) فيگلي پژوهش با، (جامعه

 و هيجانوات  مناسوب  بيوان  معوادل ) هيجانوات  و تعهودات  مسوتقيم  و واضوح  بيان، (سالم شخصيتي
هواي   نقوش ، (جامعوه  و اطرافيوان  بوا  مناسوب  و مثبت تعامالت معادل) مورر و باز ارتباط، (احساسات

 پوذيرش  و مشوكل  حول  بور  تمركز، (وظايف و هانقش بهينه اجراي و تخصيص معادل)پذير انعطاف
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 در( 2015) همكواران  متوزو  بوا ، (هوا بحوران  مناسوب  موديريت  و گشاييمسئله معادل) مشكل وجود
 و مثبوت  تعوامالت  معوادل ) اجتمواعي  روابوط  حفو   و شروع براي فرد ظرفيت و اجتماعي ارتباطات
 اعضا متقابل درک و همدلي معادل) فردهاي  خواسته وها  نياز به احترام، (جامعه و اطرافيان با مناسب
-مسوئله  معوادل ) كموک  درخواسوت  براي فردي تمايل و مشكل حل براي اقدام، (يكديگر به نسبت

 منواب   از بهينوه  اسوتفاده  معوادل ) اجتماعيهاي  شبكه ظرفيت و( هابحران مناسب مديريت و گشايي
 معادل) اعضا خودكارآمدي و مادر و پدر رواني سالمت در( 2015) همكاران و پاين گاويديا با، (جامعه

 و تخصويص  معوادل ) خوانواده  سالم عملكرد، (شخصيتي و رواني، جسماني) خانواده اعضاي سالمت
 بوا  مناسوب  و مثبوت  تعوامالت  معوادل ) مناسوب  اجتماعي ارتباطات، (وظايف و هانقش بهينه اجراي

 در يوافتن  معنوا  و( مقتدرانوه  و سوالم  فرزنودپروري  معوادل ) موادري  پودر  كيفيت، (جامعه و اطرافيان
 توايلر  و ديسوتالبر  بوا ، (هوا بحران مناسب مديريت و گشاييمسئله معادل) زندگي روزمرههاي  سختي

 حمايوت  داشوتن  و بهداشوتي  امكانات و اشتغال مانند اجتماعي مناب  از بهينه استفاده در نيز( 2015)
( 2005) اسميت و مورفي، سيمون با، (جامعه و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت معادل) اجتماعي

 خانواده اعضاء ساير با بخش رضايت ارتباط، مثل آوري تاب صفات در( 2012) سون رابين و براون و
 مناسوب  و مثبت تعامالت؛ شوهر و زن بين مناسب زوجي روابط معادل) زناشويي رضايت، دوستان و
 و خوانوادگي  رضوايت ، فرزنودان  با روابط از بردن لذت، بخش لذت تفريحات، (؛ جامعه و اطرافيان با

 بوا  خانواده اعضاي آورنشاط و بخشلذت هايفعاليت معادل) هم با وقت گذراندن، زندگي از رضايت
 بوا ، (خوانواده  موالي  منواب   مناسوب  مديريت و اشتغال معادل) مالي مسائل درباره خانواده توافق، (هم

 والودين  بين مناسب ارتباط در( 1985) راتر و( 1998) ورس كاست و ماستن، (2006) بالک و بالک
 آمووزش  سوطح ، ژنتيوک ، (مقتدرانه و سالم فرزندپروري معادل معادل) خوب فرزندپروري، فرزندان و

 داشوتن  در( 2008) لوبوو  و بلک و( 2006) مانيينا با، (مناسب محيطي شرايط و ورارت معادل) والدين
، (مذهبي و ديني باورهاي و هاارزش معادل) معنويت، (اميدوارانه نگريآينده معادل) مثبت انداز چشم

 اجتمواعي  حمايوت  و افوراد  ارتبواط ، (سوالم  شخصويتي هاي  ويژگي معادل)  خانواده اعضاء سازگاري
 موديريت  و اشوتغال  معوادل ) موالي  موديريت ، (جامعوه  و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت معادل)

 معوادل ) خوانواده  هواي سونت ، مشترکهاي  تفريح، هم با زمان گذراندن، (خانواده مالي مناب  مناسب
 روابوط  در( 2013) همكواران  و ماريوت  بوا ، (هم با خانواده اعضاي آورنشاط و بخشلذت هايفعاليت

 واي  مقابلوه هواي   مهارت، (جامعه و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت معادل) دوستان و خانوادگي
، (2015) مان و ماستن با، (هابحران مناسب مديريت و گشاييمسئله معادل) تجارب تفسير چگونگي

 همكواران  و يوون  بوا ، (وظايف و هانقش بهينه اجراي و تخصيص معادل) خانواده مناسب ساختار در
 و والدين كه اين مثل خانوادگي هايسنت و هاعادت در( 2010) موتن و هوكرافت، براون و( 2015)

 با خانواده اعضاي آورنشاط و بخشلذت هايفعاليت معادل) بخورند شام هم با منظم طور به فرزندان
 و( 1388) كشوووتكاران، (1392) سوووارويي صووويدي، (2013) همكووواران و كاسووويس بوووا، (هوووم
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 و اطرافيان با مناسب و مثبت تعامالت معادل) خانواده مناسب ارتباطي الگوهاي در( 1389)سعدآبادي
 مناسوب  عملكورد  در( 1390)  خوداجوادي  و( 1392)پورعبادت؛ (1996) همكاران و تچان با، (جامعه
 انعطواف  و انسوجام  در( 1392) رنجبر با، (وظايف و هانقش بهينه اجراي و تخصيص معادل) خانواده
 (.اعضا بين انسجام و همفكري، همكاري معادل) خانواده

 تودوين  مودل  دهدكوه  موي  نشان خانواده آوري تاب زمينه در گرفته انجام هايپژوهش بر مروري
 در نحووي  بوه  را هوا پوژوهش  ايون  در ذكور شوده   هايومالک معيارها يهمه خانواده آوري تاب شده

 كرده توجه مدل يک در جايک صورتبه خانواده آوري تاب معيارهاي يهمه به همچنين و نظرگرفته
  .است

 تحووالت . اسوت  شوده  وسيعي تغييرات دچار جديد عصر در، است اجتماعي نهاد يک كه خانواده
 پديود ، ايوران  جملوه  از، جوامو   اكثر در هاخانواده براي متعددي مشكالت علمي و صنعتي، اجتماعي

 افزايش حال در... و سرپرست بي فرزندان، طالق، شاغلهاي  زو ، والد تکهاي  خانواده. است آورده
 از بخشوي  هموواره ، اجتمواعي  و فوردي هواي   مهوارت  كسوب  و زندگي فشارهاي با آمدن كنار. است

 شرايط در. است يافته تجلي گوناگون اشكال به زندگي مختلف ادوار در و بوده انسان زندگي واقعيات
 بيشوتر  يعنوي . هاستضعف و كمبودها رسدمي خانواده اعضاي نظر به كه چيزي اول، فشار و بحران
 بداننود  هوا خانواده كه است مهم خيلي اين. 2ليوان پر نيمه تا كنندمي نگاه 1ليوان خالي نيمه به افراد

 و برموودز ) هسوتند  هوم  بوا  روزموره  زنودگي  در هاقوت و هانقص و منفي و مثبت هايجنبه هميشه
 بيشوتر  سوازگاري  و بهترشودن  بر تاكيد دليل به آوري تاب، خانواده محققان براي (.2012، 3مانسيني

 خوانواده  اهميت به توجه با، بنابراين. است بسيارمهم حمايتي فاكتور يک، مشكالت و مسائل با اعضا
 بنيوان  تحكويم  و جامعوه  سوالمت  ارتقاء براي و جامعه و افراد روان بهداشت ارتقاء و حف ، ايجاد در

 حووزه  در. دارداي  ويوژه  اهميوت  و ارزش خوانواده  آوري تواب  حفو   و ايجاد عوامل به توجه، خانواده
 به است وابسته درمانگر فنون به كه قدر همان موفق مداخالت كه كرد اذعان بايد نيز درمانيخانواده

 مثبتوي  و عملوي  چوارچوب  تواند مي، خانواده آوري تاب مدل. دارد بستگي نيز خانواده مناب  شناسايي
 نه مدل اين. بپردازد موجود مشكل حل جهت خانواده تقويت براي اقدامات هدايت به كه كند فراهم
 تنهوا  نوه . كنود  موي  كمک مشكل آمدن وجودبه از پيشگيري به آن از فراتر بلكه مشكل حل به تنها

 .شوند روروبه نيز آيندههاي  چالش با تا سازد مي آماده را هاآن، كند مي اصالح را هاخانواده
 افراد روي پژوهش اين: كرد اشاره موارد اين به توانمي حاضر پژوهش هايمحدوديت جمله از

  .كرد احتياط بايد آن نتايج تعميم در بنابراين، است شده انجام همكاري به حاضر
 نحووه  و ناكارآمود  هايخانواده درباره مطالعه از، موجود هاياولويت و پژوهشي تمركز است الزم
 خصوصوا ، هوا آن موفقيت و توانمندي چگونگي و كارآمد هايخانواده درباره مطالعه به، هاآن شكست

                                           
1. half- empty 
2. half- full 

3. Bermudez & Mancini 
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، مودل  اين در آمده دستبه هايويژگي اساس بر شودمي پيشنهاد. تغييركند هاناگواري با مواجهه در
 هواي دوره و هوا كارگواه  شوود موي  پيشونهاد  همچنوين . شود بررسي نيز خانواده آوري تاب كمّي مدل

 خوانوادگي  زندگي در كه افرادي و زوجين براي خانواده آوري تاب شده تدوين مدل بر مبتني آموزشي

 اساس بر توانندمي هم دانشگاهها و مدارس مثل آموزشي نهادهاي .شود برگزار هستند مشكل دچار

 هوا خوانواده  سوالمت  رشود  بوراي  آوري تواب  تورويج  و آموزش به خانواده آوري تاب شده تدوين مدل
 آموزشوي  هايبسته خانواده آوري تاب شدهتدوين مدل اساس بر، نيز درمانيخانواده حوزه در .بپردازند

 مواجهوه  بوراي  آن مناب  و هماهنگ خانواده هر خاص هايچالش با درماني هايتالش تا شود تهيه
 .شود بسيج هاچالش با
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