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Abstract
Introduction: Family conversations are one of the most powerful ways of boosting family's cohesion 
and skills in the face of challenges. The aim of this study was explanation the conversations of 
resilient families in the face of life challenges. 
Methods: The present study is qualitative and phenomenological. The samples were selected by 
sampling method including 15 families from clients to counseling centers in Isfahan and through 
the introduction of counselors in these centers. Data were collected by semi-structured interviews 
and open-ended questions. Lawshe method was used for validity. To calculate the reliability of the 
interviews, the method of intra-subject agreement of two coders (evaluators) was used. Data analysis 
was performed by Colaizzi method. 
Results:: Data analysis led to the extraction of 34 primary codes, 11 subcategories, and 4 main 
categories. The extracted main categories were identified as supportive conversations, facilitative 
conversations, optimistic conversations, and solution-oriented conversations.
Conclusions: When problems arise, resilient families use supportive, facilitative, optimistic, and 
solution-oriented conversations. It is suggested that families and parents be taught these four types of 
conversations to face challenges more effectively.
 Key words: Resilience, Family Resilience, Family Conversations.

Journal of Health Promotion Management (JHPM)                                                                  Original Article



نشریه مدیریت ارتقای سالمت       مقاله پژوهشی

خرداد و تیر 1400، دوره 10، شماره 3

بررسی  مکالمات خانواده های تاب آور در رویارویی با چالش های زندگی: یک مطالعه 
پدیدارشناختی

قدرت اله زارعان1، کیومرث فرحبخش2*، حسین سلیمی بجستانی2، عبداله معتمدی2 
 

1-  دانشجوی دکتری،  گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه مشاوره، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

نویسنده مسئول: کیومرث فرحبخش، دانشیار، گروه مشاوره، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.
  kiiumars@yahoo.com :ایمیل

 تاریخ دریافت: 1399/9/12                  تاریخ پذیرش: 1400/2/28

چکیده
ــز             ــت انســجام و پیوندهــای خانوادگــی و نی ــواده جهــت تقوی ــن ابزارهــای خان ــه: مکالمــات و گفتگوهــای خانوادگــی از مهمتری مقدم
مهــارت هــای خانــواده جهــت روبــرو شــدن بــا مشــکالت مــی باشــد. هــدف پژوهــش حاضــر تببیــن محتــوای مکالمــات خانــواده هــای 

تــاب آور را در مواجهــه بــا چالــش هــای زندگــی اســت . 
روش کار:  پژوهــش حاضــر کیفــی و بــه روش پدیــدار شناســی مــی باشــد. نمونــه هــا بــه  روش نمونــه گیــری  شــامل 15 خانــواده از 
مراجعیــن بــه مراکــز مشــاوره ســطح شــهر اصفهــان واز طریــق معرفــی مشــاوران ایــن مراکــز  انتخــاب شــدند. روش جمــع آوری داده هــا 
مصاحبــه هــای نیمــه ســاختار یافتــه بــا ســؤاالت بــاز پاســخ بــود. بــرای روایــی از روش Lawshe اســتفاده گردیــد. بــرای محاســبه پایایــی 

مصاحبــه هــا ازروش توافــق درون موضوعــی دو کدگــذار ) ارزیــاب( اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا بــا روش Colaizzi انجــام گرفــت.
یافتــه هــا: تحلیــل داده هــا منجــر بــه اســتخراج 34 کــد اولیــه، 11 طبقــه  فرعــی و 4 طبقــه اصلــی گردیــد. طبقــات اصلــی اســتخراج 
شــده بــا عناویــن مکالمــات حمایتگرانــه، مکالمــات تســهیل گرانــه، مکالمــات  خــوش بینانــه، و مکالمــات راه حــل -محــور مشــخص 

گردیدنــد. 
نتیجــه گیــری: هنــگام بــروز مشــکالت، خانــواده هــای تــاب آور از مکالمــات حمایتگرانــه و تســهیل گرانــه، خــوش بینانــه و راه حــل 
محــور اســتفاده مــی کننــد. پیشــنهاد مــی شــود ایــن 4 نــوع مکالمــه بــرای مواجهــه مؤثــر تــر بــا چالــش هــا بــه خانــواده هــا و والدیــن 

آمــوزش داده شــود. 
کلیدواژه ها: تاب آوری، تاب آوری خانواده، مکالمات خانوادگی.  

مقدمه
تــاب آوري یکــي از مفاهیــم و ســازه هــاي بهنجــار مــورد توجــه و 
مطالعــة روانشناســي مثبت گــرا اســت و پژوهشــگران در تعریف آن 
بــه فراینــد پویــاي انطبــاق مثبــت بــا تجربــه هــاي تلــخ و ناگــوار، 
مقاومــت در برابــر تنــش )stress resistance(، و رشــد پــس                                                                                          
ضربــه ای )post-traumatic growth( اشــاره کــرده انــد )1(. 
ــت  ــردی در جه ــی ف ــک توانای ــوان ی ــه عن ــی ب ــاب آوری روان ت
ســازگاری بــا تنــش و ســختی کــه ایــن تنــش و ســختی مــی تواند 
در خانــواده بــا مشــکالت ارتباطــی، مشــکالت ســالمتی، شــغلی و 
 )resiliency( ــاب آوری ــد )2(. اصطــالح ت ــد آی ــد، پدی ــی باش مال

ــاق پذیــری موفــق  ــوان ظرفیــت انطب ــه عن در مــوارد گوناگــون ب
ــه  ــاب آوری ب ــت. ت ــده اس ــداد ش ــی قلم ــر محیط ــک تغیی ــا ی ب
ــخ و ناگــوار در  ــا تجــارب تل ــاق وســازگاری ب ــای انطب ــد پوی فراین
زندگــی گفتــه مــی شــود )3(. اخیــراً بــه عنــوان یــک فراینــد پویــا 
مســتلزم تعامــل بیــن جریانــات )عوامــل( خطرســاز و محافظتــی و                                                                                         
ــر دادن  ــرای تغیی ــه ب ــرد، ک ــی ف ــی و بیرون ــای درون ــی ه ویژگ
تأثیــرات وقایــع تلــخ زندگــی عمــل مــی کنــد مفهوم ســازی شــده 
ــه کــردن و  ــه رو شــدن، غلب ــت رو ب ــاب آوری ظرفی اســت )4(. ت
حتــی قــوی تــر شــدن بــه وســیله تجربــه کــردن مشــکالت یــا 
آســیب هــا اســت.  Joyce و همــکاران )5( تــاب آوری را توانایــی 
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افــراد یــا گــروه ها بــرای پیشــبرد و حــل مشــکل در مواقع ســختی 
و یــا توانایــی افــراد بــرای تــداوم بهزیســتی روانــی و فیزیکــی در 
ــازگاری در  ــی س ــب و توانای ــا و مصائ ــختی ه ــود س ــورت وج ص

حیــن رویــداد تنــش زا مــی داننــد.
ــاب آوری وارد  ــوم ت ــس از مفه ــه پ ــی ک ــر از مفاهیم ــی دیگ یک
ــدن  ــار آم ــت. کن ــواده اس ــاب آوری خان ــوم ت ــد، مفه ــه ش عرص
موفقیــت آمیــز خانــواده  بــا عوامــل تنــش زا و موقعیت های دشــوار 
تــاب آوری خانــواده نامیــده مــی شــود. تــاب آوری خانــواده مفهــوم 
ــت،  ــه داشــتن نگــرش مثب ــد ک ــرده ان ــان ک ــدی نیســت. بی جدی
ــواده، انعطــاف  ــن اعضــاء خان ــق و ســازگاری در بی ــت، تواف معنوی
پذیــری، داشــتن ارتباطــات خانوادگــی، مدیریــت اقتصادی، داشــتن 
زمــان خانوادگــی، داشــتن تفریحــات و ســرگرمی هــای مشــترک 
ــواده  ــاب آوری خان ــی ت ــی از عوامــل اصل و داشــتن شــبکه حمایت

هســتند )6(.
ــواده  ــی خان ــوان توانای ــه عن ــوان ب ــی ت ــواده را م ــاب آوری خان ت
بــرای پاســخ مثبــت بــه یــک شــرایط نامطلــوب و بیــرون آمــدن 
از آن وضعیــت بــا احســاس قــدرت، مدیریــت و اعتمــاد بــه نفــس 
بیشــتر نســبت بــه مرحلــه قبــل تعریــف کــرد )Kaplan .)7 معتقــد 
اســت کــه خانــواده یــک نظــام حمایتــی بــرای اعضــای خانــواده 
خــود مــی باشــد و در نتیجــه ابــزاری جهــت تــاب آوری اعضــای 
آن محســوب مــی گــردد )Li  .)8 و همــکاران در مطالعــه خــود بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تــاب آوری خانــواده ، تــاب آوری فــردی 
را بــه طــور مثبــت پیــش بینــی مــی کنــد و بطــور مســتقیم و غیــر 
مســتقیم روی تــاب آوری فــردی تاثیــر مــی گــذارد )9(. لــذا نحــوه  
در برخــورد خانــواده بــا شــرایط ناگــوار  و فشــارهای روانــی  و نحوه 
ــری همــه اعضــای  ــاق پذی ــر روی انطب چگونگــی ســازماندهی، ب

خانــواده وســالمت کل خانــواده تاثیــر مــی گــذارد. 
واژه "تــاب آوری خانــواده" )family resilience( بــه فرآیندهــای 
انطباقــی و مقابلــه ای خانــواده  بــه عنــوان یــک واحــد کارکــردی 
اشــاره دارد )10(. تــاب آوری خانــواده مفهومــی رو بــه رشــد اســت 
کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان یــک ویژگــی، رونــد و فرآینــد یــا 
ظرفیــت در نظــر گرفــت )11( کــه یــک چــار چــوب نظــری بــرای 
درک ظرفیــت خانــواده هــا در مواجهــه بــا چالــش هــا، بحــران ها و 
شــرایط ســخت و حــل موفقیــت آمیــز آن هــا و ســازگاری فراهم می 
کنــد. وقتــی یــک بحــران یــا فشــار وارد مــی شــود خانــواده ســعی 
مــی کنــد بیــن نیازهــا و ظرفیــت هایش تعــادل برقــرار کنــد )12(. 
اینکــه خانــواده هــا چگونــه تغییــرات را ایجــاد مــی کننــد بــه مهارت 
هــا و منابــع در دســترس آن هــا بــرای غلبــه بــر بحــران بســتگی 
ــی آورد  ــود م ــه وج ــاب آوری را ب ــی از ت ــه ســطوح مختلف دارد ک

)13(. عواملــی  کــه باعــث تــاب آوری خانــواده مــی شــوند، متعــدد 
مــی باشــند. Hooper )14( عوامــل تــاب آوری خانــواده را گرمــی 
ــای  ــاختارها، کارکرده ــی، س ــت هیجان ــی، حمای ــواده، مهربان خان
خانــواده مــی دانــد. کریمــی و همــکاران )15( ویژگــی هــای خانواده 
ــاال،  ــد: دارای تحمــل ب ــی کن ــان م ــه بی ــاب آور را اینگون هــای ت
بیــان واضــح و مســتقیم تعهــدات و هیجانــات، ارتبــاط بــاز و موثــر، 
ــاال، نقــش هــای انعطــاف پذیــر، بــه کارگیــری منابــع  انســجام ب
موثــر، فقــدان خشــونت، تمرکــز بــر حــل مشــکل و پذیــرش وجود 

 . مشکل
 Tian ،)16( و همــکاران Rueger بســیاری از پژوهشــگران ماننــد
و همــکاران )17( Wang و همــکاران )Shan ،)18 و همــکاران  
)19( و  Faccio و همــکاران )20( نشــان دادنــد کــه روابــط گــرم 
و حمایتگرانــه خانوادگــی در افزایــش تــاب آوری اعضــای خانــواده 

مؤثــر اســت. 
مفهــوم مکالمــات خانوادگــی یا الگــوی ارتباطــی خانواده بر اســاس 
ارتبــاط اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر و اینکــه افــراد چــه چیــز بــه 
یکدیگــر مــی گوینــد و  اینکــه چــه معنایــی از ایــن ارتباطــات دارند 
تعریــف مــی شــود. Fitzpatrick &Ritchie )21( مفهــوم جهــت 
گیــری گفــت و شــنود و همنوایــی را 2 بعــد کلیــدی تعییــن کننــدة 
ارتباطــات اعضــای خانــواده بیــان کردنــد. بعــد همنوایــی مصــداق 
الگــوی ارتبــاط خانوادگــی اســت کــه بــر اعضــا در جهــت یکســان 
ــع  ــی آورد و در واق ــد فشــار م ــا، و عقای ــردن نگــرش، ارزش ه ک
ــت و شــنود  ــد گف ــن اســت. بع ــده اطاعــت از والدی منعکــس کنن
اشــاره بــه فضــای آزاد خانــواده بــرای صحبــت کــردن و گفتگــو و 
بیــان احساســات و عقایــد و همچنیــن زمــان زیــادی بــرای ایــن 
کار دارد و بــر اســتقالل فــردی تاکیــد مــی شــود )22(. کشــتکاران 
)23( در پژوهــش خــود نشــان داد کــه بیــن بعــد گفــت و شــنود 
ــود دارد.  ــت وج ــتگی مثب ــواده همبس ــای خان ــاب آوری اعض و ت
یعنــی هــر چــه افــراد خانــواده بــا یکدیگــر بیشــتر گفتگــو کننــد و 
فضایــی بــاز و آزاد را بــرای تعامــل تجربــه کننــد و مــورد پذیــرش 
قــرار گیرنــد تــاب آوری آن هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد و بالعکــس 
ــا تــاب آوری افــراد رابطــة منفــی دارد. یعنــی در                                                                               بعــد همنوایــی ب
ــد و  ــی و همســوکردن عقای ــر همنوای ــد ب ــی کــه تاکی ــواده های خان
ــد  ــا تاکی ــواده ب نگــرش هــا، ارزش هــا و رفتارهــای اعضــای خان

براطاعــت از والدیــن اســت تــاب آوری اعضــا کمتــر اســت. 
ــی از  ــت یک ــده اس ــزارش ش ــا گ ــش ه ــه در پژوه ــور ک همانط
موضوعــات هــای مهمــی کــه در خانــواده هــای تــاب آور 
ــا و  ــات و گفتگوه ــوع ارتباط ــد ن ــی کن ــا م ــی را ایف ــش مهم نق
ــه                                                                         ــی ک ــوع ارتباطات ــا و ن ــام ه ــت. پی ــی اس ــات خانوادگ مکالم
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خانــواده هــا در هنــگام بــروز مشــکالت و چالــش هــا از خود نشــان                          
مــی دهنــد از مهمتریــن مؤلفــه هــای خانــواده هــای تاب آور اســت. 
امــا بــر اســاس بررســی هــای بعمــل آمــده، پژوهشــی کــه بطــور 
ــه بررســی محتــوای ایــن مکالمــات و ارتباطــات در  اختصاصــی ب
خانــواده هــای تــاب آور بپــردازد یافــت نشــد. لــذا پژوهــش حاضــر 
بــا هــدف تببیــن محتــوای  مکالمــات خانــواده هــای تــاب آور را در 

ــا چالــش هــای زندگــی انجــام شــد.  مواجهــه ب

روش کار
ــدار شناســی  ــه شــیوه پدی ــی ب ــک پژوهــش کیف ــه ی ــن مطالع ای
اســت. تعییــن مکالمــات خانــواده هــای تــاب آور در رویارویــی بــا 
چالــش هــای زندگــی نیــاز بــه اطالعــات عمیــق و گســترده مبتنی 
ــدار  ــی و روش پدی ــیوة کیف ــذا ش ــت، ل ــراد داش ــات اف ــر تجربی ب
ــود )24(.  ــش ب ــن پژوه ــرای ای ــیوه ب ــن ش ــب تری ــی مناس شناس
تعــداد نمونــه هــای ایــن پژوهــش 15 خانــواده  مراجــع کننــده بــه 
مراکــز مشــاوره شــهر اصفهــان هســتندکه در  "مقیاس تــاب آوری 
خانــواده" (Family Resiliency Assessment Scale( نمــرة 
170 بــه بــاال کســب کــرده انــد )25( و نیــز مشــارکت و همــکاری 
آن هــا بــرای پژوهشــگر امــکان پذیــر بــوده اســت. نمونه هــای تاب 
آور از طریــق معرفــی مشــاوران مــر اکــز مشــاوره شــهر اصفهــان 
از بیــن مراجــع کننــدگان بــه ایــن مراکــز مشــاوره کــه بــه خوبــی 
ــد از بحــران هــا و مســائل مختلــف زندگــی )مثــل  توانســته بودن
ــد  ــاری و...( بگذرن ــا بیم ــای اقتصــادی، ی مشــکالت و بحــران ه

انتخــاب شــدند و بــا آن هــا مصاحبــه انجــام شــد. 
 بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پژوهــش کیفــی و نمونــه گیــری نظــری 
ــا مراحــل پژوهــش  ــان ب )theoretical sampling( اســت، همزم
ــن  ــل ای ــه، تحلی ــراد اولی ــات از اف ــع آوری اطالع ــه جم از جمل
اطالعــات، دســته بنــدی مفهومــی و تعییــن مضامیــن  انجــام مــی 
گیــرد. تصمیمــات بعــدی اســت کــه مشــخص مــی کنــد مقــدار و 
ــتند  ــدام هس ــود ک ــع آوری ش ــتی جم ــه بایس ــی ک ــوع داده های ن
ــه  ــباع هم ــان اش ــا زم ــات ت ــع آوری اطالع ــری وجم ــه گی . نمون
ــا  ــته ی ــد از آن دس ــد و بع ــی یاب ــه م ــن ادام ــا و مضمای ــته ه دس
مضمــون  دیگــری اضافــه مــی شــود )26(. پژوهشــگر بــه دنبــال 
مــواردی بــود کــه غنــی از اطالعــات باشــد وبینشــی نســبت بــه 
موضــوع مــورد مطالعــه بــه دســت دهــد لــذا بــه مــواردی مراجعــه 
شــد کــه امــکان کشــف گوناگونــی هــا را بــه حداکثــر برســاند و 
مقولــه هــا را از لحــاظ ویژگــی هــا و ابعــاد مــورد بررســی، غنــی تــر 
کنــد. در ایــن پژوهــش بــرای اینکــه مــوارد )cases( انتخابــی غنی 
از اطالعــات باشــند و پژوهشــگر از طریــق آن هــا بتوانــد اطالعات 

ــئله و  ــه مس ــوط ب ــی مرب ــای اساس ــوع ه ــاره موض ــی درب فراوان
ــرای  ــی ب ــای معین ــالک ه ــت آورد، م ــه دس ــش ب ــدف پژوه ه
هدفمنــد بــودن نمونــه گیــری در نظــر گرفتــه شــد کــه عبارتنــد از:                                                                                            
خانــواده هــای کــه حداقــل یــک شــرایط ســخت و دشــوار 
ــواده،  ــالج یکــی از اعضــای خان ــب الع ــاری صع ــر، بیم ــل فق )مث
ورشکســتگی مالــی، فرزنــد معلــول، تصــادف شــدید و از کار 
افتادگــی پــدر و... ( در زندگــی بــا موفقیــت ســپری کــرده باشــند، 
ــد  ــا بتوانن ــند ت ــیکل باش ــدرک س ــل دارای م ــن حداق ــن والدی ای
ــواده" پاســخ دهنــد، اطمینــان از  ــاب آوری خان ــه "پرسشــنامه ت ب
اینکــه انتخــاب شــدگان تمایــل دارنــد تجــارب خــود را در اختیــار 

ــد. ــرار دهن پژوهشــگر ق
ــات  ــه مشــابه مطالع ــن مطالع ــه در ای ــداد نمون ــار انتخــاب تع معی
کیفــی، رســیدن بــه اشــباع نظــری اســت. بدیــن معنــی کــه تعــداد 
مصاحبــه هــا تــا حــدی پیــش رفــت کــه دیگــر اطالعــات و کــد 
جدیــدی بدســت نیایــد و داده هــا صرفــاً  تکــرار نتایــج داده هــای 
پیشــین باشــد. روش جمــع آوری داده هــا، مصاحبــه هــای نیمــه 
ــود. پــس از توضیحــات  ــاز پاســخ ب ــا ســؤاالت ب ــه ب ســاختار یافت
ــام  ــی انج ــش و چگونگ ــداف پژوه ــت و اه ــه ماهی الزم در زمین
ــه جهــت حضــور در  ــت آگاهان ــدگان، رضای ــه مشــارکت کنن آن ب
ــر  ــی خاط ــول اخالق ــت اص ــت رعای ــد. جه ــذ گردی ــش اخ پژوه
نشــان شــد کــه تمامــی مصاحبــه هــای ضبــط شــده بــدون ذکــر 
ــرکت  ــر ش ــد و ه ــد مان ــی خواه ــه باق ــورت محرمان ــه ص ــام ب ن
کننــده مــی توانــد در صــورت عــدم تمایــل بــه همــکاری در هــر 
زمانــی از مطالعــه خــارج شــود. داده هــای ایــن پژوهــش از مصاحبه 
بــا مشــارکت کننــدگان شــامل والدیــن )حداقــل یکــی از والدیــن( 
دربــارة شــیوة رویارویــی و مواجهــه آن هــا بــا مســائل و مشــکالت 
زندگــی بــه دســت آمــد. اطالعــات ایــن پژوهــش از پاســخ هــای 

والدیــن اســتخراج شــد.
سؤاالتی باز پاسخ و نیمه ساختارمند شامل:

- خانــوادة شــما در مواجهــه بــا چالــش هــای زندگــی بــا یکدیگــر 
چگونــه برخــورد مــی کننــد؟

- چــه مکالمــات و گفتگوهایــی بیــن شــما رد و بــدل مــی شــود؟ 
چگونــه بــرای حــل مشــکالت چــاره اندیشــی مــی کنیــد؟ 

- چگونه در مقابل چالش ها و سختی ها تاب می آوردید؟ 
مصاحبــه هــا  در  یکــی از دبیرســتان هــای شــهر اصفهــان انجــام 
گرفــت کــه از امکانــات و فضــای مناســبی برخــوردار بــود. مصاحبه 
بــا هــر فــرد حــدودا 2 ســاعت بــه طــول  انجامیــد و کل مصاحبه ها 

در مــدت یــک مــاه انجــام شــد. 
بــرای تحلیــل داده هــا از روش Colaizzi و همــکاران )26(،  
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ــدا  ــد از 1- ابت ــن پژوهــش مراحــل آن عبارتن اســتفاده شــد. در ای
ــوش  ــت  گ ــه دق ــدگان را ب ــاي شــرکت کنن ــه ه پژوهشــگر گفت
کــرد تــا نــوع احســاس و درک از عقایــد آنــان بــه دســت آورد. 2-  
پژوهشــگر کلمــات و جمالتــی را کــه در ارتبــاط بــا پدیــده مــورد 
نظــر مهــم بودنــد را اســتخراج  نمــود. 3- پژوهشــگر معانــی هــر 
جملــه مهــم دســته بنــدی کــرد. 4 - ســپس ایــن معانــی تدویــن  
ــدی  ــته بن ــات دس ــی از موضوع ــه صــورت خوشــه های شــده را ب
کــرد. 5 - در ایــن مرحلــه پژوهشــگر تمامــی ایــده هــاي حاصلــه 
ــه                                                                                            ــت مطالع ــده تح ــل از پدی ــیار مفص ــف بس ــب توصی را در قال
جمــع آوری کــرد. 6- ســپس پژوهشــگر ایــن توصیــف تفصیلــی از 
پدیــده هــاي مــورد مطالعــه را بــه یک ســاختار بنیــادي تقلیــل  داد. 
7-در ایــن مرحلــه پژوهشــگر بــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش 
ــده                                                                                          ــا عقی ــام داد ت ــی انج ــه پایان ــک مصاحب ــود و ی ــه نم مراجع
آن هــا را در مــورد یافتــه هــاي خــود بدانــد و روایــی نتایــج خــود را 

ــد )27(. ــی کن ارزیاب
براســاس مراحــل فــوق بــه تدریــج بــا انجــام مصاحبــه هــا و ضبط 
آن هــا و پیــاده ســازی آن هــا، عبــارت هــای حاصــل از مصاحبــه ها 
در ســه دســتة کدهــای اولیــه، طبقــه هــای فرعــی و طبقــه هــای 
اصلــی طبقــه بنــدی شــدند. بــرای ســنجش روایــی کدگــذاری هــا 
ــب کــه  ــن ترتی ــه ای ــز از روش Lawshe اســتفاده شــد )28(. ب نی
نتایــج در اختیــار 8 تــن از متخصصــان رشــته مشــاوره خانــواده کــه 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هــای اصفهــان، عالمــه طباطبایــی 
و کرمانشــاه بودنــد، قــرار گرفــت و از آن هــا درخواســت شــد تــا هر 
ــاب آوری دارد"  ــرای ت ــرورت ب ــف "ض ــاس طی ــر اس ــارت را ب عب
ــی  ــدارد " و "ضرورت ــی ن ــی ضرورت ــاب آوری ول ــرای ت ــد ب "مفی
 CVR( ــپس ــد س ــدی کنن ــیم بن ــدارد" تقس ــاب آوری ن ــرای ت ب
content validity ratio( هــر کــد مطابــق فرمــول زیــر محاســبه 

گردیــد:
 

و کدهایــی کــه نســبت روایــی محتــوا آن هــا کمتــر 0/75 بودنــد از 
کدگــذاری حــذف شــدند )27(.

همچنیــن بــرای محاســبه پایایــی از طریــق روش توافــق 2 کدگذار 
ــاب(، اســتفاده  شــد. پایایــی بیــن کدگــذاران )تکرارپذیــری(  )ارزی
بــه درجــه ای اشــاره دارد کــه 2 یــا چنــد کدگــذار نتایــج یکدیگــر 
ــرد  ــک ف ــن منظــور از ی ــه همی ــذا ب ــد )27(. ل ــی کنن را تکــرار م
ــش  ــه روش پژوه ــلط ب ــاب آوری و مس ــه ت ــص در زمین متخص
ــت  ــراف داش ــز  اش ــش نی ــن پژوه ــوع ای ــر موض ــه ب ــی، ک کیف
ــذار( در  ــش )کدگ ــکار پژوه ــوان هم ــا به عن ــد ت ــت ش درخواس
ایــن پژوهــش مشــارکت کنــد. ســپس پژوهشــگر بــه همــراه ایــن 
همــکار پژوهــش، تعــداد 3 مصاحبــه را کدگــذاری کــرده و درصــد 
توافــق درون موضوعــی کــه بــه  عنــوان شــاخص پایایــی مطالعــه 

ــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه شــد.    ــه کار مــی رود ب ب
درصــد توافــق درون موضوعــی: 100 × حاصــل = تعــداد کل 

ــات ــداد  توافق ــا÷ 2 × تع کده
ــت          ــگر  ثب ــکار پژوهش ــگر و هم ــه پژوهش ــا ک ــداد کل کده تع
کــرده انــد، برابــر 17، تعــداد کل توافقــات بیــن ایــن کدهــا 14 و 
تعــداد کل عــدم توافقــات بیــن ایــن کدهــا برابــر 3 اســت. پایایــی 
ــن  ــه در ای ــام گرفت ــای انج ــه ه ــرای مصاحب ــذاران ب ــن کدگ بی
مطالعــه، بــا اســتفاده از فرمــول ذکــر شــده، برابــر 82 درصــد بــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن میــزان پایایــی بیشــتر از 60 درصد اســت 
)24(. مــی تــوان گفــت کــه پایایــی ایــن پژوهــش  مناســب اســت.

جدول 1: محاسبه پایایی بین 2 کد گذار

پایایی بین دو کدگذار )درصد( تعداد عدم توافق تعداد توافقات تعداد کل کد ها عنوان مصاحبه ردیف
1 85 درصد 3 7 شرکت کننده اول 1
80 درصد 1 2 5 شرکت کنند ششم 2
80 درصد 1 2 5 شرکت کننده نهم 3
82 درصد  3 7 17 کل

یافته ها 
یافته های جمعیت شناختی در )جدول2( مشاهده می شود.
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جدول 2: اطالعات جمعیت شناختی والدین 

سن والد
شغلتحصیالتتعداد فرزندمصاحبه شونده)به سال(

مسئول دفتر رییس منطقه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد 2پدر52

عکاسکاردانی1مادر35

منشی پزشک دیپلم2مادر37
آزادکارشناسی3پدر45
مددکار کلینیک اعتیادکاردانی2پدر34
معلمکارشناسی2مادر 55

کارگردیپلم3پدر52

مربی تربیت بدنیکارشناسی2مادر48
تعمییر کار لوازم خانگی دیپلم1پدر39

میوه فروشسیکل2پدر36

خانه دارسیکل 3مادر50
طراح لباسدیپلم3مادر45
کارمند بانککارشناسی ارشد 2پدر38
آرایشگر کاردانی1مادر31
مهندس ساختمان کارشناسی2پدر44

ــه اســتخراج  ــدگان منجــر ب ــه هــاي شــرکت کنن تحلیــل مصاحب
34 کــد اولیــه، 11زیــر طبقــه و 4 طبقــه اصلــی گردیــد. طبقــات 
ــات  ــه، مکالم ــات حمایتگران ــامل مکالم ــده ش ــدار ش ــی پدی اصل

تســهیل گــرا، مکالمــات خــوش بینانــه و مکالمــات راه حــل محــور               
مــی باشــد. اطالعــات جمعیــت شــناختی در )جــدول 3( بــه شــرح 

زیــر اســت.

جدول 3: طبقه های اصلی، طبقه های فرعی و کدهای اولیه  استخراج  شده در مرحله کدگذاری باز

کدهای اولیهطبقه های فرعیطبقه های اصلی 

مکالمات حمایتی
)supportive

)conversations)

ایجاد فضای امن برای گفتگو، همدلی با اعضا، پرهیز از قضاوت، پرهیز از مقصریابیگفت و گوهای همدالنه

تاکید بر توانمندی افراد، تاکید بر ارزشمندی افراد، روشن سازی اهداف، تاکید بر تقویت عزت نفس
اهمیت تالش به جای نتیجه، تقویت اعتماد به نفس افراد

حمایت عاطفی هنگام مشکالت، مشارکت در حل مشکالتمشارکت

مکالمات تسهیل گرایانه
facilitative)

)conversations

تسهیل ارتباط بین دو فرد تنش دار، انتقال پیام از طرف افراد تنش دارواسطه شدن بین اعضا
کمک گیری از افراد معتمد، انتقال پیام از طریق فرد معتمداستفاده از واسطه های بیرونی

کاهش جو تنش در خانواده، استفاده از طنز و شوخی، مکالمات نشاط بخش خانوادگینشاط بخش

مکالمات  خوش بینانه
) optimistic conversations(

انتقال نگرش های مثبت دربارة 
نقش رشد دهندة رنج ها، ناپایدار بودن وقایعسختی ها

انتقال نگرش های کارآمد نسبت به 
هستی

ایمان به نظارت خالق در امور، ایمان به یاری خدا در سختی ها، امید به سرانجام 
مثبت و خیر

یادآوری عمومیت داشتن سختی ها برای همه، انتقال تجارب گذشتة فرد گوینده، یادآوری تجارب موفق گذشته
یادآوری توانمندی های گذشتة شنونده

مکالمات راه حل- محور
solution -oriented(

)conversations

ایجاد زمینه برای گفتگوی گروهی، مشارکت اعضا در تحلیل ابعاد مسئله، بروز روشن سازی مسئله
احساسات افراد نسبت به مسئله، به اشتراک گذاری راه حل های پیشنهادی

ایجاد زمینه برای گفتگوی گروهی، مشارکت اعضا در تحلیل ابعاد مسئله، بروز گفت و گوهای گروهی حول مسئله
احساسات افراد نسبت به مسئله، به اشتراک گذاری راه حل های پیشنهادی
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ــای  ــذاری ه ــس از کدگ ــش و پ ــن پژوه ــای ای ــه ه ــق یافت طب
ــد: ــتخراج گردی ــی اس ــه اصل ــده، 4 طبق ــام ش انج

1. مکالمــات حمایتــی: خانــواده هــای تــاب آور بیان کردنــد یکی از 
اصلــی تریــن محورهــای گفتگوی خانوادگــی در هنگام مشــکالت، 
مکالمــات حمایتگرانــه مــی باشــد. یکــی از شــیوه هــای حمایــت 
کــردن از اعضــای خانــواده بــه ایــن معنــی اســت کــه ســعی مــی 
ــا  ــد ت ــود آورن ــه بوج ــی و همدالن ــن و صمیم ــی ام ــد فضای کنن
هــر فــردی کــه دچــار مشــکل مــی شــود بتوانــد بــدون تنــش و 

اضطــراب راجــع بــه مشــکلش بــه صحبــت بپــردازد.
ــی  ــن شــیوه هــای  حمایت ــه: از مهمتری گفــت و گوهــای همدالن
والدیــن تــاب آورگفــت و گوهــای همدالنــه بــا فرزنــدان در 
مشــکالت اســت. گفتگویــی بــدور از ســرزنش و تحقیــر و 
ــتانه  ــن و دوس ــی ام ــود در فضای ــی ش ــث م ــه باع ــی، ک مقصریاب
ــد و از      ــر را درک کنن ــات یکدیگ ــکالت و احساس ــائل و مش مس
تنــش هــا و اضطــراب هــا و هیجانــات منفــی یکدیگــر بکاهنــد.
یکــی از والدیــن کــه شــغل آزاد  ومــدرک کارشناســی داشــت بیــان 

کــرد :
"مــن کاری کــردم کــه بچــه هــام هــر مشــکلی براشــون پیــش 
میــاد بیــان راحــت راجــع بهــش حــرف بزنیــم و یــه حالتــی نباشــه 

کــه بترســن و نخــوان بیــان حــرف بزنــن". 
تقویــت عــزت نفــس: از دیگــر شــیوه هــای حمایتــی خانــواده های 
تــاب آور، گفتگوهایــی اســت کــه در آن ســعی مــی شــود عــزت 
نفــس و توانمنــدی اعضــا در مواجهــه بــا مشــکالت تقویــت گــردد. 

یک مادر آرایشگر با مدرک کاردانی عنوان نمود :
"مــن دختــر کوچیکــم خیلــی دختــر ضعیــف و آســیب پذیــری بود 
ــی  ــود کــه وقت ــن از بچگیــش مــن حواســم بهــش ب واســه همی
مشــکلی پیــش میــاد اعتمــاد بــه نفــس ایــن بچــه رو تقویــت کنــم 
ــای  ــردم. کاره ــی ک ــویق م ــو تش ــای مثبتش ــن کاره و کوچکتری
ــداره مامــان  منفیشــو کمرنــگ مــی کــردم مــی گفتــم اشــکال ن
جــان بــرای همــه پیــش میــاد و خــدا رو شــکر االن دیگــه دختــر 

قــوی ای شــده".
مشــارکت: از دیگــر شــیوه هــای حمایتگــری خانــواده هــای تــاب 
آور هنــگام بــروز چالــش هاســت. مشــارکت کــردن بــه معنــی ایــن 
اســت کــه افــراد خانــواده خــود را در مشــکالت خانوادگــی ســهیم 
ــی  ــه از لحــاظ عاطف ــد چ ــی کنن ــعی م ــد و همگــی س ــی بینن م
ــای  ــواده ه ــع در خان ــند. در واق ــل آن بکوش ــی در ح ــه عمل و چ
تــاب آور وقتــی مشــکلی چــه بــرای فــرد چــه بــرای کل خانــواده 
بــروز مــی کنــد، افــراد حــس تنهایــی و رهاشــدگی را در مشــکالت 

تجربــه نمــی کننــد.  
پــدری کــه مــددکار کلینیــک تــرک اعتیــاد  بــا مــدرک کاردانــی  

بــود بیــان نمــود :
"مــن بــه بچــه هــام همیشــه گفتم شــما هــر مشــکلی کــه براتون 
پیــش اومــد یــا هــر اشــتباهی هــم کــه بکنیــد بیایــد بهــم بگیــد 

مــن پدرتونــم و همیشــه پشــتتونم و بــا هــم حلــش مــی کنیــم".
یک مادر عکاس با مدرک دیپلم چنین عنوان کرد :

"مــن همیشــه ســعی میکنــم وقتــی مشــکلی پیــش میــاد دنبــال 
ســرزنش و مقصــر نباشــم مخصوصــا بــا بچــه هــام چــون میدونیم 
ــن مــن  ــان حرفاشــونو باهــام بزن ــر عکــس داره و دیگــه نمی تاثی

همیشــه ســعی میکنــم تشویقشــون کنــم بــه صحبــت کــردن".
مادری که معلم بود ومدرک کارشناسی داشت بیان کرد :

 " مــن همیشــه ســعی مــی کنــم وقتی مشــکلی پیــش میــاد برای 
بچــه م بــا تحقیــر یــا ســرزنش باهــاش صحبــت نکنــم چــون مــی 
دونیــم تاثیــر عکــس داره و دیگــه نمیــاد حرفاشــو باهــام بزنــه مــن 

همیشــه ســعی مــی کنــم تشویقشــون کنــم بــه صحبت کــردن".
ــی  ــات، گفتگوهای ــوع مکالم ــن ن ــه: ای ــات تســهیل گران 2. مکالم
ــات  ــدن ارتباط ــر ش ــاده ت ــهیل و س ــرای تس ــراد ب ــه اف ــت ک اس
ــد.  ــی دهن ــام م ــش زا انج ــرایط تن ــواده در ش ــای خان ــن اعض بی
عمومــا در شــرایط ســخت کــه چالــش هایــی در زندگــی بوجــود 
آمــده، آشــفتگی روانــی افــراد تشــدید مــی شــود و در ایــن حالــت 
ارتباطــات بیــن فــردی نیــز لطمــه مــی بیننــد و افــراد نمــی تواننــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ــا یکدیگــر ارتب ــی ب ــه خوب ب
گاهــی نیــاز اســت کــه بــا اســتفاده از واســطه هــا و کانــال هایــی 
ارتبــاط بیــن افــراد تســهیل گــردد و مکالمــات تنــش زا کاهــش 
یابــد. طبــق تجــارب خانــواده هــای تــاب آور ایــن تســهیل گــری 
از 3 طریــق انجــام مــی شــود. واســطه شــدن بیــن اعضــا یکــی از 
روش هاســت بــه ایــن معنــی کــه گاهــی فــردی مثــال مــادر بــرای 
کاهــش تنــش بیــن پــدر و پســر ســعی مــی کنــد نقــش واســطه را 

بــرای انتقــال پیــام بــازی کنــد.
واســطه شــدن بیــن اعضــا: یکــی از روش هــای تســهیل گــری 
ارتباطــی، واســطه شــدن بعضــی افــراد خانــواده بــرای انتقــال پیــام 
هــا و مکالمــات افــراد در شــرایط پــر تنــش اســت. والدیــن کارآمــد 
ــش  ــطح تن ــه س ــواده ک ــرادی از خان ــن اف ــد بی ــی کنن ــعی م س
ــارض  ــش و تع ــاد تن ــه ایج ــان ب ــا مکالماتش ــد و ی ــتری دارن بیش
بیشــتر ختــم مــی شــود، نقــش واســطه انتقــال پیــام را بــازی کننــد 

تــا تنــش هــا کاهــش یابــد و مشــکالت بهتــر مدیریــت شــود.
ــدرک کارشناســی    ــا م ــی  ب ــت بدن ــی تربی ــه مرب ــادر  ک ــک م  ی

ــه: ــرد ک ــوان ک ــود اینطــور عن ب
"بچــه هــام بــا مــن راحــت تــر مســئله شــون رو درمیــون میــزارن 
تــا بــا پدرشــون واســه همیــن اونــا اول میــان بــه مــن میگــن بعــد 
ــم و  ــا پدرشــون مطــرح مــی کن ــه فرصــت مناســب ب ــو ی مــن ت
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بــراش یــه فکــری مــی کنیــم".
ــی: دیگــر شــیوة تســهیل ســازی  ــای بیرون ــتفاده از واســط ه اس
اســت. بــه ایــن معنــی کــه گاهــی فــردی خــارج از خانــوادة هســته 
ای، نفــوذ و مقبولیــت خوبــی در بیــن اعضــای خانــواده یــا فرزنــدان 
ــا و  ــش ه ــی در چال ــا گاه ــواده ه ــت خان ــن جه ــه همی دارد. ب
مشــکالت بــه ایــن فــرد رجــوع مــی کننــد تــا بتواننــد پیــام هــای 
خــود را بــه واســطه او بهتــر منتقــل کننــد و از ایجــاد تنــش هــا یــا 

مشــاجرات لفظــی بیــن خــود اجتنــاب کننــد.
پــدری کــه مســئول دفتــر رئیــس آمــوزش وپــرورش  بــا مــدرک  

کارشناســی ارشــد بــود عنــوان نمــود :
"بچــه هــای مــن بــا یکــی از دایــی هاشــون خیلــی راحتــن چــون 
پســرم هســتن یــه وقتایــی کــه احســاس مــی کنــم مشــکل دارن 
ــره باهاشــون  ــه ب ــی شــون میخــوام ک ــن نمیگــن از دای ــه م و ب

صحبــت کنــه ببینــه داســتان چیــه".
نشــاط بخشــی: از دیگــر شــیوه هایــی اســت کــه خانــواده هــای 
تــاب آور در مشــکالت بــرای کاهــش تنــش هــا و اضطــراب افــراد 
و تســهیل فرآینــد گفتگــو از آن اســتفاده مــی کننــد. ایــن نشــاط 
ــرد. آن  ــزاح انجــام مــی گی ــق شــوخی و م ــب از طری بخشــی اغل
هــا ســعی مــی کننــد بــا دیــدی طنزگونــه بــه مســئله، ســختی و 
ــرای تعامــل و  دشــواری مســئله را تقلیــل دهنــد و تنــش افــراد ب

گفتگــو و مواجهــه بــا مســئله کاهــش پیــدا کنــد. 
مادری با مدرک دیپلم که منشی پزشک بود  بیان کرد :

ــم  ــا ه ــم و این ــتم و بیماری ــکالت داش ــی مش ــب خیل ــن خ "م
همیشــه بــوده ولــی همیشــه ســعی میکنــم حتــی تــو مشــکالت با 
طنــز و شــوخی و خنــده حــال خــودم و اطرافیــان رو بهتــر کنــم و 
بــار اون قضیــه رو کــم کنــم حتــی خیلــی از مواقــع کــه بچــه هــام 
کار اشــتباهی مــی کنــن ســعی مــی کنــم بــا همــون حالــت طنــز 

بهشــون تذکــر بــدم کــه گارد نگیــرن و راحــت تــرن بپذیــرن".
3. مکالمــات خــوش بینانــه: ایــن نــوع مکالمــات در خانــواده هــای 
تــاب آور بــه منظــور انتقــال باورهــای درســت و کارآمــد  و مثبــت 
نگــری در مواجهــه بــا مشــکالت انجــام مــی شــود. افــراد تــاب آور 
در هنــگام مشــکالت بــاور دارنــد کــه ســختی هــا و دشــواری هــا 
هــم جزیــی از زندگــی اســت کــه بایــد آن را پذیرفــت و از فرصــت 
رشــدی کــه در اختیــار انســان مــی گــذارد اســتفاده کــرد. همچنین 
افــراد تــاب آور اغلــب بــه ایــن بــاور دارنــد کــه خالقــی عالــم و قادر 
ادارة هســتی را بــر عهــده دارد و در بســیاری از مشــکالت خیــر و 
ــی هــم در آن  وجــود دارد و  ــه هــای مثبت ــه  وجنب ــی نهفت حکمت
همیــن اعتقــاد، امیــد و انگیــزة آنــان را در مواجهــه بــا مشــکالت 
افزایــش مــی دهــد. در خانــواده هــای تــاب آور انتقــال و یــادآوری 
ــی گفتگــو در  ــای اصل ــادات، یکــی از محوره ــا و اعتق ــن باوره ای

هنــگام بــروز چالــش هــا و ســختی هاســت. 
انتقــال نگــرش هــای مثبــت دربــارة ســختی هــا: والدیــن کارآمــد 
ــه  ــد و همیش ــر دارن ــت نگ ــدی مثب ــب دی ــه اغل ــد ک ــان کردن بی
امیدوارنــد و معتقدنــد مشــکالت و ســختی هــا در نهایــت بــه خیــر 

و خوبــی ختــم خواهــد شــد.
پــدری کــه مهنــدس ســاختمان بــا مــدرک کارشناســی بوداینطــور 

عنــوان نمــود کــه :
"مــن فکــر مــی کنــم همــه مــا تــو مشــکالت نیــاز داریــم کــه یه 
ســری افــکار بهمــون گوشــزد بشــه و مــن همیشــه واســه بچــه 
هــام ایــن کار رو مــی کنــم و مــدام تــو گوششــون میخونــم کــه 
مشــکالت کــه همیشــه هســت چیــزی رو واســه خودشــون کــوه 

نکنــن و همیشــه قســمت هــای مثبــت اتفاقــات رو ببینــن".
ــدرک کارشناســی ارشــد  ــا م ــک ب ــد بان ــه کارمن ــدر دیگــری ک پ

ــان کــرد: ــود بی ب
"وقتــی مشــکلی پیــش میــاد همیشــه بهــش )بــه فرزنــدم( میگــم 
کــه ایــن مشــکالت بــرای همــه ممکنــه پیــش بیــاد و مهــم اینکه 
تــو چطــوری باهــاش برخــورد میکنــی و اینکــه نباید همیشــه نیمه 
خالــی لیــوان را ببینــی بلکــه نیمــه پــر لیــوان را نیــز بایــد ببینــی در 
واقــع ایــن مشــکالت تــورا قــوی تــر مــی کنــد در نهایــت همــه 

چــی درســت میشــه ".
انتقــال نگــرش هــای کارآمــد نســبت بــه هســتی:  در خانــواده هــای 
تــاب آور نســبت بــه مســایل و مشــکالت نگــرش خــوش بینانــه 
ــع  ــه وقای ــن اســت ک ــر ای ــاد ب ــه اعتق ــی وجــود دارد چــرا ک واقع
ناگــوار و ســختی هــا جزئــی از زندگــی و در واقــع جزئــی از جهــان 
و هســتی  اســت و در عیــن ناپایــداری مــی تواننــد رشــد دهنــدة 
قابلیــت هــا و اســتعدادهای انســان باشــند. در واقــع در هــر ســختی 
و واقعــه ای رشــد و حکمتــی نهفتــه اســت و خداونــد بــر امــور دنیــا 

و اتفاقــات آن نظــارت دارد و مــی تــوان بــه آینــده امیــدوار بــود.
 مادری که معلم بود و مدرک کارشناسی داشت بیان کرد :

"مــا بــه ایــن بــاور داریــم کــه هــر چــی کــه پیــش میــاد پایــدار 
نیســت و خیــری درش هســت و خــدا حتمــا یــه حکمتــی در ایــن 

کارش داره و نهایتــا مشــکالت ختــم بــه خیــر مــی شــه"
یــادآوری تجــارب موفــق گذشــته: یکــی از روش هایــی کــه باعــث 
مــی شــود فرزنــدان نگــرش خــوش بینانــه به مســائل و مشــکالت 
ــارب  ــادآوری تج ــند ی ــته باش ــود داش ــای خ ــدی ه ــز توانمن و نی
موفــق گذشــته خــود و همچنیــن والدینشــان اســت یــک مــادر که 

طــراح لبــاس  بــا مــدرک دیپلــم بــود مطــرح کــرد کــه:
"مــا )والدیــن( خیلــی از اوقــات یــا از مشــکالت گذشــتة خودمــون 
براشــون )فرزنــدان( میگیــم کــه چــه شــرایط ســختی رو گذروندیم 
ــا اینکــه اون موقــع هایــی کــه  و تونســتیم از پسشــون بربیایــم ی
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خودشــونم تــوش موفــق بــودن رو یادشــون میاریــم کــه احســاس 
ــان".  ــذره و از پســش برمی ــی گ ــم م ــن این ــن و بدون ــف نکن ضع
همیشــه ایــن ضــرب المثلــی را بــرای بچــه هایــم مــی گویــم  کــه 

"زهــری کــه تــورا نکشــد تــورا قــوی تــر مــی کنــه".
ــواده  ــای خان ــزارش ه ــق گ ــور: طب ــل مح ــات راه ح 4. مکالم
ــروز  ــگام ب ــاب آور، یکــی از محورهــای مهــم گفتگــو هن هــای ت
مشــکالت ایــن اســت کــه بــا دیــدی راه حــل محــور بــدون بحــث 
هــای حاشــیه ای و تنــش زا کــه اغلــب منجــر بــه مقصریابــی و 
ایجــاد احســاس تحقیــر در اعضــای خانــواده مــی شــود، موضــوع را 
بررســی کننــد. در ایــن مکالمــات ابتــدا ســعی مــی شــود بــه جــای 
اجتنــاب از پرداختــن بــه مســئله، مســئله را بپذیرنــد و آن را شــفاف 
ــی امــن و صمیمــی ایجــاد  ــة بعــد فضای ــد و در مرحل ســازی کنن
کننــد کــه همــة افــراد خانــواده بتواننــد فعاالنــه در حــل و فصــل 
مســائل مشــارکت داشــته باشــند و راه حــل هایــی گروهــی کــه 

افــراد بــر آن بــه توافــق مــی رســند اتخــاذ شــود. 
ــه در  ــد ک ــان کردن ــاب آور بی ــن ت ــئله: والدی ــازی مس ــن س روش
مشــکالت ســعی مــی کننــد بــا فرزنــدان خــود صــادق و شــفاف 
باشــند و آنــان را )در حــد درکشــان( در جریــان امــور بگذارنــد تــا 
آنــان نیــز بتواننــد درک درســت و روشــنی از وقایــع داشــته باشــند. 
یــک پــدر بــا مــدرک دیپلــم کــه تعمییــر کار لــوازم خانگــی بــود 

اینگونــه عنــوان کــرد:
"اونبــار کــه بــه ایــن مشــکل بــر خوردیــم مــن بچــه هــا رو جمــع 
ــی  ــه وضعیت ــو چ ــه ت ــح دادم ک ــون توضی ــل براش ــردم و کام ک
هســتیم خیلــی جاهــا بــه بچــه هــا میگیــم کــه بچــه هــا مــا االن 
مثــال وضــع مالیمــون خــوب نیســت بایــد همــه بــا هــم همــکاری 

کنیــم تــا بتونیــم از ایــن وضــع رد بشــیم".
ــای  ــر روش ه ــئله:  از دیگ ــول مس ــی ح ــای گروه ــت و گوه گف
والدیــن کارآمــد ایــن اســت کــه ســعی می کننــد دربــارة مســائل و 
مشــکالت خانوادگــی و راه حــل هــا و کارهایــی کــه بایســت انجام 
گیــرد بــا همــة اعضــای خانــواده از جملــه فرزنــدان صحبــت کننــد 
و مســا ئــل را بصــورت گروهــی )بــا توجــه بــه ســن فرزنــدان( حل 

و فصــل نماینــد.  
پــدری بــا مــدرک ســیکل کــه میــوه فــروش بــود  اینگونــه مطــرح 

: د کر
“مــن همیشــه تشویقشــون مــی کنــم کــه مشــکلی پیــش میــاد 
ــا هــم راجــع بهــش حــرف بزنیــم و کارهایــی کــه  بیــان همــه ب

ــا هــم مشــخص کنیــم". میشــه انجــام داد رو ب
یک پدر کارگر با مدرک دیپلم اینگونه بیان کرد :

"هــر مشــکلی یــه راه حلــی داره آدم بایــد خالقیــت بــه خــرج بــده 
ــرک  ــه زود غمب ــی ک ــاد ازینای ــدم می ــن ب ــه م ــدا کن و راهشــو پی

ــال  ــن، مــن همیشــه میگــردم دنب ــاس مــی خون ــه ی ــن و آی میزن
راه حلــش و همیشــه هــم یاالخــره یــه راهــی پیــدا مــی کنــم".

بحث 
مکالمــات                     محتــوای  تببیــن  هــدف  بــا  حاضــر  پژوهــش 
ــش هــای زندگــی  ــا چال ــاب آور را در مواجهــه ب ــواده هــای ت خان
انجــام شــد. از داده هــا 4 طبقه اصلی شــامل مکالمــات حمایتگرانه، 
مکالمــات تســهیل گرانــه، مکالمــات  خــوش بینانه، و مکالمــات راه 
حــل محــور از  گفتگوهــای خانوادگــی خانواده هــای تــاب آور را در 

ــروز چالــش هــا، حاصــل شــد.  هنــگام ب
ــوع  ــان داد ن ــز نش ــش نی ــن پژوه ــای ای ــه ه ــه یافت ــور ک همانط
مکالمــات و گفتگــو هــای اعضــای خانواده نقــش مهمــی در میزان 
تــاب آوری آن هــا ایفــا مــی کنــد. در واقــع باورهــای کارآمــد اعضا 
در زندگــی نســبت بــه مســائل مختلــف و نــوع نگــرش و معنادهــی 
آن هــا بــه وقایــع تحــت تاثیــر ارتباطــات و گفتگــو هــای رد و بــدل 
شــده خانوادگــی شــکل مــی گیــرد. هــر چقــدر ایــن گفتگوهــا از 
یــک ســو واقعیــت محــور و از ســوی دیگــر امیدبخــش باشــد و 
ــاب آوری  ــزان ت ــه همــان می ــد، ب ــت کن ــراد را تقوی ــدی اف توانمن
افــراد افزایــش پیــدا مــی کنــد. در واقــع هنــگام بــروز مشــکالت، 
ــا  ــا ب ــد ت ــی کنن ــالش م ــک ســو ت ــاب آور از ی ــای ت ــواده ه خان
مکالمــات خــود پیوندهــای عاطفــی، ارتباطــی، و حمایتــی اعضــای 
ــه و  ــات حمایتگران ــا مکالم ــد )ب ــت کنن ــظ و تقوی ــواده را حف خان
ــا  ــه ب ــد ک ــی کنن ــالش م ــر ت ــویی دیگ ــه(، و از س ــهیل گران تس
ــه و کارآمــد، راه حــل هــای ممکــن را پیــش  تفکــری واقــع بینان
روی یکدیگــر بگذارنــد و مســائل را بــا کمــک یکدیگــر مدیریــت 
نماینــد )بــا مکالمــات نگــرش بخــش و راه حــل محــور(.  آن هــا با 
مکالمــات حمایتگرانــه ســعی مــی کننــد فضایــی امــن و صمیمــی 
و همدالنــه بوجــود آورنــد تــا هــر فــردی کــه دچــار مشــکل مــی 
ــه  ــه مشــکلش ب ــش و اضطــراب راجــع ب ــدون تن ــد ب شــود بتوان
صحبــت بپــردازد و مکالمــات تســهیل گرانــه گفتگوهایــی اســت 
ــن  ــات بی ــدن ارتباط ــر ش ــاده ت ــهیل و س ــرای تس ــراد ب ــه اف ک

ــد.  ــواده در شــرایط تنــش زا انجــام مــی دهن اعضــای خان
ــی  ــش های ــب پژوه ــا اغل ــو ب ــش همس ــن پژوه ــای ای ــه ه یافت
ــة  ــارة مقول ــت. درب ــده اس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــه در ای ــت ک اس
اصلــی مکالمــات حمایتگرانــه و تســهیل گرایانــه، پژوهــش هــای 
ــرای  بســیاری تاییــد کننــدة یافتــه هــای ایــن پژوهــش اســت. ب
 Wang )17( و همــکاران Tian ،)16( و همــکاران Rueger مثــال
و همــکاران )18( Tian و همــکاران )19( و  Faccio و همــکاران 
)20( بــه نقــش حمایتگــری هــای اعضــای خانــواده در میــزان تاب 

ــد. آوری آن هــا اشــاره کــرده ان
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ــه ،  ــوش بینان ــات خ ــر مکالم ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــق یافت طب
ــای درســت و  ــال باوره ــور انتق ــه منظ ــاب آور ب ــای ت ــواده ه خان
کارآمــد در مواجهــه بــا مشــکالت انجــام مــی شــود. باورهایی مثل 
اینکــه زندگــی بــا ســختی و چالــش عجیــن اســت و بــرای رشــد 
و بالندگــی ضــروری و اعضــای خانــواده در چالــش ایــن باورهــا را 
بــا یکدیگــر بــه اشــتراک مــی گذارنــد. مکالمــات راه حــل محــور 
نیــز یکــی از محورهــای مهــم گفتگــوی خانــواده هــای تــاب آور 
هنــگام بــروز مشــکالت اســت کــه بــا دیــدی راه حــل محورانــه 
بــدون بحــث هــای حاشــیه ای و تنــش زا کــه اغلــب منجــر بــه 
ــی  ــواده م ــای خان ــر در اعض ــاس تحقی ــاد احس ــی و ایج مقصریاب
شــود، موضــوع مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و بــرای آن چــاره 

اندیشــی مــی شــود. 
 دربــارة مکالمــات نگــرش بخــش و راه حــل محورانــه نیــز 
پژوهــش هایــی مثــل  Walsh )29( بــه مؤلفــه هایــی مثــل قدرت 
روشــن ســازی مســئله، پیــام هــای درســت و توضیــح موقعیــت های 
ــة ذهنــی، تصمیــم گیــری مشــترک، حــل  ــارش خالقان مبهــم، ب
تضــاد ســازنده، و داشــتن موضــع فعــال برای پیشــگیری از مســائل 

و بحــران هــا اشــاره کــرده اســت. 
ــای  ــه ه ــا یافت ــن پژوهــش ب ــای ای ــه ه ــن مقایســة یافت همچنی
پژوهــش Koerner & Fritzpatrick )30( و کشــتکاران )23( 
نشــان مــی دهــد ارتبــاط مؤلفــة همنوایــی بــا تــاب آوری نیــاز بــه 
توضیحــات بیشــتری دارد. آن هــا نشــان دادنــد کــه همنوایــی بــه 
معنــای همســو کــردن اعتقــادات و ارزش هــا و رفتارهــای اعضــای 
خانــواده بــا تاکیــد بــر اطاعــت از والدیــن ارتبــاط معکــوس بــا تــاب 
آوری دارد. امــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر  نشــان داد کــه تاکیــد 
بــر پیوندهــای خانوادگــی و حفــظ انســجام خانــواده و خــوش بینــی 
ــراد  ــاب آوری اف ــش ت ــم در افزای ــی مه ــه های ــه، مقول ــع بینان واق
خانــواده محســوب مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد شــیوة ایجــاد 
همگرایــی و پیونــد در خانــواده و رفتــار کــردن بصــورت یــک کل 
واحــد نقــش بــه ســزایی دارد. در واقــع همــراه و هماهنــگ کــردن 
ــر  ــد ب ــا مشــکالت و تاکی ــی ب ــواده در رویاروی همــة اعضــای خان
ــی  ــیوه های ــا ش ــر ب ــی اگ ــای خانوادگ ــا و پیونده ــظ ارزش ه حف
اجبارگونــه و فشــار آورنــده همــراه نباشــد و بــه جــای آن در فضایی 
تعاملــی، همدالنــه، گفتگــو محــور و صمیمانــه صــورت گیــرد نــه 
ــه  ــد ب ــدارد بلکــه مــی توان ــاب آوری نقشــی ن تنهــا در کاهــش ت
عنــوان یــک پایــگاه عاطفــی و حمایتگرانــه بــا ســاختاری منســجم 
و هماهنــگ و قابــل اعتمــاد تــاب آوری افــراد را ارتقــا دهــد. از نــو 
آوری ایــن پژوهــش اینکــه تنهــا تعدادکمــی از  پژوهــش هــا  در 

حــوزه تــاب آوری بــه فرآیندهــای ارتباطــات در خانــواده پرداختــه 
انــد ولــی هیــچ  پژوهشــی تــا کنــون بــه طــور خــاص بــه بررســی 
ــا  ــاب آوری نپرداختــه اســت ی ــواده و تاثیــر آن در ت مکالمــات خان

حداقــل پژوهشــگر نیافتــه اســت.

نتیجه گیری
ــا  ــی ب ــاب آور در رویاروی ــای ت ــواده ه ــه خان ــان داد ک ــج نش نتای
ــهیل  ــه، تس ــة حمایتگران ــوع مکالم ــی از 4 ن ــای زندگ ــش ه چال
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــور  اس ــل مح ــه، و راه ح ــوش بینان ــه، خ گران
آن هــا از مکالمــات حمایتگرانــه و تســهیل گرانــه جهــت کاهــش 
تنــش هــا و حفــظ انســجام خانــواده و عــزت نفــس اعضــا اســتفاده 
ــد  ــترک و کارآم ــری مش ــه تفک ــیدن ب ــرای رس ــد، و ب ــی کنن م
دربــارة مشــکل و مدیریــت و حــل آن از مکالمــات خــوش بینانــه  
و راه حــل محــور بهــره مــی برنــد. پیشــنهاد مــی شــود کــه یکــی 
ــواده هــا داده مــی شــود، خصوصــا  ــه خان از آمــوزش هایــی کــه ب
آمــوزش هــای والدیــن در مــدارس، آمــوزش ایــن نــوع مکالمــات 
کارآمــد خانوادگــی در مواجهــه بــا ســختی هــا و مشــکالت باشــد 
تــا آن هــا بتواننــد از ایــن شــیوة گفتگــو اســتفاده کــرده و بــه نحوی 
کارآمــد بــا چالــش هــای زندگــی مواجــه شــوند. بــا توجــه بــه اینکه 
ایــن پژوهــش بــا روش کیفــی انجــام  شــده اســت، ایــن پژوهــش 
صرفــا دیــدگاه خانــواده هــای اصفهــان را مــورد بررســی قــرار داده  
ــواده هــاه ســایر شــهر هــای  ــه خان ــح ب ــم  نتای ــذا  تعمی اســت، ل

ایــران بــا احتیــاط صــورت گیــرد.

سپاسگزاری
ــدرت  ــری تخصصــی  ق ــان نامــه دکت ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال ای
الــه زارعــان دانشــجوی رشــته مشــاوره دانشــگاه عالمــه طباطبایی  
بــا راهنمایــی آقــای دکترکیومــرث فرحبخــش وآقــای دکترحســین 
ــران داک  ــه ای ــا شناس ــه ب ــد، ک ــی باش ــتانی م ــلیمی بجس س
7014777  در تاریــخ 1396/10/3 مصــوب گردیــد. بدین وســیله از 
مســاعدت هــای مدیــران و کارکنــان  آمــوزش و پــرورش  اصفهان 
کــه امــکان انجــام ایــن پژوهــش را فراهــم نمودنــد و تمــام افرادی 
کــه در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی بــه 

عمــل مــی آیــد.

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی منافعی را گزارش نکرده اند. 
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