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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effective 
familial factors in the anxiety of going home of female 
college students living in dormitories. In order to 
understand the familial factors, the study was 
qualitative and used a phenomenological approach. The 
statistical population of the study consists of single 
female students living in a dormitory who were 
pursuing a master's degree at Allameh Tabatabaei 
University in Tehran Province and graduated at the end 
of the academic year 2017-2018. Among these female 
students, 10 samples were selected by purposive 
sampling method, snowball sampling method and their 
perceptions of effective factors related to family in 
anxiety of going home were investigated through semi-
structured interviews. The results were examined. The 
seven-step method was used to analyze the results. Data 
analysis resulted in the identification of 24 primary 
concepts that were classified into 12 subthemes. From 
the reclassification of these themes, 4 major themes or 
topics emerged such as dysfunctional family 
communication style, confused family boundaries, and 
lack of effective decision making. Inefficient parenting 
styles were identified and the research results were 
classified and tabulated. The results show that 
ineffective parenting styles in each of the areas of 
communication style, family boundaries, decision 
making, and kindness styles lead to anxiety about going 
home among female dormitory students. Therefore, by 
informing families, especially in the context of family 
education in public media and children's schools, it is 
possible to increase the likelihood of female college 
students going home and lay the foundation for the 
stability of the family institution. 
Keywords: Family Factors, Anxiety, Homecoming, 
Students Living in a Dormitory. 

 دهیچک

در اضطراب  یعوامل مؤثر خانوادگ ییهدف پژوهش حاضر، شناسا
پژوهش  نیدختر ساکن خوابگاه است. ا انیدانشجو ۀبازگشت به خان

و با  یفیبه روش ک ،یمنظور درک عوامل خانوادگاست و به یادیبن
پژوهش  یآمار ۀانجام شده است. جامع یدارشناسیپد کردیاستفاده از رو

 لیه در حال تحصدادند ک لیمجرد تشک یگاهدختر خواب انیرا دانشجو
استان تهران بودند  ییارشد دانشگاه عالمه طباطبا یدر مقطع کارشناس

 نیا انیشدند. از م لیالتحصفارغ 1396-1397 یلیسال تحص انیو تا پا
بر هدف، از نوع  یمبتن یریگنمونه به روش نمونه 10دختر،  انیدانشجو

ها از عوامل مؤثر انتخاب شدند و ادراکات آن یبرفگلوله یریگنمونه
 مهین ۀمصاحب قیمربوط به خانواده در اضطراب بازگشت به خانه از طر

 یامرحلهاز روش هفت هاافتهی لیمنظور تحلشد. به یبررس افتهیساختار
 هیمفهوم اول 24 ییها به شناساداده لیو تحل هیاستفاده شد. تجز یزیکال

مجدد  یبندشدند. از طبقه یبندطبقه یعضمون فرم 12منجر شد که در 
ناکارآمد در  یسبک ارتباط یمضمون اصل ایچهار تم  ن،یمضام نیا

کارآمد و  یریگمیفقدان تصم ،یمغشوش خانوادگ یخانواده، مرزها
 زیپژوهش ن یهاافتهیدست آمد. ناکارآمد به یفرزندپرور یهاسبک

 دهدینشان م جینتاو ارائه شدند.  یبندطبقه ییهاصورت جدولبه
 ،یخانوادگ یمرزها ،یسبک ارتباط یهاطهیاز ح کیدر هر یناکارآمد

 ۀبه اضطراب بازگشت به خان یفرزندپرور یهاو سبک یریگمیتصم
با  توانیم نیبنابرا شود؛یمنجر م یدختر خوابگاه انیدانشجو

 یهاهدر بافت آموزش خانواده در رسان ژهیوها، بهبه خانواده یبخشیآگاه
دختر را به خانه  انیو مدارس فرزندان، احتمال بازگشت دانشجو یعموم

 ثبات نهاد خانواده را فراهم کرد. ۀنیداد و زم شیافزا
عوامل خانواده، اضطراب، بازگشت به خانه،  :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
زیستی، روانی و اجتماعی است و فرد در این محیط،  یوندهایپ نیترقیعمرندۀ یدربرگجوامع  همۀخانواده در 

 یزیریپ. درحقیقت، پایه و اساس کیفیت اخالقی و روانی فرد در خانواده کندیمرا تجربه  شدنانسانفرایند 
فرد است. همچنین آنچه مهم و منحصربهجوانی، دورۀ مراحل رشد انسان از جمله همۀ و این نقش در  شودیم

اختالالت روانی و  سازنهیزم تواندیمهم عامل کلیدی در ایجاد سالمت است و هم  ،درون خانواده جریان دارد
؛ کوهستانی، رضاپور میرصالح و 1390شمار رود )آبانگاه، تهدیدی جدی برای سالمت عمومی فرزندان به

که اختالل در کارکرد خانواده، تعارضات خانوادگی، پیوند ضعیف والدین و فرزندان طوریبه ؛(1399بهجتی، 
؛ احمدی، 1389، پوریتق، راد و پورمیابراه؛ 2013؛ بالسم و همکاران، 1395)محمدخانی و رضایی جمالویی، 

(، 1390آزاد، از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده )آزادی و  نبودن(، برخوردار1390مرزبان و روحانی، 

 یختگیگسهم(، از2016از محیط خانوادگی )هیومن، درکس، دلنگیس و چن،  1جوان-نابرابری ادراک والد

گرفتن مرزهای هویت (، نادیده1394و دهقانی،  ینورخواجه؛ 1394راد، خانواده )فرزانه، مالنیا جلودار و زمانی
؛ موسوی، لو و 2015ن )برلی، مارگلین و راسمسن، ازحد والدی(، کنترل بیش1393شخصی )مسعودنیا و فالح، 

؛ دی البوکرک و اشنایدر، 1394جوانان )جعفری و یوسفی،  یخواهاستقاللثر با ؤ( و برخورد نام2016هاشم، 

 آنان منجر شود. 2به اضطراب تواندیم( 2012

شرقی مانند ایران،  یهارهنگفخانواده در جوانی در  ناپذیرالبته باید به این نکته توجه داشت که نقش انکار
محور محور و خانوادهرابطه، ابندییمرشد  گراجمع. به عبارت دیگر، افرادی که در جوامع داردبیشتر اهمیت 

، اطاعت از منابع قدرت، حفظ ترهابزرگچون احترام بیشتر به  ییهاارزشکید بر أت هاخانوادهاین در  .هستند
بنابراین اگر  ؛پذیرفته شده باشد کمتراختالف میان والدین و فرزندان  شودیمتوازن و هماهنگی خانواده سبب 

شده است،  دییتأخودمختاری جوانان  هاآنغربی که در  یهافرهنگرخ دهد، بیش از  نظرهااین اختالف
تنش  ازحد عوامل خانوادگی بر دختران، این مسائل برای آنانبیش ریتأثدلیل خواهد بود. همچنین به زامشکل

که عملکرد  ییهاخانوادهگفت  توانیمبنابراین  ؛(1394بسیاری به همراه دارد )اناری، مظاهری و طهماسیان، 
(. 2015)اشنایدر و همکاران،  کنندیمناکارآمدی در ارتباط با جوانان خود دارند، فرزندان خود را دچار اضطراب 

، اما همچنان منابع بیرونی کندیمعدم کنترل درونی  آمده، احساسموقعیت پیشبارۀ فرد در حالت اضطراب، در

( 1978) 3خانواده بوئن یهانظامۀ ینظربر  (. بنا1389و سامانی،  زادهصادقکنترل اوضاع در اختیار دارد ) را برای

و معموالً براساس  دارندخانواده اضطراب بیشتری  یزاتنشپایین در موقعیت  4نیز افراد با خودمتمایزسازی

(. خودمتمایزسازی توانایی 1394و نه منطق )به نقل از گلدنبرگ وگلدنبرگ،  کنندیماحساسات خود عمل 

                                                 
1. perception of parent-young 

2. anxiety 

3. Bowen, M. 

4. self-differentiation 
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. کاهش واکنش عاطفی به افراد مهم است تا فرد بتواند عقایدش را بدون توجه به فشار اجتماعی بیان کند
اعضای خانواده را تنظیم کند و فاصلۀ تا  کندیممفهومی است که الگوی تعاملی خانواده را توصیف  همچنین

(. 1391)کاظمیان و کالنتر هرمزی،  کندفردیت و صمیمیت برقرار  میانبا توجه به سن، تعادلی مناسب 
 یهاراهیکی از  دارد.کلی، فرد تمایزنایافته توانایی کمی برای تحمل اضطراب مزمن در روابط سیستمی طوربه

 دلیلبهمعنا که برخی از اعضای خانواده این به ؛ است 1ین اضطراب، گسلش عاطفیگزینشی فرد برای کاهش ا

طلب، )امیری ندیآیبرمگیری هیجانی و مکانی از محیط خانوادگی صیانت نفس و دوری از امتزاج در پی فاصله
 (.1393اعتمادی و سلیمی، 

افراد در بعضی مناطق کشور  دهدیم( نشان 1394حاصل از پژوهش گیالوند، اسپیدکار و فخری ) یهاافتهی
 یهایریگآن، سختدنبال فرهنگی، اجتماعی و به یهاتیمحدوددلیل کوچک به یشهرهاروستاها و  ویژهبه

خود احساس مالحظات عقیدتی، ممکن است آزادی کمتری در محل زندگی  گاهیو  یالهیقبخاص قومی و 
از قید  هاآنشود تا  سبب شهرهادر سایر مناطق و کالن هاآناشتغال به تحصیل  همچنین ممکن است .کنند

نیز کاسته شود.  هاآنو درنتیجه از سطح استرس یا اضطراب احتمالی شوند  رها هافرهنگو بند این خرده
درصد جوانان  77انجام شد،  1380نتایج پیمایش سراسری سازمان ملی جوانان که در سال  براساس نیهمچن

به نقل ) اندشدهخانوادگی راهی دانشگاه  یفشارهاکردن درصد برای خنثی 23برای کسب موقعیت اجتماعی و 
دگی دانشجویی (. در عین حال، تحصیل در دانشگاه و تجربه زن1388از فاتحی، ادیبی، یزدخواستی و سعیدی، 

است. این  مؤثردر افراد  یطلباستقالل ۀو ایجاد نوعی روحی 2فردگرایانه یهاشیگرادر رشد و تقویت فردیت و 

 طوربه هاآن یهاخانوادهنیز ممکن است فرد را در تعارض با خانواده قرار دهد و  هاشیگراسنخ از روحیه و 
، 1392کید داشته باشند )کامرانی، أت ییگراجمعیشتر بر عمده در برابر چنین تمایالتی مقاومت کنند و ب

دانشجویان دختری که ، دریافتند خود ( در پژوهش1391نژاد )(. کرمی قهی و پاپی1396منصور و باقری، سپاه
تفریحی  و دلیل وجود امکانات آموزشی، فرهنگیتجربه اقامت موقت برای ادامه تحصیل در تهران را دارند، به

و تجربه آزادی و استقالل بیشتر از سوی دیگر، در تمام ابعاد زندگی همراه با گمنامی در این شهر از یک سو 
فردگرایی دانشجویان بر راهبردهای  ۀبازگشت به شهر خود نداشته باشند. همچنین این روحی برایتمایلی 

که ابتدا یطوربه ؛است مؤثرکه بر سر آن تعارض دارند،  ییهانهیزمخود در خانوادۀ مختلفی که در تعامل با 
. پس از آن در کنار این دو راهبرد، راهبردهای گیرنددرپیش میراهبرد مقاومت و در ادامه راهبرد ایجاد تغییر را 

به عبارت دیگر،  (.1392)کامرانی،  رندیگیمگزیدن و در برخی موارد همنوایی را در پیش مدارا، تحمل، دوری
، با هنجارهای کنندیمشهرهای کوچک به جوامع مدرن و شهرهای بزرگ مهاجرت  زنان از جوامع سنتی و وقتی

. از سوی دیگر، با کندیمکه استقالل آنان را تقویت  شوندیمزنان آشنا  یهافرصتجدید مرتبط با حقوق و 
دلیل حمایت مذهب و سنت از آن، این مقوله اساس به و اخیر یهاسالوجود افزایش میانگین سن ازدواج در 

                                                 
1. emotional cut off 

2. individualism 
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در ازدواج در برخی مناطق، مشکالت بسیاری را برای دختران  ریتأخو  دهدیمهویت اجتماعی زنان را تشکیل 
آگاهی، در نوع رفتار و ارتباطات خود با  نداشتندلیل خانواده نیز بهآورده است.  وجودبهآنان  یهاخانوادهو 

 غیراند، در مواردی و ازدواج نکرده انددخترانی که به سن ازدواج رسیده ژهیوبه ؛الش شده استجوانان دچار چ
و همین  شوندیمرو هاز تحمل فشارهای ناشی از این موضوع، با رفتارهای نامناسب اعضای خانواده نیز روب

بنابراین آنان  ؛شودیممحسوب در اختالفات خانوادگی و جدایی دختران از خانواده  مؤثرمسئله یکی از عوامل 
تجرد، رهایی از برخی هنجارهای  یهاسالناشی از افزایش  جامعۀ مبدأبرای کاهش فشارهای اجتماعی در 

 و د)محمودیان، رازقی نصرآبا رندیگیمسنتی آن جامعه و فشارهای خانوادگی، تصمیم به مهاجرت تحصیلی 
و موسوی  فروارسته(. 1399مسچی، خلعتبری و تاجری، سرارودی،  موسوی، باقریان؛ 1388کارگر شورکی، 

توانسته  محیط خوابگاه کمکبه( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند، دانشجویانی که 1393آبادی )تازه
بودند نیازهای استقالل، پذیرش اجتماعی و شایستگی خود را رفع کنند، عالقه وافری به زندگی خوابگاهی ابراز 

خود ترجیح خانوادۀ بنابراین آن را به زندگی با  ؛دانستندیمزندگی در خوابگاه را متفاوت تجربۀ  و کردندیم
هرچه موقعیت جغرافیایی زندگی والدین و جوانان  دهدیم( نشان 1982. همچنین نتایج مطالعات ترول )دادندیم

 شانیهاارزشاوت کمتری در وجود خواهد داشت و تف هاآن میانمشترکی  یهانگرشمشابه یکدیگر باشد، 
 ؛ بنابراینبیشتر استنیز  1اما هرچه فاصله جغرافیایی زندگی بیشتر باشد، احتمال شکاف نسلی ،شودیمدیده 

توانمندی  نبود شود؛ درنتیجهمیاصطکاک در روابط خانواده  ایجاد سببشکاف نسلی  یریگشکلگفت  توانیم
الگوهای  ،. در چنین وضعیتیشودبه جدایی فرزندان از والدین منجر  تواندیم هاچالشحل این  برایخانواده در 

زندگی نسل جوان محسوب شوند.  یهاسبکو  هاارزشعنوان یک گروه مرجع برای به توانندینموالدینی 
فرزندان و  میان هاییگرفتن از محیط خانواده، تعارضهمچنین با رشد فردگرایی و گرایش جوانان به فاصله

هستند و اعتنایی به  یخودرأ هاآنفرزندان از اینکه والدین  بیشتر، هاکه در این تعارض دیآیم وجودبهلدین وا
دیگر، والدین نیز رفتار فرزندان خود را برخالف سنت  سوی. از شکایت دارند، کنندینممتفاوت آنان  یهادگاهید

ثیرات زیانباری بر تأکه  شودیمدر خانواده منجر  زاتنشگیری محیطی که این مسئله به شکل کنندیمادراک 
؛ رازقی 1392)طوالبی و کمربیگی،  انجامدمیتحمل یا فرار از خانواده به و  داردسالمت روان خانواده و فرزندان 

 (.1395، فرانیهاشم؛ چراتی و 1394و اسالمی، 
، از یک کنندیمش هیجانی استفاده نابسامان خود از گسلخانوادۀ درحقیقت، افرادی که برای اجتناب از  

 نداشتندلیل دیگر، به سویو از  اندنکرده، فردیت و استقالل الزم برای خودمختاری و خودرهبری را کسب سو
 یهاتنشبنابراین در مواجهه با مشکالت روزمره و  محروم هستند؛خود از حمایت آنان خانوادۀ تماس کافی با 

کاهش  هاآن یرواندرنتیجه سالمت  ؛کنندیم تحملمشکالت را حل کنند و فشار بیشتری را  توانندینمزندگی 
راهبرد حقیقی برای از بین بردن اضطراب  تواندینم(. گسلش هیجانی 1394)قویدل حیدری،  ابدییم

قی نگه را با اشخانوادهفرد و های میان نامناسب خانوادگی باشد و همچنان تعارض فضایگرفته از تئنش

                                                 
1. the generation gap 
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 شودمیفرد در بازگشت به همان محیط خانوادگی اولیه دچار اضطراب و عواطف منفی  رونیااز  ؛داردمی
و حق  کندکه خانواده باید مکانی باشد که در آن فرد احساس ایمنی درحالی؛ (1394)گلدنبرگ وگلدنبرگ، 

ن واهمه ابراز کند و از سایر اعضای داشته باشد عالئق، استعدادها، عواطف و احتیاجات طبیعی خود را بدو
نشدن نیازهای شخص از برآورده، ( نیز معتقد است1954خانواده در حل مشکالت خود کمک بگیرد. مازلو )

ثیر أتسالمت روان او بر و  شودیمبودن آن فرد منجر به نامتعادل 3و احترام 2، تعلق1قبیل نیازهای ایمنی
است و بسیاری از  مهمفرزندان، بسیار  ۀگفت فضای خانواده در پرورش قوای مثبت و سازند توانیم. گذاردمی

بنابراین هنگامی  ؛دیآیم وجودبهروانی افراد در اثر رفتارها و برخوردهای نامناسب اعضای خانواده  یهااختالل
، این مشکل در شرایطی رفع ودشیمرو هاز قبیل اختالل اضطرابی روب یامسئلهکه یکی از اعضای خانواده با 

چراکه این مشکل  ؛اعضای خانواده در تصمیمی جمعی، سعی در حل آن مشکل داشته باشند همۀکه  شودمی
 ظاهر فردی، به باورها، عادات و ارتباطات خانواده بستگی دارد.به

جایگزین  یهاراهسمت گرفته از خانواده، ممکن است جوانان بهتئدنبال این اضطراب نشکلی بهطوربه
(، فرار از منزل )مسعودنیا 1394دیگری از قبیل گسلش هیجانی از طریق دانشگاه )گیالوند، اسپیدکار و فخری، 

تنها وضعیت موجود را بهبود که نه سوق یابند( 1391، نژادیپاپ)کرمی قهی و  یستیزتک( یا 1393و فالح، 
رای خودرهبری و کمبود تماس کافی با خانواده برای به دست دلیل نداشتن استقالل الزم ب، بلکه بهبخشدینم

 دهدیمرا کاهش  هاآندرنتیجه سالمت روان  کند وها تحمیل میبه آن، فشار بیشتری را هاآنآوردن حمایت 
آثار منفی بر  تواندیم ندانشجویادر (. همچنین اضطراب 1391)کیانی، دهقانی اشکذری و احمدی قوزلوجه، 

داشته  یاحرفه یهانقشو نیز میزان آمادگی آنان برای پذیرش  5، پیشرفت تحصیلی4فیت زندگیسالمت، کی
)قمری و  کنندتوجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکالتی بخش قابل هاآن شودو سبب  باشد

 خألاز قبیل  ییهاچالشبا  تواندیمدر بازگشت به خانه  ریتأخاین، عدم بازگشت یا  بر (. عالوه1390خوشنام، 
ناشی از دوستی  یهابیآسمشخص در زندگی،  ۀمحبت و نداشتن آرامش، نداشتن احساس امنیت، نداشتن برنام

خانواده، افزایش  نکردنکنترل منجر شود که دلیل آنبا جنس مخالف و سوءاستفاده از تنهایی این دختران 
اطفی و مشکالت ناشی از آن و کاهش شانس ازدواج ع خألافراطی به دوستان برای پرکردن  یهایوابستگ

؛ 1391، نژادیپاپدلیل نگرش منفی افراد جامعه به این نوع سبک زندگی دور از خانواده )کرمی قهی و دختران به
این مشکالت را در فضای  دهندیم، دانشجویان ترجیح هاچالشاین است. با وجود ( 1398قدرتی و مقصودزاده، 

به فضای خانواده خود برنگردند. در این صورت، برای پیشگیری از ایجاد مشکالت روانی  اما د،کننغربت تحمل 
عوامل  ۀمطالع کند،میسیستم خانواده و جامعه را نیز درگیر  وو اجتماعی دانشجویان که تبعات آن خود فرد 

                                                 
1. safety needs 

2. social needs 

3. esteem needs 

4. the quality of life 

5. educational achievement 
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موزش خانواده براساس آن آ ۀدانشجویان و تدوین و اجرای برنامخانۀ در اضطراب بازگشت به  مؤثرخانوادگی 
 دیآیمنظر به نکهیابا توجه به  سوی دیگر. از یابدشود شانس بازگشت آنان را به خانه افزایش میموجب 

پژوهش حاضر، برای مشاوران  نتایج ،این موضوع و عوامل مربوط به خانواده صورت نگرفته استدربارۀ پژوهشی 
حال  که به اضطراب دانشجویان در دهدمیدست عوامل خانوادگی به، توصیفی از هاخوابگاهمشاوران  ویژهبه

عوامل  دربارۀ، اطالعاتی دارندکه فرزند دانشجو  ییهاخانوادهو همچنین برای  شودیممنجر  یالتحصیلفارغ
بنابراین این  ؛بخش باشدآگاهی هاآنبرای  تواندیمکه  کندیممرتبط با محیط خانوادگی فراهم  یزااضطراب

 داده استپاسخ  سؤالبه این  کرده ورا بررسی  یلیالتحصفارغپژوهش دنیای پدیداری دانشجویان دختر در حال 
 چیست.در اضطراب بازگشت به خانه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه  مؤثرکه عوامل خانوادگی 

 روش
با استفاده از رویکرد کیفی و روش  نیز از منظر گردآوری اطالعات است. پژوهش حاضر از منظر هدف، بنیادی

است که  ییهادهیپدفهم  دنبالبه تنهاپدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. در پژوهش پدیدارشناسانه، محقق 
. در کانون یک پژوهش کیفی، فهم و تعمیم دهدبه جامعه را  هاافتهی خواهدنمیرا دارد و  هامطالعۀ آنقصد 

اکتشافی به دنیای خویش تجربۀ مختلف و  یهاجنبهبرداری از راد چگونه با بهرهدرک این مطلب قرار دارد که اف
دانشجویان دختر ستۀ یتجربۀ زمنظور درک در این پژوهش نیز به (؛ بنابراین1391 )ابوالمعالی، بخشندیممعنا 

 توصیفی استفاده شد. یدارشناسیپدخوابگاهی دارای اضطراب بازگشت به خانه از رویکرد 
دانشگاه  یهاخوابگاهحال تحصیل در  در دختر خوابگاهی مجرد دانشجویان این پژوهش مطالعه موردجامعۀ 

 .شدند التحصیلفارغ 1396-1397 تحصیلی سال پایان تا بودند که ارشد کارشناسی مقطع عالمه طباطبایی در
اضطراب دۀ یپدو در معرض  بودند لیتحصانتخاب این جامعه، به این دلیل است که دانشجویان در اواخر 

ن خوابگاه، برای شروع بنابراین محقق پس از گرفتن مجوزهای الزم از مسئوال ؛بازگشت به خانه قرار داشتند
اضطراب  کردندیمکه اذعان را هدفمند، افرادی  یریگنمونه ۀاز طریق تماس با مشاوران خوابگاه به شیو

 یهامالکخواسته شد افراد دیگری را که دارای  برفیگلوله روش انتخاب کرد. سپس به دارند،بازگشت به خانه 
اولین واسطۀ بهکه صورت این پژوهش باشند، معرفی کنند و به این طریق، افراد نمونه شناسایی شدند. بدین

صورت ها به، مصاحبهها انجام شدبا آنساختاریافته عمیق نیمه ۀافرادی که هدفمند انتخاب شدند و مصاحب
ها تا اشباع نظری ادامه یافت و دقیقه بود. مصاحبه 45. میانگین زمان هر مصاحبه تقریباً صورت گرفترو رودر

 منظوربهشد.  ای کالیزی انجاممرحلههفت ۀبه شیو هادادهتجزیه و تحلیل نفر مصاحبه شد.  10با  تینهادر
تا حد امکان افراد نمونه با سطح  شددیگر، تالش  یهاتیموقعها به افزایش قابلیت تعمیم و انتقال یافته

 معنوی و سنی متفاوت باشند. ،اقتصادی-اجتماعی

 مراحل مصاحبه به شرح زیر است:
التحصیلی خود دارید؟ چه احساسی هنگام فارغاند از: ها عبارتمصاحبه که برخی از آن سؤاالتکردن . آماده1
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؟ استاشته است؟ تعامالت اعضای خانواده با شما به چه صورت ثیری بر احساس شما دأفضای خانواده چه ت
. بیان هدف 2فضای خانوادگی شما باید چگونه باشد که بتوانید با رغبت به خانه خود بازگردید؟  دیکنیمفکر 

اولیه و تشکر از پذیرش  یهاصحبتبا  یامشاوره ۀحسنرابطۀ . ایجاد 4 ،کید بر اصل رازداریأ. ت3 ،تحقیق
. کسب رضایت آگاهانه برای ضبط مصاحبه و گزارش اطالعات بدون ذکر نام و مشخصات خاص 5 ،مصاحبه

ممکن است بیشتر  :ها از جملهبیشتر برای توضیح گفته سؤاالت. پرسش 7 ،اصلیهای ش. پرس6 ،معرف فرد
میدانی پس  یهایبرداریادداشت. 8بگویید؟  بارهای از زندگی خودتان در این توضیح دهید؟ ممکن است نمونه

مکرر  ۀ. مطالع10 ،آن روی کاغذکلمۀ کننده و ثبت کلمه به مشارکت اظهاراتدادن به . گوش9 ،از هر مصاحبه
بیانات مرتبط  ادار و. زیر اطالعات معن11 ،کنندهمشارکتدرک احساس و تجارب  برایشده های پیادهمصاحبه
. انتساب یک کد که بیانگر 12عبارات مهم مشخص شد. و به این طریق،  شد مورد بحث خط کشیده ۀبا پدید

. ایجاد 14 ،کدها براساس تشابه مفاهیم یبنددسته. 13بود.  نظرو قسمت اساسی تفکر فرد در عبارت مورد  امعن
 تریکل یهادستههای موضوعی و تشکیل دسته میان. ایجاد پیوند 15 ،شدهموضوعی از مفاهیم تدوین یهادسته

 ۀبا ارجاع به هر نمونه و پرسیدن دربار هاافتهی. اعتباربخشی 16 ،تحت مطالعه ۀبرای توصیف جامع از پدید
 درستی ادراک محقق.

پیشین خود را تا حد امکان در  یهافرضشیپ کردتضمین قابلیت تصدیق نیز پژوهشگر سعی  منظوربه
انجام مصاحبه  برایمتخصص  استادانایی و نظارت اطالعات دخالت ندهد. همچنین از راهنم یآورجمعفرایند 

 کرد.متن مصاحبه استفاده  یهایکدگذارو بررسی 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت الف( اطالعات

نفر از  10در تحقیق که  کنندگانمشارکتشناختی کیفی، اطالعات جمعیت یهاافتهیابتدا پیش از ارائه 
 گزارش شده است. 1، در جدول هستندگشت به خانه دانشجویان دختر خوابگاهی دارای اضطراب باز

 کنندگانشرکت شناختییت. مشخصات جمع1 جدول
 شوندگانمصاحبه یشناختتیجمع یهاداده

 فراوانی 10
 یسن ۀباز 24-30

 یلیتحص مقطع ارشد کارشناسی
 تأهل وضعیت مجرد

 سکونت محل ییدانشگاه عالمه طباطبا یهاخوابگاه
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 و شناسایی مضامین هامصاحبهب( فرایند تحلیل 
در جدول  هامصاحبهآمده از تحلیل دستبه ۀپژوهش، مضامین اصلی، فرعی و مفاهیم اولی یهاافتهیبراساس 

 شده است.پرداخته  هاآنارائه شده است که در ادامه به توضیح مبسوط  2

 هاداده یلو تحل یهتجز یج. نتا2 جدول
 یاصل نیمضام یفرع نیمضام هیاول میمفاه

 شوهری و زن نظامدر خرده تعارض
مداوم در  هایتعارض ۀتجرب

 یخانوادگ یهانظامخرده

 خانواده درناکارآمد  یارتباط سبک( الف

 همسر ۀزن و شوهر با خانواد نظامدر خرده تعارض

 یفرزند-والد نظامدر خرده تعارض

 فرزند یهاخواسته شدنسرکوب
 سازش به اجبار یا سازشگری

 ینوالد ینقوان یفکندرون

 فرزند ضعف نقاط نماییبزرگ
 سرزنشگری

 فرزند خودباوری تضعیف

 وشنودگفت نبود

 یرمستقیممبهم و غ وشنودگفت ناکارآمد کالمی تبادل

 مشکالت مکرر بیان

 خصوصی حریم نبود
 یاعضا یمرزها تنیدگیدرهم

 یاهسته ۀخانواد

 خانوادگی مغشوش مرزهای( ب

 استقالل و آزادی نبود

 انتخاب حق نبود

 خانوادگی حریم نبود
 شبکه مرزهای تنیدگی درهم

 خویشاوندی
 خویشاوندان دخالت

 خویشاوندان بدخواهی و رقابت

 مرزها گسستگی آشنایان و دوستان با محدود ارتباطی ۀشبک

 فرزند ۀییریافتتغ یهاارزش نپذیرفتن
 یمرزها یریپذانعطاف نبود

 همگام با رشد یخانوادگ

 آمیزو تحکم جانبهیک گیرییمتصم هاگیریتصمیم در شدنگرفته نادیده
 کارآمد گیرییمتصم نبود( ج

 گیرییممهارت تصم نیافتنپرورش گیرییمتصم هایربهتج محدودشدن

 افراطی کنترل
 فرزندان امور در دخالت

 ناکارآمد یفرزندپرور یهاسبک (د
 افراطی حمایت

 شدید تنبیه
 انضباطی الگوهای

 اطناب

 الف( سبک ارتباطی ناکارآمد در خانواده
که  خانهاضطراب بازگشت به نۀ یزمشده در ، اولین مضمون اصلی شناساییکنندگانمشارکتبراساس تجارب 

، سبک ارتباطی ناکارآمد در شدکید أت بر آن مؤثرعنوان عامل توسط تعدادی از دانشجویان دختر خوابگاهی، به
و  اندداشته یشتریبو اختالفات والدین این دانشجویان با یکدیگر شدت  هاخانواده بود. درواقع میزان تعارض
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این  یهاخانوادههمچنین در این نوع  .اندکردهآنان جدل زناشویی والدین خود را در سطح باالتری ادراک 
بوده است. همسرشان  ۀخانواد ریتأثو کیفیت تعامالت خرده نظام زن و شوهر تحت  هاتنشجویان سطح دانش

وجود نداشت و فرزندان برای جلوگیری از بروز  یامانهیصمفرزندی نیز سبک ارتباطی -نظام والددر خرده
. این امر به سازشگری کردندیم اعضای خانواده و تعامل کالمی با آنان امتناع میاناختالف، از حضور فیزیکی در 

 شانعالقهمورد  یهاتیفعالراحتی به خودشان بهخانۀ در  توانستندینماجباری دانشجویان منجر شده بود که 
و  کردندیمفرزند خود را سرکوب  یهاخواستهبپردازند و هویت واقعی خود را بروز دهند. والدین آنان نیز 

آرامش را در خانه  هاآنبا رفتارکردن مطابق میل  کردندیمقوانین والدین، سعی  یفکندرونبا  تنهادانشجویان 
 وحفظ کنند. سرزنشگری والدین نیز همراه با بزرگنمایی نقاط ضعف فرزندشان، خودباوری فرزندان را تضعیف 

کالمی ناکارآمد  درمقابل نیز تبادل. است کردهتحمل چنین شرایطی و سازگاری با آن را برای دانشجویان دشوار 
شنود مبهم و غیرمستقیم آنان با یکدیگر، زمینه را برای حل وشنود یا گفتوگفت نبودصورت اعضای خانواده به

و تبادل کالمی آنان  کردینماعضای خانواده فراهم  یهاخواستهارتباطی متناسب با  فضایو تغییر  هاتعارض
رندۀ یدربرگعنوان مضمون اصلی، ارتباطی ناکارآمد در خانواده به. سبک شدیمبه بیان مکرر مشکالت محدود 

 شناسایی شدند: هادادهمضمون فرعی بود که در جریان تحلیل  چهار

 خانوادگی یهانظاممداوم در خرده هایتعارض ۀتجرب
منم  خوان منو بکشن سمت خودشون وشه. هرکدوم میدعوا می ش بین مامان و بابامهخونه، هم برم وقتی»

دارم دور باشم تا اینا  تبا هم خوبه و برای همینم دوس شونرابطه ،ولی وقتی خونه نیستم ،مونم این وسطمی
 که بوده ظلمی نظرمبه مادرم پدر و ازدواج» .(5 ۀکنندشرکت) «ترههم خوب باشن و اعصاب خودمم راحت با

 بابام به مامانمو ولی ،نداشتن زن که داشتم هم ییخواستگارها من گفتیم چون ؛کرد حقش در مامانم بابای
 خوب اونا. از بابام طورهمین متنفرن و بابام از مامانمخانوادۀ پنیرن،  و کارد بابامفۀ یطا با مامانمفۀ یطا .دادن
 «؟عمرمون دیدیمهمۀ جز جنگ و دعواهایی که تو  داشت شهمی انتظاری چه دیگه اینه، شرایط وقتی

 شام وقت از امان یول ،کنم سرگرم میگوش ای درس با اتاقم تو خودمو شتریب کنمیم یسع. »(6ۀ کنند)شرکت
 ۀکنندشرکت) «شهمی دعوامون گهید االن گمیم .همرگملحظۀ . میشب جمع زیم سر حتماً هم با مجبوریم که
2). 

 سازشگری یا اجبار به سازش
خودش  ۀداره تو خون تخه آدم دوسآشینم. خب خواد میجور که خودش میدش، همونآمنم تا مامانم می»

 مسائل سری بارۀ یکدر مهخانواد با محدودیت، ترس از خاطربه وقتا خیلی من»(. 8 ۀکنندشرکت) «راحت باشه
 دخترم چون حاال و شهب تلقی یشکنسنت من زدنحرف نوع این نکنه اینکه از ترسمیم . خیلیکنمینم صحبت

 گه، نهمی چی مامانم به کی که بکشم استرس نه آزاد باشم، خواستمیم» .(4ۀ کنندشرکت) «کنن محدودترم
 نکنم، خوشیامو قایم خودمو نکنه، هی مهخف وجدان عذاب اینکه .باشه زیاد مهخند به گریه نسبت قدراین که
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« ارمذن پا هامخواسته و خودم رو قدرکنم، این مراعات رو بقیه اینکه جایبه کنم مراعات بزنم، خودمو فریاد
 (.6 ۀکنندشرکت)

 سرزنشگری
رو حاال یا با شوخی یا با خشم  کنه که اونابازم مامانم یه چیز منفی از من پیدا می ،هرچقدر هم عالی باشم»

شه دوباره برگردم تهران. حاال تصور کن بخوام یه مدت گم کی میفقط می ،یهجوراینبهم بگه. خب وقتی 
از درون  یانگار یه چیز .گیرهد تو ذهنم، دلم میآفکرش می الًخدا. اصه شم بنه میواونجا. دیو طوالنی بمونم

 که رهآمی فشار کلی بهم مامانم کار این» .(10 ۀکنندشرکت) «ش احساس تنش دارمهخوره و همداره منو می
ۀ کنندشرکت)« ذارهمی ریتأث نفسماعتمادبه رو خیلی این. نه رو قوتم نقاط ولی ،بینهمی منو ضعف نقاط همیشه

7). 

 تبادل کالمی ناکارآمد
نظر کنیم که ذهن من پر بشه از لغات جدید و که تبادل تور نیسطاین الًما خیلی سکوت حاکمه. اصخونۀ تو »

ن وبا پدر و مادرم در می رسماًمنظورت اینه که برم  گها» .(1 ۀکنندشرکت) «از لحاظ اجتماعی آدم موفقی بشم
تنها از طرف من، بلکه نه ،چون این نیاز به پختگی داره تونم؛نمیخوام، بذارم که من این مقدار استقالل رو می

 حرف هم با دیگه تو خونه ما» (.4ۀ کنندشرکت) «کنمینمصحبت  بارههم در این  میمستقاز طرف خانوادم و 
 سال کی گها حتی ،ندیدیم همو انگار که میکنیم رفتار جوری یه .میکنیم رفتار هم با هابهیغر مثل .میزنینم

 رهآ ۀکلم چند از متجاوز ماه یه تو من که دآمی پیش گاهی بگم بهتره». (2 ۀکنندشرکت)« باشیم ندیده همو
. (9 ۀکنندشرکت)« ستاگیم هم خیلی با نیش و کنایه و چیزایی که می زنمینم حرف بابام با دونمینم یا نه یا
 بارۀغرزدن در مثالً ؛شون کردمهخودمون تجربخونۀ خودم، چیزایی نباشه که تو ندۀ یآدوست دارم توی زندگی »

 (.1 ۀکنندشرکت)« براشون نیست هم یحلمشکالتی که هیچ راه

 ب( مرزهای مغشوش خانوادگی
ین مضمون اصلی عنوان دوممرزهای مغشوش خانوادگی، به دهدیمکنندگان نشان مشارکت یهاپاسختحلیل 

که این مسئله ناشی  ندارندخود حریم خصوصی  خانوادهکه دانشجویان در کنار اعضای  استبیانگر این مطلب 
امور فردی آنان  دربارۀاعضای خانواده  یهادخالتداشتن محیط شخصی و خصوصی در خانه و همچنین ناز 

تسلط بر  نداشتنکه فضای خانه و قوانین آن، حس طوریبه نداشتند؛. همچنین آنان حق انتخاب و آزادی است
خویشاوندی نیز گروهی از افراد مرزهای  ۀارتباط با شبکطۀ یحدر  .کندیمزندگی شخصی را به دانشجویان القا 

حریم خانوادگی دانشجویان به خویشاوندان آنان، فرصت دخالت در امور  نبودو  دارند دهیتندرهم گیخانواد
که فشار  شودمی. عالوه بر این، رقابت و بدخواهی خویشاوندان، شرایط نامطلوبی را موجب هددمیرا  یخانوادگ

 . همچنین در گروه دیگر، گسست مرزها در خانواده رخ دادهکندیمرا به دانشجویان وارد  فراوانیو اضطراب 
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جدایی آنان از روابط  سببو  وجود دارد دانشجویانارتباطی محدودی با دوستان و آشنایان شبکۀ که چنان است؛
حمایتگر مناسبی برای خانواده باشد. از سوی دیگر، خانواده پذیرای  توانستیماجتماعی شده است که 

الزم را  یریپذانعطافو مرزهای خانوادگی آنان همگام با رشدشان  هدانشجویان نبودشدۀ متحول یهاارزش
که در محیط خوابگاه تمام این کمبود و فشارهای ناشی از شرایط خانوادگی و خویشاوندی درحالی ه است؛نداشت

زادی و آمطابق میل خود رفتار کنند و با ارضای نیازهای  توانستندیمو دانشجویان است تا حدی رفع شده 
پیدا کرده بودند، با دوستانی که در این محیط توانستند میشکل . بدینکننداستقالل، آرامش بیشتری را کسب 
، داشتن چنین فضایی تمایل به دلیلخود رفتار کنند. به همین  یهاارزشارتباط داشته باشند و متناسب با 

که  داردفرعی  مضمون چهاربرگشت را در آنان کاهش داده است. مضمون اصلی مرزهای مغشوش خانوادگی 
 از: است عبارت

 ایهسته خانواده اعضای مرزهای تنیدگیدرهم
 این و دارن حضور جمع این هم همیشه .هستیم نفرههشت تربزرگ ۀخانواد یک و شدم هم خاله دیگه االن»

 سعی مدام مادرم» .(2 ۀکنندشرکت) «نداری خودت واسه یخلوت هیچ تو دیگه یعنی ؛کنهمی اذیت منو خیلی
 «کردمی ایجاد تنش ما بین همین و بودم شخصی استقالل ۀتشن درمقابل، منم و بده انجام منو کارای کردمی

 ؛بیفته خوادمی که اتفاقایی یا شرایطم اون دست من خونه، تو ولی ،منه دست شرایط اینجا» .(6 ۀکنندشرکت)
 «هستم گیرندهتصمیم اینجا اما ،ندارم ایدیگه نقش و هستم خونه اون دختر من خونه اون تو نظرمهب چون

 (.4 ۀکنندشرکت)

 خویشاوندی ۀشبک مرزهای تنیدگیدرهم
 مثالً  ؛هستن فامیال همیشه. نداریم باشیم خودمون فقط مثالً که خصوصی خانوادگی هایجمع خیلی ما خب»

 هروقت همیشه ولی ،برم تنها مهخانواد با رو مسافرت یه که هاین خوادمی دلم واقعاً من که هاییچیز از یکی
 همیشه ولی ،باشیم هم با خوادمی دلم یلدا شبای یا. کرده جمع دورمون ور نفر چند بابام بریم، جایی خواستیم

؛ شممی آزرده حرفاشون از. ندارم بابام ۀخانواد با صمیمی ۀرابط زیاد. »(10ۀ کنندشرکت) «هست خونمون کسی
 باهاشون مجبوریم دیگه ولی ،کنی چیکار خوایمی خونه اومدی یا شهمی تموم درست کیاینکه بپرسن  مثالً

 کنممی سعی ،هست اقوام تو که هاییرقابت خاطرهب» .(4 ۀکنندشرکت) «شونهخون رفتیم چون ،بزنیم حرف
 «هست رقابت اون ولی ،نیست کسی فکر به کسی ما فامیل تو چون ؛کنم پیشرفت بیشتر بتونم و باشم دور

 (.8 ۀکنندشرکت)

 مرزها گسستگی
 خونه تو و هستن دانشگاه تو دارم دوسشون که دوستایی کهه این خاطرهب مه شاید خونه، برم خوامنمی اینکه»
 تونمنمی اینکه از من» .(1 ۀکنندشرکت) «شممی دور اینجامم دوستای از دیگه و نداریم وآمدرفت کسهیچ با
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 به باید ما کنممی فکر و کنممی بودنریشهبی و بد احساس کنم، برقرار رابطه خانواده یا اقوام با خوب خیلی
 تونننمی که بد مالی وضعیت مثالً ،شهرنگ میداره کم مختلف دالیل به روابط این ومتعلق باشیم  نسلی یک

 کنم فکر شهمی باعث این و شدن دور هم از ذهنیشون ۀمشغل دلیلهب هاآدم الًاص .کنن مهمون رو ههمدیگ
 (.7 ۀکنندشرکت) «دممی دست از هاموریشه دارم

 رشد با همگام خانوادگی مرزهایدر  پذیریانعطاف نبود
 .شدم عوض چقدر من کننمی فکر همه بگم، واقعیمو عقاید گها چون ؛گمنمی خونه توی رو عقایدم معموالً»

 وجود برام شخصی هویت قبالً اصالً. مهکرد فرق واقعاً کهدرحالی ؛باشم سابق آدم همون من دارن انتظار بقیه
 خوابگاه تو خب» .(6 ۀکنندشرکت) «فهمیدم خودمو تازه االن و خواستنمی اونا که بودم چیزی شههم. نداشت

خاطر همین ؛ بهنداریم هم از ایزمینهپیش هیچ .باشه خوب باهاشون حالت و باشی هاتوسالهمسن با تونیمی
 دوران رفتارای با هنوزم من خونه تو ولی ،بشم زده پس اینکه از ترس بدون بدم نشون واقعیمو خود تونممی من

 داشته خودمو رفتارایتونم می و شدم بزرگ که جدیدم آدم یه من که ندارن قبول هنوز و شممی تعریف بچگیم
 (.5ۀ کنندشرکت) «باشم

 ی کارآمدریگمیتصمج( نبود 
است. این این عامل سومین مضمون اصلی است که از تجارب دانشجویان دختر خوابگاهی استخراج شده 

و نادیده  اندنداشتهخانوادگی و حتی شخصی خودشان نقشی  هایگیریدانشجویان بیشتر اوقات در تصمیم
ی حس تعلق در ریگشکلبوده که مانع  زیآمتحکمو  جانبهکی هایریگمیتصم. درواقع بیشتر شدندیمگرفته 

داشتن حق انتخاب و ن مانندهای دانشجویان نیاز نشدنارضادلیل آنان به امور خانوادگی شده است. همچنین به
افزایش پیدا  هاآن یمنفی به شایستگی کافی برای خودرهبری، هیجانات ابیدستی و عدم ریگمیتصمآزادی در 

در آنان  یریگمیتصممهارت  نیافتنداشتند که موجب پرورش یریگمیتصمکرده بود و تجارب محدودی برای 
 فرعی زیر را دربرگرفته است: یهامضمونکارآمد،  یریگمیتصم نبودشده بود. مضمون اصلی 

 آمیزو تحکم جانبهکی یریگمیتصم
و بکنم و بابام ر کار خوام اینیگم ممن می مثالً  ؛ینی دارهئما یک حالت تزخونۀ گیری مشترک تو تصمیم»

چی بشه و بیشتر اوقات نظر اونا حاکمه و  تدرنهایت معلوم نیس اما ،ممکنه پیش بیاد اتفاقاگه ببین این می
 مثالً ؛گذرهبهم خوش نمی الًم جمعی باهاشون برم بیرون، اصه اگر»(. 4 ۀکنندشرکت) «هزور شبیشتر جاها

کنن که با اینا بریم یا از منم نظرسنجی نمی ،خوشم نیاد الًمن اص اگر .ریم بیرونتو تفریح با فالن فامیل می
 قانع بابام که میکردیم تقال باید خیلی ما فامیل، عروسی واسه برای خرید لباس، حتی» .(5 ۀکنندشرکت)« نه

 (.6ۀ کنندشرکت)« خرشم حرف حرف خودش بودآشه و 
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 یریگمیتصممهارت  نیافتنپرورش
 تنهادونم که بچه رو م میهمن موجود ضعیفی هستم که هیچ مهارتی رو بلد نیستم که اینو ناشی از خانواد»
و هیچ مهارتی برای  گرفتنیمبشه درنظر  نیتأمعنوان موجودی که فقط از لحاظ خوراک و پوشاک باید به

 ،کردمیم رشدن تحصیلم فکهمیشه وقتی به تموم»(. 3کنندۀ )شرکت« زندگیم بهم یاد ندادن یهاانتخاب
خصوص االن که در همون هب .خونه هدونستم موندن اینجا بهتره یا برگشتن بنمی .حس خیلی بدی داشتم

« تونم تصمیم درست بگیرمنمی واقعاًخیلی برام سخته و  ،شرایطم و باید واسه زندگیم یه تصمیمی بگیرم
 (.1 ۀکنندشرکت)

 فرزندپروری ناکارآمد یهاسبکد( 
 دهدنشان میدر اضطراب بازگشت به خانه شناسایی شد که  مؤثرعنوان چهارمین مضمون اصلی به این عامل

گیری ابعاد شخصیتی، فضای خانواده و الگوهای رفتاری آنان وع ارتباط والدین با فرزندان خود در شکلن
با دخالت در امور  ،والدینی که برای شخصیت مستقل فرزند خود احترامی قائل نیستند رواز این است؛ثیرگذار أت

به فرزندان و فرصتی برای یادگیری  وندشمی آناناز طریق کنترل و حمایت افراطی موجب تضعیف جایگاه  هاآن
 یهاسبکترتیب متفاوت عمل کنند. بدین یهاوهیشبر عقاید خود پافشاری و به  بتوانندکه  دهندخود نمی

گذاشته  ریتأثفرزندی -فرزندپروری ناکارآمد، موجب افزایش گسلش عاطفی شده و بر کیفیت تعامالت والد
 فرزندان اندشده سببکارگیری الگوهای انضباطی از قبیل تنبیه شدید و اطناب است. والدین این دانشجویان با به

رندۀ یدربرگباشند. این مضمون اصلی  داشته نتوانند به خودشان اطمینان کنند و احساس ارزشمندی هاآن
 :استمضامین فرعی زیر 

 دخالت در امور فرزندان

ن فکر اخوام تهران باشم. البته دیگرشم، فقط میقبول ب یارشتهکه چه  تم مهم نیسهواس گفتمیممن »
تونست بین من و بود که می یافاصلهخاطر هبیشتر ب اما ،گم. خب اونم بودخاطر امکاناتش میهب کردنیم

تو خونه که هستم، همش » .(1 ۀکنندشرکت)« م ایجاد کنه و از این همه کنترل و محدودیت نجاتم بدههخانواد
ت ندارم یه لحظه دراز بکشم و به ئ، جرتگیردادن بهم هستش. باور کن که وقتی تو خونه هسحال  مامانم در

من دوست دارم تو اتاق نماز  مثالً» .(10 ۀکنندشرکت)« من کار دارههای حالت ۀیعنی به هم ؛گوشیم نگاه کنم
دیگه مجبور  .مازت رو نخوندیده چرا نخونم، بهم گیر میکه من دارم نماز می نهیبینمولی چون مامانم  ،بخونم

هرچند  ؛ترمراحترفتنم هم اینجا برای بیرون. »(7ۀ کنندشرکت)« شم بیام جلوی خودش نمازمو بخونممی
گه ببرمت فالن زمانی که خونه هستم، بابام می اما ،خسته شدم از وضعیت اینجا که همیشه خودم بیام و برم

« کننازحد حمایت میدرواقع بیش .گم برم که دیگه راحت بشممی د وآخوشم نمی اصالً .ش پیگیرههجا و هم
از . دمالبته به خودم حق می ؛قدر دست و پاچلفتی بودمدونم تو بچگی من چرا اینخه نمیآ» .(8 ۀکنندشرکت)

 (.10 ۀکنندشرکت)« جور شده بودماین ،کردهیمبس مامانم کارامو 
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 الگوهای انضباطی

 اتاقم تو هفته سه منو شهیم باورت .دیفهم بابام سفانهأمت وقت، چند از بعد و شدم دوست یکس با بار هی من»
برم.  تونستمینم رونیب هم خونه از یحت .برم تونستمینم اتاق از رونیب. یزندان هی مثل قاًیدقبود؟  کرده حبس
مامانم توی خونه کارایی رو که باید  مثالً» .(3 ۀکنندشرکت)« زد سرم به خونه از فرار و یخودکش فکر بارها

م ه از اون طرف ،کردنش نگاه کنمده. منم باید فقط به عملواریز پول رو فقط توضیح می ۀمثل نحو ،بلد باشم
نظری توضیحش رو  طوربهگه چرا بلد نیستی چیزی درست کنی. بعد که یه. بهم میجوراینواسه آشپزی هم 

 ۀکنندشرکت)« کنه. اینا خیلی رو اعصابمهبهم بده تا منم درست کنم، این کار رو نمی یک بارگم داد و من می
2.) 

 یریگجهینتبحث و 
 ۀپژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی نقش عوامل خانوادگی در اضطراب بازگشت به خان

ارتباطی ناکارآمد  سبک، هایکدگذار در شودیمکه مالحظه  طورهمان .دانشجویان دختر ساکن خوابگاه پرداخت
تجربۀ دست آمد که شامل در اضطراب بازگشت به خانه به مؤثرعنوان اولین مضمون اصلی بهدر خانواده 

، همسرخانوادۀ نظام زن و شوهر با خرده ،نظام زن و شوهرینظام خانوادگی )خردهتعارضات مداوم در خرده
 نبودو تبادل کالمی ناکارآمد ) یگرسرزنشیا اجبار به سازش،  یگرسازشفرزندی(،  -نظام والدخرده
ید نتایج ؤپیشین نیز م یهاپژوهشبیان مکرر مشکالت( است.  ،شنود مبهم و غیرمستقیموشنود، گفتوگفت

( در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که 1386و لطیفیان ) اینکورشاز جمله  هستند؛پژوهش حاضر 
اعضای خانواده به همۀ  تا آورندیمشرایطی را فراهم  هاخانوادهشنود خانواده )میزانی که وگیری گفتجهت

(، اضطراب و شوندطیف وسیعی از موضوعات تشویق دربارۀ نظر مشارکت آزادانه در تعامل، بحث و تبادل
شرایط بر  هاخانوادهنوایی خانواده )میزانی که هم یریگجهت. همچنین کندیمبینی افسردگی را در فرزندان پیش

اضطراب کنندۀ ینیبشیپ، یمعنادار و مثبت طوربه( کنندمیکید أو عقاید ت هاارزش، هانگرشبودن همسان
 و صمیمیت نزدیکی، که دست یافتند نتیجه این به خود پژوهش در( 1392) علیخانی و . مؤمنیاستفرزندان 

از  .داشته باشند زندگی فشارهای در برابر بیشتری یآورتابافراد  شودیم سببدر میان اعضای خانواده  تفاهم
 صمیمیت، کمبود خانوادگی، روابط از نداشتنرضایت سبب ناکارآمد، عملکرد دارای یهاخانواده سوی دیگر،

 نوع این اعضای که اضطرابی نمیزا درنتیجه؛ شوندیم خانواده اعضای یریپذانطباق عدم و عاطفی گسستگی
کشاورز افشار، صفاری فرد، حسینی و  یهاافتهیهمچنین این نتایج با  .بیشتر است ،کنندیم تجربه هاخانواده

امنیت شخصی فرزندان و  تواندیموالدین میان  هایتعارض دهدیمکه نشان  همسویی دارد( 1397هدهدی )
ندازد؛ بنابراین نوجوانان معضالت ناشی از ناسازگاری والدین را بیخطر را به نشانیوالدبا  هاآنهمچنین روابط 

قبیل اضطراب و افسردگی( و همچنین ناسازگاری در  از)و مستعد ابتال به مشکالت سالمتی  کنندمیدرونی 
والدینی و مشکالت  فراوان ( نیز معتقد است تعارض1397. صیدی )شوندیمروابط اجتماعی )مانند پرخاشگری( 

به رفتارهای والدگری ناکارآمد دامن بزند. در چنین فضای ارتباطی، والدین سطوح  تواندیم هاآنشناختی روان
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 نیز فرزندان چنین والدینی .دهندیمپایینی از نظارت و همچنین پذیرش را در رابطه با فرزندان خود نشان 
( حاکی 1395. نتایج پژوهش محسنی و آهویی )دهندیمخود نشان اضطراب را از  یهانشانهانزوای اجتماعی و 

 کنندیماستدالل شان با فرزند ی خودهاخواسته در بیشتر موارد دربارۀکه  یریپذانعطافاز آن است که والدین 
کمتری داشته اضطراب  هاشوند که فرزندان آنسبب میحساس هستند،  هاآنو همچنین به نیازها و عقاید 

شنود مستقیم و وارتباطی که در آن اعضای خانواده از تبادل کالمی مبتنی بر گفت یهاسبکدرواقع  .باشند
بین والدین، همچنین والدین  هایو تعارض کنندیماستفاده  یگرسازشو  یگرسرزنشعدم غیرمبهم، همراه با 

راحتی فضایی، اعضای خانواده به. در چنین شودیممنجر به کاهش اضطراب فرزندان است،  کمترو فرزندان نیز 
طور آگاهی آمده و همیننظر پیشخود را بیان کنند و اضطرابی ناشی از ابراز اختالف یهاینگران توانندیم

وگو در اعضای خانواده به شرکت در تعامل و گفت همۀ خانواده از تغییرات ارزشی خودشان نداشته باشند.
یکدیگر  تگریحماو آزادانه و مداوم با یکدیگر تعامل دارند. از نظر عاطفی نیز  شوندیممختلف تشویق  یهانهیزم

اجتماعی باال، افزایش  یهامهارتکسب  منظوربهرا  فرزندانشانوشنود باال، با گفت ییهاخانوادههستند. چنین 
برای رسیدن به ، فرزندان خود را هاخانواده. این دهندیمقاطعیت در رفتار و احساس خودارزشمندی سوق 

عالقه نشان  کنندیم، به فرزندان خود و آنچه بیان دانندیمشخصی به اندازه کافی توانمند  هایگیریتصمیم
آنان احساس  دربارۀ یریگمیتصمبه کنترل فرزندان و  ی. والدین نیز نیازکنندیمو از آنان حمایت  دهندمی
فضای امنی برای  نکهیابر  نظام خانوادگی عالوهدر خرده سبک ارتباطی سازگار و همدالنههمچنین . کنندینم

آنان بتوانند بدون  شودیم سبب، کندیمفرزندان فراهم  یفردانیمفردی و  یهایتوانمندو  هایستگیشارشد 
گوناگون اجتماعی، خانواده را  یهاچالشبا  هخانوادگی در جامعه حضور یابند و درصورت مواجهدغدغۀ داشتن 

که  ییهاخانوادهفکر و پذیرا درک کنند که امکان بازگشت به آن مقدور است. برعکس نهادی هم عنوانبه
داشته باشند و از  ترهابزرگبا  یشترینوایی بکید دارند که فرزندان باید همأهستند، ت کنندهکنترلو  سرزنشگر

ناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده بر اجت هاخانوادهتعارض و مقابله با جمع اجتناب کنند. تعامالت در این 
نظر بنابراین فرصتی برای تبادل ؛عمل کنندخود  نیوالدفرزندان مطابق میل  بهت استو  اردبه هم تکیه د

فکری خود را در جمع  یهادغدغهتغییرات هویتی و  دهندیماعضای خانواده وجود ندارد و آنان ترجیح  میان
برای دوری از این  کنندیمنیز که تصور  یحلراهب آشفتگی در خانواده نشود. خانوادگی مطرح نکنند تا موج

 یخانوادگتحصیل یا اشتغال در شهری دیگر، از فضای بهانۀ شرایط نامطلوب در اختیار دارند، این است که به 
 تواندیمناصحیح آن  ۀگفت ارتباط در خانواده امر مهمی است؛ چراکه شیو توانیم رواز این ؛فاصله بگیرند خود

 باشد. گذارریتأثاعضای آن بر و  ودتنش در خانواده ش سبب
در اضطراب بازگشت به خانه محسوب  مؤثرمغشوش خانوادگی، دومین مضمون اصلی  یهایمرزبند

 یهاافتهیهمگام با رشد را در بردارد. این یافته با  یریپذانعطاف نبودتنیدگی، گسستگی و که درهم شوندیم
عنوان دو عامل مرزها و نظارت متعادل به یریپذانعطافنقش  بارۀ( در1394احمدی و خدادادی سنگده )

همچنین اصل دهقان، رضاییان و حسینیان  دارد. یخوانسالم همخانوادۀ و تداوم  یریگشکلخانوادگی مهم در 
واده بیشتر باشد، احتمال اضطراب ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچه امتزاج و درگیری خان1395)
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گلدنر،  و (2014) لی، گارلند و هووار(، 1394. نتایج تحقیقات قویدل حیدری )ابدییمافراد آن افزایش  یثباتیبو 
جوانان  ،به این صورت که این محققان معتقدند ؛کنندیم دییتأ( نیز نتایج تحقیق حاضر را 2016) ابیر و ساشار

از خانواده  یریگفاصلهو اضطراب ناشی از قوانین خشک والدین و نبود مرزها، سعی در  برای پیشگیری از تنش
 عین در اعضا کارآمد این است که یهاخانواده یهایژگیو کندیم( نیز بیان 1394دارند. امانی ) آنو ترک 

. شود حفظ فردیبین تعامالت در هاآن مرزهای و ندکن حمایت یکدیگر استقالل از صمیمانه، روابط داشتن
کنند استفاده می ناپذیرانعطاف و خشک قواعداز  خود، جوانان رفتار کنترل برای ناکارآمد یهاخانواده همچنین

 ریپذانعطافکلی وجود مرزهای روشن و طوربه. شودیم منجر فرزندانشان در شدید اضطراب که همین فرایند به
از  هاآنو به متمایزسازی  کندیمرفتاری اعضا را مشخص محدودۀ است که  مهمدر خانواده از این جهت 

له نیز از بروز مشکالت مرزی جلوگیری و نیاز به استقالل و در عین حال ئاین مس .شودیمیکدیگر منجر 
نیز نقش ضروری در حفظ سالمت روان اعضای  هاآن نیتأمکه  کندمیبرخورداری از حق انتخاب را برآورده 

موجب  تواندیمناپذیربودن آنان تنیدگی مرزها، گسستگی و انعطافکه درهمیدرحال ؛ندکیمخانواده ایفا 
افزایش اضطراب در اعضای خانواده  بهخودمتمایزسازی پایین اعضای خانواده شود که این نیز  یریگشکل

 یهاتنشگسلش هیجانی، قصد رهایی از  باصورت که افراد دارای خودمتمایزسازی پایین، بدین ؛دانجامیم
راهبرد حقیقی  تواندینماما در این شرایط، گسلش هیجانی  ،رفته از آن را دارندگتأخانوادگی و اضطراب نش

برای کاهش اضطراب آنان باشد و در بازگشت به محیط خانوادگی، دچار همان اضطراب و عواطف منفی 
مداوم  طوربهارتباطی با دوستان و فامیل شبکۀ گی نیز به نحوی که ، حفظ حریم خانوادسوی دیگراز  شوند.می

 کند.میاضطراب اعضای خانواده عمل  ۀنیزمامل پیشگیرانه در وو متعادل برقرار باشد، یکی از ع
کارآمد است که شامل  یریگمیتصمنبود در اضطراب بازگشت به خانه، مضمون اصلی  لفۀ مؤثرؤمسومین 

. کیانی، است یریگمیتصممهارت  نیافتنو همچنین پرورش زیآمتحکمو  جانبهکی یریگمیتصممضامین فرعی 
به شایستگی کافی برای خودرهبری و  فتنانیدست( نیز معتقدند 1391دهقانی اشکذری و احمدی قوزلوجه )

که منجر به  کندیموارد  انآوردن حمایت آنان، فشار زیادی به جواندستبهکمبود تماس کافی با خانواده برای 
( 1393جنادله و رهنما ) و (1389صبوری خسروشاهی ) و معیدفر نیهمچن. شودیمافزایش اضطراب آنان 

زندگی  یهاانتخابکه جوانان در دوران دانشجویی، با استفاده از قدرت بازاندیشی، به گزینش  کنندیماستدالل 
متناسب با آن به  هایریگمیتصما این هویت و هماهنگ ب رونیاو از  پردازندیمهماهنگ با هویت شخصی 

، نتایج تحقیقات شودیمکه مالحظه  طورهمان. روندیمفردی، امنیت و رضایت از زندگی پیش  یهایآزادسمت 
، داندیم مؤثررا در کاهش اضطراب بازگشت به خانه  یریگمیتصمذکرشده با نتایج تحقیق حاضر که نقش 

، مشارکت ردیگیمصورت مشترک صورت به یریگمیتصمکه  ییهاخانوادهگفت در  توانیم. ویی داردهمس
دارند.  مؤثرخانواده نقشی  یریگمیتصمنیز در فرایندهای  هاآن که شودیماعضا موجب ایجاد این نگرش 

 گونهنیبد. کندیم، این مهارت را در اعضای خانواده تقویت یریگمیتصمشرکت در فرایند تجربۀ همچنین 
آتی  یهاتیموقعدر  توانندیمها آنو  ابدییمدر افراد کاهش  یریگمیتصممهارت  نداشتناضطراب ناشی از 

 خوبی از آن بهره ببرند.به
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فرزندپروری ناکارآمد  یهاسبک، استمضمون اصلی دیگری که در کاهش اضطراب بازگشت به خانه دخیل 
ل افراطی و حمایت افراطی( و الگوهای انضباطی )تنبیه شدید و اطناب( دخالت در امور فرزندان )کنتررندۀ یدربرگ

 ییهاخانواده گرفتندنتیجه خود  ( در پژوهش1384منصوری، محمدی، رضاعی و جی سمتانا )است. اسعدی، شاه
 یهاوهیشکه درحالی ؛رندیگیمفرزندپروری مقتدرانه بهره وۀ یش، بیشتر از کنندیمکه در شهرهای بزرگ زندگی 

والدین و فرزندان در  میانتعارض  نیهمچنهستند.  ترعیشادر شهرهای کوچک و سنتی  ریگآسانمستبدانه و 
مانند  یشناختروانکه این تعارض به مشکالت  شودیموفور دیده مستبدانه بهوۀ یشاما در  ترمکمقتدرانه وۀ یش

کنترل درونی و بیرونی، مالک مناسبی برای تشخیص ، ( معتقدند1998. چورپیتا و بارلو )شودیماضطراب منجر 
اضطراب را براساس میزان کنترلی که فرد بر محیط پیرامون  توانیممعنا که بدین ؛اختالالت اضطرابی است

بینی را پیش یاحادثهکه وقوع  شودیمدرنتیجه شخص زمانی دچار اضطراب  ؛، برداشت کردکندیمخود احساس 
پذیری بینیبنابراین فضای خانواده باید دارای ثبات و پیش ؛ندیبینمبا آن را در خود  ههکه توان مواج کندیم

( کنترل 1396باشد تا احساس کنترل درونی و بیرونی در فرد شکل بگیرد. گلستانه و پیرمردوند چگینی )
اضطراب  سببو  کشدمیکه بهزیستی فرد را به چالش  انددانستهازحد را مانع ارضای نیازهای اساسی بیش

مادرانی که از اطناب کالم در تربیت  گرفتند، نتیجه( 1391، خالصی و اسالمی )فریسلطان. محرری، شودیم
مدت طوالنی یهایسخنرانجای به توانندیمآموزشی  یهادورهپس از گذراندن  ،کنندیمفرزندان خود استفاده 

که این مهارت فرزندپروری نیز موجب  کنندوقع استفاده مبرای فرزندشان، از اعمال روش تنبیهی و پاداش به
 یهاوهیشطۀ یح( نیز در 1390. نتایج پژوهش رحمانی و محب )شودیمکاهش مشکالت رفتاری فرزندان 

احتمال بیشتری فرزندان ، بهریگسختوالدین دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و  دهدمیفرزندپروری نشان 
نتایج تحقیقات فوق با نتایج پژوهش  ،شودیمکه مشاهده  گونههمانخواهند داشت.  دارای اختالالت اضطرابی

م با حمایت و أفرزندپروری استفاده کنند که تو یهاسبکاست چنانچه والدین از  گفتنی. نی داردخواحاضر هم
 یهاتیمحدودبا فرزندان خود برقرار کنند، بلکه همراه با  یترمانهیصمروابط  توانندیمتنها ، نهاستکنترل کافی 

ثری برای کاهش اضطراب فرزندان ؤنیز نقش م نیاکه  گیرندمیدرنظر  آنانمعقول، آزادی عمل بیشتری برای 
کارگیری الگوهای انضباطی معقول و متناسب هستند. همچنین به استقاللدنبال کسب که همواره به ی داردجوان

را در فضای  یکمتربه حفظ سالمت روان در اعضای خانواده کمک کند و تنش  تواندیمموجود  با شرایط
 وجود آورد.خانوادگی به

 برخیتمایلی به افشای  کنندگانمشارکتهنگام مصاحبه، پژوهش حاضر این بود که  یهاتیمحدوداز 
رو تا از این ؛شدیمرو هاطالعات خانوادگی نداشتند و محقق در این موارد با مقاومت بیشتری از جانب آنان روب

، امکان دسترسی به دنیای پدیدارشناختی آنان فراهم بود. همچنین دادندیماجازه  کنندگانمشارکتجا که آن
بارۀ ها درشهرها بوده و یافتهبه کالن اهشهرستاناین تحقیق، از کنندگان در مشارکت تحصیلی مهاجرت

 ییهاپژوهش شودیم، پیشنهاد حاضربا توجه به پژوهش  کند.ها صدق نمیشهرها به شهرستانمهاجرت از کالن
بتوان بین دو  تادر آن صورت گیرد  مؤثرافرادی که دچار اضطراب بازگشت به خانه نیستند و عوامل بارۀ در

پژوهش  یهاافتهیاز  توانیمانجام داد. با این حال  یاسهیمقابازگشت به خانه اضطراب  بدونگروه دارا و 
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 دانشجویان استفادهخانۀ پیشگیرانه و درمانی، با هدف رفع اضطراب بازگشت به  یهابرنامهتدوین  برایحاضر 
 کرد.

 منابع
ماع1389ف. ) پور،ید.، راد، ف.، و تق پور،میابراه مل اجت گار ی(. عوا ناسااااز با  ناشاااو یمرتبط   یهازوج نیدر ب ییز

 .37-52 ،(9)3. یشناسجامعه مطالعات. 1391در سال  شهرنیمشگ ۀکننده به دادگاه خانوادمراجعه
 .علم نشر: تهران. عمل تا هینظراز  یفیک یهاپژوهش(. 1391خ. ) ،یابوالمعال

س1390ع. ) ،یح.، مرزبان، م.، و روحان ،یاحمد سالمت روان یفرهنگ-یعوامل اجتماع ی(. برر شجو یمرتبط با   انیدان
 .9-35 ،(1)1. جوانان مطالعات یشناسجامعه. رازیدانشگاه ش

 علوم ۀفصلنام. ینظام یهانظارت بر نوجوانان در خانواده تیوضع ی(. بررس1394سنگده، ج. ) یخ.، و خداداد ،یاحمد
 .127-133 ،(3)2. ینظام یمراقبت

-یفرهنگ یرهایمتغ ۀ(. رابط1384ساامتانا، ج. ) یف.، و ج ،یم.، رضاااع ،ین.، محمد ،یم.، شاااه منصااور ،یاسااعد
 .28-35 ،(4)7. یشناخت علوم یهاتازه. رانیبا نوجوانان در ا نیو نحوه تعامل والد یاجتماع

آموزان دانش یبسااتگو ساابک دل یافتگیزیتما ینیبشی(. پ1395س. ) ان،ینیح.، و حساا ان،ییدهقان، ف.، رضااا اصاال
ستانیدب ساس انعطاف یر سبک دل یافتگیزیخانواده، تما یریپذبرا ستگو  صلنام. نیوالد یب . پژوهش و خانواده ۀف

13(32)، 130-110. 
 ینیبال یشناسروان یپژوهش-یعلم ۀفصلنامنوجوانان.  ی(. نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگ1394ر. ) ،یامان

 .77-84 ،(2)13. تیو شخص
سل ،یح.، اعتماد طلب،یریام س1393ح. ) ،یمیا.، و  ش ی(. برر ساس غربت در  شتنیخو کیآموزش تفک یاثربخ بر اح

 .435-450 ،(3)4 .یاسالم دانشگاه در فرهنگدختر.  انیدانشجو
 راهبرددختران نوجوان.  یاز زندگ تیمرتبط با رضا ی(. عوامل خانوادگ1394ک. ) ان،یم.، و طهماس ،یآ.، مظاهر ،یانار

 .7-33 ،(30) 8 .فرهنگ
سروان یمل شیهما نیدومفرزندان.  یخانواده و سالمت عموم یی(. کارا1390آ. ) آبانگاه، سروان -یشنا . خانواده یشنا
 .رانیا فارس،، 1390 اسفندماه 17

س1390س.، و آزاد، ح. ) ،یآزاد سالمت روان یآورتاب ،یاجتماع تیحما ۀرابط ی(. برر شجو یو   ثارگریشاهد و ا انیدان
 .48-58 ،(12)3 طب جانباز. یپژوهش-یعلم ۀمجل. المیشهر ا یهادانشگاه

سفیا.، و  ،یجعفر سالمت خانواد یتیهو یهاسبک ینیبشی(. پ1394ش. ) ،یو ساس  صل ۀجوانان برا سروان. یا  یشنا
 .388-398(، 10)5 .معاصر

 ۀفصااالنام(. یمل یهاداده یۀثانو لی)تحل یرانیمتعارف خانواده ا یدر الگو ی(. دگرگون1393ع.، و رهنما، م. ) جنادله،
 .277-296 ،(39)10. یپژوهخانواده

 یهاپژوهشدر جوانان.  یمؤثر بر تفاوت ارزشااا یعوامل اجتماع ریتأث نیی(. تب1395س. ) فر،انیع.، و هاشااام ،یچرات
 .8-24 ،(4)10. یشناختجامعه

ضات خانوادگ انیم ۀرابط ۀ(. مطالع1394ر. ) ،یب.، و دهقان ،ینورخواجه صلنامنوجوانان.  یتهاجم یو رفتارها یتعار  ۀف
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 .91-120 ،(1)9 واحد شوشتر. یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم اجتماع یپژوهش-یعلم
. خانواده و زنان یتیترب -یفرهنگ فصلنامه. خانواده در تعارض یهاعلت یفیک ۀ(. مطالع1394ا. ) ،ین.، و اسالم ،یرازق

10(32)، 72-54. 
خانواده کودکان مبتال به اضااطراب  یو جو عاطف یفرزندپرور یهاوهیشاا ی(. بررساا1390پ.، و محب، ن. ) ،یرحمان

 .67-78 ،(13)4. یتیترب علومو کودکان فاقد اضطراب.  ریفراگ
صور،سپاه سالمت و  ۀارتقادهند یسبک زندگ ینیبشی(. پ1396ف ) ،یم.، و باقر من ساس کانون کنترل  سالمت برا

 .131-144 ،(2)6. سالمت یشناسروان یپژوهش-یعلم ۀفصلنام. یبستگدل یهاسبک
 ندیبراساس دو بعد از مدل فرا ینوجوان یاسترس، اضطراب و افسردگ ینیبشی(. پ1389ف. ) ،یم.، و سامان ،زادهصادق

 .61-73 ،(2)1. یشناختروان یهاها و مدلروش ۀمجلخانواده.  یو محتوا
اسااترس  یلگریکودکان با تعد یخانواده در کاهش اضااطراب و افسااردگ تیفیو ک تی(. نقش رضااا1397م. ) ،یدیصاا

 .178-199 ،(66)17. مشاوره یهاپژوهش ۀفصلنام. ینیوالد
در  یتفاوت ارزش ۀمسئل نییو تب یو فرزندان )بررس نیدر روابط والد ی(. تفاوت ارزش1392خ. ) ،یگیز.، و کمرب ،یطوالب
 .206-219 ،(34)9. یپژوهخانواده ۀفصلنام(. المیا
ستی.، م ،یبیاد.، ا ،یفاتح سب شیافزا ییچرا(. 1388. )ح ،یدیسع و.، ب ،یزدخوا شگاه به دختران ورود ین  ۀ)مطالع دان

 .173-204 ،(44)11 .زنان یراهبرد مطالعاتدانشگاه اهواز(.  یمورد
 ساله 12-18 نوجوانان شیگرا در مؤثر یخانوادگ عوامل یبررس(. 1394. )ا راد،یزمان و.، ش جلودار، ایمالن.، س فرزانه،
 .73-98 ،(18)6. جوانان یشناختمطالعات جامعه ۀ. فصلنامگرگان شهرستان تیترب و اصالح کانون در یبزهکار به

بر مشکالت  دیدختر با تأک انیدانشجو انیدر م یخوابگاه یزندگ ۀتجرب ی(. بررس1398ح.، و مقصودزاده، ف. ) ،یقدرت
 .60-83 ،(2)11. رانیا یآموزش عال یپژوهش-یعلم ۀفصلنامها. آن

شنام، ا. ) ،یقمر س1390م.، و خو صل خانواده عملکرد ۀرابط ی(. برر شجو نیب در یزندگ تیفیک و یا صلنام .انیدان  ۀف
 .343-354 ،(3)7. یپژوهخانواده

و  یکنفرانس مل نیدومو کنترل خانواده.  ینوجوانان: گرم یساااطح رفتار جنسااا ینیبشی(. پ1394م. ) ،یدریح دلیقو
 را،یو تختیپا پردازدهیا رانیمد ۀخردادماه، مؤسس 21. یانسان علوم در نینو یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب نیاول

 .رانیا تهران،
 زانیم کاهش بر بوون یۀنظر یبر مبنا شتنیخو کیآموزش تفک ی(. اثربخش1391آ. ) ،یس.، و کالنتر هرمز ان،یکاظم

سروان در نو یهاافتهی. طالق یهاخانواده یرستانیدب آموزاندانش نفساعتمادبه شیافزا و اضطراب  (،22)7 .یشنا
72-63. 

. جوانان و ورزش یراهبرد مطالعات ۀفصاالنامتعارضااات خانواده و دانشااگاه.  ۀ(. دانشااجو در پهن1392ک. ) ،یکامران
12(20)، 152-125. 

 یتیترب -یفرهنگ ۀفصلنامدختران.  یستیزتک یفرهنگ -یاجتماع یهانهی(. زم1391ش. ) نژاد،یم.، و پاپ ،یقه یکرم
 .77-109 ،(21)7. خانواده و زنان
شاورز صفار ک شار، ح.،  س فرد،یاف و  یروابط خانوادگ تیفیو آزمون مدل ک ی(. طراح1397ز. ) ،یم.، و هدهد ،ینیر.، ح

 .81-95 ،(166)28. مازندران یپزشک علوم دانشگاه ۀمجلانسجام خانواده.  یابا نقش واسطه یاضطراب اجتماع
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 یاضااطراب و افسااردگ زانیارتباطات خانواده با م یابعاد الگوها ٔ  رابطه ی(. بررساا1386م. ) ان،یفیم.، و لط ا،ینکورش
 .588-600 ،(10)3. یپژوهخانوادهفرزندان. 

همسر  تیحما ،ییخانواده، تعهد زناشو طیمح نیب ۀ(. رابط1399ف. ) ،ی.، و بهجتی رصالح،یف.، رضاپور م ،یکوهستان
. سااالمت یشااناسااروان یعلم یۀنشاار. یمعادالت ساااختار ۀمطالع کی: یقلب مارانیدر ب یخود مراقبت یو رفتارها

9(35)، 112-87. 
در  یو ساالمت روان یزساازیخودمتما ۀرابط ی(. بررسا1391قوزلوجه، ا. ) یم.، و احمد ،یاشاکذر یس.، دهقان ،یانیک

 .1-9 ،(11) 43. یشناختروان علوم ۀفصلنام. انیدانشجو
و اضااطراب آمار  یشااناختروان یاساااساا یازهاین نیب ۀرابط ی(. بررساا1396ث. ) ،ینیچگ رمردوندیم.، و پ گلسااتانه،

 .1-22 ،(1)9. یریادگی و آموزش مطالعات ۀمجل. یشناسروان ۀرشت انیدانشجو
 .رسا: تهران. روزبختیف مهرداد ۀترجم. یدرمان(. خانواده1394. )آ گولدنبرگ، و.، ه گولدنبرگ،

و  یبوم انیدانشجو نیو اضطراب ب یافسردگ زانیم ۀسیو مقا ی(. بررس1394ا. ) ،یف.، و فخر دکار،یع.، اسپ الوند،یگ
 آموزش ۀمرکز مطالعات و توسع ۀفصلناماهواز.  شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشکدندان ۀدانشکد یربومیغ

 .185-190 ،(2)6 .یپزشک علوم
سلطان ،یمحرر ص فر،یف.،  سالم ،یع.، خال س1391ن. ) ،یح.، و ا سازنده به مادران  تیترب ۀآموزش برنام ریتأث ی(. برر

 .116-123 ،(2)55. مشهد یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده ۀمجلدر بهبود روابط با فرزندان نوجوان. 
معلمان مدارس  یفرزندپرور یهابا سبک یاضطراب و سرسخت نیب ۀرابط ی(. بررس1395م. ) ،ییس.، و آهو ،یمحسن

 .39-47 ،(3)1. یرفتار علوم در نینو یهاشرفتیپ ۀمجلشهر زاهدان.  ۀمتوسط
ضا ،یمحمدخان س ۀ(. رابط1395ح. ) ،ییجمالو ییش.، و ر صرف   یو اجتماع یخانوادگ ،یبا عوامل فرد انیو قل گاریم

 .262-280 ،(2)23. سبزوار یپزشک علوم دانشگاه ۀمجلنوجوانان. 
. زنان پژوهشدر تهران.  کردهلی(. زنان مهاجر تحصاا1388م. ) ،ینصاارآباد، ح.، و کارگر شااورک یح.، رازق ان،یمحمود
7(4)، 70-51. 

 ۀفصلنام. زدیمؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر  یخانوادگ-یعوامل اجتماع ی(. بررس1393ا.، و فالح، م. ) ا،یمسعودن
 .41-61 ،(1)5 زن و جامعه. یپژوهش-یعلم

 علوم ۀنامپژوهشفرزندان در خانواده.  ییفردگرا زانیم ی(. بررساا1389ح. ) ،یخسااروشاااه یس.، و صاابور دفر،یمع
 .94-110 ،(4)4. یاجتماع

 ۀدر رابط یآورتاب یانجی(. نقش م1399ب ) ،یج.، و تاجر ،یف.، خلعتبر ،یر.، مسچ ،یسرارود-انیح.، باقر ،یموسو
سالمت و ک نیب ص یزندگ تیفیسواد  صا ستان.  مارانیدر ب یاخت سرطان پ شرمبتال به  سروان یعلم یۀن  یشنا

 .79-94 ،(33)9. سالمت
با اساااترس، اضاااطراب و  یآورخود و تاب یافتگیزیعملکرد خانواده، تما ۀ(. رابط1392م. ) ،یخانیخ.، و عل ،یمؤمن

 .298-320 ،(2)3. خانواده یدرمانمشاوره و روان ۀفصلنامدر زنان متأهل شهر کرمانشاه.  یافسردگ
سته سو ،فروار سانی(. درک پد1393ف. ) ،یآبادتازه یا.، و مو شنا شجو یخوابگاه یزندگ در یاجتماع کنش ۀدار  انیدان

 .9-39 ،(1)3. یو آموزشگاه یمطالعات آموزش یپژوهش-یعلم ۀ. فصلنامانیفرهنگ دانشگاه دختر
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