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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
هدف :شاخصهای سالمت خانواده نماگری برای تعیین وضعیت خانواده بوده و نشاندهنده
اثربخشی اقدامات و برنامههای ارتقاء سالمت خانواده میباشد .بنابراین ،تعیین شاخصهای
سالمت خانواده یک ضرورت است ،تا بر اساس سیاستگزاریها ،اولویتبندیها و برنامه-
ریزیهای استحکام بخشی نهاد مقدس خانواده یکپارچه شود.
روش :تعیین شاخصهای سالمت خانواده به روش تحلیلی انجام شد که ترکیبی از روش
مرور نظام مند ،تحلیل محتوا ،مرور ادبیات و گروه متمرکزی از نخبگان حوزه خانواده بود.
برای این کار دو گروه از منابع مورد استفاده قرار گرفت .یک گروه از منابع کتب و مقاالت
چاپ شده در زمینه خانواده بود که در آن یافتهها و دیدگاههای مربوط به خانواده مورد
بررسی قرار گرفت .بخشی از آن منابع اسالمی بود .گروهی دیگر ،متخصصان حوزه خانواده
و از جمله اعضای اندیشکده خانواد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بود .برای تجزیه و
تحلیل اطالعات از مدل ارائه شده برای تحلیل محتوا استفاده شد
یافتهها :در این مجموعه ابتدا مبانی و مفاهیم شاخصهای خانواده مبتنی بر الگوی
اسالمی ایرانی و سپس مستندات مورد استفاده آورده شد که شاخص های سالمت خانواده
برآن مب تنی شده است و شامل منابع اسالمی ،اسناد باالدستی و منابع علمی و پژوهشی
است .سپس شاخصهای خانواده در الگوی اسالمی ایرانی در چارچوب زیر ارایه شد :تعریف
خانواده ،شاخصهای سالمت خانواده ،تعیینکنندههای سالمت خانواده ،کارکردهای سالمت
خانواده ،نقش و جایگاه سالمت خانواده در پیشرفت و تمدن اسالمی و جمعبندی و نتیجه-
گیری.
نتیجهگیری :در راستای تعیین شاخصهای سالمت خانواده اقداماتی از قبیل :تصویب،
گفتمان سازی ،نظریهپردازی ،رصد ،سنجش و پایش ،ایجاد پایگاه دادهها ،تجزیه و تحلیل
درونی و محیطی و تعیین بار مشکالت و مسایل خانواده الزم است.
واژگان کلیدی :شاخص ،خانواده ،الگوی اسالمی ایرانی ،ازدواج.
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