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اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه    هـا بـا     داده و كمـي و پيمـايش بـوده    تحقيق،خانواده هستند. روش 
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  مقدمه
هاى متعدد فرهنگى، اجتماعى، سياسى و... دچار   در روند گذار از سنت به مدرنيسم، عرصه

كنشـگران،  شود، مقوله خانواده در اين ميان، بـه عنـوان حـوزه روابـط خصوصـى        تحول مى
 .و تضادهاى عميق ارزشى، هنجارى، عرفى و اخالقى مواجه شده اسـت ها  همواره با چالش

مستقيم با فـرد  به طور تر در تعامل است و از سوي ديگر  خانواده از يك سو با جامعه بزرگ
نظران آن را از اركان اساسي  به حدي است كه برخي از صاحب در ارتباط است. اهميت آن

سـالم   سـالم را در گـرو دسـتيابي بـه خـانواده      آورنـد و تحقـق جامعـه     ساب مـي جامعه به ح
). سـاختار خـانواده بـه مـرور زمـان بـا شـرايط        126: 1389، زاده هنرمنـد  پندارند (مهرابي مي

شـاياني بـر    تـأثير بنـابراين تغييـرات اجتمـاعي     ،شـود   اجتماعي و فيزيكي جامعه سازگار مـي 
هـا بـا مسـائل      هـاي اخيـر خـانواده     ساختار خانواده و جايگاه اعضاي آن داشته است. در دهه

خانواده ايراني نيز  .اند كه اثر سوئي بر كاركرد مطلوب آنها داشته است  متعددي مواجه شده
مـه  ات خـود را در ه تـأثير اين تغييرات بنيادين  در معرض اين نوع تغييرات قرارگرفته است،

عـاطفي  روابـط  هاي ممكن نظير نحوه ارتباطات اعضاي خانواده بـا يكـديگر، اهميـت      زمينه
اعضاي خانواده براي هم، معني و مفهوم مقوله خـانواده، عملكـرد اقتصـادي خـانواده و نيـز      

شناسان، كاركردهاي مهـم خـانواده را تنظـيم     هاي جنسي بر جاي گذاشته است. جامعه  نقش
مثل، حمايت و مراقبت، ايجاد آرامش رواني، ارضاي نيازهـاي عـاطفي،    رفتار جنسي، توليد

هـاي    دانند، تحوالت خـانواده در دهـه    پذيري و كنترل و نظارت و پرورش معنوي مي جامعه
اند. فـرض نظـري تحقيـق آن      اخير تمام كاركردهاي ياد شده را در معرض آسيب قرار داده

هاي خـود    ، خانواده سنتي ايراني برخي كاركردشرايط اجتماعي جامعه تأثيراست كه تحت 
هاي آن تغيير كـرده و تعـادل سـاختاري آنهـا بـا چـالش         را از دست داده و يا اينكه كاركرد

شـود كـه در ايجـاد و تثبيـت       اين وضعيت بـه خـانواده هـايي اطـالق مـي      .مواجه شده است
انـد،   گي شكست خـورده باورهاي فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي در محيط خانواد ها، ارزش

ريختـه و آشـفته نشـان     هم هاي به  ساماني را در قالب خانواده خانواده كژكاركرد حالتي از بي
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خشـونت و   ،دهد كه درآن بي توجهي به يكديگر، برخورد و درگيري، رفتار ناشايسـت   مي
  بدرفتاري رواج دارد.

جمعيـت كـه بـه تبـع      نفـر  30242پاوه شهري است در مناطق مرزي استان كرمانشاه، با 
بـه نسـبت    هاي اخير داشته، اين شهر نيز  تغييراتي كه خانواده در سطح جهان و ايران در سال

پذير بوده است. براسـاس آمـار و شـواهد موجـود،      كوچك بودن و جمعيت كم بسيار تغيير
 درصـد  14/20، به 1390درصد بوده كه اين ميزان در سال  2/18، 1389آمار طالق در سال 

درصد رسيده است، ايـن رقـم    61/25درصد به 5، با افزايش بيش از 1392يده و در سال رس
پاوه، شهر كوچكي است و اغلب افراد همديگر را شناخته يا حداقل كسب  با توجه به اينكه

همچنـين   1.رسـد   نظـر مـي  ه بااليي بـ  نسبت ،هاي بزرگ است  تر از شهر شناخت در آن آسان
مشخص شده كه ميـزان   ،خشونت خانگي زنان انجام شده است براساس تحقيقي كه درباره

 توجـه بـه   ،از طـرف ديگـر   .)1393 (ميرزايـي، است خشونت خانگي زنان در اين شهر زياد 
آمار اعتياد است كه در چند سال اخير به شدت افزايش داشـته اسـت. آمـار اعتيـاد در سـال      

درصد رسيده و اين رقم در  15به  1391درصد، سال  10 ،1390درصد، در سال  10، 1389
اين درصدها براي شهري ماننـد پـاوه كـه تـا ده سـال       .درصد رسيده است 20به  1392سال 

بوده است. اين موارد اي  كننده شد، رقم باال و نگران  اخير به ندرت در آن اعتياد مشاهده مي
كـه ميـزان   رسـد    بـه نظـر مـي    ،از تبعات كژكاركردي خانواده هستند كـه بـا توجـه بـه آنهـا     

در رويكرد كاركردگرايي، هنگامي  كژكاركردي خانواده در اين شهر رو به افزايش است.
شـود.   مي 2كه در كاركردهاي خانواده اختالل ايجاد شود، نظام خانواده دچار كژكاركردي

آيد كه ميزان كژكـاركردي در شـهر    پيش مي پرسشاين  ،با توجه به توضيحات گفته شده
  .شوند  چه عللي باعث بروز آن ميپاوه چقدر است و 

  پژوهش پيشينه. 1
تـاكنون   ،تا آنجا كه نويسنده اطـالع دارد  ،له كژكاركردي خانوادهئبا وجود اهميت زياد مس

 صورت نگرفته است. با وجـود  تحقيق جامعي در مورد عوامل مؤثر بركژكاركردي خانواده
  شوند:  معرفي مي مهادابرخي مطالعات تاحدودي مرتبط با اين موضوع در  اين،

                                                                                                                                            
1. http://www.sabteahval-ksh.ir/fa/Default.aspx?tabid=190&language=fa-IR 
2. Dysfunctional family 
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  داخلي هاي پژوهش. 1-1

 در كودكـان  فـرار  با خانوادگي عوامل رابطه« عنوان با خود تحقيق در )1389( سبزي نژاد -
 و تربيـت  در مهمـي  نقـش  اجتمـاعي  نهـاد  يك عنوان به خانواده كه كند  مي بيان »آباد خرم

 جامعـه  در مثبتي كاركرد مطلوب، نحو به خود وظايف ايفاي با خانواده .دارد افراد آموزش
 نشـانه  اجتماعي مختلف هاي  آسيب بروز شود.  مي اجتماعي سالمت و ثبات به منجر و داشته

 فـراري  كودكـان  ،تحقيـق  اين آماري جامعه است. خانواده ساختار در كاركردي اختالالت
 و اصـالح  بهزيسـتي،كودكان  بـه  وابسـته  مراكـز  در سـاكن  پسر و دختر از اعم ،سال 18 زير

 آبـاد  خـرم  شـهر  سـاكن  سـال  18 زيـر  غيرفراري كودكان و آباد خرم مركزي زندان تربيت،
 گسـيختگي  ازهـم  و منـزل  از فـرار  پديده بين كه است رسيده نتيجه اين به نژادسبزي ند.هست

 و والـدين  زنـدان  سـابقه  خـانوادگي،  تعارض والدين، نظارت خانگي، خشونت خانوادگي،
   دارد. وجود معناداري رابطه والدين اعتياد

 بـا  دينـداري  بـين  رابطـه « بـا عنـوان   خود تحقيق در هم )1388( ديگران و پور عبداهللا -
 بـين  از كـه  انـد   رسيده نتيجه اين به ،»تبريز آزاد دانشگاه دانشجويان بين در خانواده كاركرد

 كـاركرد  ابعـاد  همـه  بـا  هـا   تصـميم  و هـا   انتخاب در دين دادن دخالت ،ديني نگرشي بعد سه
 و واجبـات  بـه  عمـل هـاي   مؤلفـه  امـا  داشـت،  معنـاداري  همبسـتگي  ارتبـاط،  جـز  به خانواده

 اسـت.  داده نشـان  معنادار رابطه خانواده كاركرد از بعد يك و دو با تنها ترتيب به مستحبات
 و هـا   انتخـاب  در ديـن  دادن دخالت كه شده است   داده نشان چندگانه رگرسيوني تحليل در

 دهـي   پاسـخ  مسـئله،  حـل  هـا،  نقـش  ،كلي كاركردهاي  مؤلفه معناداري صورت به ها  تصميم
 كـرده  بينـي  پـيش  را دانشـجويان  در خـانواده  كاركرد مقياس كل و عاطفي آميزش عاطفي،
  است. داشته سهم مسئله حل بيني پيش در فقط مستحبات به عمل كه حالي در ،است

 كژكـاركردي ( تطبيقـي  كيفـي  مطالعـه  يـك  در )1391( همكاران و زرندي نصيري -
 شهر جوانان اعتياد عدم و اعتياد بررسي به )زنجان شهر جوانان اعتياد در آن نقش و خانواده
 مـورد  خـانواده  بـا  ارتبـاط  در مخـدر  مواد به اعتياد معضل مطالعه اين . درپردازند  مي زنجان
 ،سـال  19-30 نامعتـاد  تمـامي  شـامل  پـژوهش  ايـن  آمـاري  جامعه است. گرفته قرار مطالعه
 و دسترسـي  براسـاس  سـال،  19-30 غيرمعتـاد  افـراد  همچنين زنجان استان هاي  كمپ داخل

 مصـرف  بـين  كـه  داد نشان نتايج كلي طور به اند. گرفته قرار مصاحبه مورد محقق معيارهاي
 اعتيـاد  عـدم  و اعتيـاد  و اجتمـاعي  سـازماني  بـي  اجتماعي، يادگيري خانواده، در مخدر مواد
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 دارد. وجود رابطه زنجان شهر جوانان

 توسـط  كـه  اسـت اي  مطالعـه  عنـوان  »مدرنيسـم  و سنت تقابل و خانواده تهديدهاي« -
 شيوه از استفاده با تحقيق اين در است. شده انجام )1392( سرا كريم پوررضا و احمدي علي

 هـاي  خصـلت  و مدرنيسـم  و شدن جهاني ديده نظري تبيين به  اي، كتابخانه و اسنادي مطالعه
 تـأثير  و طرف يك از مدرنيسم و سنت تقابل واكاوي به كند، مي توليد كه ارزشي اجتماعي

 رفتـاري  الگوهـاي  و ارزشـي  نظـام  در آن امنيـت  و خـانواده  نهاد بر تقابالت و تحوالت اين
 براسـاس  كـه  اسـت  تهران شهر 16 مناطقهاي  هخانواد مطالعه، مورد جامعه .پردازد مي نوين
 انـد.  گرفتـه  قـرار  گيـري  نمونـه  مورد احتمالي واي  خوشه صورت به موجود هاي بندي بلوك
 منطقـه  آن جمعيـت  تناسب به منطقه هر در و خانواده 600كلي طور به موردنظر نمونه تعداد
 مسـائل  سـر  بـر  اخـتالف  يعني مورد، يك بررسي مورد تهديد يا خطر 30 بين از. است بوده

 دسته دو در طالق يعني مورد، يك و نگرفته قرار تهديد نوع چهار از يك هيچ در اعتقادي
ــدها از ــدهاي يعنــي تهدي ــاطي تهدي ــدهاي و زناشــويي -ارتب ــرار آســيبي -اجتمــاعي تهدي  ق

 نظـر  از ،كنـد  مـي  تهديـد  را بررسـي  مـورد هـاي   ه خـانواد  كـه  خطراتـي  ترين مهم اند. گرفته
 غيرقابـل  افزايش اقتصادي خطر ترين مهم زناشويي، زندگي از نارضايتي زناشويي، -ارتباطي
 اعضـاي  بـه  مربـوط  امـور  در نظمـي  بي مديريتي خطرات ترين مهم ماهانه، هاي هزينه تحمل
  .ندهست فرزندان توسط هنجارها رعايت عدم آسيبي اجتماعي خطرات ترين مهم و خانواده
 مبـدأ  خانواده ناكارآمدي بين (رابطه خود بررسي در )1392( همكارانش و خسروي -

 دادند نشان تهران شهر در دانشگاهي) تحصيالت كننده تعديل نقش :زنان متقابل وابستگي و
 اگرچـه  .اسـت  زنـان  ساير از تر پايين دانشگاهي، تحصيالت داراي زنان متقابل وابستگي كه

 ناكارآمـدي  تنهـا  ،بـود  همبسته متقابل وابستگي با مبدأ خانواده هاي ناكارآمدي انواع تمامي
 تحصـيالت  همچنـين  .داشـت  متقابـل  -وابسـتگي  بـا  تـري  قـوي  رابطـه  ارتباطـات،  و هـا  نقش

 همبستگي و كرد تعديل را متقابل وابستگي و مبدأ خانواده ناكارآمدي بين رابطه دانشگاهي
 تحصــيالت بــدون زنــان بــين در فقــط متقابــل وابســتگي و مبــدأ خــانواده ناكارآمــدي بــين

 بـا  تواند مي دانشگاهي تحصيالت كه اند كرده گيري نتيجه چنين اهآن بود. معنادار دانشگاهي
 زنـان  بـه  شـناختي،  روان توانمنـدي  و خودارزشمندي نفس، به اعتماد هويت، احساس تأمين
   .نكنند منتقل بزرگسالي به خود با را مبدأ خانواده هاي ناگواري تا كند كمك
 سـازگاري  ميزان پيرامون شده انجام تحقيقات فراتحليل در )1389( عابدي و مرادي -
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 خـانوادگي  سـازگاري  بـر  جنسـيت تأثير  بررسي به ،ايثارگر و شاهدهاي  خانواده خانوادگي
 خـانوادگي  سـازگاري  ميـزان  بـه  مربـوط  اثـر  انـدازه  كـه  دهـد  مـي  نشـان  نتـايج  اند. پرداخته
 بـر  جنسـيت تـأثير   بـه  مربـوط  اثـر  انـدازه  همچنين .بود متوسط ايثارگر و شاهدهاي  خانواده

 شاهدهاي  خانواده خانوادگي سازگاري با متوسط از تر پايين سطح در خانوادگي سازگاري
ــارگر و ــاط ايث ــن داشــت. ارتب ــ اي ــراي الگــويي نامحقق ــزايش ب ــازگاري اف ــانوادگي س  خ

 عمـومي،  عوامـل  مـورد  در مداخالتي شامل كه اند دهارائه كر ،ايثارگر و شاهدهاي  خانواده
  شود. مي فرزندپروري به مربوط عوامل و زناشويي زندگي به مربوط عوامل
 »تهـران  شـهر  متأهل زنان در مدرن و تيسن هاي ازدواج در خانواده كاركرد همقايس« -
 دراي  مقايسـه  – علـي  روش بـا  )1391( همكارانش و سيار توسط كه استاي  مطالعه عنوان
 كه است تهران شهر متأهل زنان ،پژوهش اين در آماري جامعة است. شده انجام تهران شهر
 غـرب  و شـرق  متأهـل  زنـان  از نفـر  348 تصـادفي،  اي خوشه گيري نمونه روش از استفاده با

 انـد.  شـده  انتخـاب  تصـادفي  طـور  بـه  منـاطق  ايـن  در موجـود  هاي پارك به مراجعه با تهران
 و شـده  داده قرار آنها اختيار در مستر مك مدل براساس خانواده كاركرد سنجش پرسشنامة

 نشـان  نتـايج  .اسـت  شـده  اسـتفاده  دو خـي  و تـي  آزمـون  از اطالعـات  تحليل و تجزيه براي
 مسـئله  حـل  توانـايي  لحـاظ  بـه  مـدرن  ازدواج با زنان و تيسن ازدواج با زنان بين كه دهد مي

 لحـاظ  بـه  مـدرن  ازدواج بـا  زنـان  و تيسن ازدواج با زنان بين .ندارد وجود معناداري تفاوت
 رفتـار  كنتـرل  و عاطفي آميختگي عاطفي، دهي پاسخ نقش، ايفاي ارتباط، برقراري توانايي
  .دارد وجود معناداري تفاوت
 سـازگاري  بـا  زنـدگي  هاي مهارت بين ارتباط بررسي به )1389( هنرمند زاده مهرابي -

 مـدت  طول كنترل با سوادآموزي، نهضت آموزش حتت ساله 20-40 هلأمت زنان زناشويي
 روش بـه  زنـان،  ايـن  از نفـر  50 بـر  مشـتمل  اي نمونه است. داده انجام 1386در سال  ازدواج
 شـدند.  گمـارده  كنتـرل  و آزمـايش  گـروه  در و شده انتخاب اي خوشه تصادفي گيري نمونه
 نتـايج  شـد.  اسـتفاده  واالس - الك زناشويي سازگاري پرسشنامه از ها داده گردآوري براي

 كنتـرل  بـا  و كنتـرل  بـدون  زنـدگي،  هاي مهارت آموزش داد، نشان ها داده تحليل از حاصل
 آزمـايش  گـروه  هلأمت زنان زناشويي سازگاري افزايش باعث تواند مي ازدواج، مدت طول
 كارآمـد  هـاي  شـيوه  از اسـتفاده  با زندگي هاي مهارت آموزش در شود. كنترل با مقايسه در

 زوجـين  بـين  رابطه كيفيت مؤثر، غيركالمي هاي پاسخ هئارا كردن، صحبت فرادادن، گوش
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 هنگـام  در مؤثر، راهكارهاي هئارا باعث لهئمس حل مهارت فراگيري همچنين، .يابد مي ارتقا
 زناشــويي زنــدگي از آنهــا خشــنودي و رضــايت ميــزان افــزايش نتيجــه در و مشــكل وقــوع
  .شود مي

  خارجي هاي پژوهش. 2-1

 و هـرج  كه كنند  مي بيان »ناكارآمدهاي  خانواده بازمانده« تحقيق در )2011(اسپير و بارون -
 توانـد  مـي  كـه  اسـت  ناكارآمـد  هاي  خانواده هاي  ويژگي از بودن بيني پيش قابل غير و مرج

   كند. مشكل دچار را خانواده سالم رشد و هدرك ايجاد اعتمادي بي احساس
 كننـد  مـي  آغـاز  مقدمـه  اين با خود تحقيق در )2009( ويكتوريا و فاستر آدامز، مك -

 از قبـل  و كننـد   مي شناسايي را زا مشكل آموزان دانش حالت بهترين در مدرسه مشاوران كه
 كه رسند  مي نتيجه اين به آنها كنند.  مي مداخله ،شوند مرتكب آميز خشونت عمل يك اينكه

 ديــدگاه از ،دارد وجــود كودكــان خشــونت آن در كــه ناكارآمــديهــاي  خــانواده ســاختار
 عـاملي  كه باشد داشته وجود مراتب سلسله خانواده در كه آيد  مي وجوده ب زماني ساختاري
 زا اسـترس  عوامـل  بـا  توانـد   نمـي  سيستم اين در افراد كه كند ايجاد فرد عمل براي زا استرس
 آنها راهنمايي و خود خانواده حمايت بر بايد كه كودكاني براي اختالل اين كه كنند مقابله
 را خانواده ناكارآمدي داليل نويسنده .است مضر كنند تأكيد سالم رشد و ماندن زنده براي
 و كـار  از ناشـي  خسـتگي  زناشويي، اختالف جواني، رواني،هاي  بيماري مواد، مصرف ءسو

 در پرخاشـگري  باعـث  ناكارآمـدي  ايـن  اين، بر عالوه داند.  مي فرزندپروري مهارت فقدان
  شود.  مي كودكان

 خـانواده  هـاي   سيستم نظريه از كلي نماي يك ارائه به خود، مقاله در )2001( ركوب -
 و تجزيـه  پرداخـت.  ناكارآمـد هـاي   خـانواده  بررسي به كودكان، نقش بر خاص تمركز با و

 و آمـوزش  در جديـد  مسـيرهاي  براي مفاهيم ارائه و ناكارآمد هاي  خانواده درباره او تحليل
 انسـاني،  عوامل از زيادي تعداد كه است اين از حاكي مقاله نتايج بود. معلمان براي پرورش
 آنهـا  اجتمـاعي  روابط و مدرسه در كودكان هاي  تنش به فردي و تاريخي سياسي، فرهنگي،

  است. بوده مؤثر
 و فرهنگـي  گيـري  جهـت  خـانواده،  كـاركرد  بين ارتباط بررسي در )2011( 1اورانگا -

                                                                                                                                            
1. Rangatahi Oranga 
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 289 توسط شده گزارش اطالعات آوري جمع به نيوزيلند بزرگسال افراد ميان در افسردگي
 اركرديكـ كژ كـه  داد نشـان  نتـايج  پرداخـت.  نيوزيلنـد  در مدرسه دو بزرگسال افراد از نفر

 ميـان  در ارتبـاط  ايـن  امـا  دارد. مدرسـه  دو هـر  در افسردگي نمرات با مثبتي ارتباط خانواده
 بـر  كننـده  تعـدل  اثـري  گرايي جمع كه دادند نشان نتايج همچنين بود. زنان از تر قوي مردان
 كـاركرد  كـه  دهـد  مـي  نشـان  شـواهد  همچنين دارد. افسردگي و خانواده اركردك بين رابطه

   كند. مي تبيين را افسردگي واريانس از درصد 20خانواده
 برخـي  و خـانواده  كژكاركردي بين ارتباط بررسي در )2014( همكارانش و 1سوارز -
 كــه انــد كــرده گــزارش كلمبيــا در شــهر ســه مــوزانآ دانــش ميــان در آن بــا مــرتبط عوامــل

 كـه  معنـا  بـدين  كلمبياسـت.  در آموزشـي  بخـش  در مهـم اي  لهئمسـ  خـانواده  كـاركردي ژك
 عملكـرد  بـر  شـرايط  اين و شوند مي مواجه خانواده در آفرين استرس شرايط با آموزان دانش
 روانـي  بهداشـت  عوامـل  برخـي  تعيـين  بـه  مقالهاين  گذارد. ميتأثير  مدرسه در آنها ضعيف
 مقطعياي  مطالعه پردازد. مي 2010 سال در آموزان دانش در خانواده كژكاركردي با مرتبط

 مـورد  نمونـه  عنـوان  بـه  سـاله  19 تـا  11 سن در واقع دبيرستاني آموزان دانش از نفر 1411 با
 و پذيري آسيب افسردگي، روانگردان، مواد از استفاده خودكشي، احتمال شد. انجام بررسي
 لجسـتيك  رگرسـيون  مـدل  يـك  از اسـتفاده  بـا  گرفتند. قرار بررسي مورد خانواده كاركرد
 ،كنند تبيين را خانواده كژكاركردي توانند مي وجه بهترين به كه متغيرهايي كه شد مشخص
 در پـذيري  آسـيب  و خودكشـي  سمت به گيري جهت ريسك افسردگي، حضور از: عبارتند
 بـا  ارتبـاط  له،ئمس حل در بزرگساالن مشاركت خانوادگي، روزمره امور خانوادگي، انسجام
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  بررسـي  نتيجـه  بزرگسـاالن.  حمايـت  و شـادماني  احسـاس  مادر، و پدر

 بـر  افسـردگي  و خودكشـي  سـمت  بـه  گيـري  جهت احتمال حضور خانوادگي،هاي  بدبختي
 گذارد. ميتأثير  آموزان دانش تحصيلي مناسب عملكرد

 را خـانواده  اركرديكـ كژ با مرتبط عوامل خود پژوهش در همكارانش و 2ورا ايوانيا -
 هـدف  دادنـد.  قـرار  بررسي مورد 3شوند نمي نگهداري سساتؤم در كه مسني افراد ميان در
 ايالـت  در خانواده اركرديككژ با ارتباط در آنها شيوع ميزان و عوامل تحليل ،پژوهش اين
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 مسني افراد مورد در و بوده تحليلي و مقطعي ،مذكور مطالعه است. بوده برزيل در 1گوئياس
 مـورد  كـه  مسـني  فـرد  149 از بودنـد.  كرده گزارش را خانواده كژكاركردي كه شده اجرا

 نفـري،  چنـد  خانـه  داراي هـل، أمت سـال،  69 تـا  60 بـين  زن، آنها اغلب ،گرفتند قرار پرسش
ــوده محنــت و رنــج داراي امــا ،طبيعــي ســالمت داراي ــابي انــد. ب  عملكــردي ظرفيــت ارزي
 زمـان  و گـو و گفـت  خـانواده، هـاي   پويـايي  در بـود.  مراقبـت  بـه  نسبي وابستگي دهنده نشان

 در نسـبي  رضـايتي  اگرچه اند، شده گزارش زا مشكلهاي  جنبه بيشترين خانواده، با مشترك
 ميـزان  بـا  خـانواده  كژكـاركردي  كـه  داد نشـان  پواسـوني  تحليل شد. مي ديده ها جنبه اغلب

   دارد. مثبتي ارتباط ها شكست
ــته- ــاران پريوس ــي در )2015( 2و همك ــود بررس ــا خ ــوان ب ــط« عن ــانوادگي رواب  و خ

 بـه  »بزرگسـاالن  فردگرايانـه  وگرايانـه   جمـع  هاي ارزش براي مسيري والديني: عملكردهاي
 عنـوان  بـه  آنهـا تأثير  و خانوادگي روابط و والديني عملكرد از بزرگساالن ادراكات بررسي

 كننـده  تعيـين هاي  سازوكار و فردگرايانه وگرايانه  جمع هاي ارزش كسب در مهم متغيرهايي
 آيا كه پرداختند الؤس اين بررسي به بزرگساالن از نفري 515اي  نمونه با آنها پرداختند. آن

 وگرايانـه   جمـع  هـاي  ارزش كننـده  بينـي  پـيش  تواند مي والديني عملكرد كيفيت از ادراكات
 خـانوادگي  روابـط  ادراكـي  كيفيـت  كه بود اين آنها فرض باشد. بزرگسال افراد فردگرايانه

 فردگرايانـه)  نه (وگرايانه  جمع هاي ارزش و والديني عملكردهاي كيفيت بين ارتباط واسطه
 عملكردهـاي  كيفيـت  از ادراك :داد نشـان  ساختاري معادالت سازي مدل نتايج بود. خواهد
 اثـر  امـا  ،اسـت گرايانه  جمع هاي ارزش هم و فردگرايانه هاي ارزش كننده ببيني پيش والديني
   داشت. وجودگرايانه  جمع هاي ارزش مورد در فقط خانوادگي روابطاي  واسطه

  نظري مباني. 2
 بـه  تـوان   مـي  را بـرآن  مـؤثر  عوامل و خانواده كژكاركردي به مربوط نظريات بخش اين در

 سـاختار  به مربوط نظريات ،خانواده كژكاركردي به مربوط نظريات كرد: تقسيم بخش چند
 فردگرايي. به مربوط نظريات و پذيري جامعه نوع به مربوط نظريات خانواده،
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  خانواده كژكاركردي به مربوط نظريات .1-2

  كونيگ رنه نظريه .1-1-2

 قرار نظر مد را خانواده هاي  كاركرد كاهش مسئله ،خانواده تغييرات از بحث در كونيگ رنه
 كاركردهـاي  و رفتـه  بين از خانواده دروني ساختار صنعتي، تكامل اثر در او ديد از دهد. مي
 او گـردد.  مي واگذار اقتصادي و اجتماعي دولتي،هاي  نهاد به ثانويه) (كاركردهاي آن مهم

 اقتصـادي،  كـاركرد  مانند خانواده (ثانويه) كاركردهاي كليه كنوني شرايط در :است معتقد
ــتي، آموزشــي، ــداري بهداش ــالخوردگان از نگه ــي و س ــدن حت ــات گذران ــه فراغــت اوق  ب

 اولين براي خانواده مدرن جوامع در :است معتقد وي است. شده واگذار دولتيهاي  سازمان
 كودكـان  فرهنگـي  - اجتمـاعي  شخصيت رشد يعني خود اوليه كاركرد به كه هشد قادر بار

 در دگرگـوني  اند،  داشته قرار يكديگر كنار در ها  خانواده انواع تاريخ طول تمام در بپردازد.
 گذشــته، دوران در دهــد. مــي رخ جامعــه ســاختار و فرهنــگ بــه توجــه بــا خــانواده شــكل
 امـا  بودنـد.  جامعه براي مفيد كاركرد داراي اقتصادي لحاظ از ويژه ، بهگستردههاي  خانواده

 دادند دست از را خود فرهنگي اهميت تدريج به ها خانواده اين جامعه، در دگرگوني اثر در
 قبـل  دوران در كـه اي  هسـته  هاي  خانواده ديگر طرف از شدند، تبديلاي  هسته خانواده به و

اي  هسته خانواده شكل و شدند زياد تدريج به شدند، مي ديده جامعه پايين اقشار ميان در تنها
 يافتنـد  اهميـت  جامعـه  در فرهنگـي  لحاظ از و هشد جامعه بر حاكم اكثريت شكل به تبديل

 را فراغـت  اوقـات  گـذران  و مدرسـه  پـذيري  جامعـه  كـاركرد  كونيك ).17:1380(اعزازي،
 انتقال همساالن گروه و مدرسه به خانه از پذيري جامعه كه زماني :گويد مي و كند مي مطرح
   شود. مي كژكاركردي دچار خانواده كند، پيدا

  هارت نايد نظريه .2-1-2

 كـه  اسـت  معتقد وي ،اين وجود با ،گيرد مي نظر در خانواده براي كاركرد شش هارت نايد
 كودكـان)  اجتماعي پايگاه (تعيين دارند بيشتري اهميت گسترده خانواده در آنها از تعدادي

 خانوادههاي  ويژگي ،او عقيده به مثل). (توليد شود انجام توان  مي نيز خانواده از خارج در يا
 و كـردن  اجتمـاعي  و يكـديگر  با خانواده جمعي فراغت اوقات گذران كاركرد دواي  هسته
 خانواده در تنها خانوادگي خاص روابط حاكميت سبب به ،دو هر كه است كودكان تربيت
 دگرگـوني  بـا : اسـت  معتقـد  هـارت  ترتيـب  بدين است. پذير امكان شكل بهترين به اي  هسته
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 يـا  شـدند  جابجا و دگرگون خانواده كاركردهاي هم خانوادگي، روابط ساختار هم جامعه،
 شــدن، صــنعتي شــدن، عقاليــي كــه كنــد  مــي حركــت ديــدي چنــين از وي .يافتنــد كــاهش

 در و شده اجتماعي ساختار در تفكيك باعث زندگي هاي  محدوده كليه در ... و دموكراسي
 هـاي   كـاركرد  و وظـايف  مقتـدر)  والدين و (قبيله،كليسا قديمي اجتماعي ساختارهاي نتيجه
 پيشـرفته  يفنـاور  كمـك  به ها  كارخانه دادند. جديد پيدايش حال در ساختارهاي به را خود
 در بيمـه هـاي   سـازمان  حقـوقي،  مسـائل  در هـا  دادگـاه  تربيت، و تعليم در مدارس توليد، در

 فراغـت،  اوقـات  گـذران  در ها انجمن اجرايي، امور در افراد،كارمندان سرپرستي و حفاظت
هـاي   محـدوده  ترتيـب  بـدين  شـدند.  متخصص ... و سياست در سياسيهاي  گروه و احزاب
 اسـت  معتقد هارت شدند. مجزا و تفكيك يكديگر از قبل دوران زندگي يكديگر به وابسته

 يبرا شخصي گيري جهت به ابزاري هاي  گيري جهت از خانواده كاركردهاي دگرگوني كه
 جملـه  از كودكـان  بـه  زياد توجه و شوهر و زن ميان مساعي اشتراك دارد. مزايايي خانواده

 خصوصـي  زنـدگي  در صـميميت  اصـل  بـر  كه است جايي تنها خانواده هنوز مزاياست. اين
 كاكردهـاي اي  هسـته  خـانواده  كـه  شود مي استنباط نظريه اين در ).172همان:( است استوار
 كــاركرد هــارت اســت، كــرده واگــذار ديگــر نهادهــاي بــه را آن و داده دســت از را خــود
 كـه  زمـاني  :گويـد  مـي  و كنـد  مـي  مطـرح  را فراغـت  اوقـات  گذران و مدرسه پذيري جامعه
 ،فردگرايـي  گسـترش  بـا  و كند پيدا انتقال همساالن گروه و مدرسه به خانه از پذيري جامعه
   شود. مي كژكاركردي دچار خانواده

 خانواده ساختار به مربوط نظريات. 2-2

 گود ويليام نظريه. 1-2-2  

 :گويـد  مـي  بـاره  ايـن  در وي كنـد.   مـي  آغـاز  گسـترده  خـانواده  با را خود بحث گود ويليام
 اسـت  قادر چراكه ،شود  مي يافت نشده صنعتي و غيرشهري مناطق در بيشتر گسترده خانواده
 اختصاصـي هـاي   سـازمان  و دولـت  توسط صنعتي مناطق و ها  شهر در كه را خاصي خدمات

 از بسـياري  از كمك براي تواند  مي خانوار عضو كه معني بدين بدارد. عرضه شود،  مي ارائه
 گسـترده  خانواده در پناهان بي و نمعلوال بيماران، سالخوردگان، بطلبد. ياري ديگر اشخاص

 بـار  زيـر  فـرد  هـر  نتيجـه  در ،نيست نفر دو يا يك دوش بر آنها هزينه چراكه ،سربارند كمتر
 از پايـدارتر  رفتـه  هـم  روي گسـترده  خـانواده  گيـرد.   مـي  قـرار  كمتـري  مسئوليت و زحمت
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 اصـلي  واحـد  ولـي  ،رونـد   مـي  و آيند  مي مردم خانواده اين در است. شوهري و زن خانواده
 خـانواده  يـك  در پـدر  يـا  مـادر  مرگ كه حالي در كند،  مي حفظ را خود جمعي مسئوليت

 ادامه در گود شود. مي خانواده پاشيدگي ازهم يا و جدايي باعث شوهري و زن يا واي  هسته
 اسـت  نظامي شوهري و زن خانواده ،وي نظر از پردازد.  مي شوهري و زن خانواده بررسي به
 سـاخت  يـا  شـوهر  و زن پيونـد  روي ديگـري  نظـام  هـر  از بـيش  اجتمـاعي  تأكيد آن در كه

 بـودن  مستقل نيست. مستقل به طور كامل خانوادگي كوچك واحد اين ولي است، خانواده
 اينكه جمله از ،دارد بسياري نتايج خانوادگي واحدهاي ساير از بيش شوهري و زن خانواده
 ندارند، دخالت شوهري و زن خانواده روزانه تصميمات در همخون و سببي اقوام اكثر چون
 داشـته  همكـاري  توقـع  يكـديگر  از تواننـد  نمي يك هيچ شوهري و زن خانواده نه و اقوام نه

 در كنـد.   نمـي  ايجاب رااي  رابطه چنين صنعتي) تر(نظام بزرگ جامعه ،ديگربه سخن  باشند.
 نظـارت  بـراي  كمتـري  امكـان  اي هسـته  خانواده هم و گسترده خويشاوندي شبكه هم نتيجه

 ندارنـد.  رابطـه  ايجـاد  و همبسـتگي  بـه  اجبـاري  هـيچ  چراكـه  ،دارنـد  يكـديگر  بر اجتماعي
 اسـاس  بـر  خـانواده  اين است. مهم نيز خانواده اين در شوهر و زن بين عواطف و احساسات

 تمـاس  و نزديـك  ارتبـاط  در هـم  با كه شده تشكيل معدودي افراد از آمده، وجود به عشق
 را آن اعضـا  رفـتن  كه سنني براساس شوهري و زن خانواده يك در احساس درجه بسيارند.

 در را لطافت خصوصيت اين و شود  مي تأكيد كند،  مي منع آرامش يافتن براي ديگر جايه ب
 انتظار مورد عالقه و عشقاي    خانواده چنين در مرد و زن اگر آورد. مي وجوده ب خانواده اين
 از آنجـايي كـه   بـاالخره  شود.  مي سست خانوادگي زندگي ادامه انگيزه نياورند، دسته ب را
 دهـد،  انجام را اجتماعي رفاه خدمات كه ندارد وجود خويشاوندي وسيع شبكه نظام اين در

ه بـ  ديگـري هاي  سازمان بايد بنابراين شوند.  مي پناه بي نيازمندان و سالخوردگان درماندگان،
 خـانوادگي  شـبكه  و انـد   داده دسـت  از را خـود  مـادر  و پـدر  كه كودكاني از تا آيند وجود

 را صـنعتي  نظـام  احتياجـات  نظـامي  چنين ديگر طرف از كنند. نگهداري ندارد، هم مسئولي
  .كند  مي برآورده خانواده از ديگري شكل هر از بهتر

هـاي   دگرگـوني  ،نظريـه  ايـن  طبق بر كه كند  مي مطرح را همگرايي نظريه گود، ويليام
 هـاي   دگرگـوني  همچنـين  و ساختاري هاي  دگرگوني ناپذير اجتناب نتيجه خويشاوندي نظام

 شـدن،  (صـنعتي  كـالن  سطح در ساختاري هاي  دگرگوني كه زماني در است. ايدئولوژيك
 رخ كـالن  سـطح  در نيـز  ايـدئولوژيكي  هـاي   دگرگـوني  و و...) شدن پرولتاريزه شهرنشيني،
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 كـالن  سـطح  هـاي   دگرگـوني  بـا  را خود بايد اجباربه  نيز خرد سطوح هاي  سازمان دهد،  مي
 خـانواده  شـكل  بـه  خـانوادگي  نظـام  الزامـاً  صـنعتي  مـدرن  جوامـع  در نتيجه در داده، انطباق
 بـراي  گـود  نظريـه  در كـه  يهـاي   متغيـر  از ).17:1380،(اعـزازي  شـد  خواهـد  تبديل اي  هسته

 اشـتغال  هـم،  از والـدين  زياد انتظارات به توان  مي ،بوده استفاده مورد خانواده كژكاركردي
 در ناسـازگاري  ايجـاد  طريـق  از خـود  ايـن  كـه  كـرد  اشـاره  زن شغل از رضايت عدم و زن

  شود. مي خانواده كژكاركردي باعث خانواده

 پارسونز نظريه. 2-2-2

 بـه  گسـترده  از خـانواده  تبـديل  فراينـد  در كودكـان  و مـردان  زنان، نقش ،پارسونز اعتقاد به
 اقتـدار  ،گسـترده  خانواده در كه گفت بايد پدر نقش تغيير در است. شده دگرگون اي  هسته
 توليـد  وسـايل  مالـك  تنهـا  نه مرد بود. توليد در او مديريت همچنين و مالكيت از ناشي پدر
 آنجـا  از اسـت.  بـوده  نيز اعضا وظايف تقسيم و توليد چگونگي در گيرنده تصميم بلكه بود،
 هـر  سـهم  تعيين ،شد  مي افراد تغذيه صرف و بود جنسي شكل به معموالً خانواده درآمد كه
 محـل  جـداي  آن ويژگـي  كـه  كـارگري  خانواده در اما بود. مشكل درآمد از اعضا از يك
 براي پدر كه زماني در .داد دست از را خود اقتدار تدريجه ب پدر بود، زندگي محل از توليد

 پــدر محوريــت بــر ديگــر خــانواده زنــدگي جريــان بــود، خانــه از بيــرون طــوالني ســاعاتي
 دسـت  از هـم  را خـود  فـردي  كارهـاي  روير بـ  اقتدار حتي حالت اين در پدر چرخيد.  نمي
 مـدارس  ايجـاد  ديگـر  طـرف  از .بـود  كارخانـه  برنامـه  از اطاعـت  به مجبور چراكه ،دهد  مي

 بـرد.  بين از را پسر به پدراي  حرفه آموزش بقاياي نوزدهم، قرن اواخر در اجباري و عمومي
 جديـدي  هـاي  ارزش بلكـه  ،گرفتنـد  خـود  اختيار در را اي  حرفه آموزش تنها نه مدارس اين

 نظــام نتيجــه در كردنــد. خــانوادگي هــاي ارزش جــايگزين را مــيهن و ملت،كشــور چــون
 درآمـد  داد مي اجازه خانواده فرزندان به كه مبادله سيستم و پرورش و آموزش اي، كارخانه
 در بردنـد.  بـين  از را پدر اقتدار عينيهاي  زمينه باشند، داشته پدر به وابستگي بدون و مستقل
 بـود  وي آوري نـان  نقـش  از ناشـي  تنهـا  او اقتدار نقش و پدر جديد نقش كارگري خانواده
    .)1370(سگالن،
 را خـود  كاركردهـاي  تمام تقريباً خانواده پيشرفته، صنعتي جوامع در پارسونز اعتقاد به

 خانواده كاركردهاي ساير حال عين در است، شده منزوي خانواده به تبديل و داده دست از
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 و هـا   نهـاد  بـه  نيـز  ... و محـافظتي  خـدماتي،  تربيـت،  و تعلـيم  اقتصـادي،  كاركردهـاي  مانند
 ... و هـا  بيمارسـتان  مـدارس،  كارخانجـات،  هـا،  شـركت  ماننـد  ،اجتمـاعي  ديگر هاي  سازمان
 كند، مي درخواست را كاركردي خانواده وجود ضرورت كه آنجا از اما است. هشد واگذار
 شخصـيت  اسـتحكام  و تعـادل  حفـظ  و كودكان كردن اجتماعي كاركرد اهميت به پارسونز

 رابطـه  و برخـورد  نظر از و اي هسته خانواده ،او نظر مورد خانواده كند. مي تأكيد بزرگساالن
 روابـط  ايـن  اما ،روند مي خود خويشاوندان ديدار به جوان زوج البته است، منزوي اجتماعي

 خويشـاوندان  ديگـر  بـه  جـوان  زوج نيـز  اقتصـادي  لحـاظ  از دارند. تشريفاتي و رسمي جنبه
 مسـتقل  عبـارتي  بـه  و گيـرد  نمـي  قـرار  خويشاوندان پشتيباني و حمايت مورد نيستند، وابسته

 طريق از فقط خانوادگي، تبار به توجه بدون نيز خانواده اين اجتماعي پايگاه است. اقتصادي
 تـداخل  متغيـر  بـه  خـود  نظريـه  در پارسونز ).1380(اعزازي، شود مي تعيين مرد شغلي پايگاه
 مفهـوم  تحليـل  در وي. اسـت  كـرده  اشـاره  زن اشتغال و فردگرايي و شوهر و زنهاي  نقش
 و »مـن « ميـان  رابطـه  در خود :است معتقد و پردازد مي نيز  »مرا« و »من« موضوع دو به ،خود

 از فـرد  كـه  است كنشگر از بخشي ،»من« او، ديدگاه از .آيد  مي پديد جامعه در البته و »مرا«
 و فـرد  آگاهانـه  بخش» مرا« و اوست بيني پيش قابل غير فوري واكنش و است اطالع بي آن

 گيـرد  مـي  قـرار  فـرد  يك قبول مورد كه است ديگران رويكردهاي از يافته سازمان مجموعه
 بيشتر فرد در فردگرايي ميزان باشد، باالتر فرد يك در من چه هر وي نظر از ).1382(ريتزر،
  ابد.ي  مي افزايش خانواده كژكاركردي و شده بيشتر ناسازگاري نتيجه در شده

  خانواده ناسازگاري به مربوط نظريات. 3-2 

 گيدنز فردگرايي نظريه .1-3-2

 روابط شدن يفرامحل .1 :است برخوردار ياساس يژگيو سه از تهيمدرن ،دنزيگ ينظرآنتونه ب
 غلبـه . 2 ،اسـت  شـدن  يجهـان  رونـد  در مكـان  و زمـان  ييجـدا  بر غلبه محصول كه ها انسان
 روابـط  شـتر يب چه هر شدن يرشخصيغ كه نينماد يها نشانه و كارشناسانه ،يانتزاع يها نظام

 بـه  يـا  و يانتقـاد  يخودشناسـ  كـه  تهيمدرن دهنده بازتاب تيفيك .3و  دارد بر در را ياجتماع
 هويـت  يريـ گ شـكل  نيهمچنـ  و خـودنگر  ش،يخودانـد  تيفرد يريگ شكل تر قيدق عبارت
 روابـط  و نظـام  از را آن كـه  اسـت  آن يامدهايپ جمله از خويشتن ساختن محقق و شخصي

 خـود  سـنت،  از تيـ تبع و يرو دنبالـه  يجـا  بـه  مـدرن  فـرد  .سازد يم جدا يسنت و شامدرنيپ
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 يكنشـگر  بـه  شـتر يب چه هر را او كه يامر است، يريگ ميتصم و انتخاب ،يابيارز از ريناگز
 در شيخـو  سرنوشـت  بـر  فـرد  شـدن  حـاكم  با :كند  يم تأكيد دنزيگ  .سازد  يم بدل جانبدار
 بـا  ،آن بـر  عـالوه  .يابنـد  يمـ  كاهش افراد يزندگ در ينيب شيپ قابل يروندها نقش ته،يمدرن
 صـحت  در ديـ ترد موجـب  كـه  رديـ گ يم شكل يديجد قيحقا روزافزون، اطالعات هجوم

 سـازد   يم روبرو حقيقت به نانياطم عدم با را فرد يتحول نيچن .شوند  يم نيشيپ يها  قضاوت
 مسـتقل،  تيـ فرد يريـ گ شكل نيهم ،اين وجود با .است يروان يناامن ينوع ،آن حاصل كه

 مـدرن  انسـان  و تـه يمدرن به كه است يانتقاد يوخودشناس فعال نشيگز امكان و خودمختار
 يمتفـاوت  رشـد  زانيـ م و تنـوع  از امـروز  جهـان  در تـه يمدرن شك يب .بخشد يم ايپو يخصلت

 ).1379 دنز،يــگ( اســت گونــاگون جوامــع يبــوم طيشــرا از يبازتــاب كــه اســت برخــوردار
 واقـع  به ،است يبررس و بحث قابل ياجتماع هيسرما كاهش و ها خانواده شدن يساز تيفرد

 و بحـث  بـه  كـه  مشترك يفكر يمحورها گونه چيه بدون اما هم، كنار در خانواده ياعضا
 يجاهـا  در افـراد  افكـار  ،دنزيگ گفته به قتيحق در و كنند  يم يزندگ بپردازند، آن يبررس

 ،يعبـارت  به و دارد ارتباط دور جوامع در يگريد اشتراكات و ها  دهيا با و كند  يم ريس گريد
 اتيـ روح و افكار بر ييتجددگرا يها  امديپ نيتر يهيبد از مكان و زمان ييجدا بردن نيب از

 كـه  شـده  يـي فردگرا يريـ گ شـكل  باعـث  تـه يمدن ،دنزيگ نظر بقط .است يرانيا يها  خانواده
 كـه  شـود  يمـ  خانواده در يناسازگار جاديا باعث جهينت در و كرده كم را يفكر اشتراكات

  .شود  يم خانواده يكژكاركرد باعث

  نگلهارتيا هينظر. 2-3-2

 كـه  بود اعتقاد اين بر ،صنعتي پيشرفته جامعه در فرهنگي تحول كتاب در اينگلهارت رونالد
 بـا  تر جوان هاي گروه ميان در تغيير و كند مي مقاومت بيشتر تغييرات برابر در بزرگسال نسل

 نسـلي  بـين  تفـاوت  ،اجتمـاعي  تحـوالت  و تغيير با بنابراين گيرد.مي صورت بيشتري سهولت
 دهـه  در وي .شـود مـي  تعبيـر  نيـز  نسـلي  بين شكاف يا تعارض به گاه آن از كه آيدمي پديد
 دگرگـوني  نـوعي  بـا  همواجـ  ،صـنعتي  جوامـع  در كـه  كرد مطرح را ايده اين ميالدي هشتاد
 دهشـ  تقويت فرامادي هايارزش به نسبت گرايش كه صورت اين به ؛هستيم اساسي ارزشي

 ارزشـي  تحـول  و تغييـر  به وي دهد.مي بيشتري اولويت فرامادي هايارزش به جديد نسل و
 تـأثير  تحـت  فـرد  ارزشـي  اولويـت  ،وي اعتقـاد  به .است پرداخته نسلي جايگزيني يندافر در
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 بـرده  مـي  سـر  بـه  آن در بلـوغ  از پيش هايسال طول در وي كه اقتصادي ـ اجتماعي محيط
 متفاوت قبل نسل با جوان نسل ارزشي هاياولويت محيطي، شرايط تغيير با و گيردمي شكل
 فرضـيه  .1 :دهـد مـي  قـرار  خـود  كـار  مبنـاي  را محـوري  فـرض  دو اينگلهـارت . شد خواهد
 ستوا اقتصادي ـ اجتماعي محيط بازتاب فرد هاياولويت كه است امر اين بر ناظر ؛كميابي

 كـم  نسـبت به  آنها عرضه كه شودمي قائل چيزهايي آن براي را هاارزش بيشترين شخص و
 بـه  فـرد  اساسـي  هايارزش كه دهدمي قرار اين بر را اصل ؛شدناجتماعي فرضيه .2و  است
 داشـته  وجـود  وي بلـوغ  از قبـل  هـاي سـال  طول در كه است شرايطي بازتاب گسترده شكل
 كـه  دارد ايـن  بـر  داللـت  كميابي فرضيه كه حالي در ،وي نظر به. )1373 (اينگلهارت، است
 فرضـيه  انجامـد، مـي  گرايانـه فرامـادي  هـاي ارزش گسـترش  بـه  اقتصـادي  شكوفايي و رونق

 شـبه  يـك  جامعـه  يـك  هـاي ارزش نه و فرد هايارزش نه كه است اين مبين شدناجتماعي
 روي نـامرئي  طـرز  به بيشتر و تدريج به هاارزش اساسي دگرگوني برعكس، كند.نمي تغيير
 نسـلي  جانشـين  نسـل  يـك  كه آيدمي پديد زماني وسيع مقياسي در دگرگوني اين دهد.مي
 چرخـه  اينگلهـارت،  نظـر  از ).76:(همـان  شـود مي جامعه يك بزرگسال جمعيت در ترمسن

 دگرگـوني  اصـلي  هايمؤلفه از يكي بلكه ،ندارد هاارزش تفاوت روي اساسي تأثير زندگي
 و عقايـد  هـا، نگـرش  عميـق  انتقـال  باعث مدرنيزاسيون يندافر است. نسلي جايگزيني ارزشي
 بـه  اعتمـاد  ،اينگلهـارت  هـاي يافتـه  اساس بر شود.مي است، فرهنگي اجزاي انتقال كه رفتار

 متناسـب  اقتصـادي  توسعه باالي سطوح با خوشبختي و خانوادگي رضايت همانند ،يكديگر
 و سياسـي  بحـث  زيـاد  ميزان يكديگر، به اعتماد سياسي، رضايت زندگي، از رضايت است.

 مثبـت  هـاي نگرش هاينشانه آنها هستند، هم همراه به همه موجود اجتماعي نظم از حمايت
 يها بيآس از ينسل شكاف دهند.مي تشكيل كنند،مي زندگي آن در كه جهاني به نسبت را

 در دهيـ پد نيا .كند مي يختگيگس ازهم دچار را خانواده نظام و است جامعه پنهان ياجتماع
 را ...و يدتيـ عق، يرفتـار  يتضادها و تعارضات نيوالد و جوانان نيبو  خانواده ياعضا نيب
  .آورد يم وجوده ب پنهان بيآس و ياجتماع معضل يك عنوان به

  نظري چارچوب. 3
 و خـانواده  سـاختار  نظريـات  از بيشـتر  ،بررسـي  اين در گفته  پيش نظري مباني ميان از محقق

 متغيرهاي است. كرده استفاده خانواده ناسازگاري نظريات و خانواده كژكاركردي نظريات
 سـني  فاصـله  اينگلهارت نظريه طبق عبارتند از: نظريات از مستخرج و مدل در شده منعكس
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 خـانواده  كژكـاركردي  باعـث  ،خـانواده  در ناسـازگاري  ايجـاد  طريـق  از فرزندان از والدين
 ناسـازگاري  طريـق  از ،والـدين  از يكـي  زيـاد  انتظـارات  ،گـود  نظريه طبق همچنين شود. مي

 هـاي   نقـش  تفكيك عدم :است معتقد پارسونز .شود  مي خانواده كژكاركردي باعث خانواده
 تـداخل  فرضـيه  شـود.   مـي  خانواده كژكاركردي باعث خانواده ناسازگاري طريق از والدين
 نظريـه  از شـود،   مي خانواده كژكاركردي باعث خانواده ناسازگاري طريق از زن، هاي  نقش
 فرزنـدان  بـه  والدين توجهي بي بين ،گيدنز فردگرايي نظريه طبق بر است. شده استنباط گود

 در فردگرايي گسترش طريق از رابطه اين كه هست معناداري رابطه خانواده وكژكاركردي
 رابطـه  خـانواده  كژكـاركردي  و خانـه  در مراتب سلسله وجود بين است. شده ايجاد خانواده
 از خـانواده  ناسـازگاري  و فردگرايـي  بر آنتأثير  و خانواده ساختار كل در هست. معناداري

 ميـد  نظريـه  از افراد پذيري جامعه نوع همچنين كونيگ، و هارت گود، و پارسونزهاي  نظريه
 نظريـات  بـه  توجـه  بـا  است. شده استخراج گيدنز و اينگلهارت نظريه، از فردگرايي ايجاد و

  گرفت. نظر در پيشنهادي مدل عنوان به را زير مدل توان مي اشاره مورد
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  پژوهشمدل تحليلي . 1نمودار 

ايـن پـژوهش عبـارت اسـت از:     با توجه به چارچوب نظري، فرضيه اصلي مورد بررسـي در  
ژكـاركردي  پـذيري، فردگرايـي و ناسـازگاري خـانواده بـا ك      ساختار خـانواده، نـوع جامعـه   

بـا   . ناسـازگاري در درون خـانواده  1هاي فرعي نيـز عبارتنـد از:    فرضيه .ارتباط داردخانواده 
  دارد، ارتبـاط خـانواده  پـذيري بـا ناسـازگاري درون     . نـوع جامعـه  2فردگرايي ارتباط دارد، 

پــذيري بــا  . نــوع جامعــه4. نــوع ســاختار خــانواده بــا ناســازگاري درون آن ارتبــاط دارد، 3
  پذيري با ساختار خانواده ارتباط دارد. . نوع جامعه5فردگرايي ارتباط دارد و 

  پژوهش روش .4
 اسـت.  پيمـايش  روش مطالعـه  مـورد  روش و قياسي استراتژي نوع از پژوهش اين استراتژي

 ساختار

  خانواده 

نوع 
 پذيري جامعه

 فردگرايي

 كژكاركردي

 خانواده

به  توجهي والدين بي
 فرزندان

 هاي زن تداخل نقش

 انتظارات والدين

فاصله سني والدين از 
 فرزندان

عدم تفكيك نقش والدين ناسازگاري 
 خانواده

 وجود سلسله مراتب
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 .شـده اسـت   استفاده ساخته محقق   پرسشنامه از ها  داده آوري  وجمع متغيرها گيري  هانداز براي
 مشـاهده  سطح خواهدشد، ساخته رهايمتغ تعاريف و نظري چارچوب برمبناي پرسشنامه اين
 شـهر  خانوارهـاي  شـامل  آمـاري  جامعـه  است. فرد تحليل واحد و خرد سطح تحقيق اين در
شـده   اسـتفاده اي  خوشـه  گيـري  نمونه شيوه از است. خانوار 6723 آنها، تعداد كه است پاوه
 بـا  و مشـخص  وابسـته  متغيـر  واريـانس  برآورد پيش و آزمون پيش از پس نمونه حجم .است

 از اسـتفاده  بـا  گـردآوري،  از پـس  هـا  داده شـد.  محاسبه نفر 258 كوكران فرمول از استفاده
  اند. شده تحليل SPSS افزار نرم

  متغيرها عملياتي و مفهومي تعريف. 1-4

 سـازگاري  يـا  انطبـاق  كه است اثري و نتيجه معناي به كاركرد واژه :خانواده كژكاركردي -
 معنـاي  بنـابراين،  د.كنـ  مـي  فـراهم  محـيط  الزم شـرايط  با را آن اجزاي يا معين ساختار يك

 انسـجام  و بقا ثبات،  در پديده يك كه است پيامدي يا اثر كاركردگرايي، منطق در كاركرد
 را پديـده  يـك  منفـي  كاركردهاي مرتن ).679 :1392 كولب، و گولد( دارد اجتماعي نظام

 نظـام  ديگـر  هـاي   بخش حفظ به توانند  مي نهادها يا ساختارها چنانكه نامد.  مي كژكاركردي
 :1382،(ريتـزر  باشـند  داشـته  نيـز  منفي پيامدهاي آنها براي توانند  مي كنند، كمك اجتماعي

 با خانواده دارد، وجود بودن مكمل اعضا بين آن در كه اي  خانواده گويد:  مي منوچين ).146
 نيازهـاي  بـا  اعضـا  متقابـل  سـازي  بـرون  ،خـانواده  ايـن  هـاي   ويژگـي  از .است سالم كاركرد
 چرخـه  با متناسب تغييرات ايجاد و تعارض حل قدرت منعطف، و روشن مرزهاي يكديگر،
  ).1375 (منوچين، است خانواده حيات

 تكـاملي  نيازهـاي  مينأتـ  بـه  قـادر  كه داند مي اي خانواده را كژكاركرد خانواده لي هي
 يـا  قبـول  مستلزم كه خانواده تكاملي مراحل از ناشي تغييرات مثل فشارهايي با مقابله و اعضا
 همكـاري  و حمايـت  و است نامشخص اعضا بين مرزهاي ،نيست باشد، عضو دادن دست از
 او .است رفتاري مدل نوعي خانواده ازكاركرد مستر مك مدل ).1380 لي، (هي دهد نمي رخ
 حـل  بـراي  خـانواده  توانـايي  مسـئله:  حـل  .1:گيـرد  مي درنظر بعد پنج خانواده كاركرد براي

 در لهئمسـ  نـوع  دو باشـد.  داشته مؤثري كارايي بتواند خانواده كه طوري به است، مشكالت
 تهيـه  ماننـد  زنـدگي  روزمـره  و عملـي  مسـائل  بـا  كه ابزاري يكي شود:  مي مشخص بعد اين

 ديگـري  و اسـت  مربـوط  كفايـت  حد در خانواده بودجه وتأمين پوشاك مسكن، خوراك،
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 بـه  آنـان  نداشتن اعتماد يا خانواده اعضاي بين خشونتي چون احساسات با كه عاطفي مسائل
 شود.  مي مربوط اطالعات تبادل براي خانواده توانايي به ارتباط:. 2 شود.  مي مربوط يكديگر
 كـاراترين  كـه  باشـد  غيرمسـتقيم  يا مستقيم و غيرصريح يا صريح نوع از است ممكن ارتباط
 و غيرصـريح  ارتبـاط  آن شـكل  ناكـاراترين  و اسـت  آن مستقيم و صريح نوع ارتباط، شكل

 موجـود،  تكـراري  و شـده  توصـيه  رفتارهـاي  قالـب  در ها  نقش ها:  نقش .3 است. غيرمستقيم
 و (سـيار  اسـت  شـده  تعريـف  خانواده اعضاي ساير با دوجانبه هاي فعاليت« از اي  درمجموعه
 و يكديگر به خانواده اعضاي عالقه وكيفيت درجه عاطفي: آميختگي .4 ).1382 همكاران،
 خـانواده  كه شود  مي گفته قواعدي به رفتار: كنترل.5 ).همان( است يكديگر براي نگرانيشان
 كند.  مي كمك رفتاري هاي  آزادي و استانداردها توصيف به و بيند  مي آموزش آن براساس

 آميختگـي  ارتباط، مسئله، حل عبارتند از: كژكاركردي براي بعد پنج ،مستر مك مدل طبق
 كنتـرل  و هـا   نقـش  ارتباط، بعد سه در ها گويه تحقيق اين . دررفتار كنترل و ها  نقش عاطفي،
 طيف با و رفتار كنترل و ها  نقش ،ارتباط بعد سه در خانواده كژكاركردي گرفتند. قرار رفتار
 شـده  عمليـاتي  هرگـز)  و ندرت به اوقات، گاهي اوقات، اغلب (هميشه، ليكرت قسمتي پنج

  است.
خانواده كژكاركردي متغير عملياتي تعريف .1 جدول  

  منبع  ها  گويه  ابعاد  متغير

 كژكاركردي
  خانواده

  ارتباط

  باشيم. متكي يكديگر حمايت به توانيم  مي بحران هنگام .1
  كنيم.  مي گوو گفت هم با خانواده اعضاي عاطفي مشكالت درباره .2
  كنيم. صحبت يكديگر با خود هاي  غصه درباره توانيم  مي .3
  بيابيم. مختلفي هاي  حل راه مشكالتمان براي كنيم  مي سعي .4
  كنيم.  مي برطرف را آمده وجود هب هاي  دلخوري اكثر .5

  مستر مك

  كنند. عمل خود هاي  مسئوليت به خانواده اعضاي داريم اصرار .1  ها  نقش
  مستر مك  كنيم.  مي صحبت هم با اعضا بين خانه كارهاي تقسيم درباره .2

 رفتار كنترل

  كند.  مي بروز واكنشي چه نيست معلوم هنگام نقض مقررات، ما، خانواده در .1
  نيستيم. پايبند ضوابطي و مقررات هيچ به خانه رد .2
  است. مرج و هرج ما درخانه .3
  كنند.  مي دخالت يكديگر زندگي در ما خانواده اعضاي .4
  نيست. مقرراتي هيچ خانه از خروج و ورود براي ما خانه در .5
  كنيم.  نمي ابراز يكديگر براي را خود احساس .6
  آييم.  نمي كنار هم با راحتي به .7
  است. دشوار امري گيري تصميم ما خانواده در .8

  مستر مك

 تبيـين  و توصـيف  بـه  كـه  اسـت  مفهـومي  پـذيري  جامعـه  يـا  شـدن  اجتماعي :پذيري جامعه -
 يابـد.  سازش خود جامعه فرهنگ با سازد  مي قادر را فرد كه پردازد  مي رفتارهايي چگونگي
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 نظـام  و رفتار قوانين، اكتساب به فرد آن، اساس بر كه است ينديافر« پذيري جامعه واقع، در
 جامعـه  آن درون در بتوانـد  تا يابد  مي دست مشخصي گروه يا جامعه بازخوردهاي و باورها
 تعريـف  فرزنـدپروري  اساسـي  سبك سه ،بامريند نظر از ).179 :1391 ،كاوه( »كند زندگي
 بـاهم  مشخصـه  دو در فرزنـدپروري  سـبك  سـه  ايـن  مقتـدر.  و گير  آسان مستبد، است: شده

 هـاي  فعاليـت  و رفتـار  كـه  ميزانـي  و آورد  مـي  دسـت  به كودك كه يتوجه ميزان متفاوتند:
 اسـت  پـذيري  جامعه سبك نوعي ؛گيرانه سخت. 1: )1389 ،(كريمي شود  مي كنترل كودك

ــدين كــه ــدان وال ــور را فرزن ــه مجب ــد  مــي كــاري انجــام ب ــد. خودشــان كــه كنن . 2 بخواهن
 دهنـد   مـي  اجـازه  فرزندانشـان  بـه  والـدين  كـه  است پذيري جامعه سبك نوعي ؛انگارانه سهل

 كـه  اسـت  پـذيري  جامعـه  سبك نوعي ؛مشاركتي. 3. دهند انجام دارند دوست كه هركاري
 نــوع پــژوهش ايــن در برنــد.  مــي پــيش را خــانواده امــور نظــر تبــادل بــا فرزنــدان و والــدين
 (هميشـه،  ليكرت طيف با و انگارانه سهل و گيرانه سخت مشاركتي، بعد سه در پذيري جامعه
  است. شده عملياتي هرگز) و ندرت به اوقات، گاهي اوقات، اغلب

 رابطه يا و اجتماعي روابط شبكه به كه ساختاري تعريف به توجه با :خانواده ساختار -
 ).125 :1370 (توسـلي،  اسـت  شـده  تعريـف  مجموعـه  يـك  اجزاي و عناصر ثابت نسبتبه 

 نسـبت بـه   متقابـل  روابـط  داراي كـه  هـايي   پايگـاه  و ها  نقش از اي  مجموعه عنوان به خانواده
 پـژوهش  ايـن  در شـود.  مي گرفته نظر در خانواده ساخت عنوان به هستند، يكديگر با پايدار
 نسلي، فاصله والدين، نقش تفكيك عدم زناشويي، زندگي انتظارات ابعاد با خانواده ساختار
 هرگـز)  و ندرت به اوقات، گاهي اوقات، اغلب (هميشه، ليكرت طيف با و زن نقش تداخل
   است. شده عملياتي
 و تجزيـه  غيرقابـل  معناي به Invidious التين واژة از Individualism واژه :فردگرايي -
 ايـن  در رود. مـي  كـار  بـه  فـرد  اصالت و »فردگرايي« مفهوم به و شده اقتباس تقسيم غيرقابل
 تحقيـق،  ايـن  در شـود.  مـي  داده ترجيح جامعه و گروه جمع، به نسبت فرد استقالل ،گرايش
 باورهـا  داشـتن  و شخصي عاليق و اهداف تعقيب ،شخصي نيازهاي برآورد به دادن اولويت

 به خانوادگي اعتقادات و باورها و عاليق و اهداف نيارها، مقابل در خود خاص اعتقادات و
 اوقات، اغلب (هميشه، ليكرت طيف با و اند شده گرفته نظر در فردگرايي هاي معرف عنوان
  است. شده عملياتي هرگز) و ندرت به اوقات، گاهي

 روابـط  در جسـارت  و عـاطفي  ثبات از است عبارت سازگاري :خانواده ناسازگاري -
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 آموزشـي  و اجتماعي عاطفي، صورت به و بوده فرد در كه تحصيل به عالقه نيز و اجتماعي
بـراي   محيط، به نسبت شخص دادن وفق يا تطبيق يعني سازگاري حال هر در شود.  مي ديده

 تعلـق  آن بـه  كـه  گروهـي  در ،است سازگار محيط به نسبت فرد يك گوييم  مي وقتيمثال، 
 را او كـه  هايي پاسخ كه است سازگار فردي  است: معتقد دونالد مك .است سازگار دارد،

 جامعه اعضاي قبول قابل طرق به ،نتيجه در باشد آموخته ،كنند  مي قادر محيطش با تعامل به
 نيـاز،  ارضـاي  عـدم  بعـد  سـه  با بررسي اين در خانواده ناسازگاري متغير كند. مي رفتار خود

 اوقـات،  اغلـب  (هميشـه،  ليكـرت  طيـف  بـا  و اجتماعي روابط در جسارت محيط، با انطباق
  است. شده عملياتي هرگز) و ندرت به اوقات، گاهي

  پژوهش ابزار پايايي. 2-4

 كرونبـاخ  آلفاي مقدار است. شده استفاده كرونباخ آلفاي روش از پايايي گيري  اندازه براي
 بيـانگر  شـود،  نزديـك  يـا  كنـد  ميل 1 سمت به آن مقدار قدر هر و بوده نوسان در 0-1 بين

 بـراي  مقـدماتي  آزمـون  قالـب  در ابتـدا  اسـت.  نظـر  مـورد  متغير با ها  گويه دروني هماهنگي
 بـين  در پرسشـنامه  30 پرسشـنامه،  در شـده  گنجانـده  هـاي   معرف و ها  گويه درستي سنجش
 از بعـد  گرفـت.  قـرار  بررسـي  مـورد  نمونـه  سـطح  در آمده دسته ب نتايج و توزيع خانوارها
 جـدول  شـدند.  حـذف  شدند،  مي كل پايايي آمدن پايين باعث كه االتيؤس پايايي، محاسبه

 اغلـب  دهـد.  مـي  نشـان  هـا  پرسشـنامه  تمـام  آوري جمـع  از بعـد  را كرونباخ آلفاي نتايج زير
 كه است پايين والدين نقش تفكيك عدم متغير روايي ضريب اما ،هستند باال روايي ضرايب
  باشد. بوده متغير اين سنجش براي گويه) 4( گويه كم تعداد دليله ب شايد

  تحقيق هاي  شاخص پايايي ميزان .2 جدول

  آلفا ضريب  متغير نام
  79/0  زناشويي انتظارات

  80/0  فردگرايي
  71/0  زن نقش تداخل

  69/0  نسلي فاصله
  41/0  والدين نقش تفكيك عدم

  80/0  خانواده كژكاركردي
  80/0  خانواده ناسازگاري

  76/0  پذيري جامعه نوع
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    تحقيق هاي يافته .5
  هاي توصيفي . يافته1-5

 1-2 داراي پاسخگويان خانوارهاي درصد 57 حدود كه شد مشخص ،فرزندان تعداد نظر از
 5 هسـتند.  جمعيـت  كم خانوارهاي بعد شهر اين خانوارهاي :دهد  مي نشان اين ند،هست فرزند
 بعـدي  داراي هـا  خـانواده  بقيه و نفري 4 تا 3 بعد داراي درصد 14 حدود فرزند، فاقد درصد
 حـدود  انـد.  نداده پاسخ الؤس اين به نيز درصد 7 حدود بودند. درصد) 8/17( نفر 4 از باالتر

 شـاهد  خـود  نزديكـان  و اقـوام  ميـان  در را طـالق  مـورد  يك حداقل پاسخگويان درصد 57
 شـاهد  كـه  درصـدي  57 از همچنـين  اند. نبوده رخدادي چنين شاهد بقيه درصد 37 اند. بوده
 دو از كمتر كه اند  كرده بيان درصد) 6/56( آنان از نيمي از بيش ،اند بوده ناگوار رخداد اين

 8/12 و طـالق  4 تـا  2 بـين  درصـد  1/29 اسـت.  افتـاده  اتفاق زديكشانن اقوام ميان در طالق
 ذكـر  را طـالق  تعداد هم درصد 8 حدود اند. بوده شاهد را طالق مورد 4 از باالتر نيز درصد
   بودند. نكرده

  خانواده كژكاركردي وضعيت تحليل. 2-5

 سـطح  در هـا  خانواده زندگي كيفيت به كه است پيچيده بسيار پديده يك ،خانواده كاركرد
 هـا   كفايت و ها  شايستگي سالمت، همچون مواردي و داشته اشاره دوتايي روابط يا سيستمي

 شـود،   مـي  مشـاهده  5 جدول در كهچنان گيرد.  مي دربر را خانواده سيستم ضعف و قدرت و
 در هسـتند.  پـايين  بـه  متوسط كژكاركردي داراي پاوه شهر هاي  خانواده درصد 7/35 حدود
 پاوه خانوارهاي بيشتر خانواده، كژكاركردي با رابطه در شده طرح الؤس 16 به توجه با واقع
 تا شهر اين هاي  خانواده كه دهد  مي نشان اين هستند. پايين به متوسط كژكاركردي سطح در
  كنند. حفظ را خود كاركردهاي اند  توانسته زيادي حد
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  خانواده كژكاركردي ميزان درصد و فراواني .3 جدول

  درصد  فراواني  كژكاركردي
  4/17  45  پايين
  7/35  92  پايين متوسط
  7/28  74  باال متوسط
  2/18  47  باال
  100  258  كل

  تحقيق اصلي فرضيه آزمون. 1-2-5

 شـده  اسـتفاده  متغيرهـا  بـين  پيرسـون  همبسـتگي  آزمون از تحقيق اصلي فرضيه آزمون براي
 بـين  روابـط  اغلـب  ييـد أت دهنـده  نشـان  و اسـت  معنادار روابط اغلب معناداري سطوح است.

 مثبت همبستگي ضريب داراي ييدشدهأت روابط همه است. تحقيق وابسته و مستقل متغيرهاي
 ميـزان  بيشـتري  معنـادار،  روابـط  ميـان  از متغيرهاسـت.  بـين  مسـتقيم  ارتباط معناي كه هستند
 دو بـين  ارتبـاط  ).705/0( اسـت  كژكاركردي و خانوادگي ناسازگاري متغير دو بين ارتباط
 شـود،  مـي  زيـاد  خـانوادگي  ناسـازگاري  كـه  ميزانـي  بـه  كـه  معنـا  ايـن  بـه ؛ است قوي متغير

 رتبـه  در فردگرايـي  و نامناسـب  پـذيري  جامعـه  نـوع  شود. مي زياد نيز خانواده كژكاركردي
 در نيز نامناسب پذيري جامعه نوع و خانوادگي ناسازگاري بين ارتباط ).555/0( است بعدي
 و خـانوده  نامناسـب  سـاختار  ارتبـاط  ميزان رابطه، اين از بعد ).443/0( دارد قرار بعدي رتبه
 ارتبـاط  اسـت.  متوسـط  حـد  در مثبت ضريبي كه است )416/0( نامناسب پذيري جامعه نوع

 ميزان كمترين دارد. قرار بعدي رتبه در 376/0 ضريب با فردگرايي با خانوادگي ناسازگاري
 كـه  اسـت  198/0 ضـريب  بـا  خـانواده  نامناسـب  سـاختار  و فردگرايـي  متغير دو بين ارتباط،
 متغيرهـاي  بـين  روابـط  روابـط،  تمـام  ميـان  از اما متغير. دو بين ضعيف و مثبت است ضريبي
 ناسـازگاري  بـا  خـانواده  نامناسـب  سـاختار  نيـز  و كژكـاركردي  بـا  خانواده نامناسب ساختار

  نيست. معنادار درصد 5 آلفاي سطح در خانوادگي
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  . آزمون همبستگي ارتباط متغيرهاي مستقل و وابسته 4جدول

 متغيرها

 ها آماره

 نامناسب ساختار
    خانواده

 1 خانواده نامناسب ساختار
 پذيري جامعه نوع

  نامناسب

 

نامناسب پذيري جامعه نوع 
 416/0** پيرسون ضريب

 258 تعداد كژكاركردي  000/0 معناداري 1

 كژكاركردي

  275/0** -075/0 پيرسون ضريب
  258 258 تعداد فردگرايي 000/0 229/0 معناداري 1

  فردگرايي
 361/0** 555/0** 198/0** پيرسون ضريب

1 
 ناسازگاري
 خانوادگي

 000/0 000/0 001/0 معناداري

 258 258 258 تعداد

 خانوادگي ناسازگاري

 376/0** 705/0** 443/0** -057/0 پيرسون ضريب

 000/0 000/0 000/0  360/0 معناداري 1

 258 258 258 258 تعداد

 تحقيق فرعي فرضيات آزمون. 2-2-5

 از كه گونه همان .دهد مي نشان را تحقيق فرعي فرضيات بررسي از حاصل نتايج زير جدول
 معنـادار  فردگرايـي  بـا  مشـاركتي  پـذيري  جامعه بين رابطه ،است مشخص جدول مندرجات

 پـذيري  جامعـه  امـا  نـدارد.  ارتبـاطي  فردگرايـي  بـا  پـذيري   جامعـه  نـوع  ايـن  رو اين از نيست.
 پـذيري  جامعـه  كـه  معنـا  بـدين  دارد. متوسـطي  و مثبـت  ارتبـاط  فردگرايـي  بـا  انگارانـه  سهل
 بـا  گيرانـه  سـخت  پـذيري  جامعـه  ارتبـاط  امـا  دهـد.  مـي  افـزايش  را فردگرايـي  انگارانـه  سهل

 نـوع  دو هـر  :دهـد  مي نشان نتايج دارد. فردگرايي با كمتري ارتباط شدت اندكي فردگرايي
 ناسازگاري ارتباط دارند. فردگرايي بر مثبتي اثر انگارانه) سهل و گيرانه (سخت پذيري جامعه

 خـانواده  درون ناسـازگاري  كـه  ميزانـي  بـه  رو ازاين است. مثبت ييفردگرا با نيز خانوادگي
 بـا  مشـاركتي  پـذيري  جامعـه  شـود.  مـي  بيشـتر  نيـز  خانواده درون فردگرايي ،يابد مي افزايش

 رابطـه  انگارانـه  سـهل  پـذيري  جامعـه  نوع با ما، ادارد عكس رابطه خانواده درون ناسازگاري
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 تفكيـك  عـدم  متغيـر  اسـت.  مثبـت  نيـز  گيرانـه  سـخت  پذيري جامعه با رابطه اين دارد. مثبت
 مشـاركتي  پـذيري  جامعـه  با اما ،ندارد ارتباطي خانواده درون فردگرايي با والدين هاي نقش
ــن دارد. ضــعيفي مثبــت رابطــه ــريتغ اي ــا ي ــواع ب ــه ديگــر ان ــذيري جامع ــه (ســهل پ  و انگاران
 والدين هاي نقش تفكيك عدم با خانواده ناسازگاري همچنين ندارد. ارتباطي گيرانه) سخت
 باشـد،  بيشـتر  والـدين  هـاي  نقـش  تفكيـك  عـدم  هرچـه  كـه  معنـا  اين به ،دارد عكس رابطه

 اسـت.  ضـعيف  شـدت  حيـث  از رابطه اين البته شود. مي كمتر نيز خانواده درون ناسازگاري
 پـذيري  جامعـه  و والـدين  هـاي  نقـش  تفكيـك  عـدم  و فردگرايـي  بـا  والدين انتظارات متغير
 با متغير اين رابطه دارد. معنادار رابطه متغيرها بقيه با اما ،ندارد معناداري ارتباط انگارانه سهل

 و فرزندان نسلي فاصله دارد. مثبت ارتباط بقيه با ولي ،است منفي خانواده درون ناسازگاري
 ارتباط والدين انتظارات و والدين هاي نقش تفكيك عدم مشاركتي، پذيري جامعه با والدين

 هـاي  نقـش  تـداخل  متغير اما دارد. مثبت و معنادار رابطه متغيرها بقيه با ولي ،ندارد معناداري
 متغيـر  اين ارتباط ندارد. ارتباط والدين انتظارات مشاركتي، پذيري جامعه فردگرايي، با زنان
 عـدم  بـا  متغيـر  ايـن  ارتبـاط  ،زمينـه  ايـن  در اسـتثنا  تنها است. مثبت و معنادار متغيرها ساير با

  .ضعيف و منفي استاي  رابطه كه است والدين هاي نقش تفكيك
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  . آزمون همبستگي ارتباط متغيرهاي فرعي با متغير وابسته5جدول

  فردگرايي ها آماره متغيرها

 پذيري جامعه
 مشاركتي

-004/0 ضريب
 پذيري جامعه

 947/0معناداري  مشاركتي

 257 تعداد

 پذيري جامعه
انگارانه سهل

 -528/0** ضريب
 پذيري جامعه
 -  000/0معناداري انگارانه سهل

 -  254 تعداد

 پذيري جامعه
گيرانه سخت

 - - 487/0** ضريب
 پذيري جامعه
 - -  000/0معناداري گيرانه سخت

 - -  258 تعداد

 ناسازگاري
 خانواده

 407/0** 430/0** - 133/0*376/0** ضريب
 ناسازگاري
 000/0  000/0 033/0  000/0معناداري  خانواده

 258  254  257  258 تعداد

 تفكيك عدم
 هاي نقش

 والدين

 عدم-167/0** 032/0 -012/0 281/0** 008/0 ضريب
 تفكيك

 هاي نقش
 والدين

 007/0 615/0 855/0  000/0 902/0معناداري 

 257 257  253  256 257 تعداد

 انتظارات
 والدين

 023/0-157/0* 207/0** 109/0 287/0** 119/0 ضريب
 انتظارات
 711/0 012/0 001/0 083/0 000/0 056/0معناداري  والدين

  255 256/0 256 252 255 256 تعداد

نسلي فاصله
012/0 -377/0049/0** 403/0** 434/0** 336/0118/0** ضريب

 فاصله
850/0 431/0  000/0  000/0  000/0  059/0  000/0معناداري  نسلي

  255  256 257 257  253  256  257 تعداد

تداخل نقش 
 زنان

تداخل 278/0**066/0-251/0**324/0** 244/0** 196/0* -135/0 039/0 ضريب
نقش 
 زنان

431/0001/0 002/0  000/0  003/0 017/0  100/0 638معناداري
  149  147 148  149  149 148  149  149 تعداد

  گيري نتيجه و بندي جمع .6
 كـه  هـايي   گاه تكيه و عوامل سنت، اعتباري بي اثر بر مدرن، جامعة رد گيدنز، نظريه براساس
 بـا  بايـد  انسـان  اي، جامعـه  چنين در اند. رفته بين از دادند، مي شكل را او خود و انسان هويت
 و باشـد  چـه  كـه  بگيرد تصميم خود و بسازد را خويش هويت و خود فعال، طور به و تالش
 چيز هر از بيش كه آيد درمي مسيري صورت به او عمر دورة باشد. داشته عهده بر نقشي چه
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 در فردگرايـي  از شـكل  ايـن  ).1379(گيدنز، شود  مي مربوط او خود هاي  برنامه و ها  طرح به
 ژكـاركردي ك بـه  و شـده  آن درون ناسـازگاري  باعث و پيداكرده رسوخ نيز خانواده درون

 اصـل  مبنـاي  بـر  اي هسته خانواده نيز پارسونز رظن از شود. مي منجر مدرن دوران در خانواده
 تزاحم، مقام در حتي كند؛ مي پيدا اهميت بسيار آن در فرد نيازهاي مينأت شده، نهاده بنا فرد
 در خـانواده،  كـه  شـود   مـي  موجـب  خود جاي در نيز مسئله همين يابد.  مي اولويت فرد منافع
 را آنهـا  و باشـد  نداشـته  را گذشـته  ايانـه گر  جمـع  هـاي   ارزش از بسـياري  خود، جديد شكل

 دكنـ   مـي  پيـدا  خاصي اهميت نيز فردي هاي  آزادي مسئله به طور مسلم نظام، اين در نپذيرد.
 نيز خانواده درون ناسازگاري با فردگرايي متغير ارتباط حاضر مطالعه در ).7 :1354 (ميشل،

   .است موجود مطالعه توسط رويكردها اين تاييد دهنده نشان كه شده ييدأت
 باز و شوند  مي زاده ،اند  نيافريده خود كه اجتماعي هاي  ساختار در ها  انسان به گفته ميد،

 فشـار  تحـت  و كننـد   مـي  زنـدگي  انـد   نسـاخته  خـود  كـه  نهادي و اجتماعي سامان درون در
 برابـر  در هميشـه  »مـن « همـه،  ايـن  بـا  .كننـد  مي عمل قوانين و رسوم و آداب ها، محدوديت
 دهــد  مــي نشــان واكــنش فــرد بــه منحصــراي  شــيوه بــه شــده تعيــين پــيش از هــاي  موقعيــت
 بـا  عكسـي  ارتبـاط  اسـت  فردگرايـي  و فردي استقالل منبع ،ميد نظر از ).450 :1378(كوزر،
 اين در است. مفعولي من جنبه همان انسان در پذيري جامعه اصلي بخش دارد. پذيري جامعه
 كـه  رود مي انتظار ،اساس براين شود. مي نهادينه جامعه ... و ها ارزش ،رسوم كه است بخش
 پـذيري  جامعـه  بررسـي  ايـن  در باشـد.  داشـته  عكـس  ارتبـاطي  فردگرايـي  بـا  پـذيري  جامعه

 و انگارانـه  سـهل  پـذيري  جامعـه  دونـوع  امـا  ،نـدارد  فردگرايـي  بـا  معنادار ارتباطي مشاركتي
 خانواده ديگر، عبارت به شوند. مي منجر )فردگرايي( يكساناي  نتيجه به دو هر گيرانه سخت

 را خـانواده  درون فردگرايي دو هر تفريط) يا (افراط گيري سخت چه و كند گيري سهل چه
 از بيشـتر  فردگرايـي  بـا  رانـه يگ سهل پذيري جامعه ارتباط ميزان البته داشت. خواهد همراه به

  ).487/0 با مقايسه در 528/0( است گيرانه سخت پذيري جامعه
 كژكـاركردي  بـا  معكوسي رابطه والدين نقش تفكيك عدم ،آمده دسته ب نتايج طبق
 باشــد،ن مشــخص خانــه در فــرد هــر نقــش اگــر كــه معنــا بــدين ،)-16/0( داشــته خــانواده

 و همخـواني  زمينـه  ايـن  در گيـدنز  هـاي  استدالل با نتيجه اين. ابدي مي افزايش كژكاركردي
 و كـرده  تفكيـك  جـنس  برحسـب  را خـانوادگي هـاي   نقش پارسونز، چراكه، دارد مطابقت
 بـا  متناسـب  بايد خانوادگي هاي  نقش ايفاي زمينه در تخصص و مهارت كسب است: معتقد
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 جـنس  اسـاس  بر ها  نقش تفكيك يعني مسئله، همين باشد. اعضا بالقوه و طبيعي استعدادهاي
 و كنـد   مـي  كمـك  خـانوادگي  نظـام  حفـظ  به خانواده در آن، با متناسب تخصص كسب و

 كـه  اسـت  دليـل  بـدان  خـود  ايـن  .)72 ، پيشـين: (ميشل است كودك كردن اجتماعي مبناي
 و تـوان  بـا  و خـوبي  به را خود وظيفه هريك شود  مي موجب مادر و پدر هاي  نقش تفكيك
 گيـرد،  مـي  انجـام  اسـاس  همين بر مسلماً كه كاري تقسيم اساس بر داده، انجام كافي انگيزه
 جريـان،  ايـن  در گيرنـد.  برعهـده  را كـودك  پذيري  جامعه مشترك وظيفه از بخشي بتوانند
 وظيفـه  مـرد،  و زن از هريـك  ، چراكهشود  مي سپري خوبي به كودك شدن اجتماعي روند

 طبيعي طور به نتيجه در و دهند  مي انجام ديگري دخالت بدون و خوبي به را خود با متناسب
 توجه با اينها    همه البته گيرد.  مي شكل بستر اين در كودك پذيري جامعه جريان سادگي به و
 هـايي  نقـش  اسـت،  لئـ قا خـانواده  در مرد و زن براي پارسونز كه هايي  نقش كه است آن به

 رئـيس  مـرد  او، نظـر  از د.شـون   مي موجب فرزند مورد در را روند ،آن مجموع در كه هستند
  ).73همان: ( دارد برعهده جامعه با رابطه در را آور نان نقش و است خانواده

 افتد. مي اتفاق مشاركتي پذيري جامعه دنبال به والدينهاي  نقش تفكيك عدم همچنين
 انجـام  مشـترك  صـورت  بـه  ها نقش كه آست معناي به نقش تفكيك عدم ،گريد عبارت به
 معنـادار  ارتباط هم با متغير دو اين كه است مطلب اين يدؤم هم اين پژوهش نتايج شوند. مي
 مطـرح  خـانواده  در را متفـاوت  نقـش  دو ها، نقش الگوي به توجه با پارسونز دارند. مثبتي و

 بيشـتر  ابـزاري  نقـش  دارنـد.  را بيـانگر  نقش ،زن و ابزاري نقش ،مرد :گويد  مي وي كند.  مي
 تقسـيم  ايـن  ،او اعتقـاد  به است. زنانه حاالت شامل بيشتر بيانگر نقش و مردانه حاالت شامل
 از خانواده به اجتماعي پايگاه دادن ،مرد نقش شود.  مي خانوادگي وحدت حفظ باعث نقش
 ،زن نقـش  و اوسـت  شـغلي  درآمد طريق از خانواده آسايش و امنيت حفظ و او شغل طريق
 خـانواده  اعضـا  بـراي  ضروري عاطفي روابط حفظ و خانواده درون در عاطفي روابط ايجاد
 بهتـرين  را نقـش  تقسـيم  ايـن  پارسـونز  برنـد.   مي رنج جامعه گوناگون مشكالت از كهاست 
 هـم ه بـ  سـبب  را ديگر نقش نوع هر تداخل و داند  مي خانوادگي وحدت حفظ براي شكل،
 از را بيـانگر  حالـت  او زن، اشـتغال  حالـت  در به طـور ويـژه   داند.  مي زندگي تعادل خوردن
 سـبب  يكـديگر  بـا  شـوهر  و زن رقابـت  شـود،   مـي  خـود  شوهر رقيب به تبديل و داده دست

 ايـن  بـا  حاضـر  بررسـي  نتايج ).120 :1380(اعزازي، شود مي خانوده نابساماني و ناهماهنگي
 در والـدين  نقـش  تفكيـك  عـدم  بـا  زنان نقش تداخل كهاي  گونه به ،دارد همخواني نظريه
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 والـدين  نقـش  تفكيك هرچه كه معناست بدان اين و دارد معكوس و معنادار رابطه خانواده
   عكس.رب و بود خواهد بيشتر نيز زنان نقش تداخل ،باشد كم

 يكي بلكه ،ندارد ها ارزش تفاوت روي اساسي تأثير زندگي چرخه اينگلهارت، نظر از
ــه از ــاي مؤلف ــوني اصــلي ه ــي دگرگ ــايگزيني ارزش ــلي ج ــر از .اســت نس ــدافر ،وي نظ  ين

 فرهنگـي  اجـزاي  انتقال كه شود مي رفتار و عقايد ها، نگرش عميق انتقال باعث مدرنيزاسيون
 دچـار  را خـانواده  نظـام  و اسـت  جامعـه  پنهـان  اجتمـاعي  هاي  آسيب از نسلي شكاف .است
 .است شده ييدأت نيز فعلي مطالعه در نظريه اين ).1373 (اينگلهارت، كند  مي گسيختگي ازهم

 دارد. معنـاداري  ارتبـاط  نيـز  گيرانـه  سخت و انگارانه سهل پذيري جامعه با متغير اين همچنين
 فاصـله  اسـاس،  ايـن  بـر  دارد. مثبـت  ارتبـاط  نيز خانواده درون فردگرايي با نسلي فاصله اين

 دارد. ارتبـاط  گيرانه) سخت يا انگارانه (سهل نامناسب پذيري جامعه نوع و فردگرايي با نسلي
 تركيبـي  تجزيه يا و خانواده واحد شكستن :از ستا عبارت خانواده گسيختگي ،گود نظر به
 نقـش  از ناشـي  تكـاليف  انجام عهده از تن چند يا يك آنكه علت به ،اجتماعيهاي  نقش از

 در تـوان   مـي  را مشـروعيت  عـدم  داليـل  از يكي اند. برنيامده ،شايد و بايد كه طور آن ،خود
 كـرد  جـو و جسـت  خـود  نقـش  از ناشـي  تكـاليف  انجـام  در خـانواده  اعضـاي  موفقيت عدم

 نقـش  تـداخل بنـابراين   دارد. همخواني نظريه اين با نيز بررسي اين نتايج ).249:1352(گود،
  :شود  مي اشاره در ادامه پيشنهادات برخي دارد. مثبت رابطه خانواده ناسازگاري با زنان
 خـانواده،  كژكـاركردي  بـر  مـؤثر  عوامـل  به مربوط لئمسا تر  دقيق شناخت منظور به 

 گيرد. قرار بررسي مورد نيز فرزندان نظرات والدين، نظرات بر عالوه

 بهبـود  در بـه طـور قطـع    ازدواج، از پـيش  زوجين، به خانواده كاركرد ابعاد آموزش 
 است. مؤثر خانواده كاركرد

 خانواده. مسائل بر غيررسمي و رسمي اجتماعات بيشتر تمركز و توجه 

 با است. مشاركتي تربيتي شيوه ،دهد  مي   كاهش را كژكاركردي كه عواملي از كيي 
، بـود  گيرانـه   سـخت  شـيوه  پـاوه  شـهر  خانوارهاي در تربيتي شيوه نوع اينكه به توجه

 شود. استفاده مشاركتي تربيتي شيوه از ها  خانواده در شود  مي   پيشنهاد

 در شـود   مـي  پيشـنهاد  پـاوه،  شـهر  خـانوار  بـين  در نسـلي  فاصله بودن زياد به توجه با 
 آمـوزان  دانـش  بـراي  هـم  و والدين براي هم بيشتري تأكيد با ها  نسل تفاوت مدارس
    شود. مطرح
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