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 چکیده

ترین نهادهای جوامع بشری است. اعضای جدید جامعه در نهاد خانواده یکی از قدیمی

اج عنووا  یون نمواج اجتمواعیج ان وشوند. خانواده بهآیند و اجتماعی میخانواده به دنیا می

هوای آورد. یکی از نشانهخود به دست میسازندة ثر از عناصر أکارکردها و تعادل خود را مت

ایورا  جامعو  یعنی فروپاشی آ  اسوت. در ؛ موفقیت خانواده وقوع طلاقعدج عدج تعادل و 

برای بررسی عدج تعادل در خوانواده  جپذیردنمیچو  قیود فرهنگی هنوز به راحتی طلاق را 

عوواملی ماننود ها برای تبیین ناسازگاریایم. مردا  پرداخته ن ناسازگاراهای شبه بررسی کن

اعضوای دیگور اعضواج عودج توافوق ارزشوی دربوارة خوانواده اعضای عدج تحقق آرزوهای 

خانوادهج احساس ناهماهنگی نقش و پایگاه و تفسویر ناسوازگار اعضای خانوادهج ابهاج نقش 

عنووا  یون کلیوت های خانواده بهمه معطوف به ویژگیهاین عوامل ند. اشدهنقش بررسی 

های این پژوهش حاصل مصاحبه با پدرج مادرج فرزند پسور و فرزنود دختور در دادههستند. 

بر رفتوار موثثتحلیول سواختاری مشوکلا  خانواده در هشت شهر بزرگ ایرا  اسوت.  499

یشترین اثر بر ناسازگاری بهای پدری و شوهری( نشا  داد که نقشدارندة مرد )ن  ناسازگارا

غیور تفسویر ناسوازگار خوود را از طریوق مت ا یرأثاز آ  متغیر عدج توافق ارزشی است که ت

 کند.نقش اعمال می

 .ج ناسازگاریاجتماعی پایگاهارزش اجتماعیج انوادهج هن ارج خ :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

عضای جامعه در آ  بوه دنیوا ترین سازما  اجتماعی است که اابتدایی ترین وخانواده مهم

ننود. کو زنودگی موی( 0941 جیابنود )ن موی و فیضویج هویت میپذیرندمیآیندج فرهنگ می

. رد  نسول جدیود اسوتکوتورین کوارگزار اجتمواعیمهمو سنگ بنای اغلب جوامع خانواده 

اسوت  اشواا اجتمواعی هوای هوای دارایویکنندهیینترین تعخانواده یکی از مهم جهمچنین

قودر آ اغلوب زنودگی در خوانواده  . البتوه(0931 ج؛ قاسمی و کاظمی0939ج یدا و نیازی)وح

گوذرد )سوبن چه در خانواده مویآ آید. تنها در نبود آ  اهمیتش به چشم میعادی است که 

الحوانیج  جیمویسوت )واحودیا  عمامثثر حتی بر سلامت جسمانی اعضا نیز زندگی خانواده( 

 .(0933 جاحمدیج کاظم نژاد

د و به همین نشوترین روابط عاطفی در خانواده عرضه مییقعمچه گفته شدج علاوه بر آ 

شود. این نیازهوا مین میأخانواده ت گرا  اجتماعی درکنشت باش اعمم نیازهای عاطفی بنس

گورا  اجتمواعی در خوانواده کونششود. می آ ابراز هم شامل دریافت حمایت عاطفی و هم 

 جآزاد مرزآبوادی؛ 0931 ج)ن فویج احودی و دلواور یابنودمی در را« ما»ی و صر هویتااولین عن

روابط عاطفی که در خانواده  .شودمیهای اجتماعی شاص در خانواده تعیین دارایی. (0931

به همین خواطر اسوت  .توا  یافتاجتماعی نمی هایسازما دیگر شود را اغلب در عرضه می

هوای آسویب واده وجوود نودارد و آ  را سود پیشوگیری ازد بدیلی برای خانمعتقدنکه اغلب 

؛ شهرکی ثانویج 0933 ج)مرادیج اکبری زرادخانهج چراغیج فولادوند دانندفراوانی میاجتماعی 

؛ حمیودیج 0931 جعطواری جرجبویج چهواردولی ؛0941جفرجی شووی نویدیا ج انصاری مقدجج

 .(0934 ج؛ آشوری و وروایی0933 ج؛ یحیی زاده0939 زاده طباطباییج کیامنشجسثالر جافروز

خوانواده سواختار سازما  اجتماعی کوچن خانواده ساختاری دارد. در طول تواری  بشور 

اسوت ها تغییر کورده ها و اهمیت آ ترکیب نقشمراحل گوناگونی را پشت سرگذارده است. 

ی اهستهة خانواددر دورا  مدر  شکل اصلی سازما  خانواده را تا به زما  حال رسیده است. 
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ای هسته خانوادةدر جها  امروز شود. مادر و فرزند میج شامل پدرای هستهخانوادة اند. نامیده

 شکل غالب خانواده در اغلب کشورهای جها  است.

ترین شکل خانواده در ایرا  استج سه نقوش اصولی ای امروزین که رایجهستهخانوادة در 

نو علاوه بر نقش همسری برای شوهرج مادر نیز هسوت باتوا  یافت: بانوج شوهر و فرزند. می

از هوای اخیور بسویاری از محققوا  در سوالپدر اسوت.  جو شوهر هم علاوه بر نقش همسری

اگر این میزا  طلاق را در کنار قبح نسوبی طلواق اند. راز نگرانی کردهها ابافزایش تعداد طلاق

ها در خانواده بسیار بیشتر از میزا  جدال توا  نتی ه گرفت که میزا می جدر جامعه قرار دهیم

هوای کونشدهنود. ناسازگارانه نشوا  موی هایکنشها خود را قالب ست. این جدالا هاقطلا

شووند هایی هستند که عامدانه در جهت مقابله با طرف تعامل به کار گرفته میناسازگارانهج آ 

هوای این است که کداج ویژگویال سثو آسیب است. بلکه مقابله  ؛و هدف از آ  نه همکاری

دانویم البتوه مویهای ناسازگارانه باشوند. وقوع کنش ةدهندتوضیحتواند ساختاری خانواده می

های فردی و اجتمواعی اعضوای خوانواده تعارضا  میا  همسرا  وابستگی زیادی به ویژگی

قوورار داد  ایوون تحقیووق در ارتبووا    سوو لمامووا  (.0931 ج)کووریم منصوووریا  و فارایووی دارد

های بعدی توضیح داده های ساختاری خانواده است که در ذیل باشویژگیها با ناسازگاری

 خواهند شد.

تواننود گیرنودج مویبوه خوود موی هزمانی که حالوت بیمارگونوهای ناسازگارانه البته کنش

 یرثأکورد  را تحوت توکارکردهای منحصر به فرد خانواده از قبیل حمایت عاطفی و اجتماعی

ناامن خانوادة . (0934 ج)کفاشیشوند و موجب گسترش خشونت در خانواده  خود قرار دهند

و بور تمواج  .(0930 ج)گلچوین های اجتماعی را در پی خواهود داشوتبسیاری از عدج تعادل

اساسی خوود ناکواج باشودج  عملکردهایاگر خانواده در ان اج گذارد. های جامعه اثر میباش

هوای های شاصیتی فراوانی خواهند بود. علاوه بر این ناسازگاریلتلااعضای جامعه دچار اخ

از همین دیودگاه (. 0934 جزوجین یکی از علل اصلی طلاق ذکر شده است )سعادتی و دیبایی
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ها اهمیت زیادی ها و تبیین آ امروز ایرا  بررسی ناسازگارهای موجود در خانوادهجامع  در 

 دارد.

 ؛و پدر در خانوادهج اهمیت زیوادی دارد های همسرگر نقشنشعنوا  کموقعیت شوهرج به

؛ سوفیری و 0931 ج)موسووی های مهم را بر عهده داردگیریمدیریت و تصمیم عموماًچراکه 

خوانوادة در رگوذار یثأو تگور قدرتمنود کونشعنووا  به عموماًگرج . این کنش(0933 جغفوری

ر این پژوهش به بررسی د جبه همین دلیل .ودششمرده میایرانی  (0933 ج)پرویزی و همکارا 

 شود.های مردا  در خانواده پرداخته مییرناسازگا

 در ایرانخانواده های چالش. 2

د. انواند کوه بوه طوور فرهنگوی آموختوهقرار گرفتهگرا  اجتماعی در نممی کنشدانیم می

اجتمواعی  اسوتج چوه ایون نموم اجتمواعی( )سواختار نموم اجتمواعیدارنودة فرهنگ نگواه 

 جهواسواختار موقعیوتپایوداری و تعوادل در خواهانه باشد و چه نابرابر. دموکراتین و برابری

از سووی دیگور سواختار اجتمواعی هوم  اسوت. هوابسته به حمایوت عناصور فرهنگوی از آ 

عناصور آ ج دستی فرهنگی و انتقال و درونی ساختن ین عناصر فرهنگی است. ةبازتولیدکنند

ج نقشی اساسوی شد ترین کارگزار اجتماعیعنوا  مهمخانواده بهزمینه هستند. اساسی در این 

اموا از  ؛داردنقش اساسی در ایون زمینوه را بور عهوده . هنوز خانواده داشته است در این باره

شد  اولیه و چوه چه اجتماعی –شد  وارد فرآیند اجتماعیهم ارگزارا  دیگری  ایی که کآن

وجوود ه رقبوایی بورای خوانواده بواندج شده –شد   اجتماعی حتی بازشد  ثانویه و اجتماعی

تورین مهومگذراندج ها میکه فرد اوقا  زیادی را با آ الا  سمهای هها و گروهرسانهاند. آمده

 رقبای خانواده در این زمینه هستند.

سانی افراد را توا  به آنمی که چنا  گسترده شده استما آ زمان  ها در تنوع و نفوذ رسانه

ثیر تلویزیوو  بور کودکوا  سوان أتوا  تنها از تدیگر نمیها دور داشت. آ از ر یثأتحوزة از 

پدر و مادرها را هوم بوه طوور موداوج در  جهاهای الکترونین و ماهوارهگفت. گسترش رسانه
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که این رسوانه در بسویاری از مواقوع به خصو  آ دهد. پذیری م دد قرار میمعرض جامعه

تعوارض در  زبوروزمینو  هوا های گوناگو  این رسانهجکنند. پذیرش پیاپیاج معارض صادر می

شووند دنیوای هوا عرضوه مویهایی که در این رسوانهها و روایتاخبارج تحلیلخانواده است. 

دهنود. گرچوه بوه طوور حوتم کودکوا  و روی تماج اعضای خانواده قرار موی دیگری را پیش

شد  اولیه قرار دارندج بیش از همه از این کوارگزارا  جدیود اجتماعی  مرحلنوجوانا  که در 

 سالا  خانواده هم مصو  نیستند.پدر و مادر و دیگر بزرگاما ؛ پذیرندمی تأثیرشد  اجتماعی

های جدیودی ایگاهها و پنند. نقشکهای دیگری از خانواده عرضه میها تعریفاین رسانه

-موختوهچه آسو متفاو  از آ ها از ین وهر موجود در این رسانه. بانو و شدهندمیرا نشا  

- شده نیز گوناگو  هستند. تفاو  آ داده های نشا خود تعریفیم هستند و از سوی دیگر ا

شوود کوم مطلوب نشوا  داده مویخانوادة های متنوع پیش روی چه در رسانهچه هست و آ 

های اعضای خانواده از نقش و پایگاه خود و تعریفتعارض در این خود عاملی برای نیست. 

 است. دیگر اعضا

ایرانوی در جریوا  اسوت. خوانوادة از سوی دیگرج تغییرا  جدیدی در حیوا  اقتصوادی 

 رای موردا  و بوه خصوو  بورای زنوا  وبو (0939 ج)احمدی و گروسی بالارفتن تحصیلا 

ه همراه آورده و مشکلاتی را ب استایرانی را تغییر داده خانوادة نا  ساختار اقتصادی زل اشتغا

انحصوار اقتصوادی مورد در . (0934 جک بافج نووریج مولوویج حسون زاده جاست )صلاحیا 

های . هن ارها و ارزش(0933 ج)باقریج ملتفت و شریفیا  بسیاری از موارد دیگر وجود ندارد

 جو آراسوته )سوفیری شووندین خاطر اضافه شمرده میمهمراه این تمرکز اقتصادی شاید به ه

ج قدر  بیشتری طلب کنداو را قادر ساخته که ز  به دست آورده است  هاییتوانایی. (0931

 اندیشیده نشده است. جهای اجتماعی از قبل موجودقدرتی که در هن ارها و ارزش

 و هموراه بوا آ  .(0939ج )عباسی شوازی و عسگری ندوشنکاهش شدید تعداد فرزندا  

 هوافرزندا  موجب شده است که قدر  آ  ایگذاری مالی و عاطفی برافزایش شدید سرمایه

-بلکوه خواسوته؛ ن نیستندیفرزندا  دیگر تنها مطاع والد. یابدگیری در خانواده افزایش چشم
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بورای فرزنودا  بایود چه والودین  آدانند. ها محق میهایی دارند که خود را در رسید  به آ 

مین أدیگر تنها مراقبوت و توگیری یافته است. ا  افزایش چشمامروز ایرجامع  ان اج دهند در 

-نیاز به آموزش و مشواوره تر شده است ومالی ساده کافی نیست. فرزندپروری بسیار پیچیده

 های فراوا  دارد.

سوت. ایون تغییور ا تغییری بنیادین در زندگی اجتماعی موا جترشاید از تماج موارد بالا مهم

توا  های روزافرونی است که در تماج ساخت زندگی اجتماعی میدگیپیچیبنیادین مربو  به 

-آموزش مندنیاز یاشتغال پیچیده شده استج ساما  حیا  شهرگونه که ها را یافت. هما آ 

-آموزش است و افراد به خودی خوود نمویمحتاج بود  های تاصصی شده و حتی شهروند

روابط اجتماعی میا  اعضا داخل خانواده هم  توانند شهروند خوبی باشندج دردانند چگونه می

 بسیاری از تحقیقوا . روابط میا  ز  و شوهر و والدین و فرزندا  موضوع استدشوار شده 

صحیح روابوط اجتمواعی هسوتند. شیوة است و متاصصا  همواره در رسانه مشغول آموزش 

نکتو  زنودگی کننود. تر کنند تا موفقاجتماعی گوشزد می گرا کنشبه ها همواره نکاتی را آ 

یوافتن های روابط اجتماعیج شواید در تقسویم قودر  و اهمیوتاساسی در تماج این پچیدگی

یوافتن توریوع قودر  و اولویوت های فردی بر آداب و رسوج گذشته باشود.سلیقه و خواسته

ز های زندگی مودر  و اهای فردی اطمینا  را کاهش داده و مااطره را وارد تماج حوزهسلیقه

در جامعه اعتماد زوجین به هم دچار آسیب شده است )سوفیری و است. کرده جمله خانواده 

ر معرض فروپاشی است و برای جلووگیری از دکانو  خانواده همواره (. 0931میرزامحمدیج 

 می و تاصصی نیاز است.ئهایی دااین فروپاشی مراقبت

-آماده برای کنش و تصمیمپیش های فرهنگی ازیعنی هما  بسته ؛رسوج جدر جوامع سنتی

ردند دیگور کگرا  وقتی از سنت پیروی میکنش گرا  اجتماعی بودند.کنشدهندة نمم جگیری

انتااب مسیر نداشتند. سنت به روشنی مسویر را بورای و درپی های پیگیرینیازی به تصمیم

-ب نشوینی مویقعا هامروز که به طور روزافزونی سنتجامع  اما در  ؛بود تصویر کردهها  آ

-دانند م بور به تصمیمگو  خود میهای متنوع و گونارانی که محور را خواستهگنندج کنشک
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ها تنوع در میا  افراد و در زموا  اسوت. که ویژگی اصلی آ  هاییگیریتصمیمگیری هستند. 

ت ها برای اتااذ تصمیمی هستند که کارآمدتر اسومشغول راهنمایی آ  عموماًمتاصصا  هم 

 را به هدف خود برساند. هاآ  تواندمیو بهتر 

شده است. به هموین ذموج شمرده میسنتی ایرانیج طلاق همواره امری بسیار مخانوادة در 

طلواق  تضاد در خانوادهنتی    عموماً جخاطر در عین وجود مشکلا  فراوا  در داخل خانواده

هوای در سالداده های رخطلاقفراوانی الیته این الگو در حال تغییر است و رشد است.  بودهن

قابول هوا اما هنوز الگوی قبلی در بسیاری از خانواده؛ تواند شاهدی بر این ادعا باشدمیاخیر 

 .مشاهده است

برای بررسی دقیق مشکلا  خوانواده در ایورا  بایود بوه بررسوی به همین خاطر است که 

ناشوی از تواند میش شوهر و بانو نارضایی و کشمک کشمکش و نزاع شوهر و بانو پرداخت.

از هوا تالوف آ نتی و  توانود می جبه عبار  دیگرها باشد. رفتار نابهن ار یکی یا هردوی آ 

زوجین از نمر خوودش هن ارشوکن ین از  ممکن است هیچ .مقررا  سازما  خانواده باشد

میوا  زوجوین  اما بوه علوت مشوکلا  سواختاری خوانوادهج؛ نباشد و به هن ارها پایبند باشد

تور از آ  اموا مهوم ؛روی مهم اسوتکجدرباة بحث ی و کشمکش وجود داشته باشد. تنارضای

سوازما  مربوو  بوه آ  را ناراضوی سواخته و بوه  یاعضواساختاری اسوت کوه دربارة بحث 

 رساند.یکشمکش م

 خانوادگی در ایرانناسازگاری تبیین  .3

هوا اسوت. های آ ها و پایگاهمراه با نقشهای خانوادگی هوقعیتای از مخانواده م موعه

های شوهری و بانویی و پدری و مادریج فرزندی و خوواهرج بورادری خانواده شامل موقعیت

چوه هوایی بوا آ ها تفاو در تعداد و نوع موقعیت جای باشداست. البته اگر خانواده غیرهسته

های پدرشووهریج مادرشووهریج تموقعی جگستردهخانوادة مثلاً در نماج ج گفته شد وجود دارد

وجوود  نیوز بود  )بانوی برادر شوهر( و...بود ج برادرشوهریج خواهرشوهریج جاریعروس
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های اخیر بیورو  موقعیتکه امروزه شکل غالب خانواده استج ی اهستهخانوادة اما در ؛ دارند

 .سازندمیقرار دارند و باشی از نماج خویشاوندی را خانواده از 

 توا  به:ر خانواده را میتعادل د

  هاها و ارتبا  میا  نقشتنمیم نقشنحوة. 

 .ارتبا  نقش با پایگاه اجتماعی 

  ت.موقعیة تنمیم نقش و پایگاه با شاصیت احرازکنندنحوة 

  مربو  کرد.م شاص ایفاکننده آ  تناسب بین نقش و ارگانیسنحوة 

هوا را هوم تواند دیگر باوشهای فوق میلال در هر کداج از باشقابل تصور است که اخ

های خانواده انتزاع شوده اسوت و تحقوق سازما مطالع  نماج اجتماعی خانواده از  ماتل کند.

مطالعو   جاست. نماج اجتماعی خوانواده در سوطح میانوه اسوت. بنوابراین هاآ خارجی آ  در 

اج خوانواده . نمونیسوتای درو  نماج اجتماعی کل نیوز نماج هخردهمطالع  ها نیست و تعامل

های ذیل آ  قرار دارد و البتوه فرهنگفرهنگ و خرده تأثیرشده تحت هئمطابق مبنای نمری ارا

هایی گذارد و جلوهها اثر میم آ سازما  خانواده و ارگانیس ینماج خانواده بر شاصیت اعضا

 سازما  خانواده دارد.ی در عمل اعضا

همسوری در ابتودای خوانوادة ویی اسوت؛ های شوهری و بواننماج خانواده دارای موقعیت

تشکیل چنین است. هر موقعیت دارای نقش یا هما  شرح وظایف است و نیز هور موقعیوت 

ای از هن ارهوایی کوه میوزا  م موعوه دارای پایگاه اجتماعی یوا هموا  شورح مزایوا اسوت.

کنودج عیین مویهای هر موقعیت اجتماعی را از داراییج احتراج و اقتدار تاستاندارد برخورداری

هوایی کوه بوا اسوتفاده از بحوثقصد داریم  (.011 . ج 0931 جپایگاه اجتماعی است )بودو 

شده است به بررسوی عودج تعوادل  مطرح های اجتماعیهای اجتماعی در سازما نقشدربارة 

  در واقع قصد داریوم رفتارهوای ناسوازگاران پردازیم.بدر نماج خانواده  (هااختلال می=نم)بی

به این ج های ساختاری در نماج خانواده تبیین کنیمهمسر( را با نابسامانی د خانواده )شوهر/مر

 ترین مفاهیم را روشن کنیم.منمور لازج است پیش از آ  اصلی
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هوا کننود کوداج کونشیعنوی تعیوین موی؛ استانداردهای کنش هستند جهن ارهای اجتماعی

رهای اجتماعی به طور تدری ی و تواریای مقبول هستند و کداج ین مطرود. هن ا مطلوب و

گیرنود. اگور گورا  متقابول شوکل مویکنند. هن ارها در میا  کنشگیرند و تغییر میشکل می

طرفین تعامل بر وجود تعامل بین خود و نوع تعامل و انتمارا  متقابل و چند و چو  و زما  

که  ایقاعدهقابل دواج است.  و مکا  و فاعل عمل توافق داشته باشند آ  تعامل مورد توافق و

شوود. نامیوده موی 0کند و مورد توافق طرفین است هما  هن ارتماج نکا  یادشده را بیا  می

گر نیسوت و ایون تعریوف از دیودگاه البته هن ارهای اجتماعی هرگز مربو  به تنها دو کنش

 کنندگا  در تعامل است.مشارکت

نی تعریف کرد. از چنین منمری هن وار عبوار  توا  هن ار را از منمر ناظر بیروحال می

یعنوی  ؛هن ارشناسوی جها. براساس ایون دیودگاهشده در کنشهای مشاهدهاست از هم شکلی

تورین تورین و فوراوا تووا  مطلووبچنین میها. اینآ مقایس  اعمال مردج و ثبت و مشاهدة 

بیت هن ارها فرهنگوی و بور که مطلو ها را هن ار دانست. از آن اییها را شناخت و آ کنش

توا  بوا چنوین می .(919 . ج 0443 ج1لمارشااساس انتمارا  مشترک اعضای جامعه است )

هوایی هسوتند کوه تعوداد زیوادی از روشی هن ارها را شناخت. هن ارهای قوی هما  کونش

اری شمرند. اگر توافوق هن ومهم میکنند و بسیار یید میأدانند و تا میرها اعضای جامعه آ 

آ  گواه هن وار  وجوود نباشودجمبور روی اسوتانداردهای کونش توافوق و  وجود نداشته باشد

 شود.تضعیف می

 تفسیر ناسازگار نقش. 1. 3

های نقش اجتماعی تفسیرپذیری آ  است. تفسیرپذیری نقش به این معنوی یکی از ویژگی

-یت با چنا  درجهواقع هرگز در»ای است که نقش به گونه ةدهنداست که هن ارهای تشکیل

« گونه تعبیور و تفسویر بواقی نگوذاردند که جا برای هیچاای از صراحت و دقت تعریف نشده

                                                           

1  . norm 

2  . Marshall 
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تغییرپوذیری یوا هموا  تفسویرپذیری   ها از دامنکه نقش حالی در .(14 . ج 0939 ج)بودو 

یون های هرگاه از نقش .شودنمیطور ناسازگار ان اج ه بهمیشه اما تفسیر نقش  ؛برخوردارند

تفسیر ناسازگار صور  گیرد ین مشوکل سواختاری و یون عودج تعوادل بوه  جنماج اجتماعی

فرد یعنی ناسازگاری بین انتمارا  دیگرا  از موقعیت  ؛آید. تفسیر ناسازگار از نقشوجود می

 آ  موقعیت از وظایف خود. ةدارای نقش با فهم احرازکنند

ج تواند منشأ نزاع شود. به عنوا  مثالده میتفسیر ناسازگار از نقش در نماج اجتماعی خانوا

هوا اعضا غذا بپزد و لباسهم  بانو موظف است در منزل برای »زمانی که شوهر معتقد است: 

بانو غیر از اطاعوت از شووهر در اموور »و بانو معتقد است: . «را بشوید و خانه را نمافت کند

در این ا تفسویر ناسوازگار  .«ارددیگری ندوظیف  رویی هیچ جنسی و خروج از منزل و خوش

ای دارای عدج تعادل است و علیت از نقش بانویی وجود دارد و نماج اجتماعی چنین خانواده

کننده و مثثر برای نزاع زوجین وجود دارد. معمولواً در فورض شناختی یا عامل تسهیلجامعه

خوانواده اعضوای بوه  مثال یاد شده بانو اگر خدمتی ان اج دهد آ  را به دلیل لطف و محبوت

الزامی بانو دانسته و خوود را موظوف بوه قودردانی و وظیف  که شوهر آ  را  داند در حالیمی

و اگر در مواردی بانو از اقداج به این امور  داندو با محبتی از جانب خود نمیتلافی محبت بان

بوه نسوبت های عاطفی و ارزشوی شود و به اعمال م ازا شوهر ناراضی می جخودداری کند

 دهد.بانو دست می زند و نزاع رخ می

 ابهام نقش. 2. 3

هوایی کوه شواص وظایف و فعالیت آید که اولاًابهاج نقش در ین سازما  زمانی پیش می

مشاص نباشود کوه  باید برحسب موقعیت شغلی محول خود ان اج دهدج روشن نباشد و ثانیاً

 ر وجود دارد.چه توقعا  و انتماراتی از فرد در سازما  موردنم

 وجه داد: دواین مشکل 

درک کورده  دقیقواًاش بدانودج وظیفوه ةدربوار رودمویانتمار  که چه راآیا شاص آ  .0

 است؟
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 داند؟ایفای نقش )برآورد  انتمارا ( را به روشنی مینحوة آیا شاص  .1

یوز دهدج یون چ غذا و... را ان اجتهی  رود نمافت منزل و که از بانو انتمار میدانستن این

هوا چیز دیگری اسوت. ایون را دقیقاً چگونه باید ان اج دهدج این کارها کهاست و دانستن این

 رودند. اگر واقعاً مطم ن نباشیم از ما چه انتماری مویکمصادیقی از ابهاج نقش را توصیف می

 در موقعیتی مبهم قرار داریم. یا چگونه باید آ  را ان اج دهیمج

ه در درو  ین جامعه حتی تصویر جنسیت هم به طور کامول تحقیقا  نشا  داده است ک

یکسا  نیست و بسته به متغیرهایی ماننود طبقوهج دیون و قومیوت توا حودی متفواو  اسوت 

موبهم باشودج  هواآ دو  اگر نقش بانویی یا نقش شوهری یا هور(. 011 . ج 1119ج 0فور )

هری که از همسرش کواری را آید. شوشود و نارضایی پیش میانتمارا  متقابل برآورده نمی

واقع ابهواج نقوش  درج «منمور من که این نبود»گوید: کند و بعداً با ناراحتی میست میدرخوا

است کوه  ی. ابهاج نقش ین مشکل ساختارسازدو نارضایی حاصل از آ  را آشکار میبانویی 

 است. ریداوج از عوامل مثثر بر ای اد ناسازگاو درصور  ت بردمیتعادل را از بین 

 باری نقشگران. 3. 3

باری نقش عبارتست از: فراوانی وظایف ین موقعیت یا بوه عبوار  دیگور سونگین  گرا 

هنگی میوا  باری نقش درواقع ناهموا بود  و زیاد بود  وظایف ین موقعیت اجتماعی. گرا 

 سویبرنتین باوواهیم صوحبت کنویم:اندیشو  م است. اگر با مفاهیم نماج اجتماعی و ارگانیس

باری نقش ناهماهنگی بین ایده و انرژی است. توانایی و انرژی ین انسا  عضو سازما  گرا 

سوارشوده بور آ  نیوز  هایایدهخاصی دارد که اندازة اجتماعی و تحت سیطره نماج اجتماعی 

-رخ می« ژیها و اطلاعا  نسبت به انرفزونی ایده»باید متناسب با آ  باشدج در چنین حالتی 

 (019 . ج 0911 جروشهگی یسه شود بادهد. )مقا

هوایش بیشوتر باشودج یآیود از توانوایه از شاص به عمل مویهایی کزمانی که درخواست

ها را شود و یا آ رو شمرده مینمر دیگرا  کج کند و دررا برآورده نمی هاآ شاص عملاً یا 
                                                           

1. Fevert 
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بورای افورادی کوه کند. این مشوکل دیدگی و خستگی مفر  میدهد و احساس ستمان اج می

چند نمواج اجتمواعی سیطرة زما  تحت  ها همهای متعددی برعهده دارند و ارگانیزج آ نقش

 آید.است؛ بیشتر پیش می

باری نقش نوعی از عدج تعادل میا  دو نمواج موثثر بور عمول گرا  گفته شد طور کههما 

در ج معکووس داردرابطو  بواری نقوش بوا رضوایت را گاست: نماج اجتماعی و نماج زیستی. 

شود که بر نزاع خوانوادگی باری نقش موجب نارضایی و خستگی مفر  میخانواده نیز گرا 

 مثثر است.

 عدم توافق ارزشی زوجین یا اعضای سازمان خانواده. 4. 3

های اجتماعی که باشی مهم از نماج فرهنگ است. نقشعمدة باش نماج اجتماعی ت لی

های نماج فرهنگ هسوتند. زموانی کوه هستندج معطوف به ارزشنماج اجتماعی سازندة عناصر 

هوا و باورهوای ارزش -نمواج اجتمواعی هسوتندسویطرة که تحت –اعضای سازما  اجتماعی 

اتشا  از یون موقعیوت و بوه عبوار  دیگور هن ارهوای موورد رمشابهی نداشته باشندج انتما

شوده ان واج هایبررسی»د بود. ین امر معین به احتمال زیاد ناهماهنگ خواهدربارة قبولشا  

« ای در رضایت داردعمده دهد که توافق ارزشی ز  و شوهر سهمخانواده نشا  میحیط  در 

 .(010 . ج 0911 ج)مهدوی

شود  طریق تبدیل به نمواج اجتمواعی و درونوی عناصر نماج فرهنگ از که دیگر ایننکت  

 جنمواج فرهنوگ بور شاصویت أثیرتونماج اجتماعی در شاصیت افراد و نیز ازطریق مسوتقیم 

زمانی کوه اعضوای  نمر آورد توا  در. می(010 . ج 0413ج 0پارسونز) سازدرا می شاصیت

سازما  خانواده دارای تفاو  فرهنگی باشندج دارای تفواو  شاصویتی نیوز خواهنود بوود و 

موثثر هوا آ ها متفاوتند و این امر به احتموال زیواد بور نوزاع ها و طرز برخوردهای آ نگرش

 خواهد بود.

                                                           

1  . Parsons 
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داندج در زنودگی خوانوادگی جویی را ین عمل ارزشمند میمردی که صرفه عنوا  مثالبه

نیز گرایش به صرفه جویی دارد. اگر بانوی خانواده در این امر بوا او تفواو  ارزشوی داشوته 

باشدج عمل شوهر را خست و او را شاصی خسیس تلقی خواهد کرد و این درحوالی اسوت 

-ودلباز مویداند. در مقابل بانو خود را شاصی دستجو میر خود را شاصی صرفهکه شوه

حالت نامتعادلی در خوانواده  چنینکند. اینداند و شوهرش او را شاصی ولارج ارزیابی می

شود که به احتموال زیواد بور دیگر میهای منفی بانو و شوهر نسبت به ینسبب بروز واکنش

طور جدی و حتمی یکی از موارد عدج توافوق اخلواقی اعضوای ه بنزاع مثثر است و این امر 

 خانواده است.

های پدری اجتماعی خانواده–زیادی ناشی از تفاو  فرهنگی اندازة عدج توافق ارزشی تا 

. شورایط اسوتسوالا  و... هوای هومهای عضویت مانند مدارس و گروهزوجین و سایر گروه

وامل عدج تعادل طور مستقل از عه نو و شوهر نباید بافرهنگی و اقتصادی والدین ب جاجتماعی

طریق عدج توافق ارزشی زوجین یوا اعضوای  بلکه این عامل از ؛در نماج خانواده شمرده شود

 گذارد.می تأثیرخانواده 

های اجتماعی بانو و شوهر مانند تفاو  سونی بویش از ده سوال و تفواو  سوطح تفاو 

توانود در برخوی مووارد بلکوه موی ؛نماج خانواده نیستند عدج تعادل درعامل ها تحصیلا  آ 

طریق ای واد فضواهای  ها ازگاهی این تفاو  .عدج تعادل در نماج خانواده شوند ةکنندتسهیل

-انواده مویهای متفاو  من ر به عدج تعادل در نماج خها و خواستهو سلیقهفکری و اندیشه 

-برتوریانگیوزة طریق ای اد حس برتری یا  گاهی نیز از. (11 . ج 0911 جشوند )ساروخانی

مثلواً ج شوندجویی در یکی از اعضای سازما  خانواده من ر به عدج تعادل در نماج خانواده می

کسی که دارای مدرک تحصیلی بالاتری از همسرش هسوتج ممکون اسوت احسواس برتوری 

طبوق نمور مون  و باید در امور زنودگی« فهمممن بهتر می»نسبت به همسرش داشته باشد که 

عمل شود. در صورتی که همسرش متقابلاً این برتری را نپذیرد و به احتمال زیواد من ور بوه 

 شود.نزاع 
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 ناهماهنگی نقش و پایگاه اجتماعی. 5. 3

شورح وظوایف  جدر نماج اجتماعی هر موقعیت دارای نقش و پایگاه اجتماعی است. نقش

 . اگر پایگاه اجتماعی یون موقعیوت بوا ین موقعیت است و پایگاه اجتماعی شرح مزایای آ

آیود. نقش آ  موقعیت تناسب نداشته باشدج نوعی از ناهماهنگی در نماج اجتماعی پدیود موی

روج و هدسوت) اجتماعی به آ  ناهماهنگی هزینه و مزایا گویندنمری  مبادل  هما  امری که در 

دیودگی دلیل احسواس سوتم شود. اگر به تقسیم کار سنتی بانو و شوهر توجه (1111ج 0استر 

اقتصوادی اسوت در قبوال  هعمود به طوور وظایف فراوا  بانو کهشود. مشاص میاکثر زنا  

اقتصوادی اسوت  هعمود به طور که وظایف شوهر که احتراج و اقتدار کمتر از شوهرج درحالی

 هوایولی احتراج و اقتودار بیشوتری دارد. بسویاری از ناسوازگاری ؛کمتر از وظایف بانو است

انتمارا  بانو از شوهر با تفسیر شوهر از نقش خود ریشه در امر یادشده دارد. بوانو احسواس 

کوه شووهر  فوراهم کورده اسوت درحوالیرا کند که زحمت زیادی کشیده است و زندگی می

چه فراهم شده اش را ان اج داده است و سهمی در مالکیت آ کند بانو تنها وظیفهاحساس می

کوه شووهر باواهود شوود میزمانی بیش از همیشه منشأ نزاع ج تعادل در است ندارد. این عد

ها را از خانواده خارج کند مثلاً به فامیل خودش بباشد یوا بوانوی دوج اختیوار کنود و یوا آ 

تنهایی به سفر حج بورود و یوا خوودش بوه مثلاً بهج تنهایی از آ  استفاده کندشوهر باواهد به

زیارتی برودج در رستورا  غذا باورد و... ولوی سوبن زنودگی  تنهایی به سفرهای تفریحی و

هوای ساده و سطح زندگی معمولی را برای خانواده اعمال کند. باید یادآوری کرد که تفواو 

 فراوانی دارند. تأثیرفرهنگی و خانوادگی در آثار ناهماهنگی نقش و پایگاه 

 آرزوهاتحقق . 6. 3

. هرکداج از بانو و شوهر است« داشته» و« خواسته»ها عدج تعادل بین بینیعدج تحقق پیش

و زندگی را بوا انتموارا  کنند زندگی زناشویی اقداج به ازدواج میدربارة با تصورا  خاصی 

ازدواج ز کننود. اگور پوس اکه همسرشا  چگونه باید رفتارکندج آغاز میمورد این مشاص در
                                                           

1  . Hedstrom & Stern 
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برخلاف تصورا  پیشین و انتمارا  از قبل تعیوین شوده  رفتار اونحوة های همسر و ویژگی

باشد و شاص پس از مواجهه با واقعیت نتواند به سرعت ذهنیت خود را تغییر دهد و خوود 

ها و و وعده آرزوهانیافتن به احساس نارضایی خواهد کرد. احساس دستج را هماهنگ سازد

خوانوادگی ناسوازگاری مثثر بر  د و از عواملشواحساس ناکامی حاصله موجب نارضایی می

است. در مورد والدین و فرزندا  نیز چنین است. هرکوداج از قبول الگوویی از طورف مقابول 

کنند و به امید مواجهه با آ  الگو در واقعیت عملی هستند. عدج تحقق این امید یا طراحی می

 گذارد.اثر می اهآ شود و بر تعامل ی میبینی موجب احساس ناکامی و احساس نارضایپیش

 پدر( مدل تبیین ساختاری ناسازگاری مرد )شوهر/. 7. 3

مرد خانواده که ناسازگاران  در این باش مدل ساختاری پیشنهادی برای تبیین بروز رفتار 

ه شده است. قبول از ئارا جهای شوهری و پدری در خانواده استدر این مطالعه صاحب نقش

ی شاص اریت ساختاری شرایط عینی و محیطی بضعکه وهمه باید به این نکته توجه داشت 

رو شد باید در قبال آ  تصمیم بگیورد. )یوا طبوق دیودگاه ه ب اما شاص وقتی با آ  رو ؛است

هوای کنش متقابل نمادینج باید آ  را تفسیر کند و سپس تصمیم بگیرد.( هرچند اکثور انسوا 

نحووة فسیر ین وضعیت عینوی و شده در ین فرهنگ و نماج اجتماعی معمولاً روش تتربیت

طوور ه ها بوآموزند و اکثر آ تصمیم و عمل در برابر آ  را از آ  فرهنگ و نماج اجتماعی می

کنند؛ اما باید توجه داشت که متغیر تصمیم شواص در برابور وضوعیت عینوی مشابه عمل می

و بوه لحاظ شود و در این امر وضعیت ذهنوی شواص و نمواج ترجیحوا  او در تحلیل باید 

نودج اتعبیری نماج شاصیت اشااصی که تحت شرایط سواختاری نمواج اجتمواعی قرارگرفتوه

وا  تواز عدج تعادل ساختاری در نماج اجتمواعی نموینیز معتقد است اثرگذار است. پارسونز 

بلکه باید متغیر شاصیت را بوین نمواج اجتمواعی و عمول  ؛واسطه به عمل رسیدیکسره و بی

 .(013 . ج 0413پارسونزج ) اجتماعی قرار داد

 «(اسوت پدرمرد )که شوهر و پوشی عدج چشم»مشرو  به بنابراین  ی مالمدل تبیینی و ع

کنودج  پوشویاگور چشوم اسوتجبا عدج تعوادل سواختاری درگیور  اوزیرا در حالتی که  است؛
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 گرا » گوییم:مدل ساختاری ذیل می با توجه به جبه عنوا  مثال کرد.ناسازگاری بروز ناواهد 

بور  -هوای شووهری و پودری(مرد )صواحب نقوشدرصور  عدج چشم پوشی -باری نقش 

 .«مثثر است ناسازگاری او

 

 
 مدل ساختاری پیشنهادی برای تبیین ناسازگاری مرد در خانواده -1 شکل

 روش پژوهش. 4

آمواری جامعو  . ه اسوتآوری شودجمعبه روش پیمایش  مدلهای لازج برای آزمو  داده

آبوادج یوزدج قومج تهرا ج مشهدج کرمانشاهج خورج) کشوربزرگ شهر  3هایی در انوادهپژوهش خ

ند پسر و یون فرزنود ها بانو و شوهر به همراه حداقل ین فرزکرجج رشت( هستند که در آ 

هوای پوژوهش تعیوین شوده اسوت. ح م نمونه با توجه به محدودیتکنند. دختر زندگی می

. ه متناسب با جمعیت شهرهاج تاصیص داده شوده اسوتخانوار است ک 499ح م کل نمونه 

ای در مناطق ماتلوف هور شوهر بووده تصادفی سهمیهشیوة ها در هر شهر به انتااب خانواده
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ای جداگانوه ناموهبرای هرین از اعضای خانواده )شوهرج بانوج پسور و دختور( پرسوش. است

 .ه استشدنامه اجرا چهار پرسشیعنی در هر خانواده ؛ شده استتنمیم 
 

 حجم نمونه به تفکیک شهر -1 جدول
 شهر فراوانی درصد شهر فراوانی درصد

 تهرا  515 54.6 یزد 32 3.4

 مشهد 143 15.1 رشت 36 3.8

  آباد خرج 17 1.8 کرج 76 8.1

 قم 76 8.1 کرمانشاه 49 5.2

 کل 944 100.0   

 

سالج میانگین سن  1/91درا  سالج میانگین سن ما 9/93میانگین سن پدرا   جدر کل نمونه

های تحصیل میانگین تعداد سالسال بوده است.  10/03و میانگین سن دخترا   91/03پسرا  

های تحصیل پسورا  و سال و میانگین تعداد سال 91/4سال و  4/01پدرا ج مادرا ج به ترتیب 

 سال بوده است. 09/00و  11/00دخترا  به ترتیب 

 هایافته. 5

هواج ز تقلیل فوراوا  در دادهها به منمور اجتناب ااست که قبل از ان اج تحلیللازج به ذکر 

 ند.اهجایگزین شد RMW 0دستوربا  های گم شدهداده

 بانو و فرزنداندربارة  تحقق آرزوهای مرد .1. 5

به صور  طیوف سثالا  )پاس  این در نمر گرفته شد سثال برای سن ش این متغیر سه 

 :استکه به شرح زیر  (است ار زیاد تا بسیار کمبسی با پنج سطحج از

هایی را که قبل ازدواج انتمار داشتید او همسر شما در حال حاضر چه مقدار از ویژگی .0

 است؟ا دارا باشدج دار

                                                           

1  . Replace missing values 
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 است؟ا هایی را که شما انتمار داشتید دارویژگیمقدار از پسر شما چه  .1

 است؟ا داشتید دار هایی را که شما انتمارویژگی مقدار از ر شما چهدخت .9

 

 بانو و فرزنداندربارة تحقق آروزهای مرد  -2 جدول

 (5زیاد ) خیلی (4زیاد ) (3متوسط ) (2کم ) (1کم ) خیلی 

 بانو
 294 406 203 27 14 تعداد

 %31.1 %43.0 %21.5 %2.9 %1.5 درصد

 پسر
 133 378 347 63 23 تعداد

 %14.1 %40.0 %36.8 %6.7 %2.4 درصد

 دختر
 209 436 266 23 10 عدادت

 %22.1 %46.2 %28.2 %2.4 %1.1 درصد
 

و ایون میوانگین بورای تحقوق آروزهوای مورد  9بانوج دربارة تحقق آروزهای مرد میانگین 

میانه و مد برای هر  جاست. همچنینبوده  31/9و  11/9فرزندا  پسر و دختر به ترتیب دربارة 

 اند.بودهزیاد( گزین  بالا چهار )یعنی گوی  سه 

 شوهر با بانوعدم توافق ارزشی . 2. 5

ده موضووع خوانوادگی دربوارة برای سن ش این متغیر نمر شوهر و بانو در هر خوانواده 

به عنووا  شوهر و بانو باشد. میزا  عدج توافق ارزشی  ةدهندها نشا پرسیده شد تا تفاضل آ 

با انتاواب  «ن شوهر به بانو در منزلکم»دربارة گو خواسته شد تا نمر خود را از پاس  جمثال

تحلیول عواملی بیوا  کنود.  (ست تا بسیار بد اسوتا بسیار خوب)  گانهای پنجیکی از گزینه

به دست آورد  متغیرهایی که بیشترین سهم را در سن ش متغیر منمور که ین عاملی ییدی أت

توافق شوهر و بوانو در عدج ؛ داد نشا زیر را سه موضوع  توافق ارزشی دارند ان اج شدج عدج

یعنی این ؛ «محبت به همسر»و  «مشور  با همسر» ج«کمن شوهر به بانو در منزل» هایزمینه

وانند همراه هم عدج توافق ارزشی شوهر بوا تسه متغیر در میا  ده متغیر اولیهج بهتر از بقیه می

 بانو را بسن د.
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 بانومربوط به عدم توافقی ارزشی شوهر با سؤالات  -3 جدول

 (4زیاد ) خیلی (3زیاد ) (2متوسط ) (1کم ) (0کم ) خیلی 

کمن به بانو در 

 منزل

 7 32 115 391 399 تعداد

 7. 3.4 12.2 41.4 42.3 درصد

 مشور  با همسر
 11 20 87 411 415 تعداد

 1.2 2.1 9.2 43.5 44.0 درصد

 محبت به همسر
 11 6 46 289 592 تعداد

 1.2 6. 4.9 30.6 62.7 درصد

 

« مشور  بوا همسور»گوی  ج در 14/1« کمن به بانو در منزل»  میانگین عدج توافق درگوی

و  0هوای اول و دوج میانوه بورای گویوه بوده است. 91/1« محبت به همسر»گوی  و در  19/1

 .استسوج میانه و نماج هر دو صفر بوده گوی  است. در این دو گویه صفر بوده  ینما

 شوهری و پدریاهنگی نقش و پایگاه ماحساس ناه .3. 5

زیر پرسیده شد: هر مردی در خانواده سثال برای سن ش این متغیرج ابتدا از مردا  خانوار 

 کشود. شومادهود زحموت مویبا توجه به وظایفی که بر عهده دارد و کارهایی که ان واج موی

اول  سوثالپاس  این «. ؟ایدکنید در م موع چقدر برای خانوادتا  زحمت کشیدهاحساس می

 زیر پرسیده شد: سثالسپس از مردا  سه از بسیار زیاد تا بسیار کم( است. )گزینه  1دارای 

 کنید در مقابل همسرتا  چقدر توانسته است زحما  شما را جبرا  کند؟فکر می .0

 توانسته است زحما  شما را جبرا  کند؟ کنید پسرتا  چقدرفکر می .1

 کنید دخترتا  چقدر توانسته است زحما  شما را جبرا  کند؟فکر می .9

سه متغیر را ساخته است که با هم احساس ناهماهنگی  جبالا سثالو  سثالسه این تفاضل 

 سن ند.نقش و پایگاه شوهری و پدری را می
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 نقش و پایگاه ات مربوط به احساس ناهماهنگیسؤال -4 جدول

 (4زیاد ) خیلی (3زیاد ) (2متوسط ) (1کم ) (0کم ) خیلی 

جبرا  زحما  

 مرد توسط بانو

 15 22 110 307 490 تعداد

 %1.6 %2.3 %11.7 %32.5 %51.9 درصد

جبرا  زحما  

 مرد توسط پسر

 70 52 184 356 282 تعداد

 %7.4 %5.5 %19.5 %37.7 %29.9 درصد

جبرا  زحما  

 مرد توسط دختر

 68 54 159 365 298 تعداد

 %7.2 %5.7 %16.8 %38.7 %31.6 درصد
 

و این میانگین بورای  14/1« جبرا  زحما  مرد توسط بانو»مربو  به نمرة گوی  میانگین 

اول صوفر و بورای گویو  میانه و نما برای است. بوده  03/0و  19/0بعدی به ترتیب گوی  دو 

 بوده است. 0های دوج و سوج گویه

 پدری و شوهریباری نقش گران. 4. 5

 زیر از مردا  پرسیده شد: سثالدو سن ش این متغیر به منمور 

برای ان واج زیاد باشد که  ده که در طول روز کارهایتا  به حدیتا حالا چقدر پیش آم .0

 ؟نتوانید همه کارهایتا  را ان اج دهید عملاًکه  بیاورید به طوریها وقت کم آ هم  

 شودیداًتا حالا چقدر پیش آمده که در طول روز کارهایتا  به حودی زیواد باشود کوه  .1

 ؟روز را ان اج دهید که نتوانید برخی کارهای آ  خسته شوید به طوری

هاج نیمی یدج بیشتر وقتآهمیشه پیش می»عبار  بودند از:  سثالهای پاس  این دو گزینه

 .«وقت هاج هیچهاج بعضی وقتاز وقت
 

 باری نقش پدری و شوهری ات مربوط به گرانسؤال -5 جدول

 (5همیشه ) (4ها )وقت بیشتر (3ها )وقت از نیمى (2ها )وقت بعضی (1وقت ) هیچ 

 باری گرا 

 وقت در

 11 091 019 101 010 تعداد

 %104 %0101 %0901 %1903 %0101 درصد
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 5جدول ادامه 

 (5همیشه ) (4ها )وقت بیشتر (3ها )وقت از نیمى (2ها )وقت بعضی (1وقت ) هیچ 

 باری گرا 

 ییتوانا در

 11 011 019 111 009 تعداد

 %101 %0901 %0900 %1103 %0100 درصد

 

« باری در توانواییگرا »گوی  و برای  10/1« باری در وقت گرا »مربو  به گوی  میانگین 

 بوده است. 1میانه و نما برای هر دو گویه بوده است.  99/1

 ی و پدریشوهر تفسیر ناسازگار نقش. 5. 5

برخی وظایف نقش شوهری او پرسیده شد. دربارة ج ابتدا نمر مرد برای سن ش این متغیر

میوزا   ةدهنودهمین موارد از بانو نیز پرسیده شد. تفاضل نمر مرد و بانو در هور موورد نشوا 

نقش شوهری است. مواردی که از شوهر و بانو پرسویده وظیف  آ  ها از  تفسیر آناسازگاری 

 رتند از:شد عبا

 ای را بورای ماوارج شاصوی بوانو شوهر وظیفه دارد متناسب بوا درآمودش هزینوه

 اختصا  دهد.

 فرزندا  را به اطاعت از مادر تشویق کند. ظیفه داردشوهر و 

 .شوهر وظیفه دارد در کارهای داخل منزل به بانو کمن کند 

  اع دهد.خود را به بانو اطل  انماهیشوهر وظیفه دارد میزا  درآمد و حقوق 

 زما  خروج از منزل و مقصد خود را به بانو اطلاع دهد. شوهر وظیفه دارد 

 .شوهر وظیفه دارد در مقابل والدین و فرزندا  حامی و پشتیبا  بانو باشد 

 .شوهر وظیفه دارد از کارهای بانو در منزل قدردانی کند 

شود. نمرج مویفم و بیتایی بوده و شامل موافقمج ماالا  سهسثالهای پاس  به این گزینه

جملا  بالاج میزا  تفسیر ناسازگار شوهر و بوانو در دربارة جمع تفاضل نمرا  بانو و شوهر 

 .دهدتفسیر نقش شوهری را به دست می
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رزندا  پسر و دختور پرسویده شود. ایون همچنین برخی از وظایف نقش پدری از پدر و ف

 موارد عبارتند از:

 دوستا  او بپردازد.اندازة زندا  خود را به پدر وظیفه دارد پول توجیبی فر 

 کندناج های تقویتی ثبتپدر وظیفه دارد در صور  توا  مالی فرزندا  را در کلاس. 

 .پدر وظیفه دارد لباس دلاواه فرزندا  را از لحاظ مدل و رنگ و... تهیه کند 

بالوا در دو  مووارددربوارة تفسیر نقش پدریج نمر پودر میزا  ناسازگاری در محاسب  برای 

پاس  موارد بالوا ماننود مووارد  هایگزینهضرب شد و نمرا  فرزند پسر و دختر آ  کم شد. 

 مربو  به نقش شوهری بوده است.
 

 های مربوط به تفسیر ناسازگار از نقش شوهریگویه -6 جدول

  (0کم ) (1متوسط ) (2زیاد )

-نههزی درآمدش با متناسب دارد وظیفه شوهر تعداد 31 39 314

 درصد %41 %304 %3101 .دهد اختصا  بانو برای ای

 تعداد 94 11 31
 مادر از اطاعت به فرزندا  تشویق

 درصد 900% 109% 3100%

 تعداد 41 091 391
 منزل کارهای در بانو به کمن

 درصد 401% 0909% 3301%

 تعداد 041 010 190
 حقوق و درآمد میزا از  اطلاع

 رصدد 1100% 0100% 1301%

 تعداد 011 099 111
 بگوید را مقصد منزل از خروج زما 

 درصد 0303% 0901% 3101%

 تعداد 31 19 319
 باشد بانو حامی

 درصد 301% 103% 3101%

 تعداد 11 30 301
 کند قدردانی بانو از

 درصد 101% 301% 3109%
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کمن به بوانو »زمین  در شودج بیشترین ناسازگاری طور که در جدول بالا ملاحمه میهما 

 «زموا  خوروج از منوزل مقصود را بگویود»زمین  و کمترین ناسازگاری در  «در کارهای منزل

 است.
 های مربوط به تفسیر ناسازگاز از نقش پدریسؤال -7 جدول

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم هیچ 

 بقیه پول توجبیبی بدهد ةاندازپدر باید به 
 4 11 043 130 944 تعداد

 001 101 1001 1403 9109 صددر

در صور  توا  در کلاس تقویتی ثبت ناج 

 کند

 99 11 109 041 911 تعداد

 901 109 1101 1103 9103 درصد

پدر وظیفه دارد لباس دلاواه فرزندا  را از 

 لحاظ مدل و رنگ و... تهیه کند.

 11 33 110 119 131 تعداد

 104 409 1101 1104 9109 درصد
 

 ناسازگاری پدر خانواده .6. 5

 شدهیید أفازهای قبلی پژوهش تدر به منمور بررسی سن ش این متغیر از ه ده گویه که 

بگویند در طول ین ماه گذشته کداج ین  شد ها خواستهاز مردا  خانواده بودندج استفاده شد.

ییدی ین عاملی نشوا  داد کوه أتحلیل عاملی تاند. ان اج دادهاین رفتارهای ناسازگارانه را از 

زیور را انتاواب کورد کوه بویش از بقیوه بوا متغیور گویو  توا  از میا  ه ده گویهج چهار می

 اری پدر در خانواده اشتراک دارند:ناسازگ

 ایرادگرفتن از غذا. 

 کرد  با رفتن به منزل بستگا نموافقت. 

  وگوگفتپرهیز از. 

 دادکشید  به همراه عصبانیت بگومگو و. 
 

 موارد ناسازگای مرد در خانواده -8 جدول

 پنج بار با بیشتر چهار بار سه بار دو بار یک بار پیش نیامده 

 ایرادگرفتن از غذا
 11 91 90 11 031 113 تعداد

 %104 %909 %909 %109 %0403 %1101 درصد
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 8جدول ادامه 

 پنج بار با بیشتر چهار بار سه بار دو بار یک بار پیش نیامده 

نکرد  با رفتن به موافقت

 منزل بستگا 

 94 11 11 19 011 194 تعداد

 %101 %109 %103 %101 %0109 %1101 درصد

 وگوگفتپرهیز از 
 14 91 91 13 011 111 تعداد

 %109 %909 %904 %100 %0100 %1901 درصد

بگومگو و دادکشید  به 

 همراه عصبانیت

 001 99 13 14 019 101 تعداد

 %0001 %901 %100 %109 %0109 %1901 درصد
 

 19/0ج 3/1ج 10/1ج 34/1جدول بالا به ترتیب ناسازگاران  دفعا  رفتارهای  تعدادمیانگین 

 اند.بوده است. میانه و نما برای هر چهار رفتار ناسازگارانه صفر بوده

 آزمون مدل علی پیشنهادی برای تبیین ناسازگاری پدر خانواده .7. 5

 (SEMلا  ساختاری )سازی معادشدهج از روش مدلهئبه منمور آزمو  مدل ساختاری ارا

زما  تحلیول عواملی و تحلیول تواند هممزیت این نوع تحلیل در آ  است که میاستفاده شد. 

نمور ا کند و خطاهای ساختاری و خطاهای اندازه را با هوم در بورازش مودل در رمسیر را اج

 .(0919یج یبگیرد )قاضی طباطبا

رگرسویو   از دیگور اسوتفادهشوده بورای تحلیول سواختاریج هوای بیوا با توجه به مزیت

متغیر مورد نمور )متغیور آورد  دستشده برای بهدههکرد  متغیرهای مشاچندمتغیری و جمع

بوه زما  رگرسیو  خطی و تحلیل ساختاری هم ئ رسد. در واقع اراپنها ( منطقی به نمر نمی

د نووعی تور از رگرسویو  سواده اسوتج خووبسیار کامل  نموناین خاطر که تحلیل ساختاری 

 تناقض است.

اولیوه نمونو  از اسوتفاده شود.  Lisrel 8.5افوزار برای بررسی مدل ساختاری زیر از نورج

مدل زیر را در آ  جدا کردیم و  SPSSحدود ین سوج با استفاده اندازة ای تصادفی به نمونه

ه دلیل کاهش در ح م نمونه هنگاج بررسی برازش مدل آ  بوده است کنمونه بررسی کردیم. 

 عملواً بوزرگهوای بسته است. به همین خاطر در نمونوهبه ح م نمونه بسیار وادو مقادیر کی
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-مشواهده موی ضرایب استاندارد مربو  به مدل 1نمودار  درامکا  برازش مدل وجود ندارد. 

 د.نشو
 

 
 شده داده برازش ساختاری مدل استاندار مقادیر -2 شکل

 

آزادی آ  درج  و  91/913دو مدل مقدار کیشودج میه مشاهد (1شکل )طور که در هما 

مطلووب دامنو  زیادی از فاصل  که است  44/1آزادی درج  دو به بوده است. نسبت کی 001

کوه  اسوت 01/1بسویار کمتور از  RMSEA ةآمارر از سوی دیگر مقدابرای این مقدار ندارد. 

بور اسواس پیشونهاد بوراو  و چراکوه ؛ سوتنامناسوب نیبرازش مدل آ  است که  ةدهندنشا 

 باشدج برازش ضعیف است. 01/1بیشتر از  RMSEA( اگر 0449) 0کودک

                                                           

1  . Browne and Cudeck 
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و  GFI :مهم دیگور نیوز وجوود دارنود کوه عبارتنود ازآمارة برای بررسی برازش مدل دو 

AGFI .GFI  2توا  مشابه ساختاری می هایمدلرا درR متغیری دانسوت ددر رگرسیو  چنو

تر است. حود باشندج مطلوب ترنزدینهرچه این دو به ین  ج. بنابراین(0434ج 0تاناکا و هوبا)

 GFI=0.96برای مدل بالوا اند. دانسته 4/1های مناسب در برازش را پایین برای این دو آماره

برای  T مقادیرتماج  جهمچنینند که مقادیری مناسب هستند. ابه دست آمده AGFI= 0.95و 

 آ  است که وجود تماج مسیرها معنی دار است.ة دهندند که نشا ابوده 41/0مسیرها بالاتر از 

 گیرییجهتنبحث و . 6

دهود کوه متغیرهوای سواختاری بوه ( نشا  می41/1)برای مدل به دست آمده  GFI مقدار

یعنوی باوش ؛ دنهای ایرانی باشومرد در خانوادهناسازگاران  رفتار  ةکنندتوانند تبیینخوبی می

با توجه بوه شده ناشی از عدج تعادل در نماج خانواده است. های مشاهدهبزرگی از ناسازگاری

« عدج توافق ارزشی با همسور»گذاری تأثیرتوا  گقت که مسیر علی شدهج میمدل برازش داده

این متغیر بر ناسازگاری مورد در خوانواده  تأثیرو « تفسیر ناسازگار نقش پدری و شوهری»بر 

ن ترتیب اگر قصود آ  اسوت کوه ناسوازگاری مورد در خوانواده به ایبسیار قابل توجه است. 

باری نقش گذاری گرا تأثیرمسیر  با همسر کاهش یابد.« عدج توافق ارزشی»کاهش یابدج باید 

رفوت طور کوه انتموار مویبر ناسازگاری در قیاس با مسیر بالا چندا  قابل توجه نیست. هما 

عنوا  متغیری واسوط بور زگاری دارد. این متغیر بهی منفی بر ناساتأثیرشد  انتمارا  برآورده

باری نقش و کمتر از عدج توافوق ارزشوی این متغیر بیش از گرا  تأثیراست. مثثر ناسازگاری 

 بوده است.

های مرد در خوانوادهج ناسازگاری ةدهندترین عامل توضیحرفت مهمطورکه انتمار میهما 

پیش از این بیا  شد کوه در  ی و شوهری است.های پدرهای متعارض از تقشوجود تعریف

هوا )اعوم از تلویزیوو ج ثر از انواع رسانهأور مداوج متامروزج تماج اعضای خانواده به طجامع  

                                                           

1  . Tanaka & Huba 
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مبلغ عناصر فرهنگ غربی  عموماًکنند که گوناگونی را دریافت می هایپیاجماهوارهج اینترنت( 

هوا دهند و این چنین بنای خانوادهدف قرار میها تماج اعضای خانواده را ههستند. این رسانه

و  دهنودهودف قورار موی جانودبر اساس عناصر فرهنگی ایرانی و سنتی بنا شوده عموماًرا که 

 .کنندمتزلزل می

 جامع  اموروز ایورا نقش پدر و شوهر در فرهنگ ایرانی و غربی تعاریف متفاوتی دارند. 

از  متوأثرتر ترهوا بیشوخصو  جووا ها بهانوادهدر میا  این دو فرهنگ قرار دارد. اعضای خ

این تعارض گذارند. تر خانواده را تحت فشار میندیشند و اعضای قدیمیاهاج غربی میرسانه

شوود کوه اعضوای مویهوایی موجوب وا  یافت. چنین تعوارضترا میا  بانو و شوهر هم می

های فرهنگی همواره خاطر تفاو  دیگر را داشته باشندج بهکه قصد آزار ینخانواده بدو  آ 

اموا  ؛های خود را به خوبی ایفا کنندکنند نقشدر حالی که همه تلاش می هاناراضی باشند. آ 

 توانند رضایت متعاملا  را جلب کنند.نمی

بوه  را ایون حالوتزوجین  عموماًگیرد و این چنین است که خانواده در بن بست قرار می

حول  نند.کبیا  می« فهمیمدیگر را نمی حرف ین»یا « هم نداریمما با هم تفا»صور  عبار  

توا  گفوت کوه سو میست. از ینا هاخانوادهاین مشکل در گرو هماهنگی فرهنگی اعضای 

؛ نند شاید امکا  ناپوذیر باشودکسره زندگی غربی را تبلیغ میهایی که ینرسانه تأثیرگریز از 

هایی به حداقل برسد. ی را در نمر گرفت که چنین آسیبتوا  فرآیندهایاما از سوی دیگر می

ها بوه همسوانی فرهنگوی در ابتودای ازدواج آ  هایخانوادهیکی از فرآیندها توجه زوجین و 

توا  امیدوار بودج حتی اگر در این خوانواده است. اگر همسانی فرهنگی وجود داشته باشد می

ناگوار را  پیامدهایو وجبن برابر خواهد بود تغییر فرهنگی رخ دهدج سرعت این تغییر برای ز

 هم کاهش خواهد داد.

 جاسولامی-شود با فرهنگ ایرانیچه از فرهنگ غربی وارد مییافتن الگویی برای ترکیب آ 

-توا  در کوتاهنمیطلبد. اما چندا  آسا  نیست و زما  طولانی می؛ واند بهترین راه باشدتمی

 داد. ئهمتفاو  ارا کاملاًو فرهنگ مد  ترکیبی از عناصر فرهنگی د
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 نامهکتاب

ثیر برخی عوامول اجتمواعی و فرهنگوی بور نوابرابری أبررسی ت(. 0939. )س جگروسی؛ ح جاحمدی .0

 .91-11(ج 1) 1ج مطالعا  زنا ج های شهر کرما  و روستاهای پیرامو  آ جنسیتی در خانواده

. علوج رفتاری . های نوجوانا نواده با ارزشنماج ارزشی خا  بررسی رابط (.0931. )اج آزادمرزآبادی .1

 .001-011(ج 1) 1

 .0-11(ج 0) 91ج حقوق سیاسیج خانواده و روسپیا  خیابانی(. 0934. )ا جروایی و ج جآشوری .9

 گهر(. تهرا : نشر توتیا.. )ترجمه عبدالحسین نینمنطق کنش اجتماعی(. 0939بود ج ر. ) .9

گهور(. تهورا : فرهنوگ . )ترجمه عبدالحسین نیوننتقادیشناسی افرهنگ جامعه(. 0931بود ج ر. ) .1

 معاصر.

ج پویایی خانواده و سلامت زنا : پژوهش کیفی(. 0933.د. )ک جکیانیو    جسیدفاطمی.ج س جپرویزی .1

 .91-11(ج 11) 1مطالعا  زنا ج

بررسوی سواخت (. 0939.ر. )ع جکیامنش.ک و س جزاده طباطباییلرسو. ع.ج غ جافروز.ج ف جحمیدی .1

-م لو  روا ج درمانی و درمانگری حمایتی در تغییور آ دخترا  فراری و اثرباشی خانواده ةنوادخا

 .009-011(ج 91) 3ج شناسی

عملکرد خانواده و جو روانوی   بررسی رابط(. 0931.ع. )ی جعطاری .ا. وح جچهاردولی.ر.ج غ جرجبی .3

-علووج تربیتوی و روا  . ایرآموزا  دبیرسوتانی شهرسوتا  ملواجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش -

 .009-013( 0-1) 9ج شناسی

 زاده(ج تهرا : انتشارا  سمت.. )ترجمه هما زن انیسازما  اجتماعی(. 0911روشهج گ. ) .4

 انتشارا  دانشگاه تهرا . . تهرا :طلاق(. 0911ساروخانیج ب. ) .01

ار قدر  در خوانواده بین ساخت  بررسی رابط(. 0931.ر. )ع جکیامنشو  ش جنژادنوابی.ج ف جسعیدیا  .00

 .91-10(ج 13) 1ج های مشاورهها و پژوهشتازهج با تعارضا  زناشویی

م لو  ج موردیج زنوا  شوهر تهورا   اعتماد به همسر: مطالع(. 0931میرزا محمدیج ج. ) سفیریج خ؛ .01
 .011-011(ج 0) 0ج مطالعا  اجتماعی ایرا 

تصوادی زنوا  بوا نووع روابوط همسورا  در اق  سرمای  بررسی رابط(. 0931ر. ) جآراسته؛ خ جسفیری .09

 .009-091( 0) 1ج م ل  تحقیقا  زنا ج خانواده
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ثیر أکیود بور توأبررسی هویت دینی و ملی جوانا  شهر تهرا  بوا ت(. 0933. )ج جغفوری؛ خ جسفیری .09

 .0-11(ج 1) پژوهش جوا ج فرهنگ و جامعه.ج خانواده

  بررسوی رابطو(. 0941. )ج جشوویفرجویو  . رع جمقودج انصاری.ج ع جنویدیا .ج ف جشهرکی ثانوی .01

-009(ج 0) 0ج درمانی خانوادهمشاوره و روا ج الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانا 

010. 

برخی عوامل سوازمانی (. 0934. )ج جزاده حسنح و  جمولوی.ج ا جنوری. ب.ج ج جک باف. ا جصلاحیا  .01

 .10-91(ج 99) 01ج تاردانشور رفج خانواده –ثر بر تعارض کار ثم

شناختی بر نقش خانواده در میوزا  برخوورداری از تحلیلی جامعه(. 0931. )ج جکاظمی. و و جقاسمی .01

 .034-103( 0) 1ج علوج اجتماعی مشهدج اجتماعی  سرمای

(ج 1) 9 پوژوهش اجتمواعیج. آثار نمم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکا  (.0934کفاشیج ج. ) .03

013-11. 

شوناختی تعارضوا  همسورا  در تحلیول جامعوه(. 0931. )س جفارایوی. ج و س جمنصوریا  کریم .04

 .11-000(ج 0) 1ج تحقیقا  زنا ج های شهر شیرازخانواده

دانشوگاه علووج پزشوکی ج تمایل به پرخاشگری در نوجوانا  و نقوش خوانواده(. 0930. )ج جگلچین .11

 .91-90(ج 1ج )قزوین

ثیر سواختار أبررسوی تو(. 0933. )خ جفولادونودو  ف جچراغوی.ج س جاکبری زردخانوه. ر.ج ع جمرادی .10

 .931-111(ج 11) 1ج پژوهینام  خانوادهفصلج خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانش ویا 

(ج 9) 0ج مطالعوا  زنوا ج معتادا  جووا  ةکمی عملکرد خانواد /بررسی کیفی(. 0931. ا. )ا جموسوی .11

33-14. 

 تهرا : نشر مبتکرا . عوامل مثثر بر رضایت زوجین.(. 0911مهدویج ج.  . ) .19

داری بوا بحورا  کوارایی خوانواده و دیون  بررسوی رابطو (.0931. )ع جدلاورح و  جاحدی.ج ج جن فی .19

 .01-11(ج 01) 09ج دانشور رفتارج هویت

سواختاری کوارکرد خوانواده و عوز  نفوس بوا   بررسی رابطو(. 0941. )آ جفیضی. ب و س جن می .11

 .019 -011(ج 11) 1 شناختی.های نوین روا پژوهشج یلی در دخترا  دبیرستانیپیشرفت تحص
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ثیر الگوی توانمندسوازی أت(. 0933. )ا جنژادکاظم. ا. و ف جاحمدی.ج ف جلحانی.ج اا جواحدیا  عمیمی .11

(ج 9) 1ج پرستاری مراقبوت ویوژه. محور بر سبن زندگی بیمارا  مبتلا به انفارکتوس قلبی -خانواده 

099-011. 

پژوهش . عوامل خانوادگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مادر (. تأثیر0933) .ح جزادهیحیی .11

 .019-091(ج 1) 1اجتماعیج 
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