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بررسی روابط انسجام کارکردي و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان 

  تهرانی ةکرد ازدواج

  

  3، زهرا مال2ّ، افسانه کمالی1خدیجه سفیري

  

  )15/12/98، تاریخ پذیرش 18/08/98 فت(تاریخ دریا

  

  چکیده 

میان والدین و فرزندانی است   ۀرابط  ةدهند عنوان مفهومی که نشان انسجام خانوادگی به

  ۀاند، توسط بنگستون و رابرت، در رد نظری پدري خود را پس از ازدواج ترك کرده  ۀکه خان

ضر، بررسی تأثیر متغیرهاي اي، مطرح شد. هدف از تحقیق حا هسته ةفروپاشی خانواد

گیري  ساختاري بر دو بعد انسجام (ارزشی و کارکردي) در این نظریه است. با روش نمونه

شهر تهران که حداقل یکی از  ۀسه منطق ةکرد نفر از فرزندان ازدواج 256اي،  خوشه

تایج ها در قید حیات بودند، انتخاب و تحقیق به روش پیمایش به اجرا درآمد. ن والدین آن

هاي تهرانی در حد  دهد اگرچه میزان انسجام ارزشی و کارکردي در خانواده نشان می

دهد که  می عالوه، این مقادیر نشان  متوسط است، ولی با شرایط بحرانی فاصله دارد. به

هاي متقابل خانوادگی بسیار باالست،  ما با وضعیت معمول خود که در آن حمایت ۀجامع

از میان ت. همچنین، روابط دومتغیره حاکی از آن است که تفاوت زیادي کرده اس

شوند، فقط متغیر  هاي ساختار خانوادگی که متغیر مستقل تحقیق محسوب می مؤلفه

معناداري برقرار کرده است.   ۀرابطبرخورداري والدینی با انواع انسجام ارزشی و کارکردي 

  ه دختران کمتر حمایتپسران نسبت بروابط همبستگی موجود نشانگر آن است که 

کنند، ولی در حمایت از والدین و انسجام ارزشی یا باور به  را دریافت می والدین

ها و وظایف، تفاوت معناداري با دختران ندارند. همچنین، براساس مدل  مسئولیت
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درصد تغییرات  11,4درصد واریانس متغیر انسجام کارکردي مادران،  25,4رگرسیونی، 

درصد تغییرات متغیر انسجام کارکردي فرزندان 11,2ي پدران، انسجام کارکرد

هاي ساختار  درصد واریانس متغیر انسجام ارزشی، توسط مؤلفه 55,4کرده و  ازدواج

دهد که ضرایب  درنهایت، تحلیل مسیر متغیرهاي وابسته نشان میاند.  ده تبیین شدهاخانو

  .تأثیر غیرمستقیم متغیرهاي ساختاري بسیار ضعیف است

انسجام خانوادگی، انسجام کارکردي مادران و پدران، انسجام  واژگان کلیدي:

  کرده، انسجام ارزشی، ساختار خانواده. ازدواج کارکردي فرزندان 

  

  مقدمه و بیان مسئله

 همگانو  1کند ن کریم، خانواده را بنیان آرامش و تبادل عواطف پاك انسانی معرفی میآقر

مهم هاي  مشغولی از دل دوام یا فروپاشی خانواده،  ،آینده 2.خواند می رارا به توسعه و تحکیم آن ف

از  ، هاي فراوان در ابعاد ساختاري و کارکردي خانواده دگرگونی. استنیز بوده شناسان  جامعه

تداوم و «پیوستاري از شناسان در  جامعه اتینظرانواع  هاست. ترین دالیل این نگرانی مهم

  : گیرد در بر میو درمجموع، سه برداشت را قرار دارد » زوال خانواده«تا » پایداري خانواده

o   و باعث فروپاشی  استبرداشت اول معتقد است که تغییرات خانواده نامطلوب

یکدیگر و احساس  ازرفتن حمایت و پشتیبانی اعضاي خانواده  ها و ازدست خانواده

). این دیدگاه بیانگر 1390 3،کارتی و ادواردز شود (مک ناامنی و پوچی در افراد می

 ةخانواد  ةرفتن انگار فرض ازدست و زوال یا تضعیف رو به رشد خانواده است  ۀنظری

 کند.  اي را دنبال می هسته

 
o   برداشت دوم معتقد است که این تغییرات الزامی و مطلوب است و افراد در شرایط

د زندگی کنند و سبک نهست گونه که مایل جدید از آزادي الزم برخوردارند تا آن

 نندکمطابق امیال و عالیق خود تنظیم  ،زندگی خود را بدون هیچ تحمیلی از بیرون

  . )1390 ٤،(مک کارتی و ادواردز

  

_______________________________________________________ 
1
هایی آفریده است تا در کنار وي آرامش یابید و بین  هاي خداوند این است که از جنس خودتان زوج . و از نشانه 

  ). 21(روم،   ا دوستی و عطوفت قرار دادشم
  ). 32بدون همسري نماند (نور،  ،منانؤشوهر را به نکاح یکدیگر درآورید تا میان م زن و زنان بی . باید مردان بی 2

3. Mc. Carty & Edwards 
4. Mc. Carty & Edwards 
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بزرگسال پرداختند.  انفرزند- والد ۀرابط نسلی و رو، محققان بسیاري به تحقیقات بین این  از

در بود و  آنانرزندي در دوران کودکی ف-این تحقیقات، براي مدت زیادي معطوف روابط والد

مطالعات گوناگونی به  ،هاي اخیر زندگی کمتر مورد توجه قرار گرفت. در دهه يها  هدیگر دور

  زندگی پرداختند.  ةدر طی دور سال و نقش کلیدي آنفرزند بزرگ-والد ۀرابطبررسی 

ترین واحد  ان کوچکعنو ، خانواده به  ایران ۀگیري تحوالت مدرن در جامع تا قبل از شکل

کردند و به  اجتماعی، یک واحد تولیدي و مصرفی بود که در آن، افراد با هر جنسیتی کار می

گسترده، عمدتاً پدرساالر و پیرساالر بود و  ةگونه از خانواد   بخشیدند. این اقتصاد آن رونق می

قش خانواده در ازدواج ترها هم نفوذ بیشتر و هم مدیریت خانواده را بر عهده داشتند و ن بزرگ

کردند و حتی  ). افراد در جوانی و سنین پایین ازدواج می1385فرزندان نیز پررنگ بود (سرایی، 

حمایت از آن را بر  ۀبعد از ازدواج نیز خود را متعهد، و در برابر خانواده مسئول دانسته و وظیف

. در مقابل، والدین نیز شدند  عهده داشتند و عصاي دست زمان پیري پدر و مادر محسوب می

اي از او و عضو جدید، یعنی همسر او،  گذاشتند و در هر زمینه فرزندان را بعد از ازدواج تنها نمی

نداشتن غالب فرزندان  و سکونت 1ترشدن خانواده امروزه با توجه به کوچک کردند. حمایت می

ي آنان دشوار شده است. از سوي نقش حمایتی در خانواده برا ۀپدري، ادام ةکرده در خانواد ازدواج

و  3نظر پاپالیا شوند. از مواجه می 2»خالی  ۀآشیان سندروم «دیگر، والدین پس از ازدواج فرزندان، با 

 ۀانتقال به مرحل ۀمنزل یافتن فرزندپروري نیست، بلکه به معناي پایان بههمکارانش، این سندروم 

  ).649: 1390کرده است (پاپالیا و همکاران،  اججدید و ایجاد رابطه بین والدین با فرزند ازدو

هاي قبل رو به افزایش بوده است.  در ایران نیز گرایش به نومکانی پس از ازدواج از دهه 

گویان شهري مخالف زندگی  درصد پاسخ61,5نشان داد که  1382شده در سال  پژوهش انجام

عالوه، زنان  با آن موافق هستند. به درصد26,2کرده در کنار پدر و مادر و فقط  فرزندان ازدواج

اند  مکانی ابراز داشته با هم خود رامخالفت کرده بیش از سایرین،  فراد تحصیلو ا ،بیش از مردان

 در سنین باالترينیز  نوالدیدر ایران،  4سن ازدواج ةفزایند افزایش البته، با ).1393(عبدي، 

_______________________________________________________ 
خانوار در سال  بعد، متوسط 1395تا  1375هاي  عمومی نفوس و مسکن سال نتایج سرشماري ةراساس گزیدب .1

نفر  3,3برابر با  1395نفر و در سال  3,5 برابر 1390نفر، در سال  4برابر با  1385نفر، در سال  4,8معادل  1375

  .بوده است
2  . Empty Nest Syndrome 
3  . Papilla 

زدواج براي مردان میانگین سن ا 1375هاي عمومی نفوس و مسکن، در سال  . براساس نتایج تفصیلی سرشماري4

و  27,4براي مردان  1395و در سال  23,3و براي زنان  26,2براي مردان  1385در سال  ،22,4و براي زنان  25,6
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، با افزایش امید به زندگی در کشور، دوران . همچنینکنند را تجربه می خالی  ۀآشیان سندروم

احساس . چنین وضعیتی داراي دو بعد است که به شود تر هم می این تجربه براي والدین طوالنی

اند و با  چیزي را گم کردهکه بدون فرزندان در منزل » خالی  ۀسندروم آشیان« ۀبا تجرب یوالدین

، و نیز اند آور را از دست داده عنوان حامی و نان نقش خود به واینکه موجودي زائد هستند  پندار

  .گردد میازب ،کرده و احساس مسئولیت و تعهد آنان در قبال خانواده به فرزندان ازدواج

شدن روابط سنتی  شکسته آن و 1شدن ترتیب، با توجه به شرایط کشور و خاکستري  بدین

سلی بعد از زمانی است که فرزندان به ن پیوستگی بین ةدهند که نشان 2نسلی، انسجام خانواده بین

با ) و 42011،(بوژنکو  ال رفتهؤزیر س )856: 1991 3،برتابنگستون و ر(  رسند سالی می بزرگ

تعامل   ۀهایی که زمین ها و فرصت رو شده است. در چنین شرایطی است که موقعیت چالش روبه

به  تحقیق حاضر ،بر این اساسبند. یا سازند، اهمیت می خانوادگی را مساعد می ۀو برقراري رابط

  پردازد: االت میؤاین س

 مورد بررسی چقدر است؟ ۀمیزان انسجام خانوادگی و ابعاد آن در جامع 

 فرصت رابطه میان هاي ساختار خانواده یا متغیرهاي مؤثر در ایجاد  آیا میان مؤلفه

و م کارکردي انسجاهاي فردي و جمعی) با  کرده (موقعیت ازدواج  فرزندانوالدین و 

 رابطه وجود دارد؟ آنان، ارزشی

  

  پژوهش ۀپیشین

شناختی  شناختی و جمعیت بررسی عوامل جامعه« ) در تحقیق خود با عنوان1386کریمی (

با هدف سنجش میزان حمایت بین والدین و » والدین)-نسلی (فرزندان ثر بر حمایت بینؤم

نسلی (عاطفی، مالی و مراقبتی) را مدنظر  هاي بین فرزندان بزرگسال، سه بعد از انواع حمایت

هاي اقتصادي و اجتماعی  ثیر عوامل ساختاري و دیگر ویژگیأقرار داده است. نتایج حاکی از ت

اقتصادي، وضعیت سالمت والدین) بر  ۀجغرافیایی بین دو نسل، سرمای ۀ(تحصیالت، فاصل

کلی  طور ن داده است که بهنسلی در خانواده بوده است. همچنین، نتایج نشا هاي بین حمایت

                                                                                                                                               
کاهش میانگین سن ازدواج در زنان  بار ، براي اولین1395است که در سال  گفتنیبوده است.  23براي زنان معادل 

  رسیده است. 1395در سال  23به  ،1390در سال  23,4مشاهده شده و از 
هاي  پیوسته رو به افزایش است و طی دهه ،سال 65یعنی نسبت جمعیت باالتر از  ،شدن جمعیت . خاکستري1

  .)1393آینده نیز همچنان رو به افزایش خواهد بود (گیدنز، 
2. Family solidarity 
3. Bengston & Roberts 
4. Bozhenko 
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جغرافیایی دارند و این مسئله به کاهش میزان  ۀدختران بیش از پسران از والدین خود فاصل

. مادران بیش از پدران از شود منجر میبین دو نسل موردنظر  هاي مشارکتشان در حمایت

صاً در انواع ها از فرزندان حمایت (خصو شوند و بیش از آن هاي فرزندان برخوردار می حمایت

شدن ابعاد خانواده، والدین به منابع کمتري از  کنند و نیز به دلیل کوچک مراقبتی و عاطفی) می

 حمایت خانوادگی دسترسی دارند.

سالمندي و  ةحوزپژوهشی در در  )1391( فاطمه ذکریایی سراجیسوسن باستانی و 

هاي  مقایسه با مردان حمایتکه زنان سالمند در  اند دادهها و حمایت اجتماعی نشان  شبکه

ند و نیز سالمندانی که تماس حضوري و کن خود دریافت می ۀتري از اعضاي شبک بیشتر و متنوع

هاي بیشتري را با اعضاي شبکه  خود دارند، حمایت ۀمیزان صمیمیت بیشتري را با اعضاي شبک

جنسیت  ر کنار متغیرد ،تماس و میزان صمیمت متغیرهاي فراوانیِ ،کنند. همچنین بدل می و رد

 ثر هستند.ؤبر تبادل حمایت اجتماعی م ،هلأو وضعیت ت

اجتماعی را بررسی کرده است و با  ۀخانواده و سرمایحمایتی  ۀرابط )1396( یوسف فتحی

استناد به نظر متفکران و آیات قرآن کریم، بر این باور است که اهمیت خانواده از طریق روابط 

شود. همچنین، او با  اسی آن در تولید نسل مشروع نشان داده میاجتماعی حمایتی و نقش اس

 توجه به سطوح معنوي، اجتماعی و اقتصادي، حمایت معنوي، عاطفی، اجتماعی و اقتصادي

با میزان احساس تعلق به آن را در ارتباط مستقیم و  دانستههاي قرآن کریم  از توصیهرا  متقابل

 دانسته است.خانواده 

 والدین ازفرزندان بزرگسال   حمایت«در تحقیقی با عنوان ) 2001( 1یتکاالدیتکا و الد

 دریافتند	»گیاحتمال و زمان برحسب جنسیت، نژاد و نقش خانواد هاي ناشی از سالمند: تفاوت

 مندي براي واریانس حمایت از والدین نظامهاي  آمریکایی عامل ۀدر جامع متغیرهاي مذکورکه 

تا  است بیشتر در فرزندان مجردوالدین  کمک به که احتمال دندکرها استدالل  آنهستند. 

دهند. در بین  زمان بیشتري را براي کمک اختصاص میمجردان  عالوه، . بهندا هلأهایی که مت آن

و همچنین دختران سیاه  .کمتري دارد دختران نسبت به پسران، احتمالکردن  کمک، نهالأمت

معموالً  پوست، نسبت به پسران سفید پوست ن سیاهپسرالی وپوست به شکلی همانند، سفید

 ازدواج و تأثیرنداشتن اشکالاهمیت نقش پسران نشانگر نتایج عالوه،  به .کنند می حمایتکمتر 

  سالمند بوده است.والدین در حمایت از 

_______________________________________________________ 
1. Laditka & Laditka 
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میانسال از  حمایت والدین« ) پژوهشی با عنوان2003( 1نالتامبی و دارملینگم-کوت هیل

ها این است که چرا برخی از والدین  ال آنؤساند.  را انجام داده »نیوزلند رگسال درفرزندان بز

دهند.  اند، ادامه می همچنان به حمایت از فرزندان بزرگسال خود که خانه را ترك کرده ،میانسال

مین کمک أثیر معناداري بر تأهر دو ت ،ها دریافتند که سن فرزند و نه سن والد، و جنسیت آن

کلی منع  طور ولی آن را به ،سازد زیاد، تبادالت را مشکل می ۀاگرچه تماس مکرر و فاصل .دارد

 هاي اند تا حمایت سود بردهبیشتر فرزندان از حمایت عاطفی و مالی  . درمجموع،کند نمی

اند.  به فرزندان کمک کرده ،مخصوصاً درمورد وظایف روزانه ،خدماتی. مادران نیز بیشتر از پدران

رسانند و در کارهاي هرروزه  هاي عاطفی کمک می اولین کسانی هستند که در جنبهان مادر

که پدران، خودشان  کنند، درحالی غذا یا کارهاي خانه کمک می ۀها، تهی مانند نگهداري از بچه

 نند. ک مین پول محدود میأرا بیشتر به ت

و حمایت خانوادگی از  فرزندان، نوع ازدواج«) در پژوهشی با عنوان 2004( و همکاران 2لی

که جنسیت  دادند، نشان »يژموردي سانگ ۀسالمندان در مناطق روستایی چین معاصر: مطالع

ثیر معناداري بر احتمالِ حمایت مالی و نیز کمک به والدین در کارهاي أفرزندان و نوع ازدواج ت

دهند و یا  ین ارائه میثیر معناداري بر میزان حمایت مالی که فرزندان به والدأخانه دارد، اما ت

احتمال کمک در فصل کار کشاورزي آنان ندارد. براساس نتایج حاصله نویسندگان دریافتند که 

 طور تاریخی پذیرفته شده به ٤مکانی زنو  ٣مکانی شوهري، جایی که هر دو نوع ازدواج ژدر سانگ

منزل نیستند،  نان همدر تأمین حمایت از والدینی که با آ، پسران و دختران نقش یکسانی ستا 

 کنند. ایفا می

تأثیر ساختار خانواده بر نگرش والدینی «هدف فهم بهتر چگونگی ) با 2005( ٥آکیلینو 

داده است. این تحقیق با  ، پژوهشی را انجام»نسبت به حمایت اقتصادي فرزندان بزرگسال

خانواده اثر بلندمدتی بر  ساختار نشان داد که زمانی ۀنامه و در دو مرحل استفاده از ابزار پرسش

هاي کامل، هم مادر و پدر  تعهدات مالی به فرزندان دارد. در مقایسه با خانوادهنگرش والدین به 

کرده، احتمال کمتري دارد که با  ازدواج ها (نامادري و ناپدري) و هم والدین اصلیِ مجدد خوانده

در  ،همچنین زرگسالی موافق باشند.کردن حمایت اقتصادي فرزندان در دوران انتقال به ب فراهم

 ۀهایی با نامادري یا ناپدري، زمانی که فرزند مشترکی عالوه بر فرزندان رابط میان خانواده

_______________________________________________________ 
1. Hillcoat- Nalletamby  Dharmalingam 
2. Li 
3. Uxorilocal 
4. Virilocal 
5. Aquilino 
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هایی با دو والد  خانواده یسه باتر بود. والدین مجرد در مقابیشپیشین داشتند، تعهدات مالی 

اند، اما نگرش  نوجوان نشان داده نادرمورد حمایت اقتصادي از فرزند منفی نسبتاًاصلی، نگرش 

 تر شده است.   ها در طول زمان مثبت آن

حمایت مادران در دوران پایانی زندگی، نقش «) در تحقیقی با عنوان 2007( 2و پیلمر 1سیتر

نشان دادند که ترتیب تولد پیوسته نقش مهمی را در توضیح حمایت والدین » ترتیب تولد فرزندان

کند. به این ترتیب که آخرین فرزند متولدشده همان فرزندي است که مادران  از فرزندان ایفا می

ترند و احتمال بیشتري دارد که مادران،  فرزند اول را در زمان  ها از لحاظ عاطفی نزدیک به آن

هاي شخصی انتخاب کنند. درمقابل، فرزندان میانی در انتخاب مادران  مواجهه با مشکالت یا بحران

 د. جایی نداشتن

مین حمایت براي فرزندان أدیدگاه والدین درمورد ت :فرزندان به والدینزیاد  اتکاي بسیار«

د. تمامی ادند انجام 2011در سال و همکاران  3نام تحقیقی است که تیمونن »بزرگسال

یعنی والدین  ،آنان ۀهاي مورد مطالع اند. نمونه بزرگ بودهگویان این تحقیق مادر یا پدر سخپا

طالق و یا جدایی را داشتند، به دنبال رسیدن به  ۀده که فرزندشان یا فرزندانشان تجربسالخور

اند، و  اي که فرزندانشان تجربه کرده شده هاي درك اند: جبران شکست دو هدف اصلی بوده

ها در نظر گرفته بودند. براساس نتایج،  کشیدن مرز به دور حمایتی که براي جبران شکست

گویان به فرزندان بزرگسالشان در طول و یا بعد از فرایند جدایی،  ز سوي پاسخشده ا حمایت داده

ند از: حمایت عاطفی، حمایت مالی، حمایت عملی ا که عبارت شد میبه پنج دسته تقسیم 

(نگهداري از بچه)، حمایت عملی (انجام کار خانه)، حمایت عملی (دادن مشورت و همکاري 

 ).درخصوص موضوعات قانونی و مالی

حمایت والدینی در طی دوران جوانی: «) در تحقیقی با عنوان 2012( و همکاران 4نت هارت

نیاز فرزندان، کسب نقشهاي دریافتند که  »یابد؟ ها با افزایش سن کاهش می چرا کمک

 است.رابطه میان سن و حمایت مالی  ۀلی یا نزدیکی جغرافیایی و عاطفی، واسطبزرگسا

رتباط سن با کاهش نیاز فرزندان، علت کاهش حمایت مالی با افزایش ها ا این یافته ،همچنین

قويِ حمایت مالی بعد از کنترل  ةکنند بینی عنوان پیش سن فرزند به کرد. سن را تبیین می

جریان حمایت را از سوي والدین به سمت  سنیماند، اما هنجارهاي  متغیرهاي دیگر باقی می

 . کرد میهدایت فرزندان 

_______________________________________________________ 
1. Suitor 
2. Pillemer 
3. Timonen 
4. Hartnett, Furstenberg, Birditt, Fingerman  
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فرزند - تغییرات جریان زندگی و ارتباط والد«) در پژوهش 2014مکاران (و ه ١وارد

ها دریافتند که تغییر  هاي دو موج پیمایش ملی خانواده استفاده کردند. آن از داده» بزرگسال

- فرزند، وضعیت تأهل والد و فرزند، و نیز موقعیت والدگري فرزند، با ارتباط والد-جغرافیایی والد

پدري را  ۀخانگی) والدین با فرزندان بزرگسالی که خان د. زندگی مشترك (همفرزندي رابطه دار

والدین با فرزندانی که دیگر با والد  ۀتواند با رابط اند، برخالف سالمت والدین، می ترك نکرده

 بستگی داشته باشد. خانه نیستند، هم هم

کرده و تعامالت آنان را  واجوالدین و فرزندان ازد ۀبندي نتایج تحقیقات پیشین که رابط در جمع

قابل ذکر این است که در ایران، برخالف کشورهاي دیگر، تحقیقات زیادي  ۀاند، نکت بررسی کرده

آنان، حمایت آنان از یکدیگر و تفاوت نقش پدر و   ةکرد درمورد روابط میان والدین و فرزندان ازدواج

هاي اعضاي  سالمندي، حمایت ةط در حوزمادر درمورد فرزندانی که والد هستند انجام نشده و فق

کرده و خود والد  فرزند بزرگسال ازدواج- والد  ۀخانواده بررسی شده است. تحقیق حاضر، به رابط

گذارد. این تحقیق همچنین به  کنونی بیشتر به نمایش می ةپرداخته و اهمیت خانواده را در دور

   دي براي برقراري این رابطه باشند. توانند فرصت یا تهدی پردازد که می بررسی عواملی می

  

  مبانی نظري 

بلکه در سطح خرد نیز گسترده  ،تنها در سطح کالن امروزه  استفاده از مفهوم انسجام نه

ه (بنگستون و شدنسلی که در بحث انسجام استفاده  روابط بین ،شده است. بر همین اساس

نسلی بین والدین و فرزندانشان در  ن) به انسجام بی2002؛ بنگستون و همکاران، 1991رابرت، 

حاضر براي سنجش  در بررسی). 177: 2007(مرز و دیگران،   دکن میزندگی اشاره  ةطول دور

و رابرت ستون گشان از مدل مفهومی بن کرده میان والدین و فرزندان ازدواج خانوادگیانسجام 

یا همدلی  3اهداف 2،یقکلی، پیوند عال طور انسجام بهز منظور ا م.کردیاستفاده  )1991(

انسجام خانوادگی، اما از نظر آنان . در میان اعضاي یک گروه است 4(توافقات)شکل یک

گیرند،  سالی قرار میاي از زمان است که فرزندان در جایگاه بزرگ نسلی در دوره پیوستگی بین

دگی مستقلی را کنند و یا به دلیل ازدواج یا ترك منزل پدري، زن پا می و شغلی براي خود دست

-عنوان ساختاري چندوجهی از تعامل والد نسلی خانوادگی را به بینانسجام  آناننهند.  بنا می

_______________________________________________________ 
1. Ward 
2. interests 
3. purposes 
4. sympathies 
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هنجاري یا  1،رند که شامل ابعاد کارکردي (استقالل در برابر وابستگی)گی در نظر میفرزند 

  است.  2ها در مقابل موانع) گرایی در مقابل فردگرایی) و ساختاري (فرصت ارزشی (خانواده

  گرایش رفتاري رابطهو ، الگوي حمایت ابزاري »انسجام کارکردي«در این مدل، منظور از 

و متغیر  است، منابع ۀکردن و مبادل کمک ۀجدرنیز شان  و  کرده میان والدین و فرزندان ازدواج

دهد. متغیر  را نشان میها و وظایف خانوادگی  ، قوت تعهد به اجراي نقش»انسجام ارزشی«

دهد و  که تعامل خانواده را هدف قرار می داردهایی  فرصتنیز اشاره به » ساختار خانواده«

کرده  والدین و فرزندان ازدواج ۀ. این نظریه، رابطمعنی توانایی افراد براي کنش متقابل است به

. شمارد دهی پیوند و انسجام خانوادگی می اول خویشاوندي را عامل سازمان درجه ۀعنوان رابط به

گیرند و نیز حس  س آن قرار میأحمایتی غیررسمی که فرزندان در ر ۀاز این منظر، وجود شبک

فرزندي، رفع حس تنهایی والدین و حفظ -یکپارچگی میان اعضاي خانواده، پایداري ارتباط والد

یابد. این روابط در زیر  کرده شکل می با نقش حمایتی فرزندان ازدواج ،گرماي کانون خانواده

 5،جاذبه 4،عالقه 3،هاي مثبت پیوندهاي میان افراد مانند گرمی انسجام، به جنبه مفهوم ۀسای

  ).2010و همکاران،  8(هلبک شود مربوط می در زمان الزم 7پیشنهاد کمکو  6تعامل

ذهنی و عینی تبادل منابع میان والد و فرزند را بازتاب  ۀانسجام کارکردي هر دو جنب

تبادل، کیفیت، نوع و مقدار (کمیت) منابعی را که هر عضو رابطه  هاي عینی د و مؤلفهده می

عنوان کارکرد مثبت  ها، به دهد. این مؤلفه گذارند، نشان می براي یکدیگر به اشتراك می

نسلی،  اند. فراوانی و اهمیت انتقال منابع بین بینی شده نسلی پیش بین ۀهنجارهاي فردي و عالق

ارزیابی  شناسان، از دیدگاه برخی از جامعهي در روابط است. تعادل نسبی همکار ةدهند نشان

چندبعدي هستند. نسلیِ رایج  گیرد، زیرا تبادالت بین سختی صورت می تجربی تعادل عینی به

ها حمایت عاطفی و فیزیکی نیز در  والدین و فرزندان فقط تبادل مادي ندارند، بلکه در بین آن

هاي  ) دریافتند، اعضاي نسل1990(  9ونه که روسی و روسیگ این، همان بر جریان است. عالوه

(والدین ممکن است حمایت عاطفی را به اشتراك  کنند  مختلف، انواع حمایت را مبادله می

هاي  کنند). هرچند جنبه که فرزندان کمک مادي یا فیزیکی را توزیع می حالی بگذارند، در

_______________________________________________________ 
1. Functional Solidarity (autonomy vs. dependence) 
2. Structural Solidarity (opportunities vs. barriers) 
3. Warmth 
4. Affection 
5. Attraction 
6. Interaction  
7. Offering Help 
8. Hlebec, Sircelj, Mrzel 
9. Rossi & Rossi 
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ها را  نیستند، والدین و فرزندان برخی از کمک نسلی مانند عشق و پول برابر متفاوت تبادل بین

ذهنی انسجام کارکردي را  ۀدهند. این مسئله، جنب به دلیل برابري در مبادالتشان انجام می

عنوان الگوهاي عینی کارکرد انتقاالت منابع که در  هاي تعادل، به دهد. این ارزیابی نشان می

). درمقابل، انسجام 1991نگستون و رابرت، شود (ب طول تاریخ روابط در جریان است، فرض می

ها از نظر فرد و میزان تعهد به  ها و مسئولیت هاي ذهنی و درك موقعیت ارزشی فقط به جنبه

شمردن تعامالت  گرایی و ارزش عبارت دیگر، این مفهوم میزان خانواده  پردازد. به ها می آن

به این معنا که هم  است؛ کارکرديبودن انسجام  مهم، دوسویه ۀنکت سنجد. خانوادگی را می

هایی را که والدین  آورند و هم حمایت عمل می  به کرده از والدین هایی که فرزندان ازدواج حمایت

که  حالی در گیرد، رد سنجش قرار میکرده مو دهند، از منظر فرزندان ازدواج ها ارائه می به آن

همچنین،  .شود معنا می کرده ن ازدواجفرزندا از دیدگاه فقطو  استسویه   انسجام ارزشی یک

گردد که امکان ایجاد رابطه و تعامالت  هایی عینی بازمی متغیر ساختار خانواده به موقعیت

عنوان متغیر  کند و به آورد یا تقویت می خانوادگی و توانایی افراد براي کنش متقابل را پدید می

است.  (مرتبط با والدین و فرزندان)دو بعد فردي (مرتبط با فرزند) و جمعی  شامل ،مستقل

هاي فردي، متغیرهاي جنس، ترتیب تولد، نقش والدینی فرزندان و  منظور از موقعیت

نقش رتیب تولد، وضعیت سالمتی، هاي جمعی شامل ت برخورداري از والدین است. موقعیت

   منزل است. مکانی ۀوالدینی و فاصل

به نقش کلیدي که نیز ها  یافته و یت استثیرگذار قوي در تبادل حماأجنسیت یک عامل ت

: 1990؛ اگبین و هوگان، 1990 1،کنند (برودي د، اشاره میکنن مین کمک ایفا میأتزنان در 

ان دختر، به دلیل ظرافت طبع و لطافت روحی که دارند، در دادن حمایت فرزند). 226

وي آنان، نسبت به کارکردي به والدین پیشگام هستند و در جلب این نوع از حمایت از س

به دلیل وابستگی عاطفی و  رسد به نظر می ،این بر کنند. عالوه تر عمل می فرزندان پسر قوي

والدین از خود نشان به روحی که با پدر و مادر دارند، حس مسئولیت بیشتري را نسبت 

ی را دهند. بنابراین احتمال زیادي دارد که جنسیت فرزند بتواند میزان انسجام خانوادگ می

از سوي دیگر، استدالالت بسیاري وجود دارد مبنی بر اینکه زنان و مردانی  ثیر قرار دهد.أت تحت

هاي بیشتري را معطوف والدین خود  مختلف کمکهاي  در جنبه که خود نقش والدینی دارند،

رسانند و در کارهاي روزمره مثل  عاطفی مسائل کمک می ۀکنند. البته زنان بیشتر از جنب می

مین پول محدود أکه پدران خود را بیشتر به ت حالی کنند، در گهداري یا کارهاي خانه کمک مین

رسد که اگر خود فرزندان صاحب  نظر می  بنابراین، به ).2003نند (هیلکوت و همکاران، ک می

_______________________________________________________ 
1. Brody 
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همچنین،  کنند. متفاوت با افراد فاقد فرزند عمل میآن  ۀدر جلب حمایت یا ارائ کودکانی باشند،

به فزونی یا نقصان  تواند میزان انسجام خانوادگی را دچار نوسان کند و رخورداري والدینی میب

دوي یکی از والدین یا داشتن هر  فقطشود. منظور از برخورداري از والدین، داشتن منجر آن 

آنان در کنار هم است. فرزندانی که صرفاً مادر و یا صرفاً پدر دارند، ممکن است حمایت 

نند یا کبیشتري  ۀها ابراز عالق مین کنند یا به آنأي بیشتري را براي پدر یا مادرشان تکارکرد

توان این  عالوه، می احتمال بیشتري دارد که سعی مضاعفی براي درك آنان داشته باشند. به

فرض را نیز در نظر گرفت که مادران بیشتر از پدران در اولویت دریافت حمایت از سوي فرزند 

مند است، ممکن است  از داشتن یک والد بهره فقطشان هستند و فرزندي که  ردهک ازدواج

  د تا فرزندي که هر دو والد را در کنار خود دارد. کن حمایت کارکردي کمتري دریافت 

به کدام فرزند تمایل بیشتري دارند و  والدینها نشان دادند که ترتیب تولد بر اینکه  یافته

ثر است. ترتیب تولد پیوسته ؤرجوع کنند، مبه او عاطفی و کارکردي  عنوان منبعی از حمایت به

کند. آخرین فرزند بزرگسال  داري والدین از فرزندان ایفا می نقش مهمی را در توضیح طرف

ترند.  ها به لحاظ عاطفی نزدیک احتمال بیشتري دارد که فرزندي باشد که مادران به آن

والدین  ،هاي شخصی در زمان مواجهه با مشکالت یا بحران براین، احتمال بیشتري دارد که عالوه

بسیاري از والدین نیز از این نکته آگاهی داشتند که ترتیب تولد نقش  .کنند به فرزند اول رجوع 

 رويها براي فرزندانی دارد که احساس نزدیکی به آنان دارند و یا  مهمی در انتخاب آن

 ). 2007و پیلمر، (سوییتر   کنند می شان حساب باز حمایت

به تغییر میزان انسجام  ،کرده رود که سن والدین و فرزندان ازدواج از سوي دیگر، تصور می 

عبارت دیگر، معموالً با افزایش سن والدین، فرزندان حمایت   شوند. به میمنجر خانوادگی 

و یا دهند  کارکردي خود را نسبت به آنان که با ضعف جسمانی مواجه هستند، افزایش می

د که  که هرچقدر سن فرزند کمتر باشد، میزان تماسی که با والدین برقرار کرتوان تصور  می

افزون بر آن، معموالً والدین از این وضعیت تر از زمان سنین باالتر آنان است.  کند، افزون می

که  ها تمایل دارند چراکه آن ؛موقع نیاز، در دسترس نیستند شکایت دارند که فرزندانشان در

بودن  توانند روي فرزندان گرفتارشان در وقت نیاز حساب کنند. دردسترس کنند می اسحسا

و  1شود (اسپیتز اي از قوت رابطه دانسته می شان، نشانه هاي زندگی مشغولیت با وجود ،فرزندان

مکانی والدین و فرزندان بر میزان  ۀتوان گفت که فاصل بنابراین، می ).2004 2،گالنت

که همواره قدر اهمیت دارد  سالمت نیز آن ۀمسئل ارد.گذ تأثیر میي متقابل آنان ها حمایت

_______________________________________________________ 
1. Spitz 
2. Gallant 
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ها اهمیت قائل شوند  زندگی، فرزندان براي وجود آن ةوالدین دنبال این هستند که در اواخر دور

ها را به دلیل فرسودگی جسمی و یا تحلیل سالمت روانی از خود نرانند. از طرف دیگر،  و آن

تر در اولویت والدین است، سالمتی  هاي حمایتی، حمایت فرزندان ضعیف شبکهازآنجاکه در 

  هاي متقابل دارد. فرزندان نیز نقشی جدي در تعیین تبادل حمایت

هاي  لفهؤم، ارزشی و کارکردي انسجام ۀرابطو انسجام خانوادگی  مفهومی مدلدرنهایت، 

   زیر است: صورت به ساختار خانواده

 
  پژوهش هاي  فرضیه

و انسجام ارزشی با ساختار خانواده  ) فرزندان پدران و، (مادرانبین انسجام کارکردي  .1

 معناداري وجود دارد.  ۀهاي فردي و جمعی) رابط (موقعیت

هاي  و انسجام ارزشی با موقعیت ) فرزندان پدران و، (مادران. بین انسجام کارکردي 1,1

  ارد.معناداري وجود د ۀفردي در ساختار خانواده رابط

(مادران، پدران و فرزندان) و انسجام ارزشی  میانگین انسجام کارکردي .1,1,1

  .ردادبرحسب جنسیت فرزندان، تفاوت معناداري 

 و انسجام ارزشی با ترتیب  (مادران، پدران و فرزندان) بین انسجام کارکردي. 1,1,2

 معناداري وجود دارد.  ۀتولد فرزندان رابط

و انسجام ارزشی   (مادران، پدران و فرزندان) کارکردي میانگین انسجام. 1,1,3

 معناداري وجود دارد.  ۀرابط برحسب نقش والدینی فرزندان (دارابودن فرزند یا خیر)

و انسجام ارزشی برحسب   . میانگین انسجام کارکردي (مادران، پدران و فرزندان)1,1,4

 ها) تفاوت معناداري دارد. برخورداري والدینی (حیات هر دوي والدین یا یکی از آن
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هاي  و انسجام ارزشی با موقعیت ) فرزندان پدران و، (مادرانبین انسجام کارکردي  .1,2

  معناداري وجود دارد. ۀجمعی در ساختار خانواده رابط

 و انسجام ارزشی با سن  (مادران، پدران و فرزندان) بین انسجام کارکردي .1,2,1

  معناداري وجود دارد. ۀرابط  (مادران، پدران و فرزندان) 

 و انسجام ارزشی با سالمتی  (مادران، پدران و فرزندان) بین انسجام کارکردي. 1,2,2

  معناداري وجود دارد. ۀرابط  (مادران، پدران و فرزندان) 

 ارزشیو انسجام   )فرزندان پدران و، (مادرانکارکردي انسجام میانگین  .1,2,3

  عناداري وجود دارد.مکانی تفاوت م ۀبرحسب فاصل

  

  پژوهش   روش

  تمام مردان و زنان حداقل یک ،آماري پژوهش ۀاست. جامعبوده این تحقیق، پیمایش  روش

این . اند بودهشهر تهران  16و  8 ،3ساکن یکی از مناطق  و والد زنده داراي ةکرد بار ازدواج

 646407با توجه به حجم  است.اي بهره برده  اي چندمرحله گیري خوشه از روش نمونهمطالعه 

 ،0,24و مقدار واریانس 0,06اطمینان  ۀ، فاصل95.0اطمینان  ضریب آماري،   ۀنفري جامع

آلفاي ضریب  با استفاده از ساخته محقق ۀنام . پرسشنفر انتخاب شد 256حجم با اي  نمونه

  .آورده شده است 1قرار گرفت که مقادیر آن در جدول پایایی  مورد سنجشکرونباخ 

  

  . روایی متغیرهاي انسجام کارکردي و ارزشی1جدول 

  α  شونده حمایت  کننده حمایت  متغیر 

  0,852 فرزندان مادران کارکردي انسجام

  0,864 پدران

  0,840 مادران فرزندان  

  0,845 پدران

  0,747 مادران و پدران فرزندان ارزشی

  

و  اي از ضریب همبستگی پیرسون ههاي رابط براي بررسی فرضیه ،در پژوهش حاضر

مستقل و آزمون تحلیل واریانس  Tاي از آزمون  هاي مقایسه تحلیل فرضیهبراي ، اسپیرمن

 ،در تحقیق حاضرسود جسته شده است. تحلیل رگرسیون چندمتغیره و درنهایت از طرفه  یک

متغیرهاي زشی، و ارمستقل و متغیرهاي انسجام کارکردي متغیر  خانوادگی، هاي ساختار ؤلفهم

منظور از انسجام کارکردي، درجه و میزان تبادالت فیزیکی، عاطفی،  .شوند وابسته محسوب می

مالی و مادي بین والدین و فرزندان است. بدین ترتیب، منظور از انسجام کارکردي مادران و 
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سجام کارکردي شده توسط هریک از والدین به فرزندان و منظور از ان پدران، منابع و مقادیر ارائه

شده از سوي فرزندان به هر دو والد است. انسجام ارزشی  فرزندان، مجموع منابع و مقادیر ارائه

اهمیت خانواده و  ۀسویه و از جانب فرزندان است، درج ، یککه برخالف انسجام کارکردي

، کند. همچنین قوت وظایف فرزند را از نگاه فرزندان سنجش می ۀنسلی و درج هاي بین نقش

هاي فردي و  تموقعیعنوان متغیر مستقل تحقیق، داراي دو بعد  ساختار خانوادگی به متغیر

کرده، ترتیب تولد فرزند  جنسیت فرزند ازدواجهاي فردي شامل  تموقعیجمعی است. 

و برخورداري والدینی (داشتن یا نداشتن فرزند) کرده  ازدواج فرزند کرده، نقش والدینی  ازدواج

وضعیت کرده)،  است. درنهایت، سن (مادر، پدر و فرزند ازدواج) یا یکی از والدین دو هر  حیات(

هاي  عنوان مؤلفه به نیز دو نسل)منزل مکانی ( ۀفاصل کرده) و (مادر، پدر و فرزند ازدواجسالمتی 

  .شوند منظور حمایت از یکدیگر محسوب می جمعی اعضاي خانواده به هاي تموقعی

  

  ها یافته

  ادهساختار خانو

فردي که فرزند براي حمایت از والدین در  هاي تموقعیدرمورد  حاصله،براساس اطالعات 

درصد آنان را مردان 43کرده) را زنان و  گویان (فرزندان ازدواج درصد از پاسخ57آن قرار دارد، 

درصد فرزند دوم و 24,2گویان فرزند اول خانواده،  درصد پاسخ26,6همچنین، اند.  تشکیل داده

نقش والدینی با توجه  مورددراند.  و مابقی فرزند چهارم به بعد بوده درصد آنان فرزند سوم19,1

برخورداري به لحاظ داراي فرزند بودند. گویان خود  پاسخ درصد77,7توان گفت که  ها می به داده

بهره از وجود مادر  فقطنفر)  81کرده ( ازدواج  درصد از فرزندان31,6یا حیات والدین،  والدینی

درصدشان هر 60,2از نعمت داشتن پدر برخوردار بوده و  فقطنفر)  21درصدشان (8,2داشتند، 

   دو والد پدر و مادر را در کنار خود داشتند.

میانگین سن جمعی که اعضاي خانواده براي حمایت از یکدیگر دارند،  هاي تموقعیدرمورد 

بوده است.  سال 66,87پدران و   63,52مادران  میانگین سنسال و  38,86گویان معادل  پاسخ

 کرده از سالمتی کامل برخوردار بودند. درمقابل، درصد فرزندان ازدواج90,3همچنین، 

 درصد24,2در این بین،  گویان کامالً سالم بودند. سخپا درصد پدران78,8ِو  درصد مادران67,2

. درنهایت، کردند ی میزندگدر یک شهر درصد 27,7لدین و فرزندانشان، در شهري متفاوت ووا

در یک محله یا یک منطقه درصد 32,8منزل و  درصد هم5,5 ساختمان،درصد آنان در یک 9,8

  . کردند زندگی می
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  انسجام کارکردي و ارزشی   

هایی است که مادران، پدران و فرزندان  هاي انسجام کارکردي که انواع حمایت مراتب و آماره

پذیري و تعهد فرزند  آورند و انسجام ارزشی که احساس مسئولیت می عمل کرده از یکدیگر به  ازدواج

رسد که میانگین انسجام  نظر می  اگرچه به آورده شده است. 2سنجد، در جدول  را به والدین می

  قرار دارند.  5ها در سطح متوسط  کارکردي فرزندان باالتر از سایر موارد است، اما تمامی آن

میانه حاکی از آن است که انسجام کارکردي فرزندان در باالترین همچنین، توجه به مقادیر 

مورد  ةکرد عبارت دیگر، از نظر فرزندان ازدواج ترین سطح قرار دارد. به  و انسجام ارزشی در پایین

کنند بیشتر از  بررسی، آنان بیشتر از والدین خود، به حمایتی که آنان از والدین خود می

هاي فرزندان از  عالوه، میزان حمایت کنند. به لدین خود دریافت میحمایتی است که از سوي وا

هایشان بوده است. به بیان دیگر،  ها و نقش والدین خود، باالتر از میزان باور و پذیرش مسئولیت

رسد که بخشی از  با توجه به ناهمسانی ایفاي نقش حمایتی و تعهد فرزندان، به نظر می

حال، انحراف معیار که  ناشی از الزام و اجبار موقعیتی است؛ بااین هاي فرزندان از والدین حمایت

رد انسجام ارزشی باالتر از سایر موارد و هاست، درمو دستی پاسخ شاخص پراکندگی یا یک

  گویان است. نشانگر عدم توافق بیشتري در میان پاسخ

  

  آن 1هاي و ارزشی و آماره کارکردي . مراتب انسجام2جدول

  ها آماره  مراتب  انسجام

  معیار انحراف  میانه  میانگین  همیشه  اکثراً  گاهی  ندرت به  اصالً

  2,07  5,10  5,12  6,9  28,0  37,1  20,6  7,4  کارکردي پدران

  2,07  5,0  5,11  9,4  23,0  37,0  22,6  8,1  کارکردي مادران

  1,82  5,72  5,61  8,2  36,3  36,3  16,8  2,3  کارکردي فرزندان

  2,37  4,78  5,11  18,4  11,7  32,0  32,0  5,5  ارزشی

 

  هاي استنباطی یافته

هاي متغیر  انسجام کارکردي و ارزشی با مؤلفه ۀنشانگر روابط متغیرهاي وابست 4و  3جداول 

برخورداري والدینی با  ۀمؤلف ۀغیر از فرضیات مربوط به رابط  مستقل ساختار خانواده است. به

اي معناي آماري بودند و مورد قبول واقع شدند، ها دار انسجام کارکردي و ارزشی که در تمام بخش

دهند. درمجموع، انسجام کارکردي  اي معنادار را نشان می ها فقط در برخی موارد رابطه سایر مؤلفه

هاي جنسیت فرزندان، برخورداري والدینی، ترتیب تولد فرزندان، سن مادران، سن  مادران با مؤلفه

_______________________________________________________ 
1
  اند. راز شدهت 10تا  0هاي میانگین و میانه، در مقیاس  تحقیق حاضر آماره . در 
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اي معنادار دارد. به بیان دیگر، انسجام کارکردي یا  ن رابطهفرزندان، سالمت مادران و سالمت پدرا

هاي عینی و ذهنی مادران از فرزندان خود، با دختربودن فرزند، حیات هر دو والد و  حمایت

فرزند، سن مادر و سن  ۀیابد. درمقابل، هرچقدر رتب درنهایت، سالمتی مادران و پدران افزایش می

  شود. او بیشتر می ةشد هاي کارکردي انجام تفرزندان کمتر باشد، میزان حمای

  

هاي  بررسی فرضیات مربوط به روابط متغیرهاي انسجام کارکردي و ارزشی با مؤلفه .3جدول 

  فردي)  هاي موقعیت خانواده ( ساختار

  انسجام کارکردي  نتایج  متغیر  شماره
  انسجام ارزشی

  فرزندان  پدران  مادران

  t          جنسیت فرزند  1,1,1

sig          

تولد  ترتیب   1,1,2

  فرزندان 

rs      0,60 -  0,095  

sig      0,521  0,131  

نقش والدینی   1,1,3

  فرزندان

t  0,863  0,110  0,930  3,640  

sig  0,389  0,912  0,353  0,000  

برخورداري   1,1,4

  والدینی

F          

Sig  0,000  0,000  0,000  0,000  

  

. نتایج حاصل حاکی از آن استها مربوط به انسجام کارکردي پدران  بخش دیگر این داده

عالوه، سالمتی پدران و حیات  کنند. به هاي بیشتري می است که پدران از فرزندان دختر حمایت

شود. البته، هر چقدر سن فرزندان کمتر  ان منجر میهر دو والد به افزایش انسجام کارکردي آن

عمل   و از آن فرزندان حمایت بیشتري به شود ، انسجام کارکردي پدران بیشتر میباشد

از والدین  هاي عینی و ذهنی آنان . از سوي دیگر، انسجام کارکردي فرزندان یا حمایتآورند می

ن پدران، سالمتی خود فرزندان و مجاورت برخورداري از هر دو والد، افزایش سدر صورت ، خود

عبارت دیگر، حیات هر دو والد، افزایش سن پدران و مجاورت   یابد. به مکانی بیشتر، افزایش می

شود.  منجر میخود هاي فرزندان  حمایت مندي والدین از به افزایش بهره ،مکانی بیشتر

شود. به نظر  آنان منجر می به حمایت بیشتر از ،همچنین، برخورداري فرزندان از سالمتی

گردد که در صورت صحت فرزندان، آنان توانایی بیشتري  رسد علت این موضوع به این بازمی می

  یابند. براي حمایت از والدین خود را می

  

  



 1399بهار ، 1ة شمار ،چهاردهم دورة یران،ای اجتماع مطالعات مجلۀ

82  

هاي  . بررسی فرضیات مربوط به روابط متغیرهاي انسجام کارکردي و ارزشی با مؤلفه4جدول 

  جمعی) هاي ساختار خانواده (موقعیت

انسجام   انسجام کارکردي  نتایج  متغیر  شماره

  فرزندان  پدران  مادران  ارزشی

    ـــــ  r    سن مادران  1,2,1,1

sig   ـــــ   

     ـــــ  r  سن پدران  1,2,1,2

sig  ـــــ     

  r       سن فرزندان  1,2,1,3

sig     0,000  

وضعیت سالمتی   1,2,2,1

  مادران

r  0,253 0,02-  0,027  

sig    0,000  

وضعیت سالمتی   1,2,2,2

  پدران

r  0,1880,154 0,015 0,02-  

sig  19 0,0420,841  0,981  

المتی وضعیت س  1,2,2,3

  فرزندان

R 0,056 0,036-  0,159 0,012 -  

sig  395 0,639  0,010  0,845  

 F  1,851 0,914 2,582 6,831  فاصلۀ مکانی  1,2,3

sig  0,120  0,457  0,030  0,000  

  

هاي نقش  ها و وظایف در فرزندان با مؤلفه درنهایت، ایجاد حس تعهد نسبت به نقش

الدینی، سن مادران و فرزندان، برخورداري مادران از سالمتی و والدینی فرزندان، برخورداري و

حاکی از آن است که  5و  4هاي جداول  دهد. یافته مجاورت مکانی ارتباط معناداري نشان می

افزایش سن مادران و فرزندان و مجاورت مکانی بیشتر، به افزایش انسجام ارزشی فرزندان 

دان خود به موقعیت والدینی برسند و صاحب که فرزن شود. همچنین، درصورتی منجر می

یابد. درمورد انسجام  کودکی شوند، احساس تعهد ارزشی آنان نسبت به والدینشان فزونی می

خالف انواع انسجام کارکردي، هنگامی که فقط مادر  حائز اهمیت آن است که بر ۀارزشی، نکت

که حیات هر  یابد، درصورتی در قید حیات است، احساس مسئولیت و تعهد فرزند افزایش می

عالوه، برخوردارنبودن  هاي کارکردي مؤثر است. به ، بر افزایش حمایت دو والد در کنار هم

  شود. مادران از سالمتی، موجب افزایش حس تعهد فرزندان و انسجام ارزشی آنان می
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  تحلیل رگرسیون

 ۀتوأمان متغیرهاي وابست ارتباط ةمنظور دریافت نحو افزون بر بررسی روابط دومتغیره، به

انجام شده تحلیل رگرسیونی  4براي هریک از چهار متغیر وابسته، و درمجموع، این مطالعه، 

هاست که به استفاده از متغیر ساختار خانواده  به این رگرسیونمربوط  5هاي جدول  است. داده

ده در این بخش به ش شود. جداي از آنکه هر چهار رگرسیون انجام هاي آن مربوط می و مؤلفه

شده مربوط به انسجام   تعدیل تعیینشوند، باالترین ضریب  لحاظ آماري معنادار محسوب می

) است. به 0,112انسجام کارکردي فرزندان (   ترین مقدار آن مربوط به ) و پایین0,554ارزشی (

د در ارائه و هاي ساختاري  افرا هاي  متغیر ساختار خانواده یا موقعیت عبارت دیگر، مؤلفه 

توان چنین  آید. می حمایت فرزندان از والدین می تبیینمندي از انواع انسجام، کمتر به کار  بهره

از والدین، ممکن  فرزنداناستدالل کرد که بخشی از شرایط تأثیرگذار در حمایت کارکردي 

هاي  ن و تواناییاست به میزان نیازهاي مالی، تعداد فرزندان، وضع فعالیت و اشتغال و... فرزندا

با ها توجه نشده است. همچنین،  گردد که در این مطالعه به آن  اجتماعی والدین باز-اقتصادي

شده در این بخش، جنسیت  شده در مدل هریک از چهار رگرسیون انجام توجه به متغیرهاي وارد

، تأثیر هاي کارکردي والدین و خصوصاً مادران (دختربودن) در دستیابی به حمایت فرزندان

ها خصوصاً درمورد پدران منجر  این حمایت ۀکه سن فرزندان به کاهش ارائ درحالی ؛مثبتی دارد

تري داشته باشند، والدین چتر حمایت  شود. به بیان دیگر، هرچقدر فرزندان سن پایین می

تر  ها کوچک این حمایت ۀگسترند و با افزایش سن فرزندان، دامن تري براي آنان می گسترده

کرده و طبعاً اشتغال  برداشت کرد که با افزایش سن فرزندان ازدواج هم طور توان این شود. می یم

 بینند. و کسب درآمد شخصی توسط آنان، والدین نیازي به حمایت بیشتر از فرزندان خود نمی

صورت متغیري دوشقی و در سطوح  مکانی که به ۀدرمورد هر چهار رگرسیون مورد بررسی، فاصل

توان گفت با  گذارد. می سنجش شده است، بر تمامی انواع انسجام اثري معکوس می مختلف

انواع  ۀشود، دامن مکانی دو نسل بیشتر می ۀهاي مختلف، هرچقدر که فاصل ضرایب و وزن

یابد. همچنین، متغیر برخورداري والدینی وارد رگرسیون  حمایت آنان از یکدیگر کاهش می

ها نشانگر آن است که حیات  انسجام ارزشی شده است. این دادهانسجام کارکردي فرزندان و 

در مقایسه با حیات هر دو والد یا حیات صرفاً مادر) با ضریب رگرسیونی  صرفاً پدر (

شود. درمورد انسجام  ، سبب کاهش حمایت فرزندان از والدین خود می-0,201 ةاستانداردشد

) و حیات صرفاً پدر -0,766با شدت بسیار زیاد ( ارزشی عالوه بر آن، برخورداري از هر دو والد

)، به کاهش احساس مسئولیت و تعهد  -0,151( در مقایسه با حیات صرفاً مادر) با شدتی کمتر  ( 

شود. گویی هنگامی که هر دوي والدین زنده هستند، فرزندان احساس  فرزندان منجر می
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ات منفرد مادر موجب برانگیختن احساس مسئولیت چندانی در قبال آنان ندارند و یا صرفاً حی

  شود. ها می تعهد آن

  

هاي  هاي متغیر ساختار خانواده (موقعیت هاي وابسته برحسب مؤلفه. نتایج تحلیل رگرسیون متغیر5جدول

1فردي و جمعی)  

 متغیر

 انسجام انسجام کارکردي

 فرزندان پدران مادران ارزشی

β β β β 

ساختار 

 خانواده

2دجنسیت فرزن     

 ترتیب تولد فرزندان

3نقش والدینی فرزندان  

برخورداري 

4والدینی  

 برخورداري از هر دو والد

 برخورداري از صرفاً پدر

 سن

    مادران

   پدران

     فرزندان

 سالمتی

    مادران

     پدران

    فرزندان

5مکانی  ۀفاصل  

    زندگی در شهر دیگر

    زندگی در یک شهر

     زندگی در یک منطقه

     زندگی در یک ساختمان

F     

Sig    

R     

     

     

_______________________________________________________ 
1
  خطی متغیرها کنترل شده است. . در این تحلیل رگرسیونی، هم 

2 
  . درمورد جنسیت، دختربودن مدنظر و پسربودن محل مقایسه بوده است.

  نظر بوده است. . درمورد نقش والدینی، داشتن فرزند در مقابل فقدان آن مد 3
  مقایسه بوده است.درمورد برخورداري والدینی، داشتن صرفاً مادر محل  . 4
5
  بودن محل مقایسه بوده است. خانه مکانی، هم ۀ. درمورد فاصل 
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  تحلیل مسیر

منظور بررسی مدل ارتباطات و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها، از تحلیل مسیر  به

حاکی از آن است که متغیرهاي مستقل عالوه بر تأثیرات  6هاي جدول  داده استفاده شده است.

  هستند. به، داراي تأثیرات غیرمستقیم، ولی بسیار اندك مستقیم، بر تمامی متغیرهاي وابسته

)، قابل 0.122-( بیان بهتر، تنها تأثیرات غیرمستقیم نقش والدینی بر انسجام کارکردي پدران

ترتیب نمودار تحلیل مسیر متغیرهاي انسجام کارکردي  به 5و  4،  3، 2هاي  مدل اعتناست.

شده در  متغیرهاي وارد ،عالوه د. بهنده را نشان می مادران، پدران، فرزندان و انسجام ارزشی

ولی ضرایب  بوده، هاي تحلیل مسیر انسجام کارکردي فرزندان و انسجام ارزشی یکسان مدل

قابل توجه در بررسی این نتایج آن  ۀست. نکتاها متفاوت  مسیر، قدرت تبیین و میزان خطاي آن

ام کارکردي پدر، متغیر جنسیت عالوه بر است که در دو مدل انسجام کارکردي مادر و انسج

البته ضریب تأثیر باالتر آن با انسجام  ست.هتأثیر مستقیم، داراي تأثیرات غیرمستقیمی نیز 

  کارکردي مادران، نشانگر قرابت بیشتر دختران و مادران است.

ن همچنین، توجه به این سه مدل انسجام کارکردي مادر و فرزند و انسجام ارزشی نشانگر آ

حال، ضرایب تأثیر منفی متغیرهاي  ها شده است. درعین مکانی وارد تمامی آن ۀاست که فاصل

شهر تهران است که این مطالعه در آن انجام شده  ةمکانی حاکی از وضعیت ویژ ۀمربوط به فاصل

هاست و از سوي  مکانی اعضاي خانواده ۀاست. وضعیت شهر تهران از سویی مستلزم دوري فاصل

پدران را  ةحال، وضعیت ویژ هاي خانوادگی است. بااین یابی همراه با کاهش حمایت ین فاصلهدیگر، ا

مکانی در مدل رگرسیون آن وارد نشده است، باید ناشی از نوع متفاوت  ۀکه متغیرهاي فاصل

هاي پدران معطوف به  حمایت ةتعامالت آنان با فرزندانشان دانست. درواقع، ازآنجاکه بخش عمد

دیگري که از توجه به  ۀمکانی در آن اهمیت ندارد. نکت ۀاقتصادي است، نقش فاصل- الیمسائل م

بودن والدین و  خانه مکانی، هم ۀشود آن است که درمورد متغیرهاي فاصل نتایج موجود مشخص می

معناي آن  رو، عالمت منفی این ضرایب به این عنوان گروه مقایسه انتخاب شده است. از فرزندان به

هاي متقابل و تعهدات و  ه این کاهش در میزان انسجام، در مقایسه با حدي از حمایتاست ک

توانستند بذل یا جذب کنند. ازآنجاکه امکان  بودن می خانه پیوندهاست که افراد در صورت هم

 ۀبودن والدین و فرزندان بسیار کم شده است (و در آینده نیز کمتر خواهد شد)، تأثیر فاصل خانه هم

  بر کاهش انواع انسجام خانوادگی بیشتر هم خواهد شد. مکانی
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  . ضرایب تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل داخل مدل6جدول 

انسجام کارکردي   متغیر

  مادران

کارکردي   انسجام  انسجام کارکردي پدران

  فرزندان 

  انسجام ارزشی

  غیرمستقیم  مستقیم  مستقیمغیر  مستقیم  غیرمستقیم  مستقیم  غیرمستقیم  مستقیم

  _  _  _  _        جنسیت فرزند

  _  _  _  _  _    _    سن فرزند

          _  _  _  _  سالمتی فرزند

  _  _  _  _      _  _  نقش والدینی فرزند

  برخورداري

  والدینی

هر دو 

  والد
_  _  _  _    _    _  

فاً صر

  پدر
_  _  _  _  __    

فاصلۀ 

  مکانی

زندگی 

  شهر  در 

  دیگر

  _  _  _    _    _  

زندگی 

یک  در  

  شهر

  _  _  _    _    _  

  زندگی

یک   در

  منطقه 

  _  _  _    _    _  

  
        

e          
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  بندي جمع

فردي در نظر بگیریم که عضویت در آن براساس  به اجتماعی منحصر را نظام  اگر خانواده

هاي دیگر،  پیوندهاي زیستی، قانونی، عاطفی، جغرافیایی و تاریخی است و برخالف سایر نظام

گیرد  یورود به آن فقط از طریق تولد، فرزندخواندگی، قبول سرپرستی کودك یا ازدواج انجام م

مطابق آن هستند،  شدن از شمول خارجیا طالق قادر به  مرگ ۀواسط اعضا صرفاً به ،و همچنین

 زندگی خانواده از مراحل ۀچرخکه توانیم بگوییم  می) 1384زاده و همکاران ( فاتحی نظر

فرزندان و  به خروج«شود و  آغاز می»  استقالل و ازدواج«و » اصلی ةاندوزي در خانواد تجربه«

رو، تحقیقات متعددي این مراحل  این شود. از ختم می» انتهاي زندگی«و  »خالی ۀسندروم آشیان

هاي کودکی، نوجوانی و جوانی  در ایران، روابط فرزندان و والدین در برهه اند. را بررسی کرده

از والدین با فرزندانشان در دوران بعد  ۀبارها موضوعی براي تحقیقات اجتماعی بوده، اما رابط

حاضر سعی بر آن بود تا  ۀکه باید مورد توجه قرار نگرفته است. در مطالع چنان ازدواج فرزندان آن

اند، بررسی شود.  شان که زندگی مستقلی را ساخته کرده والدین و فرزندان ازدواج ۀبخشی از رابط

 دکن میشاره زندگی ا ةبین والدین و فرزندانشان در طول دور ۀمفهوم انسجام خانوادگی، به رابط

 رسند بعد از زمانی است که فرزندان به بزرگسالی میمربوط به  ) و177: 2007 و دیگران، 1مرز( 

- . در پژوهش حاضر، انسجام خانوادگی در دو وجه ساختاري)856: 1991برت، استون و رگبن( 

 4،ن(لونستی (انسجام ارزشی) بررسی شد  3عاطفی-) و وجه شناختیانسجام کارکردي( 2رفتاري

2007 :4.(   

روست، افزایش سن  جمعیت روبهشدن  خاکستريایران که با  ۀبا کمی دقت به وضعیت جامع

آثار روحی و در سنین باالتر و احتمال بروز  »خالی ۀسندروم آشیان«والدین با  ۀازدواج و مواجه

، افزایش امید به زندگی در کنار افزایش سهم سالمندي در جمعیت ایراندر آنان،  جسمی

 لئمشکالت و مساو  نومکانی برخاسته از استقالل فرزندان بعد از ازدواج، کاهش بعد خانوار

 فرزندان به داشتن حمایت از سوي والدینبیشتر نیازمندي که به اقتصادي و اجتماعی  روزافزون

داللت گی تواند بر اهمیت نگاه به انسجام خانواد ، ازجمله دالیلی است که میمنجر شده است

  . کردقابل درك خواهد را شان  کرده والدین و فرزندان ازدواج ۀاهمیت بررسی رابطو  کند

هاي مابین  دهد که میانگین انسجام کارکردي که به حمایت نتایج بررسی حاضر نشان می

گرایی و احساس تعهد فرزندان  والدین و فرزندان و همچنین، میانگین انسجام ارزشی که به خانواده

_______________________________________________________ 
1. Merz 
2. Structural – Behavioral 
3. Affective - Cognitive 
4. Lowenstein  
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است.  10تا  0در مقیاس  5اند اشاره دارد، در حد متوسط  اي که از آن برخاسته وادهدر مقابل خان

نسلی و  هاي بین یکی از معانی این مقادیر آن است که هنوز، هم والدین و هم فرزندان به کمک

طور  حال، فرزندان با حفظ انسجام ارزشی، به حفظ خانواده اعتقاد عملی و عینی دارند و درعین

دانند. اما روي دیگر این  را مسئول و متعهد به حفاظت از خانواده و والدین خود می ذهنی خود

وضعیت فعلی با زوال روابط خانوادگی و بحران انسجامی خانواده بسیار  ۀمقادیر آن است که فاصل

اکنون با وضعیتی متفاوت از شرایط مطلوب خانوادگی قرار داریم که در آن  اندك است. درواقع، هم

توان صرفاً  هاي خانوادگی باالست. تحلیل چنین وضعیتی را نمی پذیري ها و مسئولیت حمایت سطح

هایی بود که روابط  ایرانی از سنت به مدرنیته واگذار کرد. باید دنبال علت ۀبه شرایط گذار جامع

تواند ناشی از تداوم روابط  معمول خانوادگی را دچار چالش کرده است. برخی از این علل می

بخشد. توجه به تحلیل  مردانه را قوام می ۀاي باشد که تفوق و سلط پدرساالرانه و پیرساالرانه

رگرسیونی و مسیر انسجام کارکردي فرزندان، حاکی از آن است که حیات و برخورداري از صرفاً 

شود. این  هاي آنان از پدران خود می پدر، سبب کاهش انسجام کارکردي فرزندان و حمایت

مناسب پدران با فرزندان و  ۀفقدان رابط ةدهند ي متفاوت و با سمت و سوي مخالف، نشانها نقش

  کردن است.   شدن و حمایت نابرابري در حمایت

نتایج حاکی از آن است که ساختار خانواده که موجب ایجاد و یا سلب فرصت براي تعامل و 

والدین و فرزندان  ۀدر رابط بسزاییتواند نقش  کنش و واکنش بین افراد خانواده است، می

مکانی منزل فرزند  ۀهاي ساختار خانواده، رد پاي نقش فاصل متأهلشان داشته باشد. از بین مؤلفه

توان  تا منزل والدین را در میزان انسجام کارکردي مادران و فرزندان و نیز انسجام ارزشی می

اي مستقیم  دومتغیره، رابطه یشکل هبا انسجام کارکردي مادران ب ،تولد  کرد. اگرچه ترتیبدنبال 

اي  ها رابطه کدام از انواع انسجام رگرسیونی با هیچ ةهاي چندمتغیر داد، اما در تحلیل نشان میرا 

بدان معناست که والدین بدون هیچ آداب و ترتیبی، از فرزندان خود حمایت  نداشت. این

رزندان از والدین خود، ترتیب تولد هاي کارکردي و ارزشی ف کنند و از سوي دیگر، در حمایت می

شدن و  مقیاس توان ناشی از کوچک کند. این مسئله را هم می فرزندان هیچ نقشی را ایفا نمی

هاي عرفی جامعه، باور به نقش متفاوت فرزندان  کاهش تعداد فرزندان دانست که چارچوب

  تر را تغییر داده است.   تر و کوچک بزرگ

ها خصوصاً در انسجام  انواع رگرسیون والدین در تمامغیر سالمتی تأثیربودن مت همچنین، بی

هاي فرزندان  کارکردي و ارزشی فرزندان، مغایر با تلقی مورد انتظار است که تعهدات و حمایت

در صورت فقدان سالمت والدین باید افزون شود. البته، در انسجام کارکردي والدین نیز سالمتی 

بازتاب آن است که آنان در بذل محبت و حمایت از فرزندان خود، شود که  خود آنان وارد نمی



  بررسی روابط انسجام کارکردي و ارزشی و ساختار خانواده ....

91  

گیرند. از سوي دیگر، واردنشدن سالمت فرزندان در انسجام  سالمتی خودشان را در نظر نمی

کارکردي والدین نشانگر آن است که سالمت فرزندان، عاملی مؤثر بر کاهش و از سمت مقابل، 

هاي آنان تأثیرگذار نیست. درعوض، تأثیرگذاري  عدم سالمت فرزندان، بر افزایش حمایت

نمادي از سبک و سوي  ۀمثاب توان به سالمتی خود فرزندان در هر دو رگرسیون فوق را می

متفاوت نسل جدید فرزندان تهرانی در میزان به خدمت والدین درآمدن آنان قلمداد کرد. از این 

انسجام کارکردي و ارزشی فرزندان  صعودریزي خاص درمورد  برنامهجهت، روشن است که اگر 

هاي بیشتري از افراد سالخورده بپردازد و  نظام حاکمیتی باید به حمایت ،روي ندهد، در آینده

قادر باشد بار سنگین طردشدن از سوي فرزندان را از دوش والدین بردارد و سیاهی نگرانی را با 

  .روشنایی امیدواري جایگزین کند

هاي  حمایت ۀال بررسی نقش دو خانواده (مبدأ و مقصد) در ارائدر تحقیق حاضر، به دنب

کنند و درنهایت، حفظ  اي که اعضاي خانواده در قبال هم حس می نسلی و احساس وظیفه بین

اهمیتی  چنان گاه خانوادهآانسجام مفهومی است که در ضمیر ناخودکانون گرم خانواده بودیم. 

با توجه به ظهور  تواند دیگر مفاهیم را از رونق بیندازد. دارد که شاید بتوان گفت به سهولت می

اي،  هسته  ةرفتن خانواد ازبین ةاي براي مخالفت با پدید عنوان نظریه انسجام خانوادگی به ۀنظری

شده  شود. تصویر ارائه ایرانی بیشتر فراهم می ةتوان گفت امکان تبیین شرایط فعلی خانواد می

خانواده، بلکه به شرایط امروز  ۀی نه به وضعیت و ساختار گذشتچشم  ۀتوسط این نظریه، گوش

جامعه و مشکالت اقتصادي و اجتماعی و نیز روند رو به ازدیاد میزان سالمندي و کاهش ابعاد 

رو،  این هاي دینی، رفتاري و اعتقادي درخصوص حفظ کانون خانواده دارد. از خانوار، سنت

  آید. امروزي برمی ةبر رونق یا تزلزل خانوادنمایش عوامل مؤثر  ةخوبی از عهد به
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