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 چکیده

اجتماعي فرزندان دارد و سازگاري که نقش مهمي در ترين نهاد در تاريخ و تمدن انساني است که افراد بشري خانواده اولين و مهم

هايي که دچار دهد که در خانواده. تحقيقات نشان ميهاي انساني استها و استعدادها و تواناييترين بستر فعليت يافتن قابليتمناسب

هاي شد تعداد خانوادهروست، بر اين اساس باتوجه به روند روبه رنابساماني و اختالل هستند، سازگاري اجتماعي فرزندان با مشکل روبه

 ايم.ها پرداختهها، به بررسي سازگاري اجتماعي فرزندان دختر در اين خانوادهاي زنان در اين خانوادهسرپرست خانوار و مشکالت عديدهزن

حجم نمونه با کمک پوشش شهرداري تهران هستند. تحت زنان سرپرست خانوارجامعه آماري پژوهش  و استپيمايشي ق يتحق روش

ضريب آلفاي . استنامه پرسش آوري اطالعاتابزار جمع و گيري تصادفي سادهروش نمونه نفر تعيين شد. 328فرمول عمومي کوکران 

 ،بعدي و نموداراز جداول يک يتوصيف در بخش هاداده ليتحل و هيتجزي برا. نشان از پايايي مطلوب ابزار سنجش است 0.77 «کرونباخ

 .شداستفاده ( و همبستگي پيرسون و اسپيرمن tتک نمونه ) آزمون تياز  نيز هابراي تبيين يافته انحراف معيار استفاده شده و و ينميانگ

پرداخت؛ نتايج آزمون تي سرپرست مي زن هايخانواده دختر فرزندان اجتماعي نتايج: در خصوص فرضيه اول که به بررسي سازگاري 

آزمون همچنين  .(=Sig 0.858و  t=0.179اختالل نيست ) سازگاري اجتماعي فرزندان دختر دچار، زنان مشکالت عديدهبا وجود نشان داد 

  (.=Sig 0.589و  r=0.33) بين تحصيالت اين زنان و سازگاري اجتماعي فرزندان رابطه معناداري وجود نداردهمبستگي اسپيرمن نشان داد 

دار، مستقيم و ضعيفي برقرار است بين سن زنان و سازگاري اجتماعي فرزندان ارتباط معنيپيرسون نيز نشان داد نتايج آزمون همبستگي 

(0.134=r  0.3و Sig=اما ) داري وجود ندارد بين درآمد زنان و سازگاري اجتماعي فرزندان ارتباط معني(0.051=r  0.939و Sig=.)   

 

 شدن، سازگاري اجتماعيسرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، اجتماعي کلیدواژه:
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 بیان مساله. 1

هاي زندگي جمعي و تفاهم و سازگاري با ترين نهاد در تاريخ و تمدن انساني است که افراد بشري در آن با شيوهخانواده اولين و مهم

هاي انساني است و بخش عظيمي از ابعاد شخصيت ها و استعدادها و تواناييقابليتترين بستر فعليت يافتن مناسبو  گردندديگران آشنا مي

بدون گيرد. هاي عاطفي در آن شکل ميپذيري، تحمل و بردباري در برابر ديگران و واکنشافراد همچون رفتارهاي اجتماعي، مسووليت

رشد عاطفي و عقالني  شخصيت، گيري، در شکلنالدين با فرزنداترديد خانواده و چگونگي روابط ميان اعضاي خانواده و کيفيت ارتباط و

شناسان معتقدند (. روان37 ،1390،فتحي ونوابخش )نقش و اهميت فراواني دارد يک خانواده  افراد سازگاري و رشد اجتماعي فرزندان،

بودن تعداد اعضاي خانواده، مشکالت زناشويي  داستفاده از کودک، زياشايستگي اجتماعي، سوءاجتماعي ضعيف، عدم-وضعيت اقتصادي

هاي رواني و جسماني بيمارياز قبيل جدايي، طالق، اختالفات خانوادگي، ناسازگاري والدين و خشونت خانوادگي، مشکالت والدين از قبيل 

و فرايند  (Gaoni et al,1998,21نمايند )و رفتارهاي بزهکارانه از جمله عواملي هستند که اختالالت رفتاري را در کودکان ايجاد مي

هاي اساسي در فرايند اجتماعي عنوان يکي از مولفهسازگاري اجتماعي به .رو خواهد نمودسازگاري اجتماعي فرزندان را با مشکل روبه

 آن طريق از فرد که شودگفته مي فرايندي و به اندشود و در برخي از تعاريف اين دو مفهوم يکسان در نظر گرفته شدهشدن محسوب مي

 انعکاسي اجتماعي سازگاريدر حقيقت  (.1370 ،همکاران و ماسن)آموزد مي را خود جامعه و فرهنگ موردنظر رفتارهاي و هاارزش هاقالب

  فرهنگ قبلي، تأثير شخصيت تحت زياد احتمال به که هاستنقش در عملکرد نحوه و خود هاينقش از رضايت ديگران، فرد با تعامل از

فروپاشي  تعامل والدين با يکديگر و با فرزندان، ميزان ثبات ساختار خانواده. مانند يعوامل و( 1975ويزمن، ) دارد قرار خانواده انتظارات و

و  1)ايواتا فرايند سازگاري اجتماعي با مشکل روبه نمايد را در انتواند فرزنداستفاده از الگوهاي تربيتي مناسب مينظام خانوادگي و عدم

دغدغه فرض شده است. خانواده از نظر شلسکي خانواده به مثابه پناهگاه فرد در مقابل جامعه و به منزله جهاني بي" (.2000همکاران، 

آفريند که براي حفظ تعادل شخصيت انسان نوين شده بيرون از خانواده، پناهگاهي ميهاي حسابدر مقابل جهان پر از ضوابط و منطق

 (. 100 ،1367باوم، )روزن"است  بسيار با اهميت

امروزه در کنار " با توجه به نقش انکارناپذيرخانواده در سازگاري اجتماعي فرزندان؛ اي که مطرح هست اين است کهمسالهاما 

در  مدهآوجود به ي که در آن نقش والدين با هم عوض شده استهايخانوادهتک سرپرست و  هايخانواده ،اي متداولهسته هايخانواده

تحت سرپرستي زن است( در کشورهاي  نسبت خانوارهاي تک والدي با کودکان وابسته )که معموالً ،نتيجه جداشدن يا تنها شدن مادر

تغيير ين ا تاثير ازايران نيز مانند تمام کشورهاي دنيا بي (.125، 1385)آبوت،"دهدروندي رو به رشد نشان مي ،پيشرفته و در حال توسعه

 .(76: 1385،)خاني ."گواه بر اين واقعيت است استمادر سرپرست  تربيشتک سرپرست که  هايخانوادهوجود  .ها نبوده استو تحول

اي در مورد فرزندان خود دارند از جمله هاي ويژهزن سرپرست دغدغه هايخانوادهزنان در "دهد که نشان مي يهاي پژوهشيافته

ضعف در ايجاد  ،گيري و در امور مربوط به تربيت و در تامين معيشت اقتصادي فرزندانشريک زندگي در امر تصميممندي از بهرهعدم

يتي بضعف در اعمال قواعد و نظام کنترلي در ايجاد قاعده و نظم مشخص و روشن در امور تر ،نظم و تداوم حمايتي در امور خانوادگي

برخورد مناسب در عدم ،ي که بتواند الگوي رفتاري وي قرار گيردطوربهراد مهم در زندگي کودک ناتواني در ايجاد ارتباط با اف ،کودکان

 . اين(167: 1388تبريزي،رستمي) " معقول و صادقانه و غيره طوربههاي موجود نسبت به والد ديگر پاسخگويي به کودک در پرسش

اي که رو مسالهاز اين بر سازگاري اجتماعي فرزندان تاثيرگذار است.خانوار است که عديده زنان سرپرست برخي از مسايل  مشکالت 

 اين زنانمسايل و مشکالتي که  هايي که زنان سپرست خانوار عستند ورشد تعداد خانوادهروند روبه مطرح هست اين است که با توجه به

 سازگاري اجتماعي با مشکل روبه هستند؟ فرايند در سرپرستي و تامين معاش خانواده خود دارند آيا فرزندان دختر در
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 بررسي روريزي است. از اينگذاري و برنامهشناخت پايه و اساس هرگونه سياست نيز گفتني است که تحقيق ضرورت انجام در خصوص

راهکارهاي و ها روشارايه  شناخت وضع موجود و منجر بهفرزندان،  در خصوص سازگاري اجتماعي معضالت اين قشر از زنان در جامعه

 گردد.مي فرزندان پذيريجامعهسازگاري و بهبود وضعيت کاهش مسايل اين زنان و  در زمينه ها و نهاهاي مسئولبه سازمان

 

 پیشینه تحقیق.2

 تحقیقات داخلی.2-1

تاثير فقدان پدر بر اختالالت رفتاري کودکان مقطع ابتدايي تحت پوشش کميته امداد امام »اي با عنوان نامه( پايان1373ساالري )

 17-15-11منطقه  4دختر و پسر تحت پوشش کميته امداد بوده که از  160انجام داده است. نمونه پژوهش شامل « خميني شهر تهران

دهد که هيچ يک از متغيرهاي سن کودک، ترتيب اي انتخاب شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميش خوشهوپرورش به روآموزش 20و 

تولد، سن و تحصيالت مادر با اختالالت رفتاري رابطه معناداري نداشت و حتي داشتن يا نداشتن پدر نيز بر کودکان تحت پوشش کميته 

کشند، کننده است. مادران اين کودکان که بار اصلي زندگي را به دوش ميتعيين امداد تاثير نداشت و شرايط و اوضاع اقتصادي عامل

شان را ندارند، پدران کودکان واجد پدر نيز به علت نقايص و بيماري جسمي و رواني، مانند ساير مادران فرصت ايجاد تعامل با کودکان

ها نيز دچار اختالالت رواني ي هستند و در نتيجه فرزندان آنها به نوعي دچار افسردگي و نگرانحضورشان موثر نيست و مادران آن

 شوند.مي

« ايالم استان ابتدايي دوره آموزان دانش در رفتاري اختالالت شيوع ميزان بررسي»اي با عنوان ( مقاله1386و همکاران ) خوشابي

 در ايالم استان ابتدايي مدارس آموزاندانش کليه را آن آماري جامعه که است مقطعي و توصيفي مطالعه يک پژوهش ايناند.  انجام داده

 شناختي، جمعيت عوامل بين در که داد نشان نتايجدست آمد. به 1546  نمونه حجمو  دادندمي تشکيل 1383-84 تحصيلي سال

 و ناسازگاري اجتماعي فرزندان کودکان در رفتاري اختالالت بروز با خانواده در رواني بيماري سابقه و والدين طالق والدين، تحصيالت

 .داشتند معناداري رابطه

ها با روش اند. دادهانجام داده ،«هاي فرزندپروري و سازگاري اجتماعي فرزندانشيوه» اي با عنوان( مقاله1390)فتحي  ونوابخش 

ها هاي تربيتي در خانوادهچهار نوع شيوهاسنادي و با تکنيک فيش به جمع آوري داده ها شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد: 

( 4( شيوه تربيتي سهل انگار و 3( شيوه تربيتي قاطع. 2( شيوه تربيتي استبدادي. 1کنند که عبارتند از: والدين بر فرزندان اعمال مي

گيرند خود داراي زندان بکار ميها که والدين در جهت تربيت فرهاي تربيتي حاکم بر خانودهشيوه تربيتي مسامحه کار. هر کدام از شيوه

 تاثيراتي در جهت سازگاري اجتماعي فرزندان دارد.

 دخترانه راهنمايي سومٔ  پايه آموزان دانش »،اجتماعي سازگاري بر والدين روابط چگونگي ثيرٔ تا»( بررسي با عنوان 1372رستگاران )

 خانوادگي عوامل هاي اين محقق حاکي از آن است که بيناست. يافتهبه روش پيمايشي با کمک ابزار پرسشنامه انجام داده « همدان شهر

 فرزندان سازگاري اجتماعي در والدين روابط چگونگي معني کهبدين دارد؛ معناداري وجود رابطه مدرسه در فرزندان اجتماعي و سازگاري

 تفاهم بر مبتني روابط با والديني داراي برخوردارند، مطلوبي اجتماعي سازگاري از مدرسه در که آموزانيدانش. است موثر مدرسه در آنان

و موسوي،  )آذين مند نيستندبهره تفاهم اساس بر و صحيح روابط از هستندکه والديني داراي ناسازگار، آموزاندانش که حالي در هستند،

1390 ،185.) 
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 تحقیقات خارجی .2-2

 نفسوعزت يابدمي کاهش کودکان نفسعزت زناشويي تعارضات افزايش با رسيدکه تيجه ناي به هايش درپژوهش (1974)ماتسون"

 بين که دادند نشان خود هايپژوهشدر( 1995وميشل) سترمن چنينهم .است ارتباط در زوجين زناشويي بارضايت ،کودک مثبت

 (.117: 1383نيا، )کاشف "وجوددارد ارتباط درمدرسه هابچه رفتاري وعملکرد والدين زناشويي سازگاري

هاي اجتماعي والد با اختالالت رفتاري کودکان، بين ميزان والد، رابطه بين سالمت روان و شبکههاي تکدر يک بررسي در خانواده"

 :Samuelsson,1994) "ها، با اختالالت رفتاري کودکان رابطه معکوس وجود داشتهاي اجتماعي آنسالمت روان والدين و شبکه

90.) 

 ،ياجتماع سازگاري با ارتباط در را خود کودکان توسط عواطف بيان از والدين حمايت ايمطالعه در ( 1993 ) همکاران و  برونشتين

 از خانواده ن درو در مثبت عاطفي حاالت که دريافتند آنان .دادند قرار بررسي مورد آنان تحصيلي عملکرد و شناختيروان سازگاري

 .(43، 1385فرد، )خداياري کرد مي عمل تحصيلي افت و سازگاري ،شناختي روان مشکالت به ابتال برابر در سدي مانند والدين سوي

هاي خارج از محيط خانواده تشويق تر از مادران کودک خود را براي فراگيري مهارتدهند پدران بيشمطالعات باليني نشان مي"

زناني که در " همچنين (.Zinsmeister,2001, 61)  "شوندمشکالت انطباقي ميتر دچار کنند. پسرها نسبت به دخترها بيشمي

  & Cierpka)"کننداند، عدم ثبات زندگي زناشوئي والدين را در زندگي خود تکرار ميهاي تک والد بزرگ شدهخانواده

Cierpka,1992, 41 .) 

 پژوهش 18 ،ايمطالعه 28کند که از بين هاي تک والد بودند بيان ميدر خصوص خانواده که ايمطالعه بررسي با (1999) شين

 بر زيانبار تأثيرات بر عالوه پدر فقدان که گيردمي نتيجه او .بودند داده نشان فرزندان بر را پدر فقدان زيانبار آثار معناداري طوربه

 مشکالت ترينمهم اين محقق. دهد مي قرار تأثير تحت نيز را آنان اجتماعي و شخصي سازگاري کودکان شناختي روان عملکردهاي

 کودک -والد تعامل پايين سطوح و باال اضطراب ،اقتصادي و مالي مشکالت شامل را  والدي تک فرزندان اجتماعي سازگاري و رواني

 (.44، 1385فرد، خداياريد )دانمي

تحقيقاتي در خصوص مسايل و مشکالت زنان سرپرست خانوار درخصوص موضوع تحقيق حاکي از آن است که بررسي ادبيات داخلي 

در حوزه اجتماعي  مخصوصاً و مسايل فرزندان اندتر به مشکالت معيشتي و اشتغال زنان پرداختهدر ايران صورت گرفته است که بيش

 که است آن از نتايج حاکي کلي طورنيز به ها مغفول مانده است. در خصوص مطالعات خارجيدر اين خانواده شدن و سازگاري اجتماعي

بر اين اساس در  دارند. تريکم اجتماعي و شناختيروان سازگاري پدر داراي کودکان به نسبت والديتک و پدر فاقد نوجوانان و کودکان

اي بااهميت که چندان مودر توجه قرار نگرفته، عنوان مسالههاي زن سرپرست خانوار بهخانوادهاين تحقيق سازگاري اجتماعي فرزندان در 

 گيرد.مورد بررسي قرار مي

 اهداف تحقیق.3

که براي  استن سرپرست خانوار هاي زوضعيت سازگاري اجتماعي فرزندان دختر در خانوادههدف اصلي اين تحقيق توجه و بررسي 

 رسيدن به اين هدف اهداف فرعي ديگري در نظر گرفته شده است

 ؛سرپرست زن هايدخترخانواده فرزندان اجتماعي بررسي اختالل ناشي از سازگاري -

 ؛دختر فرزندان سازگاري اجتماعي، درآمد( بر تحصيالت بررسي اثر وضعيت مادر )سن،-
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 تعریف مفاهیم .4

 تعریف سرپرست خانوار.4-1

شود که قدرت يک اصطالح توصيفي است و سرپرست خانوار به کسي اطالق مي "سرپرست خانوار"شناسان، عبارت از نظر جامعه"

عهده هاي اقتصادي خانواده بهترين فرد خانواده است و مسئوليتاي در مقايسه با ساير اعضاي خانواده دارد، معموالً مسنقابل مالحظه

کنند و در صورتي که اعضاي عضوي از خانوار است که اعضاي خانوار وي را به اين عنوان معرفي مي" (.Bianon, 1999,1) باشدوي مي

 ،1381)مرکز آمار ايران،  "شودميعنوان سرپرست خانوار تلقي ترين عضو خانواده بهخانواده قادر به تعيين سرپرست خانوار نباشند، مسن

3 .) 

 1زنان سرپرست خانوار.2-4

شود که بدون حضور و يا حمايت يک مرد؛ سرپرستي خانوار را زنان سرپرست خانوار به کساني گفته مي"از نظر مرکز آمار ايران، 

(. بر مبناي 2 ،1381)مرکز آمار ايران،  "هاي عمده را برعهده دارد.گيريگيرند و مسئوليت اداره ي اقتصادي خانواده و تصميمبرعهده مي

 "دار تامين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار هستند.زنان سرپرست خانواده زناني هستند که عهده"زيستي، تعريف سازمان به

 (.25 ،1380)خسروي، 

   2پذیريجامعه.3-4

 پذيري فرايند تأثير متقابل بين يک شخص و محيط اجتماعي او را مي رساند که نتيجه آن پذيرش مدل هاي رفتار اجتماعيجامعه  

اجتماعي که بر پايه آن، –پذيري فرايندي است رواني درين معنا جامعه .در آن محيط و پيدايش نوعي انطباق بين فرد و جامعه است

به تعريف   .(211 ،1370بيرو ) "يابدشخصيت اساسي تحت تأثير محيط و مخصوصاً نهادهاي تربيتي ديني و خانوادگي تشکيل مي

 ،هنجارها و نگرش هاي گروهي و اجتماعي است که به واسطه آن فرد،به معناي همسازي و همنوايي فرد با ارزش ها پذيريجامعه"ديگر

  .(78، 1377،مهرشايان)"دانش و مهارت هاي الزم اجتماعي را براي مشارکت مؤثر و فعال در زندگي گروهي و اجتماعي کسب مي کنند 

 سازگاري اجتماعي.4-4

دهند و با جهان هاي شخصيت بهنجار که افراد در برابر محيط از خود نشان مياي از ويژگيسازگاري فرد را مجموعهشناسان روان

: 1390،فتحيو  نوابخش کنند )دست آوردن جايگاهي در جامعه براي خود تالش ميخويش سازگاري ايجاد کند و با آرامش و صلح و صفا به

 بيني پيش و درک ،را ديگران رفتار از طرفي تا ميسازد قادر را فرد که دانندمي فرايندي را ماعيسازگاري اجت دان و اسلوموسکي (.41

، به نقل از بصيرشبستري، 2010)خدايارفرد،  نمايد تنظيم را، اجتماعي خود تعامالت نهايتا تا کند کنترل ،را خود رفتار ازطرف ديگر و نمايد

1392  ،2.) 

 اجتماعیهاي سازگاري نظریه. 5

 3آلبرت بندورا  اجتماعی یادگیري نظریه. 1-5

نظريه بندورا ".گيرند مي ياد يکديگر از الگوبرداري و تقليد اي،مشاهده يادگيري بر مفاهيمي مشتمل طريق از مردم نظريه اين طبق

 باشند مجبور افراد گرا کند،مي بندورا اظهاردارد.  تاکيد ديگران عاطفي هايواکنش و هارفتارها، نگرش از الگوبرداري و مشاهده اهميت بر

                                                           
1.Female-headed households 
2.Socialization 
3. Albert Bandura 
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 رنج و دشوار نهايت بي نباشد، آميزمخاطره اگر کنند، يادگيري تکيه خودشان اعمال تاثيرات به تنها دهند بايد انجام آنچه از اطالع براي

 (Bandura,2001 , 45)" شد آور خواهد

 را رفتارها نتايج آن و ديگران رفتار مشاهده طريق از توانندمي اشخاص (1 :است زير شرح به اجتماعي يادگيري نظريه کلي اصول"

 کاماًلمسئول اما دارند نقش يادگيري در شناختي فرايندهاي (3 .پذيرد صورت رفتار در تغييري بدون تواندمي يادگيري (2 .بگيرند ياد

 آينده در تقويت انتظار يا آگاهي کل، نيست . در مسئوليادگيري کامال اما کند مي ايفا نقشي يادگيري در ( تقويت،4نيستند  يادگيري

بين  پلي عنوان به تواندمي اجتماعي يادگيري نظريه (5 .باشد داشته دهند مي نشان افراد رفتارهايي که بر اي عمده اثر تواند مي

 .(1387،77)هايد "گرفته شود  نظر در يادگيري شناختي و رفتاري هاينظريه

شود. فرد با مشاهده رفتار سازي آموخته ميتر رفتارهاي انسان ناشي از مشاهده و با مدلنظريه تأکيد بر اين است که بيشدر اين "

عنوان راهنماي هاي بعد، از اين اطالعات رمزگذاري شده بهکند و در موقعيتاي کسب ميديگران، در مورد چگونگي رفتارهاي جديد ايده

توانند قبل از رفتار کردن تقريباً نحوه رفتار و عمل را از طريق مشاهده الگو و نمونه ياد بگيرند. براساس راد ميکند، افعمل استفاده مي

دار رفتار مدل و الگو شود که فرد به خصوصيات معنيفرايندهاي توجهي تئوري يادگيري زماني يادگيري از طريق مشاهده مؤثر واقع مي

گيرد، کدام سازي که در پيشروي فرد قرار ميکند که از ميان انبوه تأثيرات مدلمد. اين فرايند معين ميرا به درستي بفهتوجه کند و آن

 .(78، همان) "يک براي مشاهده برگزيده شده و کدام مورد از فرايند مواجهه خارج شود 

 پارسونز ساختاري -هاي کارکرد گرایی نظریه. 5-2

براي تحقيق کنش متقابل اجتماعي وجود سه عنصر الزم  .از نظر پارسونز، کنش اجتماعي و کنش متقابل است شدناجتماعيعوامل 

اين انتظارات متقابل به علت هنجارها و ارزشها، در دومين عنصر  (2 .بايد ميان کنشگران انتظارات متقابل وجود داشته باشد (1 است:

هم خود و هم که بر اساس آن، هستند، « ضمانت اجراها»سومين عنصر (3 .وجود دارند کندميکنش متقابل، که رفتار کنشگران را اداره 

از ترکيب اين سه عنصر  .که مطابق با انتظاراتش رفتار کرده باشد يا نه، پاداش يا کيفر دهدد طرف مقابلش را بر حسب اينتوانميديگري 

در مفهوم پارسونزي، نقش اجتماعي شامل انتظارات، هنجارها و ضمانت اجراهاي  .شودميتشکيل « نقش اجتماعي»است که مفهوم 

 ،1376روشه، ي)گ "کنداختار اجتماعي دارد تعيين ميگر را به تبع موقعيتي که در سر يا پنهاني است که رفتار يک کنشنهادي شده آشکا

 شرايط اجتماعي عبارت است از: داند وفرهنگ در کودک مي کردندرونيرا  شدناجتماعيکانون مرکزي در فرآيند  پارسونز .(95ـ96

بين کودک و مادر ( 3 .بين کودک و مادر رابطه وجود داشته باشد (2 .کردن بايد در گروه کوچک )خانواده( باشداولين مرحله اجتماعي(1

 .(85 ،1367باوم، )روزن "پدر و مادر هاي بينتفکيک نقش (5و  دادن آزادي به کودک( 4 .رابطه عاطفي بر اساس همانندسازي باشد

در دو د توانميهمانندسازي  .کردن، همانندسازي با بزرگسال استهاي اساسي فرآيند اجتماعياز نظر پارسونز يکي از مکانيسم"

بايد توسط کودک در طول اين روند اين ارزشها . متمايز گردد ارزشهاي فرد الگو کردندروني و  هاي فرد الگوکردن نقشدروني موضوع

بنابراين پذيرفتن نقش  .را براي خويش بخواهدخواهد، کودک نيز آنچه که بزرگسال براي کودک ميمورد پذيرش قرار گرفته و آن

دختر از طريق همانندسازي با مادر براي پذيرفتن نقش همسري ـ  .شودميها نهمانندسازي با والدين، باعث پذيرش نقش از جانب آ

 .(288 ،1372ماري، )آن". ده شده و پسر با همانندسازي با پدر، به پذيرفتن نقش شوهري ـ پدري مايل خواهد شدمادري آما

از نظر پارسونز، نظام اجتماعي در مجموع، براساس تخصيص و تفکيک است و خانواده نيز يک پاره از کل نظام است که بايد بر مبناي 

را در رابطه با خانواده بر عهده دارد و زن نقش کدبانوي خانه را  آورهاي اقتصادي و نقش ناننقشمرد،  .تفکيک وظايف زن و مرد باشد

آوري مرد بستگي به وظيفه وي در زندگي نقش نان .ها عامل پختگي زن و مرد استپارسونز معتقد است که تفکيک نقش .کندميايفا 

پس نقش وي مختص به امور داخل خانه، زن، مادر و  .ادگي خود را حفظ کندخانوادگي دارد و همچنين مادر بايستي وحدت گروه خانو
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آور را بر عهده بگيرد ه و نقش ناننظر پارسونز، اگر زن ازدواج کرد از" .کدبانوي خانه نيست، بلکه رابطه بين کانون خانواده و اجتماع است

گيرد که پدر قدرت را در دست زن و مرد در گروه خانوادگي، پارسونز نتيجه مي هاينقشاز توزيع  .آيدر رقابت شوهرش به ميان مينظ

 .(289)همان:  "د شاغل باشدتوانميدارد و زن ن

 نظريه کنش متقابل ميد. 5-3

با بازي کردن نقش ديگران، )والدين،  کودک که چگونه دهدميميد از طريق مشاهداتي که درباره کارکردهاي بازي انجام داده، نشان "

سان، مقررات بازي را ياد کودک بدين .گرددمي« پذيرجامعه»يابد و رفتار آنان، از نظر فکري رشد مي کردندرونيها، قهرمانان( و همبازي

شي که دارد از ديگران متفاوت و نق وسيلهبهکه حالييکي از اعضاي گروه بپندارد، در عنوانبهآموزد که خود را گيرد و در ضمن ميمي

ي هاينقشخود کودک از طريق همانندي با ديگران در .گذرد، تصويري از زندگي روزمره استبراي ميد آنچه در بازي مي .شودميمتمايز 

همچنين کودک خود را با تمييز و تشخيصي که  .يابدرشد مي 1«اعم طوربهديگران » کردندروني وسيلهبهو مخصوصاً  کندميکه ايفا 

 .(62: 1378 ،)ستوده "سازد، ميدهدميبين نقش خود و ديگران 

ن امکان برقراري ارتباط با پيرامونش را فراهم يتربيشانسان  عواملي است که براي ترينمهمها، از ها يا نمادفهم ايماها يا سمبل"

هاي آنان است ويژگي ترينمهمپيوسته از هماصوالً جامعه بشري متشکل از مردمي است که داراي خودهايي هستند که کنش به .آوردمي

رسد و ، به مرحله فعليت و تحقق نميشدناجتماعيو قدرت تعقل و تفسيرگري انسان جز از روابط متقابل اجتماعي و در پي فرآيند 

سازد ترتيب هم خود، که انسان را در ادامه يک جريان ارتباط با خودش قادر ميبدين .ساير حيوانات ندارد انسان جدا از جامعه تفاوتي با

در واقع به اعتبار دانش خود و ذهن است  .هردو ماهيتي اجتماعي دارند دهدميرفتاري که در اين ارتباط دروني، رخ  عنوانبهو هم ذهن، 

 .(427 ،1383 ،)تنهايي "شودميبدل شده و زندگي گروهي او حقيقتي متمايز « موجودي کنشگر»که انسان به 

، موجوديت دارد، اين سؤال را باشندمياي که اعضايش درگير آن پيوستههمامري که در اعمال اجتماعي يا به عنوانبهديدن جامعه "

گيرند؟ براي پاسخ به اين سؤال، شخص بايد کنش متقابلي که بين اعضاء چگونه شکل مياي پيوستههمبهکه چنين اعمالي  کندميمطرح 

ساني ارائه سهم متمايز خود را در مطالعه جامعه ان ترينمهممطالعه کند و در تحليل کنش متقابل اجتماعي است که ميد،  دهدميرخ 

 .(181 ،1381 ،)زيتلن "دهدمي

کارکرد نماهاي »و « مکامله ايماها» عنوانبهترتيب ها بهگيرد، که وي از آنکنش متقابل اجتماعي از نظر ميد دو شکل به خود مي"

کنش متقابل »و « نماديغيرکنش متقابل »عنوان گردان ميد، اين اشکال را بهخيلي از شا .گويدمييا ايماهاي معنادار سخن « معنادار

 .شودميدهنده درک يک ارگانيسم پاسخ وسيلهبهقسمتي از يک کنش در جريان است که « ايما و اشاره»منظور ميد از  .نامندمي« نمادي

دار آن است که قبل از پاسخ ايما و اشاره معنا .شودميبالواسطه يا مستقيماً به آن پاسخ داده  طوربهايما و اشاره بدون معنا آن است که 

، همان معنايي دهدميرا مورد استفاده قرار از نظر ميد يک اشاره معنادار براي شخصي که آن .يابدو معنا مي شودميدادن به آن تفسير 

 .باشدميرا دارد که براي شخصي که اشاره معطوف به او 

هاي نظير موجود زيستي و موجود او به واژه .گيردل نقش صورت ميفرد، در نتيجه رشد و تکام پذيريجامعهميد معتقد است که "

ها و استعدادهاي خاصي را به ارث نوزاد قبل از تولد، ويژگي .موجود زيستي، تنها در نوزاد انسان قابل تجسم است .کندمياجتماعي اشاره 

از همين مرحله و در نيتجه تأثير عوامل مختلف اجتماعي )مخصوصاً خانواده( بر روي  شدناجتماعي .ماندبرد که در وجودش باقي ميمي

طبيعي آغاز  طوربههاي فردي که نيازها و تمايالت و همچنين محرک چنين خالصه کرد: توانمينظر ميد را  .شودميموجود زيستي آغاز 

                                                           
1. Generalized other  
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عقيده فرد در مورد  (2و  اشارات افراد خانواده و سايرين (1 :شوندميتحت تأثير تربيت اجتماعي توسط دو عامل زير تعديل  شوندمي

 .(61ـ64 ،1377 ،بخشي)آقا "کنندميکه ديگران نسبت به او چگونه قضاوت اين

 :دهدميرا در سه مرحله نشان  «خود»ميد رشد 

کودکان رفتار  .شودميو شامل سالهاي دوم و سوم زندگي  دهدميمرحله آمادگي )تقليد(: مرحله آمادگي که در دوران کودکي رخ  (1

 .کنندميدرک  ترکمرا اما خاصيت و علت وجودي آن کنندميهاي ضمني را تقليد گرفتن يا راه رفتن يا اشارهديگران مثل نحوه قاشق

 .سازدپذيري نيست ولي آمادگي براي پذيرش نقش را فراهم مياين امر واقعاً نقش

آنان  .کنندميبازي  ...و در نقش مادر، پدر، معلم، پليس و شوندميسالگي، وارد صحنه بازي  5يا  4کودکان در  :1بازي بدون قاعده (2

کردن به پذيرش نقش ها از طريق وانمودکودکان در اين بازي .که بزرگسال هستند کنندميروند و وانمود هاي والدين خود راه ميبا کفش

 .بينندگذارنند، يعني دنيا را از ديدگاهي غير از ديدگاه خود مينخستين مراحل يادگيري را ميخاص، ديگران 

 کندميکننده ايجاب قش هر بازيگر شرکتبازي با قاعده )بازي گروهي( عبارت است از فعاليت گروهي که در آن ن :2بازي با قاعده (3

رود قاعده، کاري جدي است و از کودکان انتظار ميازي با قاعده برخالف بازي بيب .با يک يا چند بازيکن ديگر کنش متقابل داشته باشد

مؤثر فراگيرند، زيرا هر بازي با قاعده داراي يک چهارچوب  طوربهگيرند انجام دهند و رفتارهاي ديگر بازيکنان را ي که بر عهده ميهاينقش

 .(63-62 ،1378)ستوده، "مقرراتي است مثل فوتبال 

 نظريه ويليام جيمز گود. 5-4

تر اي را فراگرفته و وظيفه خانواده آن است که آنچه جوامع از نسل جوانهاي اجتماعي و رسوم ويژهاز نظر گود، کودک بايد مهارت"

را براي  هاشان تعليم دهند، همان چيزي است که جامعه آنکنند به فرزندانآنچه والدين سعي مي .کنند را به کودک ياد بدهدتقاضا مي

 همه اين رفتار اجتماعي داراي شرايط يا دو بُعد اصلي است: .داندرفتار يک فرد بزرگسال در آينده کافي مي

 .شوند دارهاي معمولي اجتماعي و فيزيکي، شايسته و يا صالحيتکودکان بايد بياموزند که در مهارت(1

دربارة خوبي يا بدي، اجداد خانواده و طيف وسيعي از وقايع، کنشها و رود احساس مقتضي و مناسبي ها انتظار ميهمچنين از آن (2

 .هاي ديگر از خود نشان دهندموضوع

خواهند بود اگر انسانها واقعًا درباره چيزهاي  ترکمهاي نظارت و کنترل اجتماعي بسيار اهميت شرط يا بُعد دوم روشن است: هزينه

از نظر گود، اگر انسانها به خواستن چيزهايي  .داشته باشند« احساسات مثبت»سنديده و درباره امور پ« احساسات منفي»منع شده، 

، 1352،)گود"تر خواهد شدها براي انسان سادههدايت شوند که انجام دادن آن امور مورد انتظار جامعه است، بدست آوردن آن خواسته

89) 

 داند که ممکن است از سختي فراگيري، مراتبي داشته باشد: ها ميمهارتويليام گود محتواي اجتماعي کردن را ساخت يادگيري انواع 

نظير يادگيري چگونگي  .باشدميقطعي و مسلم ، ها، اگر شخص بخواهد در نهايت جزئي از جامعه شوديادگيري برخي از مهارت

ها، پاداش ان هنگام يادگيري اين مهارتطور صحيح، چگونه سخن گفتن، کنترل رفتار، و از اين قبيل، که کودکهخوردن و آشاميدن ب

 .نمايندهاي فرزند خود ميدريافت داشته و والدين نيز وقت زيادي را صرف يادگيري اولين شايستگي

زيرا مستلزم فراگيري دانش و توانائي از عهده محيط )فيزيکي، اجتماعي(  .تر استها، از نظر گود، مقداري مشکلمجموعة دوم از مهارت

اعضاي همه جوامع  .هاي اجتماعي و مادي را در پي خواهد داشتني و نيز برخي پاداشوها يک لذت درکسب اين مهارت .استبرآمدن 

                                                           
1. Play  

2. Game  
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ها آن شدناجتماعيهاي پيچيده )اجتماعي و فيزيکي( سرپرستي کرده و با تر را در فراگيري و ماهرشدن در مهارتسعي دارند نسل جوان

 .قابل قبولي ارائه داده تا جامعه به حيات خود ادامه دهدو ورودشان به جامعه، عملکرد 

تر از آموختن و يادگيري دو نوع مهارت قبلي است و منبع بسياري از تضادها ميان والدين و سومين بخش از اجتماعي کردن سخت

مثل  .رعايت آن در قبال يکديگر هستندگيرد که اعضاي خانواده ملزم به هائي شکل مياين بخش بر پايه التزام .باشدميفرزندان هر نسل 

ها کردن براي سومين بخش از صالحيتاجتماعي .هاتر توسط فرزندان بزرگتر، احترام به والدين و کمک به آننگهداري فرزندان کوچک

تر هنوز هم سخت اما .رسد که برخي از قواعد اختياري و بدون دليل و توجيه آشکاري باشدتر است، زيرا به نظر مياز آن جهت سخت

زيرا آنچه که يک حق  .، يک تحميل يا انکار خود استشودميشود، شخص انجام دهد، يا از آن نهي و منع که گفته مياست، چون آنچه

اي که هايي که يک عضو خانواده دارد در قبال هزينه، يک الزام و تعهد براي ديگران است و خواستهشودميبراي يک شخص محسوب 

 .گيرندراحتي قواعد انصاف و برابري را فرا نميکودکان به .آيدپردازند، بدست ميميديگران 

 نظريه ساموئل کونيک. 5-5

با توجه به مشخصات فوق است  .آوردن روابطي براساس زندگي در اجتماع وجود گروه الزامي است وجودبهطبق نظر کونيک براي "

زيرا هم از  .يک گروه اولي، به معنايي کولي دانست توانميگروه نوع خاص خود قلمداد کرد و خانواده را  عنوانبهتوان خانواده را که مي

گيرد اجتماعي شکل مي -مقدم است و در آن است که اولين طبيعت انساني هاگروهجهت زماني و هم از حيث مفهومي و اهميت بر ساير 

 .(95 ،1367باوم، )روزن"

دهد، يعني رابطه اعضاي خانواده هم پيوند ميگروه، اعضايش را با احساس صميميت، همکاري و تشريک مساعي به عنوانبهخانواده "

صميميت مشخصه اساسي و غيرقابل تفکيک خانواده است و همين  .بر پايه صفت صميميت و زندگي اجتماعي در داخل گروه استوار است

اي از آنجا که اجتماعي کردن نسل آينده براي تداوم و رشد جامعه از اهميت ويژه.کندمي اجتماعي متمايز هايگروهرا از ساير صفت آن

کند تا به حمايت تواند به بهترين وجه ممکن تحقق يابد براي خانواده ايجاد تکليف ميها ميبرخوردار است و اين کارکرد تنها در خانواده

 .(162 همان،)"و مدد اعضاي خود بپردازد 

کودکان مستلزم پيوند نزديک و مستمر با گروهي از انسانهاست که  شدناجتماعيبه نظر کونيک، نگهداري اطفال و انتقال ارزشها و 

ها نيز از باشد، مناسبات ميان آن تربيشکنند هرقدر تعداد افرادي که در يک گروه خانوادگي زندگي مي .اين مهم را به انجام برسانند

و هر قدر که تعداد افراد و بعد خانواده محدودتر باشد شانس افراد هم براي پذيرش مناسبات و روابط  شودميتربيشلحاظ کمي و کيفي 

شناخت مناسبات دروني زندگي "همچنين از نظر کونيک .گرددمي ترکم، شودميگروهي که به توسط هنجارها و عادات معيني اعمال 

 .(102 همان،)"نحوه تقسيم کار در داخل خانواده بين زن و شوهر استوار است »ا حد زيادي براساس خانوادگي، ت

شرکت فعاالنه زن در تأمين و حفظ حيات اقتصادي خانواده هميشه  .توزيع قدرت به نحوه تقسيم کار بين زن و مرد بستگي دارد

 رخاطا والدين بر فرزندان بهامروزه سلطه پدر ي .و قانوني است سلطه در خانواده امري مشروع .باعث تحديد قدرت و سلطه مرد بوده است

ها نيست بلکه زيردست بودن فرزندان معلول نيازمندي آن -کنندميکه فيرکانت، هومنز و پارسونز ادعا چنان -حفظ تماميت گروه، يا نظام

خانواده تحت سيطره مناسبات حاکم و نفوذ و سلطه  وسيلهبه شدناجتماعيروند  علت که فرد دربدينبه کمک و صغير بودنشان است. 

ندرت توسط خانواده به نسلهاي آينده منتقل ها بهنفس و نظاير آنقبيل استقالل، اختياري، اتکاي بهشديد والدين قرار دارد، ارزشهايي از 

کارکرد مرکزي و  عنوانبهکردن فرزندان امروزه تنها در ميان قشر متوسط باال به اجتماعي "که کونيک معتقد استدر نهايت آن.شودمي

 .(108: همان)"شودميآگاهانه خانواده نگريسته و عمل 

 نظريه زيگموند فرويد. 5-6

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
10 
 

 .ديپيودرمرحله اهمانندگرايي کودک با والدين و دلبستگي (1در ارتباط با نظريات فرويد، دو مطلب عمده قابل تأمل است: 

از نظر فرويد در مراحل اوديپي است که رابطه کودک با يکي از والدين جنس مخالف، خصوصيتي ". بندي از خود يا شخصيتتقسيم(2

در اين صورت  .جنسيعني وابستگي به پدر يا مادر )از جنس مخالف( و همانندسازي با پدر يا مادر هم .گيردشديداً جنسي به خود مي

گيري نقش شود که شامل بازي کردنمي تربيشساختن ديگري با شدت هر چه نندسازي با هر يک از والدين همجنس عامل درونياين هما

صورت دروني عمل جنس خود، کودک بهسازي با والد همدر جريان همانند" .(164: 1376)روشه، "گردد اي بسيار کامل ميبه شيوه

)راس،  "که نقش او را بازي کند کندميجنس خود را پذيرفته و سعي يعني کودک نظام ارزشها و الگوهاي رفتاري والد هم .کندمي

 .(617 ،1385 ، به نقل از لويه و متين،1992

سالگي  4-5در اين مرحله که در سنين  .شودميداند که به تکامل تواناييهاي کودک منجر فرويد مرحله اديپي را يکي از مراحلي مي"

اين  .شوندتر ميکودکان قادر به ترک پايدار و ثابت گروه والدين خود و وارد شدن به جهان اجتماعي وسيع تربيشافتد، فرد اتفاق مي

اش، به خصوص والدين ها بهرود، چون کودک خودش را از اولين وابستگيقسمت، يک مرحله بزرگ در امر تکامل استقالل خود بشمار مي

 (.130: 1386)گيدنز،" .کندميمادرش جدا 

 فرويد ساختار شخصيت يا خود را به سه قسمت عمده تقسيم کرده است: "

 .همه اعمال نهاد ناهشيارانه است .ها خودخواه و ضد اجتماعي است منبع غريزي و غيراجتماعي شده تمايالت و انگيزه: :(Id)نهاد

  شودميها محسوب نهاد منبع منشأ تمام انگيزه .اساس ذاتي ساختار فوق در غرايزي است که منشأ زيستي دارد

خود به معناي انطباق با تجارب  دهدمي شي مهار فراخود از نهاد را انجام(: آگاهي و قسمت عقالني خود که عمل سرکEgoخود)

که چه کاري خوب است و چه کاري  کندميارزشگذاري ن« خود» .کنديت عمل ميبراساس اصل واقع« خود» .واقعي دنياي خارحي است

 عنوانبهفرويد فراخود را  (Super Ego)ا من برتر فراخود ي کند تا از تنبيه در امان باشد بد، بلکه فقط نقشهاي اجتماعي را ايفا مي

فراخود داراي  .مان استفراخود در حقيقت داور و قاضي رفتارهاي .کندميشده، مطرح هاي درونيآلمخزن و انبار ارزشها، اخالقيات و ايده

  .(619 ،1385لويه و متين،)  "يک نيروي تنبيه و پاداش، احساس گناه و غرور است

اشکال عاطفي مهم، قواعد زندگي که اين اشکال عاطفي براي فرد نمادي  کردندروني وسيلهبه« من برتر»در ساخت شخصيت، "

)همانند مفهوم فشار اجتماعي « من برتر» .گيردمراه دارند، شکل ميهاند و يا بهنمايد و مجازاتهايي که اين اشکال عاطفي تحميل کردهمي

براساس  ".(166: 1376)روشه، "شده است همان کنترل اجتماعي دروني« من برتر».دورکيم( اساس و منبع اجتماعي اجبار اخالقي است

وجه جنبه اجباري ندارد، بلکه تنها احساس گناه هنگام انجام ها به هيچهنجارها در مورد رفتارهاي متناسب با آن کردندرونينظر فرويد، 

 .(90-117: 1367)روزن باوم، "عمل مخالف: هنجارها داراي جنبه اجباري است 

آيد که مي وجودبهسرزنش در انسانهايي مل قابلاز نظر فرويد: شرم و حيا، اعراض از خطا، و احساس گناه پس از انجام خطا و ع"

فرويد همچنين به پديده انتقال نيز اشاره کرده و منظور از آن توانايي انتقال احساسات  ".(281: 1372)روشبالو، "اند ارزشها را دروني کرده

اين توانايي انتقال، نقش مهمي در زندگي بزرگساالن  .ابتدائي مربوط به يک شيء، شخص يا نقش، به اشخاص، اشياء و نقشهاي ديگر است

 .(165: 1376)روشه،  "کندباري مي شدناجتماعيدارد و سهم بزرگي در مراحل تطابق و 

 نظریه اریک اریکسون. 5-7

مرحله اساسي، مشخص کرده  هشترا از طريق عبور از کردن را يک جريان طوالني زندگي دانسته و آن( اجتماعي1950اريکسون )"

تر مراحل قبلي را کامل .اي را مي طلبد که اگر فرد با آن مواجه شده و پيروز و موفق از آن خارج شودهر يک از اين مراحل مبارزه .است

ورد( دهد )که فرد دربارة خويش احساس مثبت و پيوستگي در طول زندگي بدست آکرده و احساس قوي از هويت خود به فرد دست مي
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سر بگذارد، تکامل خود و در نهايت هويت او با اشکال مواجه شده و گسيخته و اگر با آن مواجه نشده يا نتواند آن مرحله را با موفقيت پشت

 (.88: 1384)ترنر، "گردد مي

يت عوامل بيولوژيکي اريکسون معتقد بود که فرويد بر اهم .اريکسون در عقايد فرويد در مورد مراحل رشد تجديد نظري اساسي کرد"

و به اهميت تجارب کودک در جريان پرورش يافتن، روابط اجتماعي و عوامل  کندميکننده تغييرات بيش از حد تأکيد و جنسي تعيين

حال معتقد بود که تغييرات عمده رشدي بعد از دوران کودکي واقع اريکسون در عين .کندتوجهي ميکم« خود»فرهنگي مؤثر در رشد 

 .(580 ،1368)ماسن،  ".گيردبر ميح کرد که تمام دوران زندگي را دراي از هشت مرحله رشد را مطرهمين دليل مجموعهبه .شود

 (3، استقالل رأي و خود پيروزي در مقابل شرم و ترديد (2، اعتمادياعتماد در برابر بي (1  مراحل رشد از نظر اريکسون شامل:"

يابي در مقابل سردرگمي هويت( 5، کارايي و سعي و کوشش در مقابل احساس حقارت( 4، احساس ابتکار در مقابل احساس گناه و تقصير

بارآوري و زايندگي در مقابل خود فرورفتگي، رکود و  (7، گيري و انزواجويي، گوشهصميميت و تعلق درمقابل کناره (6، هويتينقش و بي

 .(578 ،)همان ال و يکپارچگي دربرابر نوميدي و سرخوردگيکم (8، حاصليبي

االطرافي که يک مجموعه واحد، يک کل منسجم جامع عنوانبهنمايد: شناخت خود اريکسون احساس هويت را چنين تعريف مي "

اجتماعي و  هايگروهروح و ماهيتش در تمام مراحل مختلف زندگي اجتماعي ثابت باشد و در عين حال وجوه اشتراکي گوناگوني با 

 .(174: 1367باوم، )روزن "فرهنگي، که در آن نشو نما يافته است، نيز داشته باشد

 

 تحقيق نظريچارچوب . 6

نظريه يادگيري اجتماعي در  که سازگاري اجتماعي کودکان بستگي به عوامل مختلفي دارد. بررسي ادبيات نظري حاکي از آن است

شود. فرد با مشاهده رفتار ديگران، در سازي آموخته ميتر رفتارهاي انسان ناشي از مشاهده و با مدلتأکيد بر اين است که بيش بندورا

عنوان راهنماي عمل هاي بعد، از اين اطالعات رمزگذاري شده بهقعيتکند و در مواي کسب ميمورد چگونگي رفتارهاي جديد ايده

توانند قبل از رفتار کردن تقريباً نحوه رفتار و عمل را از طريق مشاهده الگو و نمونه ياد بگيرند. بنابراين نقش کند، افراد مياستفاده مي

گرايي که ميان فرزندان تأثير دارد. چون براساس همانندسازيپذيري الگويي و سرمشق بودن خانواده در تقويت و ايجاد حس مسئوليت

جاست که تاثير غيبت پدر بر سازند. در اينشان را الگوي رفتار خويش ميآيد، در طي آن فرزندان والدينوالدين و فرزندان به وجود مي

در  ناسازگاري اجتماعي بروز موجب سرپرست زن هايخانواده در پدري الگوي يابد و ممکن است فقدانفرايند اجتماعي شدن بروز مي

 گردد. فرزندان 

شدن عوامل اجتماعي .شدن و تقسيم کار جنسي پرداخته شدبه بررسي عوامل اجتماعي  ،ساختاري پارسونز -کارکردگرايي در نظريه

هاست و روابط متقابل ميان افراد و گروهاي از نظام اجتماعي قبل از هرچيز، شبکه .از نظر پارسونز، کنش اجتماعي و کنش متقابل است

هاي اجتماعي، اجتماعات محلي چون ده، يک طبقه اجتماعي، يک ملت نيز گروه .کنشگران نظام اجتماعي، فقط اشخاص منفرد نيستند

کي از از نظر پارسونز ي .کردن فرهنگ در کودک استشدن درونيکانون مرکزي در فرآيند اجتماعي ند وکنشگران اجتماعي هست

کردن دروني .تواند در دو موضوع متمايز گرددهمانندسازي مي .کردن، همانندسازي با بزرگسال استهاي اساسي فرآيند اجتماعيمکانيسم

 .کردن ارزشهاي فرد الگوهاي فرد الگو و درونينقش

ميد رشد خود را در  .گيردنقش صورت ميپذيري فرد، در نتيجه رشد و تکامل در نظريه کنش متقابل معتقد است که جامعه ميداما 

هاي ضمني را تقليد گرفتن يا راه رفتن يا اشارهه قاشق( مرحله آمادگي )تقليد(: کودکان رفتار ديگران مثل نحو1دهد:سه مرحله نشان مي

شوند و گي، وارد صحنه بازي ميسال 5يا  4کودکان در  :( بازي بدون قاعده2 .کنندتر درک ميرا کمکنند اما خاصيت و علت وجودي آنمي
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بازي با قاعده )بازي گروهي( عبارت است از فعاليت گروهي که در آن  :( بازي با قاعده3 .کنندبازي مي ...در نقش مادر، پدر، معلم، پليس و

 ازيکن ديگر کنش متقابل داشته باشد.کند با يک يا چند بکننده ايجاب مينقش هر بازيگر شرکت

فرويد ساختار  .واريکسون( مورد بررسي قرار گرفت پياژهژانهاي اجتماعي شدن با محوريت عوامل دروني )فرويد، يهنظر در ادامه 

کردن اشکال عاطفي وسيله درونيبه« من برتر»کند در ساخت شخصيت، به نهاد، خود و فراخود تقسيم کرده است و بيان مي راشخصيت 

همراه اند و يا بهنمايد و مجازاتهايي که اين اشکال عاطفي تحميل کردهبراي فرد نمادي مي مهم، قواعد زندگي که اين اشکال عاطفي

کردن هنجارها در مورد رفتارهاي براساس نظر فرويد، دروني .اساس و منبع اجتماعي اجبار اخالقي است«  من برتر».گيرددارند، شکل مي

 .رها داراي جنبه اجباري استهنجا ؛هنگام انجام عمل مخالفدر که تنها احساس گناه وجه جنبه اجباري ندارد، بلها به هيچمتناسب با آن

نظر . را از طريق عبور از هشت مرحله اساسي، مشخص کرده استکردن را يک جريان طوالني زندگي دانسته و آناريکسون اجتماعياما 

که چگونه قضاوت اخالقي گيرند و سرانجام اينئه دليل را ياد ميپياژه به اين امر معطوف شده که کودکان چطور صحبت کردن، تفکر و ارا

حرکتي )رشد شناختي براساس اعمال حسي و حرکتي بخصوص )لمس(  -مرحله حسي)1خصوص چهار مرحله: در اين او .گيرندرا فرا مي

( مرحله عمليات عيني )ايجاد 3 ؛است(منظور مشخص کردن اشياء عملياتي )توانايي کاربرد نمادها بهمرحله پيش)2 ؛گيرد(صورت مي

 صورت انتزاعي است(( مرحله عمليات صوري )ايجاد توانايي ارائه استدالل و تفکر به4توانايي استفاده از منطق و دليل براي چيزها است(، 

گيرد. صورت مي در خانوادهاي از فرايند اجتماعي شدن فرزندان بررسي ادبيات تئوريک حاکي از آن است که بخش عمده .کندرا مطرح مي

 کنند. هاي سازگاري اجتماعي را ياد گرفته و دروني ميفرزندان با الگوبرداري از والدين خود مکانيسم

 هاي تحقيقفرضيه. 7

 .شودمي اختالل دچار سرپرست زن هايخانواده دختر فرزندان اجتماعي سازگاري رسدمينظربه( 1

 .رابطه وجود داردفرزندان  سازگاري اجتماعي وتحصيالت مادر در خانواده زن سرپرست  بين رسدنظر ميبه( 2

 .رابطه وجود داردسازگاري اجتماعي فرزندان  وافزايش سن مادر در خانواده زن سرپرست  بينرسد نظر ميبه( 3

  فرزندان رابطه وجود داردو سازگاري اجتماعي افزايش درآمد مادر در خانواده زن سرپرست  بينرسد نظر ميبه. 4

 

 شناسی تحقیقروش. 8

يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهوالت و دست يابي به راه هاي معتبر و نظاماي از قواعد، ابزارها و راهمجموعه»روش تحقيق 

راي مطالعه روش اسنادي در اين پژوهش از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شده است. . (201 ،1378)خاکي، «حل و مشکالت است

ها تحقيقات اجتماعي و براي گردآوري دادهدر ترين روش روش پيمايشي عام» رجوع شده است. ها و کسب اطالعات به منابع و اسنادنظريه

« به تعدادي پرسش مشخص که)براي همه افراد يکسان هستند( پاسخ دهندشود، هاي معيني از افراد خواسته مياست که در آن از گروه

ها و امکان عمليات ها، منتظم ساختن آنعلت کارآمدي روش پيمايش در گردآوري دادهبراي سنجش و تحليل، به. (196 ،1386)بيکر، 

  آماري روي اطالعات از اين روش استفاده شده است.

 گیريوش نمونه.جامعه آماري، حجم نمونه و ر8-1

جامعه آماري  دهيم.ها را مورد بررسي قرار مياي از افراد هستند که بر مبناي يک يا چند صفت مشترک آنجامعه آماري مجموعه

اندازه »نفر است.  2500که قابل دسترس باشند که تعدادشان  باشندمي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداري تهران پژوهش شامل

اي که محقق براساس گونهگيرد، بهنمونه عبارت است از تعداد کل عناصر موجود در جامعه، که در مقابل جامعه آماري قرار مييا حجم 
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 327حجم نمونه با کمک فرمول کوکران (. 157 ،1385)ساروخاني،» کندعناصر سازنده جامعه آماري اقدام به محاسبه حجم نمونه مي

 گيري تصادفي ساده استفاده شد.ترسي به جامعه آماري مورد نظر نيز از روش نمونهمنظور دسدست آمد. بهنفر به

 .ابزار گردآوري تحقیق و اعتبار و پایایی آن8-2

مندي براي گردآوردي بسيار ساخت پرسشنامه تکنيک» آوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است.ابزار جمع

براي محاسبه اعتبار از روش . (87 ،1386)دواس، «شودها پرسيده ميپاسخگويي مجموعه يکساني از پرسشهاست که در آن از هر داده

اصالح محتوايي و تناسب متغيرها  و شدشناسي داده چند متخصص در حوزه جامعه منظور پرسشنامه بهبدين ستفاده شد.ا اعتبار صوري

آزمون اي تنظيم و پيشها به صورت پرسشنامهها و پرسشحت و سقم عبارات مقياسدر مرحله بعد، پس از تعيين ص .انجام شدبا سؤاالت 

پرسشنامه مورد استفاده در براي که  است «آزمون ضريب آلفاي کرونباخ»ترين شاخص سازگاري دروني مهمدر خصوص پايايي،  .شدند

توان و بدين ترتيب مي استنشان دهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر  دست آمد کهبه 0.70تحقيق 

 است.گفت که تحقيق ما از قابليت اعتماد و يا پايايي الزم برخورد 

  هاداده ليتحل و هيتجز يبرا استفاده مورد فنون.8-3

ها در هاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل دادهها و تکنيکمتغيرها، روشگيري در اين پژوهش، با توجه به سطوح مختلف اندازه

ها در فرم اطالعات آماري از متداول ترين ابزار و تکنيک هاي موجود در مجموعه آماري علوم ها و عرضه آنتنظيم اطالعات و داده

و شاخص پراکندگي  (ميانگينمرکزي ) شاخص ،و نمودار بعدي( استفاده شد.در اين تحقيق، براي توصيف از جداول يکspss) اجتماعي

( تک نمونه، همبستگي tمقتضي مانند تي ) هاي آمارياز جداول دوبعدي و آزمون نيز هابراي تبيين يافته )انحراف معيار( استفاده شد و

 .شداستفاده اسپيرمن و پيرسون 

 

 هاي تحقیق.یافته9

 هاي توصیفی.یافته9-1

ترين سال و مسن 20ترين پاسخگو باشد. جوانسال مي 25.5دهد که ميانگين سن پاسخگويان هاي حاصل از سنجش سن نشان مييافته 

درصد نيز داراي  46.5باشند و درصد( داراي تحصيالت زيرديپلم مي 48.2سال سن دارد. از نظر تحصيلي اکثريت پاسخگويان ) 57پاسخگو 

درصد( داراي مسکن شخصي  62.2سوادند. از نظر نوع مسکن  اکثريت پاسخگويان )درصد نيز بي 5باالتر است و حدود ديپلم و تحصيالت فوق

هاي نشان داد که ميانگين درآمد از نظر وضعيت درآمد خانوار يافتهدرصد هم منزل سازماني دارند.  32.9درصد استيجاري و  4.9يا ملکي، 

هزار تومان است و از نظر هزينه متوسط خانوداه در ماه نيز ميانگين هزينه خانواده  800و حداکثر آن  هزار 200هزار، حداقل درآمد  402

 هزار تومان است. 200ميليون و  1هزار و حداکثر  105هزار تومان است. حداقل هزينه  622

ي که در اين خصوص حائز اهميت هستند درصد پاسخگويان طالق است. عوامل بعد 50.4ترين عامل سرپرست خانوار شدن از نظر مهم   

 درصد( است. 5.7) شدن همسرزنداني درصد(،6.5درصد(، اعتياد )16.3) مفقود االثر شدن همسردرصد(،  18به ترتيب فوت همسر )

 دختر  فرزندان اجتماعی سازگاري. 9-2

بر اين اساس . اي استفاده شده استگزينه 5گويه در قالب طيف ليکرت  8دختر از  فرزندان اجتماعي براي ساخت شاخص سازگاري

( در مجموع نزديک به 23.94است. از آنجاکه ميانگين نمرات پاسخگويان ) 24و متوسط نمره  40و ماکزيمم آن  8منيمم نمره پاسخگو 

سرپرست ي زنهادختر در خانواده فرزندان اجتماعي توان گفت که از نظر پاسخگويان درخصوص سازگاري( است مي24نمره متوسط )
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در دست آمده است. ( به3( در متوسط نمره )8ها )خانوار در حد متوسط است. گفتني است که نمره متوسط از حاصل ضرب تعداد گويه

 شود که به شرح جدول آمده است.پرداخته ميدختر  فرزندان اجتماعي شاخص سازگاريهاي سازنده اين قسمت به بررسي گويه

 

  اجتماعی سازگاري گویه هاي سازنده شاخص توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب (:1) جدول شماره

 

 گویه
 میزان 

خيلي 
 کم

 زياد متوسط کم 
خيلي 

 زياد
 جمع

 23.1 16.4 16.4 23.9 20.1 کنديرا قطع نم يگرانکند و صحبت دينوبت م يتصحبت کردن رعادر 
 

328 
100 

 16.4 20.9 28.4 23.1 11.2 با حوصله است يشکارها يبرادهد و يرا با دقت انجام م يشکارها
 

328 
100 

خانواده و همساالن ناسازگار است و آنها را مورد  يگرد ينسبت به اعضادخترم 
 دهد.يضرب و شتم قرار م

4.8 8.7 12.7 22.2 51.6 
 

328 
100 

 20.2 26.6 25.0 20.2 8.1 دخترم کمرو و خجالتي است
 

328 
100 

و زود با همساالن خود دوست شده و با آنها ارتباط برقرار  يبه راحتدخترم 
 يدنمامي

18.8 14.8 33.6 21.1 11.7 
 

328 
100 

ي بيش از احساس نگران يبه هستند،غرافراد که  يياز وارد شدن در جاهادخترم 
 کنديم حد

13.7 20.2 24.2 18.5 23.4 
 

328 
100 

 13.3 28.9 21.1 18.8 18.0 کندجمعي با دوستانش شرکت ميدسته هايدخترم در بازي
 

328 
100 

 9.4 17.2 18.8 22.7 32.0 شودنمي دستپاچه ها مهماني و هاجشن  عمومي، مجالس دخترم در
 

328 
100 

 آماره هاي توصيفي
 23.94ميانگين:

 5.45انحراف معيار:

 8منيمم:
 24نمره:متوسط 

 40ماکزيمم:
 

 

 نتایج اسنتباطی.9-3

منظور آزمون اين به .شودمي دچاراختالل سرپرست زن هايخانواده دختر فرزندان اجتماعي سازگاري رسدنظرمي به: اولفرضیه 

 فرضيه از آزمون تي تک نمونه استفاده شده است که نتايج آن به قرار زير است:
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 سرپرست زن هايدخترخانواده فرزندان اجتماعی سازگاريتک نمونه براي بررسی  t(: آزمون 2)جدول 

 متغير
 ميانگين

(40-8) 

انحراف 
 استاندارد

ميانگين 
 مفروض

t (درجه آزاديdf) 
سطح 

 (sigداري)معني

اختالل در 
 سازگاري
 اجتماعي

 دختر فرزندان

23.940 5.45 24 0.179 267 0.858 

 

تر ( که بزرگ=Sig 0.858) برابر با داريسطح معنيو   0.179برابر است با   tميزان  % 95فاصله اطمينان جدول فوق در با توجه به 

 دچار سرپرست زن هايدخترخانواده فرزندان اجتماعي عبارت ديگر سازگاريشود بهمي رد توان گفت که اين فرضيهميو  است  05/0از 

گيري با ديگران، سازگار بودن با ارتباط در مواردي مانند دختر سازگاري اجتماعي فرزندانکه توان گفت ميبر اين اساس  اختالل نيست.

 رو نيستند.با مشکلي روبه هامهماني و هاجشن عمومي، مجالس درهاي جمعي با دوستان و هماالن؛ حضور همساالن، شرکت در بازي

 فرزندان اجتماعي که براي سنجش اختالل در سازگاري الزم به ذکر است مقدار ميانگين مفرض از اين طريق به دست آمد

نقطه اي سنجيده  5گويه طراحي شد که با توجه به اينکه تمام اين گويه ها در قالب طيف ليکرت  8 ،سرپرست زن هايدخترخانواده

آيد بدست مي 24کنيم عدد ضرب  3گويه را در عدد  8بود که در صورتي که  3شده بود،مقدار متوسط براي هر گويه حد وسط يا گزينه 

 باشد(.مي40تا  8بين  سرپرست زن هايدخترخانواده فرزندان اجتماعي )دامنه تغييرات سازگاري

به منظور رسد بين تحصيالت مادر در خانواده زن سرپرست و سازگاري اجتماعي فرزندان رابطه وجود دارد. به نظر مي :دومفرضیه 

 شود.که نتايج آن به قرار زير است:استفاده مياسپيرمن آزمون اين فرضيه  از آزمون همبستگي 

 

 فرزندان سازگاري اجتماعیو  تحصیالت(: جدول ماتریس همبستگی بین 3) جدول شماره

 
 سازگاري اجتماعي فرزندان تحصيالت 

 ضريب همبستگي                   تحصيالت                    
 داريمعنيسطح 

 تعداد

1 
 

 328 

0.033 
0.589 
268 

 ضريب همبستگي                فرزندان  سازگاري اجتماعي
 داريمعنيسطح 

 تعداد

0.033 
0.589 
268 

1 
 
268 

 

و    است 0.033 برابر با اسپيرمن% ميزان  ضريب همبستگي  95در فاصله اطمينان توان گفت که ميهاي جدول فوق بر اساس يافته

 تحصيالتبين عبارتي به شود.مي رد مورد نظر فرضيهاست  0.05از  تر بزرگ( که Sig= 0.589) مدهآبا توجه به سطح معناداري بدست 

 دارد.نرابطه معناداري وجود  فرزندان سازگاري اجتماعيزنان سرپرست خانوار و 
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به منظور آزمون اين فرضيه  . وجود دارد داريمعنيارتباط  فرزندان سازگاري اجتماعيزن سرپرست خانوار و  سن: بين سومفرضيه 

 شود.که نتايج آن به قرار زير است:استفاده ميپيرسون از آزمون همبستگي 

 فرزنداناجتماعی  سازگاريو   سن(: جدول ماتریس همبستگی بین 4) جدول شماره

 

 سازگاري اجتماعي فرزندان سن 

ضريب                                                      سن
 همبستگي

 داريمعنيسطح 
 تعداد

1 
 

   320 

0.134 
0.030 
260 

ضريب                           سازگاري اجتماعي فرزندان
 همبستگي

 داريمعنيسطح 
 تعداد

0.134 
0.030 
260 

1 
 
268 

 

و  با   است 0.134برابر  پيرسون% ميزان  ضريب همبستگي  95در فاصله اطمينان توان گفت که ميهاي جدول فوق بر اساس يافته

 سنبين عبارت ديگر بهشود. ميفرضيه مورد نظر تاييد  است، 0.05از  ترکوچک( که Sig= 0.03توجه به سطح معناداري بدست امده )

تغييري اين دو متغير شايان ذکر است که همبستگي يا هم .داردرابطه معناداري وجود  فرزندان سازگاري اجتماعيزنان سرپرست خانوار و 

تر خواهد بود اما با توجه به معني که با افزايش سن زنان سرپرست خانوار سازگاري اجتماعي فرزندان دختر مطلوبهم جهت است بدين

 ر نيز در حد ضعيف است.است شدت رابطه بين دو متغي 0.30تر از ( که کمr= 0.134مقدار  ضريب همبستگي پيرسون )

به منظور  داري وجود دارد.خانوار و سازگاري اجتماعي فرزندان ارتباط معني درآمد زن سرپرست بينرسد به نظر مي:چهارمفرضیه  

 شود.که نتايج آن به قرار زير است:آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي

 فرزندان اجتماعی سازگاري(: جدول ماتریس همبستگی بین درآمد و 5جدول شماره )
 فرزندان اجتماعي سازگاري درآمد 

 ضريب همبستگي                                             درآمد
 داريمعنيسطح 

 تعداد

1 
 

     296 

0.051 
0.939 
246 

 ضريب همبستگي               فرزندان     اجتماعي سازگاري
 داريمعنيسطح 

 تعداد

0.051 
0.939 
246 

1 
 
268 

 

با  و است 0.051 % ميزان  ضريب همبستگي پيرسون برابر با 95در فاصله اطمينان  توان گفت کههاي جدول فوق ميبر اساس يافته

عبارتي بين درآمد و به شودمياست فرضيه مورد نظر رد  0.05( که بزرگتر از Sig= 0.939) مدهتوجه به سطح معناداري بدست آ

  .فرزندان رابطه معناداري وجود ندارد سازگاري اجتماعي
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  گیرينتیجه .10

عنوان سرپرست خانوار هست. هايي بود که در آن زن بههدف از انجام اين تحقيق بررسي سازگاري اجتماعي فرزندان دختر در خانواده

در اين رابطه بررسي ادبيات تئوريک حاکي از آن است که اوالً خانواده نقش بنيادي و اساسي در سازگاري فرزندان برعهده دارد طبق نظر 

از  .سازندشان را الگوي رفتار خويش مي، فرزندان والدين«آيدگرايي که ميان والدين و فرزندان به وجود ميمانندسازيهدر طي »بندورا 

ر دو موضوع تواند دکردن، همانندسازي با بزرگسال است. همانندسازي ميهاي اساسي فرآيند اجتماعييکي از مکانيسمنيز نظر پارسونز 

 نيز ميد .صورت گيرد که در هر دو صورت واليدن نقش اساسي دارند کردن ارزشهاي فرد الگوالگو و درونيهاي فرد کردن نقشدروني

رسد که در مراحل رشدي که ميد بيان نظر ميو به گيردپذيري فرد، در نتيجه رشد و تکامل نقش صورت ميجامعهبيان کرده است که 

هاي اجتماعي شدن با نظريهخانواده نقشي اساسي داشته باشد. در  بازي با قاعدهو  دهبازي بدون قاع ،(مرحله آمادگي )تقليدکرده يعني 

پياژه واريکسون به اهميت نقش والدين در فرايند اجتماعي شدن افراد تاکيد ژانفرويد، پردازاني چون نيز نظريهمحوريت عوامل دروني 

 فرزندان دختر در بين زنان سرپرست خانوار پرداختيم.اعي بر اين اساس در اين تحقيق به بررسي سازگاري اجتم  شده است.

هزار  402رپرست خانوار سميانگين درآمدي زنان  ها حاکي از آن است کهدر خصوص مشخصات توصيفي زنان مورد بررسي، يافته 

هزار تومان  622هزينه خانواده باشد و اين در حالي است که ميانگين هزار تومان مي 800هزار و حداکثر آن  200تومان، حداقل درآمد 

باشد. اين امر نشان از وضعيت نابسامان اقتصادي و معيشتي هزار تومان مي 200ميليون و  1هزار و حداکثر  105است. حداقل هزينه 

اهميت درصد( است. عوامل بعدي که در اين خصوص حائز  50.4طالق ) خانوارشدن ترين عامل سرپرستباشد. مهمها مياين خانواده

درصد(  5.7) شدن همسرزنداني درصد(،6.5درصد(، اعتياد )16.3) مفقود االثر شدن همسردرصد(،  18هستند به ترتيب فوت همسر )

ترين علت سرپرستي زن از ( استکه در آن مهم1381فرزوان و بيگلريان )باشد. اين نتيجه برخالف تحقيق صورت گرفته توسط و... مي

 درصد( است.  36( و فوت همسر )درصد 42کارافتادگي )

ها يافته .نيستند دچاراختالل اجتماعي سرپرست از نظر سازگاري زن هايخانواده دختر فرزندان کهدهد نشان مينتايج اين تحقيق اما 

ي هايو... در خانوادههاي خانوادگي ها و جمعدختران در برقراري ارتباطي سازند و پويا با هماالن و دوستان، حضور در جشن نشان داد که

( است که 1373ساالري )هاي اين نتيجه تحقيق در راستاي يافتهشوند.  دچار مشکل نمياست، سرپرست خانوار عنوان بهزن  که در آن

( و 1386) همکاران و خوشابيهاي که فاقد پدر بودند مشاهده نکردند. اما رابطه معناداري را بين سازگاري اجتماعي فرزندان در خانواده

هايي مانند هايي که دچار نابسامانيبرخالف نتايج اين تحقيق، بيان کردند که سازگاري اجتماعي فرزندان در خانواده (1372) رستگاران

همچنين نتيجه تحقيق ما با بسياري از مطالعات خارجي متفاوت و متناقض  .شودطالق، اختالالت رفتاري و رواني هستند؛ مشاهده مي

هاي خود به رابطه مثبت بين در بررسي( 1999) شينو  (1993) همکاران و  برونشتين، (1995)ميشل، (1974) اتسونماست. 

هاي تحقيق اند. اما يافتههاي خانوادگي مانند اختالالت رواني والدين، فقدان پدر و... ناسازگاري اجتماعي فرزندان اشاره داشتهنابساماني

دختر خود که تاثير  اي که دارند، در سازگاري اجتماعي فرزندانسرپرست خانوار با وجود مشکالت عديده ما حاکي از آن است که زنان

ان و در اين تفاوت در ميزان تحصيالت و درآمد زنان سرپرست خانوار مهمي در فرايند اجتماعي شدن فرزندان دارد، موفق عمل کرده

تواند به عنوان متغيري تاثيرگذار در ندان ندارد و فقط سن زن سرپرست خانوار ميگونه تاثيري در فرايند سازگاري اجتماعي فرزهيچ

نحو که با افزايش مادران سرپرست خانوار سازگاري اجتماعي فرزندان بهتر صورت فرايند سازگاري اجتماعي فرزندان تاثيرگذار باشد. بدين

 گيرد. مي
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 پیشنهادات  .11 

ترين عاملي است که باعث سرپرست خانوار شدن زنان شده است. بر اين اساس پيشنهاد طالق مهمبر اساس نتايج اين تحقيق؛ ( 1

از جمله  آسيب ديده اوال مراجع ذيربط بيش از گذشته به فکر اصالح قوانين حقوقي پس از طالق به نفع زنان محروم و  شودمي

باشند و ثانيا در کنار فرزندان از سوي پدر يا جد پدري و... مسايل مربوط به حضانت  فرزندان طالق و قرار دادن مستمري براي 

دولت نيز در بستر آموزش و پروش در وزارتخانه ها و مراکز مربوطه به جهت  ،حقوقي از سوي مجلس و قوه قضاييه پيگيري قانوني و

جلوگيري از ازدواج در سنين  و باشناسي قبل از ازدواج هاي مشاوره و روانبرگزاري کالسدانش افزايي دختران و پسران جوان و

 آورد.فراهم در جامعه  طالق  پديده شوم براي کاهش را و... شرايط  طرق گوناگونپايين از 

ها و قوانين و برنامه ريزي  در همين راستا ايجاد بانک اطالعاتي زنان سرپرست خانوار در کل کشور که براي تدوين و تهيه طرح( 2

هاي مناسب براي بهبود وضعيت زنان سرپرست خانوار، تهيه آمار و اطالعات دقيق و جامع از تعداد و وضعيت آنها و به روز کردن و 

 پااليش اطالعات  ضروري به نظر مي رسد

رو هستند. به منظور رفع اين معيشتي روبهنتايج تحقيق نشان داد که بسياري از زنان سرپرست خانوار با مشکالت اقتصادي و ( 3

ارايه تسهيالت از سوي دولت پيشنهاد مي گرددو دولت بايد تسهيالت الزم و کافي را در اختيار سازمان هاي تامين کننده مساله، 

سازمانهايي مسکن و حمايت کننده اقتصادي اين اقشار کم درآمد قرار دهد چرا که يکي از داليل مهم عدم توانايي کافي چنين 

 نداشتن بودجه کافي و پشتوانه مالي دولتي است. 

هاي اجتماعي بايد بيش از سازمانهاي دولتي )مانند بهزيستي، کميته امداد، شهرداري و...(، وسازمانهاي غير دولتي فعال در حوزه( 4

به طرق مختلف از جمله ايجاد پيش به بررسي مسايل، مشکالت و همچنين پيشبيني ساز وکارهاي حمايتي براي توانمندسازي زنان 

 زي بيشتر براي اشتغال آبرومندوسالم آنان بپردازند.و بسترساتسهيالت در اشتغال 

اتخاذ تدابيري که زنان سرپرست خانوار به مشاغل خانگي رو بياورند. در صورتي که يک زن سرپرست خانوار در منزل کسب در ( 5

في و معنوي خود را نيز حفظ هاي عاطتواند با حضور بيشتر در کنار اعضاي خانواده حمايتعالوه بر رفع نيازهاي مادي، مي ،آمد کند

هاي دايمي توليدات زنان سرپرست خانوار در مناطق خاصي از شهرها و يا در فواصل زماني فصلي در همين زمينه برپايي بازارچه .کند

  .به طوري که نگراني فروش محصوالت و بازار عرضه توليدات براي اين قشر از بين برود ،و ساالنه

هاي ارتباط جمعي، تربيتي، اي براي فرزندان و مادران در خصوص اجتماعي شدن )کالسآموزشي و مشاورههاي برگزاري کالس (6

  .تواند در فرايند اجتماعي کردن فرزندان موثر باشدتعامل با فرزندان و ...( مي
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 منابع.12

 نشر ني. تهران،منيژه نجم عراقي،چاپ سوم،  مترجم،، «شناسي زنانجامعه» ،(1385آبوت، پامال و واالس، کلر ) -

متوسطة  مقطع آموزان دانش اجتماعي سازگاري بر آموزشگاهي عوامل نقش بررسي» ،(1390آذين، احمد و سيدمحمود موسوي ) -

 .200-183اول،  دوم، شماره و بيست کاربردي، سال شناسي، جامعه«فريدونشهر شهرستان

 تهران، انتشارات دانش آفرين. ،«سازي کودکان در برابر اعتياد()مصون شناسي خانوادهاعتياد و آسيب» (،1377آقابخشي، حبيب ) -

 اجتماعي سازگاري ميان رابطه بررسي» (،1392دليري )شرکت حسين و سفيدي فاطمه و بک شيرين ايمان و بصيرشبستري، سميرا -

 .10 – 1، 11 شماره ،6 پزشکي، دوره علوم در آموزش توسعه ، مجله«دانشجويان تحصيلي پيشرفت و

 .انتشارات کيهان تهران، باقر ساروخاني، مترجم،، «فرهنگ علوم اجتماعي» (،1370بيرو، آلن ) -

 .اول ،چاپانتشارات دانشگاه پيام نورتهران،  ،هوشنگ نايبي مترجم، ،«نحوه انجام تحقيقات اجتماعي» ،(1377) ترزال ،بيکر -

محمدي، محمد علي مترجم،، «شناسي،پست مدرنيسم وجهاني شدن شناختي به شرق رويکردي جامعه»، (1384)اس .ترنر، برايان -

 نشريادآوران. تهران،

 کانون فرهنگي انتشارات داريت، چاپ دوم.، ،  تهران«نامه نويسيروش تحقيق با رويکردي به پايان»، (1378)خاکي، افشين  -

 پژوهشکده فرهنگي اجتماعي. تهران،، «جنسيت و توسعه» (،1385خاني، فضيله ) -

 تهران، موسسه ، دانشگاه«غيرشاهد و شاهد دانشجويان اجتماعي سازگاري بر مؤثر عوامل بررسي» (،1385فرد، محمد )خداياري -

 تربيتي. علوم و شناسيروان

پژوهشي علوم انساني -، فصلنامه علمي«خانواربررسي آسيب هاي رواني و اجتماعي زنان سرپرست »(، 1380خسروي، زهره ) -

 .39دانشگاه الزهرا )س(، شماره 

 (،1386) دهشيري غالمرضاو  علمدارلوهمتي قربانو  شجاعيستاره   مرادعيسي ابوالقاسمو  مرادي شهرامو  کتايون ،خوشابي -

 .33-28، 8، دوره توانبخشي نامهويژه، «ايالم استان ابتدايي دوره آموزان دانش در رفتاري اختالالت شيوع ميزان بررسي»

 واولچاپ  ني، تهران، نشر ، هوشنگ نائيني،«پيمايش در تحقيقات اجتماعي» ،(1376). اي دواس. دي -

، مجموعه مقاالت «آمريکا مطالعه موردي انگلستان و: هاي قانوني از زنان سرپرست خانوارحمايت» (،1388تبريزي، لميا )رستمي -

 .ناشر اداره کل امور بانوان شهرداري تهرانهمايش توانمندسازي و توان افزايي زنان سرپرست خانوار، 

 مرکز نشر دانشگاهي. تهران،صادق مهدوي، مترجم، محمد، «خانواده بر منزله ساختاري در مقابل جامعه»(، 1367باوم، هايدي )روزن -

ابوالحسن سرو مقدم،  مترجم،، مطالعات تاريخي انتقادي، «مفهوم نقش در روانشناسي اجتماعي»(، 1372ماري، )روشبالو، آن -

 مشهد، آستان قدس.

  گهر، تهران، انتشارات تبيان.، مترجم، دکتر عبدالحسين نيک«شناسي تالکوت پارسونزجامعه»(، 1376روشه، گي ) -

 غالم عباس توسلي، تهران، نشر قومس.مترجم،، «عه شناسيآينده بنيانگذاران جام»(، 1381زيتلن، ايروينگ، ) -

 .تهران مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و ،، جلد اول ودوم«روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي»، (1385) ساروخاني،باقر، -

تاثير فقدان پدر بر اختالالت رفتاري کودکان مقطع ابتدايي تحت پوشش کميته امداد امام خميني شهر » (،1373ساالري، عباس ) -

 نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما دکتر هاشميان، دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته روانشناسي.، پايان«تهران

 انتشارات آواي نور. تهران،، «روانشناسي اجتماعي» (،1378ستوده، هدايت ا...، ) -

 کيهان، چاپ اول. تهران،، «تطبيقي علوم اجتماعي )کتاب اول( المعارفدايره»(، 1377مهر، عليرضا )شايان -
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