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  خانواده هسته اي فرزند ياب به خانواده جهت ياب پدري عوامل موثر در وابستگي
  

 1*افسانه توسلي

  چكيده
و ابعاد وابستگي خانواده هسته اي فررنـد يـاب بـه    تحقيق حاضر به بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ميزان 

خانواده جهت ياب پدري مي پردازد.بر همين اساس فرضياتي از نظريات جامعه شناساني همچون پارسونز ،ليتواك و 
 از پـس  قرن حتي يا دهه چندين را شهرنشيني مراحل توسعه حال در كشورهاي كه جا ان از .گود استنتاج شده است

 هـاي  دهـه  در كه را گسترده خانواده شكل تغيير و شهرنشيني بر مبتني نظريات توان مي كنند مي طي صنعتي جوامع
 و گذاشت ازمايش بوته به توسعه حال در كشورهاي مورد در امروزه شد مي مطرح غربي كشورهاي مورد در گذشته

ماري آرت پيمايشي بوده و جامعه روش تحقيق حاضر به صو پرداخت. جهاني نظرياتي عنوان به انها بررسي و نقد به
ن شامل خانواده هاي دانشجويان دانشگاه الزهرا مي باشد.در اين تحقيق انتخاب نمونـه هـا از طريـق نمونـه گيـري      آ

نفر مي باشد كه درمورد خانواده ايشان پرسـش نامـه هـا تكميـل      260اي صورت گرفته است.حجم نمونه برابر طبقه
نتايج حاصله نشـان داد كـه    و سطح (امار توصيفي و امار استنباطي )انجام گرفته است.تحليل داده ها در د شده است.

 متغيرتحصيالت پد رخانواده هسته اي با وابستگي به خانواده جهت يـاب پـدري در ابعـاد رعايـت مسـايل مـذهبي،      
را نشان  معكوسي معنادار تصميم گيري هاي مهم زندگي،تعيين مكان زندگي،شهر محل زندگي و معاشرت ها  رابطه

همچنين شباهت تحصيلي پدر و پدر بزرگ و تعداد افراد خانواده رابطه معناداري را با وابستگي بـه خـانواده    دهد.مي
جهت ياب نشان مي دهد.تحصيالت مادر با بعد وابستگي مالي به خانواده جهت ياب رابطه معنادار معكوسي را نشان 

ا بعد ميزان معاشرت با وابستگي به خـانواده جهـت يـاب رابطـه معنـادار نشـان       اجتماعي تنها ب -داد. پايگاه اقتصادي
سـاير   داد.افزون بر يافته ها ي فوق روشن شد در ميان مشاغل مختلف ميزان وابستگي متفـاوت ارزيـابي مـي شـود.    

  متغيرها فاقد همبستگي معنادار با ابعاد وابستگي به خانواده جهت ياب بودند. 
  

  خانواده جهت ياب،خانواده فرزند ياب،روابط خويشاوندي،خانواده هسته اي،وابستگي خانواده واژه هاي كليدي:
 
  

                                                 
  استاديار دانشگاه الزهرا دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي* 
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  بيان مساله
 زنـدگي  و شـوند  مـي  جـدا  خود والديني خانواده از هردو بندند مي زناشويي پيمان يكديگر با كه شوهري و زن
 منـابع  داشـتن  دليـل  بـه  اصلي خانواده كه چرا نبود محسوس چندان جدايي اين گذشته در. كنند مي اغاز را جديدي

. بـود  جاري ايندو بين نزديكي بسيار روابط و داد مي اسكان خود پناه در را شده تشكيل تازه خانواده ارزشي، و مالي
 خـانواده جديـد را   مكـاني  و پايگاهي مالي، استقالل عدم و اوليه خانواده دخالت مانند عواقبي خود با مساله اين البته
 بيشـماري  تعداد خوني، مناسبات براساس بود كه 1 گسترده صورت به خانواده شكل شرايط اين در". داشت دنبال به
 هـا  دخترعمو و عمو پسر ها، خاله عموها، ها، عمه ها، بزرگ مادر و ها ،پدربزرگ ،فرزندان والدين جمله از افراد، از
 تغييـرات  دليـل  به نشين شهر جديد خانواده اما). 171: 1388 كوين،( "كنار هم زندگي مي كردند زاده دايي و عمه و

 منطقه به و كند مي رها را كشاورزي اقتصاد و شده جدا خود اوليه خانواده از معيشت شيوه در اقتصادي و ساختاري
 پـر  نهـاد  يـك  عنوان به را خانواده نهاد كه طوري به دارد پيامدهايي او براي جدايي اين. نمايد مي مكان نقل ديگري

  . دهد مي شكل تغيير كردكار
 همچـون  گذشـته  كاركردهاي از بسياري و دهند مي ادامه زندگي به خود خويشاوندي شبكه از دور به مرد و زن
 كـه عبـارت   جديـد  2اي هسـته  خانواده. دهند مي دست از را خود اجتماعي و اقتصادي ثبات و سالمندان از حمايت
 واسـطه  بي اشنايي با را خود زندگي)170: 1388، كوين( فرزندان و ،زن شوهر شامل بنياني خانوادگي واحد از است
 شـبكه  و خـانواده  طريـق  از ازدواج گذشـته  در كـه  اسـت  حـالي  در ايـن .  ميكنـد  شروع عشق عنصر با و مرد و زن

 تـوان  مـي  بنـابراين . باشـد  مـي  شدن صنعتي الينفك ابعاد از لزوما مساله اين البته و گرفت مي صورت خويشاوندي
 همچنـين  و زنـدگي  محل و توليد محل جدايي خانواده ديگر انواع با اي هسته خانواده تفاوت ترين مهم كه افتدري
 ":گوينـد  مي 3ساپسفورد و مانسي كه چنان .است قدرتمند بسيار "اي هسته خانواده" انگاره .است گزيني همسر نوع

 ان بـه  توجـه  بـا  خانوادگي هاي قالب ديگر تمامي كه است برخوردار قابليتي چنان از ظاهرا اي هسته خانواده انگاره
 را 4خويشـاوندي  شبكه گسترده خانواده و اي هسته خانواده عميق هاي تفاوت).1384:20 برناردز،("شود مي تعريف
 شـبكه  بـه  خويشـاوندي "بايد خاطر نشان ساخت كـه   .كند مي خارج خود گذشته شكل از را ان و سازد مي متحول
 مرتبطنـد  يكـديگر  به پذيري فرزند طريق از و سببي يا نسبي طريق از كه شود مي اطالق افراد ابطرو از وسيعي نسبتا

 روابـط  و نسـبي  روابط و سببي روابط از است اي مجموعه خويشاوندي"برخي عقيده دارند ). 171: 1388، كوين("
 هر. دارد وجود جهان در اونديخويش انواع از وسيعي شبكه .) 1386:107مقصودي،("جانبي روابط و برادر و خواهر
 بـا  توحش مرحله از انساني جوامع حركت".دارد همراه به را وظايف و تكاليف از اي مجموعه خود با خويشي رابطه

حوزه خويشاوندي زمينه اي مناسب  ).193: 1381 ساروخاني،( "است همراه وصلت و همخوني مفاهيم در دگرگوني
همانند گذشته جوامع با تغيير شكل خانواده روبـرو هسـتند يـا نـه؟ايا در دوره      براي مطالعه اين موضوع است كه ايا

زماني كنوني شاهد اين تغيير خـواهيم بـود يـا قـرن هـا زمـان بـراي ايـن دگرگـوني الزم اسـت؟ايا كـاهش روابـط             
                                                 
1 extended family 
2 nuclear family 
3 Mansie & Sapsford 
4 Kinship 
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ي خويشاوندي و انزواي خانواده هسـته اي در جوامـع در حـال توسـعه نيـز كـه از بافـت خويشـاوندي نسـبتا سـنت          
برخوردارند مانند جوامع توسعه يافته  سراغاز تحول  خانواده هسته اي خواهد بود؟جهت پاسخ به ايـن سـواالت در   

  ابتدا بايد به ميزان و نوع روابط خويشاوندي در جامعه خود دست يابيم و عوامل اين وابستگي را بررسي نماييم .
اند در جامعه نيمه مـدرن و تـا حـدي سـنتي مـا شـكل       به نظر مي رسد خانواده هسته اي به مفهوم غربي نمي تو

 1تـالكوت پارسـونز   نظـر  خالف بگيرد. بنابراين هرچند خانواده به ظاهر از خانواده پدري خود جدا شده است اما بر
جامعه شناس معاصر روابط او همچنان با شدت برقرار است و چه از نظر مكاني و چه از نظر استقالل اقتصادي و يا 

د ديگر مانند حمايت و نگهداري از فرزندان كه وي به عنوان شاخص ها ي خانواده هسته اي از ان نام مي حتي موار
برد به شدت به خانواده اوليه خود وابسته است .بنابراين اطالق خانواده هسته اي بـه خـانواده معاصـر ايرانـي لـزوم      

، دوره عمر ، نوع شـبكه خويشـاوندي ،تعـداد     تحقيقات بيشتري را مي طلبد. تحصيالت پدر ،سن خانواده هسته اي
اجتماعي همگي در روابط ميان خانواده فرزندياب و خانواده جهت ياب بـه عنـوان   –افراد خانواده و پايگاه اقتصادي 

  و در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. متغير وابسته تاثير گذار است
اي پيمايشي تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شـد و نـوع   در كشورهاي غربي با استفاده از روش ه 70از دهه 

تماس ها و ميزان تماس هاي دو خانواده فرزند ياب و جهت ياب به ازمون گذارده شد. اما در ايـران ايـن تحقيقـات    
وه به عبارت ديگر عال تنها حلقه مفقوده اي را نشان مي دهد كه لزوم شروع مطالعات در اين زمينه را مطرح مي كند.

بر اهميت اين موضوع در زمينه هاي مختلف، عدم وجود هيچ گونه تحقيقي كه كامال مرتبط با موضوع باشد اهميـت  
يا ازدواج هاي خويشاوندي  انتخاب اين بررسي را روشن مي سازد. تحقيقات انجام شده بيشتر يه تيپولوژي پرداخته،

ه موضوع مي پردازند و اين در حالي اسـت كـه در تحقيقـات    و يا از منظر انسان شناسي به مطالع را مطرح مي نمايند
  دهه با رويكردي جامعه شناختي به موضوع  پرداخته شده است.   5غربي بيش از 

) به بحـث  1385تحقيقات در ايران تنها در مورد انواع خويشاوندي از منظر انسان شناسي(شوازي و ترابي،پيشينه 
) اكتفا مي كنـد.تحقيقات ديگـري نيـز پيرامـون     1385شاوندي(ترابي و شوازي ،مي پردازد و يا به تفسير ازدواج خوي

).كمبـود مطالعـات در ايـران بـا انبـوهي      1387بحث هاي باروري درمورد خويشاوندي  انجام شده است(گرمارودي،
 در ونديخويشـا  مطالعـه " عنوان تحت اي مقاله در پليتز. جي. مطالعات خارجي در اين زمينه قابل مقايسه نيست. ام

 و شـد  يـادآور  را 20 قـرن  اواخر در شناسي انسان در خويشاوندي مطالعات موقعيت " 20 قرن اواخر شناسي انسان
در مقالـه  .خاطرنشان ساخت داده رخ مسئله اين مورد در 1980 سال هاي از كهرا  شناختي روش تغييرات و ها نظريه
  ).1995شده است(پليتز، داده نشان نيز دوران اين طي در تاريخي و جنسيتي ماركسيستي، رويكردهاي رشد وي

در  تسـونو يـومني و هيسـايا نونويامـا    مشاهده كرد.  60اما رشد تحقيقات تجربي در اين زمينه را مي توان از دهه 
 بـين  ارتباطـات  بـه  فرضي رويكردي: ژاپن در خويشاوندي وسازمان اي هسته خانواده انزواي"تحقيقي تحت عنوان 

. در دهـه  )1967يومني و نونويامـا، (به تاثير صنعتي شدن در انزواي خانواده هسته اي اشاره ميكنند "معهجا و خانواده
هـاي  هستيم كه طي ان مقايسـه اي بـين خـانواده    "خويشاوندي روابط در باليا تأثير"شاهد تحقيقات ديگري همچون  70

 كـراو  و اريكسـون  كـي،  رفـت. (درابـك،  قرباني و غير قرباني سه سال پس از يك بالي اجتماعي بـزرگ صـورت گ  
                                                 
1 Talcot Parsons 
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عنوان مطالعه اي است در همين دهه صورت گرفته و ادراك ما را از خويشاوندي و سـازمان  "خويشاوندي ").1975،
تصـور از  " 80). در دهـه  1977 خويشاوندي در تحقيق هاي سيستماتيك مقايسه اي بررسي مي كنـد (ويتكوسـكي،  

مد خويشاوندي در اروپاي غربي (آلپ) از قـرون وسـطي   آرشته تحرير در كه توسط روبرت ويتون به "خويشاوندي
  ). 1987 را با تمركز خاص بر روي هلند و آلمان تشريح كرد. (ويتون، 18تا قرن 

بـه   "اتصاالت برادر خواهري-روابط خويشاوندي در آتن كالسيك  "با مقاله   ككس آل در همين سال ها چريل
در مورد روابط بين برادران، بين برادرها و خواهرها و ميان برادران ناتني مي پردازد  بررسي خطابه هاي آتن كالسيك

و بيان مي كند كه  با وجود عالقه و تمايل ميان خويشاوندان مذكر، قوانين ارث آتني ها و الزام تقسيم مساوي امالك 
دلسـردي در روابـط   "). 1988 ، (كـاكس پدري و ارث مذكر ، تضادها و ستيزه هايي را ميان برادران بر مـي انگيـزد    

انجام شد و منبـع بـالقوه متغيـر سيسـتماتيك يعنـي       1989در  توسط ويكتوريا اچ . بدفورد"خويشاوندي بزرگسالي 
جنسيت و تفاوت هاي رشدي در اگاهي از احساسات نهفته در مـورد خويشـاوندان همسـن و همجـنس بـه آزمـون       

توسـط   "90ط خويشاوندي در مردان و زنان روستايي بازنشسـته در دهـه   رواب").تحقيق 1989 گذاشته شد (بدفورد،
در ايوا صورت گرفت. اهداف اين مطالعه شامل: مقايسه كميت و كيفيت روابط داخل نسلي و خواهر  و مرتن درفمن

  ). 1990درفمن و مرتن، برادري در زنان و مردان بازنشسته است(
توسـط لـورا الوتـون و    "فيايي ميان فرزندان بزرگسال و والدينشـان عالقه، تماس اجتماعي و فاصله جغرا"تحقيق

سيلورشتاين در همين دهه انجام شد. اين تحقيق به بررسي پاسخ پرسش هاي زير پرداخته است: آيا عالقه، مهربـاني  
كرر به و محبت بيشتر بين فرزندان بزرگسال و والدينشان به تماس اجتماعي بيشتر مي انجامد ؟آيا تماس اجتماعي م

ــد؟   ــي انجام ــتري م ــت بيش ــاني و محب ــون     مهرب ــد؟ (الوت ــي گذارن ــر م ــم اث ــر ه ــابالً ب ــا متق ــر دو اينه ــا ه  و و ي
اندازه گيـري گـرايش هـا بـه سـمت      "به بعد مي توان به تحقيقاتي همچون  2000).در سال هاي 1994سيلورشتاين،

تنهـايي در بزرگسـاالن   ")،2000ريجيـو، ( " 1روابط خويشاوندي بزرگسالي: مقياس روابط خويشاوندي در دوره عمر
روابط خويشاوندي در شروع بزرگسالي ") ، 2003( پينكارت "مسن ازدواج كرده، بيوه، مطلقه و هرگز ازدواج نكرده

نوجوان (جوان) و جد و  8هندي :  –خانواده هاي برجسته امريكايي ")، 2005شولمن و اويگاد،  (شارف، "و جواني
 آگاهي و درك مشترك از جنبه هاي گونـاگون روابـط خويشـاوندي(كراس و دي.    "زرگ)جده (پدر بزرگ و مادر ب

(ماسون و تيپر، "چگونه كودكان خويشاوندي را تعريف مي كنند و آن را ايجاد مي كنند؟-خويشاوند بودن "،2008)
  .اشاره كرد ..) و.2008

 خود اكادميك هاي فعاليت ابتداي در او .است2ديويد اشنايدر خويشاوندي حوزه پردازان نظريه ترين مهم از يكي
 بعـدها  حتـي .بود پذيرفته كامل را خويشاوندي حوزه در قراردادي هاي مقوله كه معنا اين به بود سنتي كامال افكارش

 مـي  جانبداري پارسونز تالكوت شناسانه جامعه نظريات از همچنان وي.بود 3بواس فرانس گرايي نسبي نظريات پيرو
 چنـين  كـه  دارد مـي  اظهـار  )1968 ("امريكـايي  خويشـاوندي " نام به خود كتاب ترين او در برجسته ها بعد اما.كرد

 نسـبيت  تفكـر  .اسـت  فرهنگـي  نسبيت انديشه از دور به و قالبي كامل طور به تفكري خويشاوندي در حوزه تفكري
                                                 
1 Life Sibling  Relationship Scale 
2 David schneider 
3 France Boaas 
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 در خويشـاوندي  حـوزه در نفـوذ  پـر  و قالـب  تفكر يك) 1980( هشتاد دهه در خويشاوندي در مطالعات او فرهنگي
 واحـد  تعريـف  در نيـز  اشـتروس  لويي و براون رادكليف .)1380:70مقصودي، از نقل به,Parkin 1977(بود امريكا

 شبكه بررسي پي اما مباني نظري بحث حاضر بيش از همه در).157: 1388 توسلي،(دارند باهم تنازعاتي خويشاوندي
 خانواده و هسته اي خانواده ميان مكاني جدايي گرفتن نظر در با ان، روابط و ايران در اي هسته خانواده خويشاوندي

 شكل از خانواده كه داشت عقيده پارسونز. باشد مي معاصر شناس جامعه پارسونز تالكوت نظريات اساس بر گسترده
 بـر  مبتنـي  اداقتص به بركشاورزي مبتني اقتصاد حالت از جامعه اقتصادي وضعيت تغيير دليل به و امده در خود ديرين
 بـر  خـانواده  نـوع  ايـن . است امده در ي ا هسته حالت به گسترده حالت از و نموده تغيير نيز خانواده ساختار صنعت
 جديدي اجتماعي- اقتصادي پايگاه اكنون شد مي تعريف خانواده پدر اجتماعي- اقتصادي پايگاه با كه گذشته خالف

 اسـاس  بـر  گذشـته  در كـه  ازدواج ديگـر  سـوي  از. شـود  مي تعريف همسر -پدر شغل اساس بر كه نمايد مي بنا را
 مشخصات از. شود مي انجام عشق مبناي بر صنعت دوران در اكنون شد مي انجام اقتصادي مصالح و خانواده انتخاب

يـا    1يـاب  فرزنـد  خـانواده  نـام  بـا  جديـد  خانواده مكاني و جغرافيايي جدايي پارسونز نظر از اي هسته خانواده بارز
 اعـزازي  از نقـل  ،بـه 1363 پارسـونز ( اوسـت  فرزنـدان  و همسـر  شـامل  و دهـد  مي تشكيل خود فرد كه اي خانواده

 است كـه  اي اصلي مي باشد. خانواده جهت ياب خانواده يا2ياب جهت خانواده نام با گسترده خانواده  از)1385:66،
). 1385:65 اعـزازي،  از نقـل  ،،بـه 1363 سـونز پار( شـود  مـي  نيزگفته سلفي خانواده ان به و كند مي رشد ان در فرد

 ديگـري  محـل  به و شود جدا والدين زندگي محل از وي شغل و پدر دنبال به است مجبور گرفته شكل تازه خانواده
 رسـد  مي نظر .به شود مي ان انزواي و خانواده انومي جمله از از رخدادها بسياري باعث مساله همين. كند مكان نقل
  ) .1972 و ايبسن( دهد مي رخ صنعتي توسعه با همگام لزوماً   اي هسته خانواده) انزواي( ايزوالسيون كه

 سـاير  از را اي هسـته  خـانواده  انـزواي  امريكـا  جامعه در ساختاري تغيير پروسه كه كند مي نشان خاطر پارسونز
 شـدن  صنعتي او كه كرد بيان نتوا مي اساس اين بر). 1967نونوياما، و يومني( دارد دنبال به خويشاوندي هاي واحد

 پارسـونزي  كـاركردي  تحليـل " گويـد  مـي  پارسـونزي  شـناس  جامعه يك. داند مي اي هسته خانواده انزواي دليل را
 بـاالترين  بـه  شـدن  صـنعتي  سـطح  باالترين به امريكا جامعه رسيدن با امريكايي خانواده كه است مسأله اين شناخت
  ).88:  1964 پيتز،(  "رسد مي انزوا سطح

 هـر  نيـز  برخي و دهند مي نسبت شهرنشيني به را آن برخي و شدن صنعتي به را اي هسته خانواده انزواي برخي
 و سسـت  پـيش  از بـيش  زيـر  گانه سه داليل به گسترده هاي خانواده پيوندهاي .كنند مي رد را اينها بين ارتباطي نوع

 هـاي گـروه  انكه دوم. شود جا جابه پيوسته جغرافيايي ظلحا از بايد شهري جامعه در فرد نكهآ نخست :است شده ضعيف
 فرصت افراد انكه سوم .گيرند مي را سنتي و خويشاوندي هاي گروه جاي مردم مشكالت و مسايل حل براي رسمي
 پـس  ايـن  از كه معني ،بدين اورند دست به جامعه در را خود دلخواه و مطلوب پايگاه تالش، و كار با كه كردند پيدا
 اجتمـاعي،  هـاي  محـيط  و تحصيالت طريق از نبوده، خود خانواده به وابسته فقط اجتماعي، منزلت كسب براي افراد

 ).173: 1388 كوين،( كنند مي كسب را دلخواه اجتماعي منزلت

                                                 
1 family of procreation 
2 family of orientation or family of origine 
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 هـاي  شايسـتگي  طريـق  از جامعـه  در او واالي جايگاه نتيجه در و فرد ارتقاي پبچيده صنعتي – شهري جامعه در
 شـود  منتقـل  ديگـري  شهر به ناچار به است ممكن خود شغلي ارتقاي براي فرد البته و است پذير مكانا او اي حرفه

. شـود  مـي  گسسـته  گسـترده  خانواده با افراد ارتباط اما ماند مي پابرجا فرايند اين در اي هسته خانواده است بديهي.
 مـي  خـوبي  بـه  دارد نيـاز  كمك به يشهر محيط يك در و شود مي روبرو شخصي مشكالت با كه فردي بران افزون
 كنـد  حـل  را مشـكل   ان چگونـه  دانـد  مـي  امـا  نيست، خويشاوندش كه اي حرفه همكار يا متخصص يك به تواند

 و شهرنشيني توسعه دليل به خويشاوندي شبكه و روابط نقش حد چه تا كه دهد مي نشان مورد دو اين. كند ،مراجعه
  ).174: 1388 كوين،( است يافته كاهش صنعت
 جهت خانواده در قبلي خانواده با همبستگي نوع هر فرد خانواده، تشكيل و ازدواج با واقع در پارسونز، ديدگاه در
 هـاي  گـروه  ثبـات  سـبب  خويشـاوندي  ديگر هاي نظام در كه خانوادگي همبستگي. دهد مي دست از را خود ياب،
. آيـد  مـي  بوجـود  خود ياب فرزند خانواده به سبتن فرد همبستگي تنها و رود مي بين از شد مي خويشاوندي بزرگ
 را شوهر و زن آمريكا جامعه در كه توقعاتي. است ضروري يكديگر از شوهر و زن توقعات همبستگي اين دوام براي

 زن كـه  است اين خانواده در عشق براي ضروري شرط. باشند داشته دوست عاشقانه را يكديگر كه سازد مي موظف
 معنـا  بـدين  باشند، كرده انتخاب خود احساسي تمايالت اساس بر و خانواده هايدخالت از دور هب را يكديگر مرد و

 ساختاري بناي سنگ ترين عمده ما جامعه در ازدواج پيوند. است ضروري آزاد گزيني همسر اي خانواده چنين براي
 يكـديگر  بـا  كـه  مـردي  و زن كـه  شـود  مي نتيجه واقعيت اين از خصيصه اين. دهد مي تشكيل را خويشاوندي نظام

 بالغين با خويشاوندي، نيرومند بالنسبه هاي پيوند طريق از ازدواج آن كه آورند مي بوجود را زوجي اند كرده ازدواج
 نظر صنعت عصر ابتداي براي اگر عقيده دارد 1در نقد به نظريات پارسونز ليتواك. گيرد نمي قرار حمايت مورد ديگر

 نفـر  920 خانوادگي روابط روي ليتواك. است شده دگرگون افراد و صنعت طبقات امروز نلك باشد، صائب پارسونز
% 51 و انـد  نداشـته  اجتمـاعي  تحرك كه كارگران% 43 كه است داده نشان و كرده مطالعه بوده شهر در والدينشان كه

 و ديد به بيشتر يا يكبار هفته دو اند بوده باال طبقه از كه افرادي% 59 و اند داشته صعودي اجتماعي تحرك كه كساني
). 116: 1354ميشـل، (نيست الجمع مانع خويشاوندي روابط و شغلي وضع بهبود براين بنا. پردازند مي والدين بازديد
 همانقـدر  را والـدين  با نزديكي جوان شوهرهاي و زن كنند، زندگي شهر از خارج در خويشان و والدين اگر باالخره
 خود اعضاي به خويشاوندان كه است معنا اين به ليتواك براي مزبور نتايج. را شغلي وفقيتم بهبود كه كنند مي آرزو
 نظـر  خـالف  بـر  همچنـين . كننـد  مـي  مادي كمك كنند مي زندگي شهر در خويش اجتماعي موفقيت بهبود براي كه

 و زن خـانواده  فهـوم م: گويد مي ليتواك درنتيجه و نيست فرد شغلي و جغرافيايي تحرك مانع خويشاوندي پارسونز،
 هاي خانواده تعدادي شامل كه بدهد شده دگرگون گسترده خانواده مفهوم به را خود جاي بايستي افتاده دور شوهري
 بوجـود  واحد ارزشي و هدف مزبور ارتباطات از كه گرايش اين با است برابري اساس بر يكديگر به مرتبط اي هسته
 را آنـان  نيـز  نظرشـغلي  از و كننـد  زنـدگي  آنـان  جـوار  در فرزندانشان كه ستندني متوقع ها خانواده اين عالوه به آيد

 و شتابند مي آنان ياري به احتياج مواقع در افتاده دور ي شوهر و زن خانواده از جدايي ضمن ولي كنند نمي حمايت
 خانواده روابط و.) .. و همسايگان و دوستان( اولين هاي گروه وجود تكنولوژي كه داده نشان چنين هم مزبور محقق

                                                 
1 Litwack 
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  ).117 ؛1354، ميشل( است نكرده حذف آنها با را
 متوسط و باال طبقات هاي خانواده در خويشاوندي روابط: گويد مي ليتواك تحقيقات اساس بر 1گود جيمز ويليام

ـ  موفـق  پـايين  طبقات از اجتماعي مراتب سلسله در پيشرفت براي مزبور هاي خانواده شود، مي حفظ بيشتر  در. دترن
 دارد جوانان همسر انتخاب و ازدواج از قبل روابط روي كنترل تر بيش و است تر بيش گسترده خويشاوندي باال قشر
 خويشـاوندي  روابـط  حفـظ  صورت در نيز پايين قشرهاي در است معمول تر بيش آنها بين هم متقابل هاي كمك و

 خانواده به خويشاوندي پيشرفت، در كوشش براي اما .دارد وجود شغلي مراتب سلسله رفتن باال در تري بيش امكان
 خويشـاوندان  از افتـاده  دور شوهري و زن خانواده آن حسب بر كه پارسونز نظر بنابراين. كنند مي كمك كمتر جديد
 از بيشـماري  تعـداد  ديگـر  طـرف  از. شـود  مـي  رد عمـالً  است تر مناسب اجتماعي مراتب سلسله در پيشرفت براي

 اي هسـته  خانواده كه دهد مي نشان است، گرفته انجام اروپايي ديگر كشورهاي و انگلستان و فرانسه در كه مطالعات
  .)117  – 118 ؛ 1354 ميشل،( است كرده حفظ خويشاوندي با را روابطش از بسياري
 مـورد  است افتاده دور به خويشاوندان از يافته توسعه كشورهاي در معاصر خانواده آن حسب بر كه پارسونز نظر
 كنـد  مـي  توصـيف  را هسـته اي  خانواده تنهايي و افتادگي دور پارسونز وقتي است شده واقع متعددي محققين انتقاد

 زنـدگي  خـويش  نياكـان  از جدا منزل يا يك آپارتمان يك در خانواده اين زيرا بوده جغرافيايي افتادگي دور منظورش
 وي شغلي زندگي در فرد از اقوام طرفداري عدم و گسترده خانواده خاص هاي ارزش دخالت عدم به آنگاه. كنندمي
 خانواده است معتقد پارسونز گويند مي يعني. دهد مي اونسبت به گفته پارسونز آنچه از بيش حقيقت در و پردازدمي

 دهنـد  نشـان  تا اند كوشيده و است كرده قطع گسترده خويشاوندي با را متقابل هاي كمك و اجتماعي روابط معاصر
  ).1354:115ميشل،( دهد مي ادامه گسترده خويشاوندي با چنان هم را روابطش معاصر شوهري و زن خانواده كه

 ايهمانطور كه قبال اشاره شد پارسونز به عنوان يكي از صاحب نظران حوزه خانواده ميزان ارتباطـات خـانواده هسـته   
شيني را از عوامل ساخت خانواده هسـته اي  فرزند ياب و جهت ياب را شرح مي دهد و عامل صنعتي شدن و شهر ن

ذكر مي كند.اما با توجه به انتقاداتي كه در مورد مباحث  پارسونز مطرح شده و همچنين ساختار خانواده در ايران نوع 
و ميزان تماس بين دو خانواده فرزند ياب و جهت ياب مورد بررسي قرار مي گيرد . گرچه خانواده هسته اي امروزي 

ده جهت ياب خود از نظر مكاني و جغرافيايي جدا شده است اما هنوز وابستگي هـايي همچـون مراقبـت از    از خانوا
هـا شـديد   فرزندان و كمك و حمايت مالي و روابط خانوادگي به اندازه كافي وجود دارد و گاه تا حدي اين حمايت

اينكـه در   شـويم. ع خانواده دچار ترديد مياست و اين ارتباطات پابر جاست كه از اطالق خانواده هسته اي به اين نو
ايران نيز اكثر ازدواج ها ي خانواده هسته اي بر مبناي عشق صورت گيرد يا خير لزوم تحقيقات زيادي را رو شن مي 

  سازد.
تحقيقات درژاپن نشان مي دهد كه روابط خويشاوندي بيشتر به سمت زن بايد متمايل شود (در جامعه اي كه مرد 

د و زن در خانه است). زيرا در چنين جامعه اي امكان اتصـاالت اجتمـاعي بـين زن و خـانواده زن بيشـتر      كار مي كن
 خويشـاوند  با تماس مي گويد روابط با خويشاوند زن در ژاپن بيشتر است گرچه 2است. بنابراين همانطور كه كوياما

                                                 
1 Wiliam James Goode 
2 Koyoma 
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 اي هسته خانواده به امريكا شغلي سيستم. تاس شغلي موقعيت آن دليل كه است شده برآورد امريكا از كمتر ژاپن در
 را خويشـاوند  بـا  تمـاس  الزامـات  خانواده آنومي در سقوط ترس و دهد مي احساسي و اقتصادي بيشتر ثبات منزوي
اما در مـورد ايـران بـه     .شود مي ممانعت اي حرفه نظام توسط حدي تا مسأله اين در ژاپن كه حالي در كند مي زياد

ل اقتدار پدر در خانواده هايي كه حداقل دو دهه از عمر ايشان مي گذرد و همچنـين مسـاله ارث،   رسد به دلينظر مي
بنابر اين در اين تحقيق بر خالف نظر كوياما  وابستگي به خانواده مـرد مـد نظـر قـرار     روابط هنوز به نفع مرد باشد .

عي مـرد كـه شـامل شـغل، درامـد و      گرفته است.شاخص هاي مورد نظر پارسونز از جملـه پايگـاه اقتصـادي اجتمـا    
تحصيالت است به عنوان متغيرهاي مستقل و ابعاد وابستگي به خانواده جهت ياب پدري بر اسـاس نظريـه پارسـونز    
شامل نزديكي مكان زندگي، شهر محل زندگي ، ميزان تماس ها و معاشرت ها، استفاده از امكانات مالي و متغير هاي 

واده ، تصميم گيري در امور مهم زندگي و رعايت مسايل مـذهبي كـه در جامعـه مـا     ديگري همچون تعداد افراد خان
  مطرح است در اين تحقيق بررسي شده است.

  از مباحث نظري مطرح شده ميتوان فرضيات زير را استنتاج كرد:
پـدري رابطـه    غيرمالي و مكاني به خانواده به نظر ميرسد ميان پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و وابستگي مالي،

  وجود دارد.
به نظر ميرسد ميان شباهت تحصيلي پدر و پدر بزرگ و وابستگي مالي ،غيرمالي و مكاني به خانواده پدري رابطه 

  وجود دارد.
  غيرمالي و مكاني به خانواده پدري رابطه وجود دارد. به نظر ميرسد ميان تعداد افراد خانواده و وابستگي مالي،

  روش 
لحاظ روش يك تحقيق پيمايشي محسوب مي شودو واحد تحليل در ان فرد است كـه دررابطـه   تحقيق حاضر از 

توانـد     با خانواده خود پاسخ مي دهد.با توجه به روش تحقيق بكار رفته، كاربردي ترين ابزار مـا در ايـن تحقيـق مـي    
بسـته خواهـد بـود. علـت      محقق ساخته باشد. پرسشنامه بكار رفته براي جمع آوري اطالعات پرسشـنامه 1پرسشنامه

استفاده از پرسشنامه بسته، سهل الوصول بودن، كم هزينه بودن، تكميل سريع و از همه مهمتـر تناسـب آن بـا هـدف     
  باشد. تحقيق مي

اي بـر اسـاس طيـف     شايان ذكر است كه سواالت پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش به صورت پـنج گزينـه  
ت زمينه اي نيز به صورت  سوال باز  طرح شده اند.پرسـش نامـه توسـط پرسـش     ليكرت تنظيم گرديده است. سواال

  گران به صورت حضوري تكميل شده است.
شـود،   اي كه در مورد پرسشنامه به منظور تعيين نكات مبهم انجـام مـي   بسيار مطلوب است عالوه بر كنترل اوليه«

(دالور، » اجرا كرد تا اعتبار و روايـي آن مشـخص شـود    قبل از استفاده از پرسشنامه نهايي، آن را به صورت آزمايشي
1376:229.(  

هـا   نفر انتخاب و پرسشنامه بين دانشجويان توزيع شد و با بررسي پاسخ 20اي به حجم  در اين پژوهش نيز نمونه
                                                 
1 Questionnaires 
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نظور باال بردن % ارزيابي شد. همچنين به م78اعتبار و روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. الفاي كرونباخ برابر با 
اعتبار تحقيق، سئواالت پرسشنامه به چند نفر از متخصصين از جمله اساتيد دانشـگاه نشـان داده شـد و تغييراتـي در     

  مورد نحوه سئواالت و ترتيب آن انجام گرديد.
در  1386 -1387جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش خانواده هاي دانشجويان دختر شاغل به تحصيل در سـال  

  باشد. شگاه الزهرا در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ميدان
با توجه به جامعه آماري مورد پژوهش دانشجويان به لحاظ سن، تحصيالت، دانشكده، رشته تحصيلي و وضعيت تأهل 

نمونـه گيـري   «گرفت.  اي مورد استفاده قرار شوند، براي انتخاب حجم نمونه از جامعه آماري نمونه گيري طبقه تقسيم مي
رود كه جامعه آماري داراي ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجـزاء گونـاگون تشـكيل شـده      اي زماني به كار مي طبقه

بايست جامعه به طبقاتي تقسيم شود كه هر يك از آنها داراي ساخت متجانس باشد و سپس از  باشند. در چنين مواردي مي
اري خاص) نمونه گرفت و در اين نمونه گيري نسبت طبقه در جامعه آمـاري رعايـت   هر طبقه (به صورت يك جامعه آم

  ).389- 388: 1367(رفيع پور، » شود مي
اي انتخـاب كنـد كـه مطمـئن      خواهد نمونه تحقيقي را به گونه اي محقق مي نمونه گيري طبقه«به عبارت ديگر در 

ن نسبت به عنوان نماينده جامعـه در نمونـه حضـور داشـته     ها با هر نسبتي كه در جامعه هستند با هما شود زير گروه
شـود برابـر درصـد همـان گـروه در       هايي كه به صورت تصادفي از هر گروه انتخاب مـي  باشند. پس درصد آزمودني

  ).155:  1376 (دالور،» جامعه مورد نظر است
نفـر بـه عنـوان     260خـانواده   در پژوهش حاضر، از مجموع كل دانشجويان دانشگاه با استناد به فرمـول كـوكران  

  جامعه نمونه در نظر گرفته شد.
به منظور عملياتي سازي متغيرهاي اصلي پژوهش ،متغير وابسته ميزان و ابعـاد وابسـتگي خـانواده فرزنـدياب بـه      

  خانواده جهت ياب ،شاخص هاي وابستگي مالي با گويه هاي:
  گي مالي جهت خريد وسايل، وابستگي مالي مثل خريد منزل وابستگي مالي دراستفاده از منزل مادري يا پدري، وابست
  معاشرت ها  تصميم گيري مهم زندگي، مسايل مذهبي، وابستگي غير مالي با گويه هاي: نگه داري از فرزندان،

  وابستگي مكاني با گويه هاي: شهر محل زندگي، محله زندگي ديدارها با گويه :تعداد ديدار با خانواده.
ستقل با گويه هاي: پايگاه اقتصادي اجتماعي با گويه: شـغل ، تحصـيالت،درامد خانواده،وضـعيت    و متغير هاي م

  ملك مسكوني و متغير نوع ازدواج والدين سنجيده شده است .

  يافته ها
در اين بخش به دليل تعدد شاخص هاي متغير وابسته تنها به روابط معنـادار ميـان متغيرهـا اشـاره شـده و سـاير       

  گردد. عناداري ان به اثبات نرسيده است حذف ميروابطي كه م
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  ضرايب همبستگي ميان تحصيالت پدر و وابستگي غيرمالي به خانواده پدري – 1جدول 

 
 وجـود  معنـاداري  همبسـتگي  مـذهبي  مسـائل  در پدري خانواده به وابستگي و پاسخگو پدر تحصيالت بين 
 .دارد

 از متغيـر  دو بـين  همبسـتگي  آزمـون  بـراي  نتيجـه  در باشد مي ترتيبي سطح در دو هر متغير دو اينكه به توجه با
 اسـت  برابـر  آن معنـاداري  سـطح  95% اطمينـان  فاصـله  در آزمـون  نتـايج  بـه  توجـه  بـا . است شده استفاده اسپيرمن

 متغيـر  دو بـين  رابطـه  شـدت  ميـزان  و دارد وجود متغير دو بين معناداري همبستگي ديگر عبارت به  =0,005Sigبا
0,174-r=  يابـد  مـي  افـزايش  نيـز  پـدر  تحصـيالت  چقـدر  هر ديگر عبارت به باشد مي ضعيفي نسبتا رابطه بيانگر 

 فرضيه موجود اطالعات به توجه با مجموع در. بالعكس و يابد مي كاهش مذهبي مسائل در پدر خانواده به وابستگي
 مسائل در پدري خانواده به وابستگي و پاسخگو پدر تحصيالت بين بنابراين. شود مي رد صفر فرضيه و تاييد تحقيق
  .دارد وجود معناداري همبستگي مذهبي
  همبسـتگي  وابستگي به خانواده پدري در تصميم گيري هـاي مهـم زنـدگي    و پدر پاسخگو  تحصيالتبين

 معناداري وجود دارد.

 همبسـتگي بـين دو متغيـر از   در نتيجـه بـراي آزمـون    هر دو در سطح ترتيبي مي باشد  با توجه به اينكه دو متغير
سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95استفاده شده است. بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %       اسپيرمن 

 دو متغيـر  بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,042Sigاب
0,127-r=  تحصـيالت پـدر نيـز افـزايش مـي يابـد        د به عبارت ديگر هـر چقـدر  باش ميبيانگر رابطه نسبتا ضعيفي

در مجمـوع بـا توجـه بـه     كـاهش مـي يابـد و بـالعكس.     تصميم گيري هاي مهم زندگي وابستگي به خانواده پدر در 
وابستگي بـه  و پدر پاسخگو  تحصيالت. بنابراين بين شود اطالعات موجود فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد مي

  .همبستگي معناداري وجود داردپدري تصميم گيري هاي مهم زندگي  خانواده
  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي به خانواده پدري در محله زندگي و پدر پاسخگو  تحصيالتبين 

در نتيجـه بـراي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر       هر دو در سطح ترتيبـي مـي باشـد     با توجه به اينكه دو متغير
سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95ستفاده شده است. با توجه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %     ااسپيرمن از
دو متغيـر   بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,031Sigاب

  تحصيالت پدر متغير مستقل  متغير وابسته
 سطح معناداري ضريب همبستگي اسپيرمن

  0,005  -0,174 رعايت مسايل مذهبي  
  0,042  -0,127 م زندگيتصميم گيري هاي مه  به وابستگي
  0,031  -0,134 تعيين مكان زندگي  پدري خانواده

  0,017  -0,148 شهرمحل زندگيتعيين  در:
  0,005  -0,174 معاشرت ها  
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0,134-r= وابسـتگي بـه   افزايش يابد، ر پدتحصيالت  باشد به عبارت ديگر هر چقدر ميبيانگر رابطه ضعيفي  منفي
در مجموع با توجه به اطالعات موجـود فرضـيه تحقيـق تاييـد و     كاهش مي يابد. خانواده پدري از نظر محله زندگي 

وابستگي به خـانواده پـدري از نظـر محلـه زنـدگي      و پدر پاسخگو بنابراين بين تحصيالت  شود فرضيه صفر رد مي
  همبستگي معناداري وجود دارد.

  همبسـتگي معنـاداري   وابستگي به خانواده پدري در تعيين شهر محل زندگي و پدر پاسخگو  يالتتحصبين
 وجود دارد.

در نتيجـه بـراي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر       هر دو در سطح ترتيبـي مـي باشـد     با توجه به اينكه دو متغير
سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95استفاده شده است. با توجه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %     اسپيرمن از
دو متغيـر   بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,017Sigاب

0,148-r= وابسـتگي بـه   افزايش يابد ، پدر تحصيالت  باشد به عبارت ديگر هر چقدر ميبيانگر رابطه ضعيفي  منفي
در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق تاييـد  كاهش مي يابد. دگي خانواده پدري از نظر شهر محل زن

وابستگي به خـانواده پـدري از نظـر شـهر محـل       و پدر پاسخگو بنابراين بين تحصيالت  شود و فرضيه صفر رد مي
  همبستگي معناداري وجود دارد.زندگي 
  .دارد وجود معناداري همبستگي ها شرتمعا در پدري خانواده به وابستگي  و پاسخگو پدر تحصيالت بين
 از متغيـر  دو بـين  همبسـتگي  آزمـون  بـراي  نتيجـه  در باشد مي ترتيبي سطح در دو هر متغير دو اينكه به توجه با

 بـا  اسـت  برابـر  آن معنـاداري  سـطح  95% اطمينـان  فاصـله  در آزمـون  نتـايج  به توجه با. است شده استفاده اسپيرمن
0,005Sig=  متغيـر  دو بـين  رابطـه  شـدت  ميـزان  و دارد وجـود  متغيـر  دو بين معناداري همبستگي ديگر عبارت به 
0,174-r=  يابـد  مـي  افـزايش  نيـز  پـدر  تحصـيالت  چقـدر  هر ديگر عبارت به باشد مي ضعيفي نسبتا رابطه بيانگر 

 فرضيه موجود اطالعات به توجه با مجموع در. افزايش مي يابد و بالعكس ها معاشرت در پدري خانواده به وابستگي
 در پـدري  خـانواده  بـه  وابسـتگي   و پاسـخگو  پـدر  تحصيالت بين بنابراين. شود مي رد صفر فرضيه و تاييد تحقيق

  .دارد وجود معناداري همبستگي ها معاشرت
 ضرايب همبستگي ميان شباهت تحصيلي و تعداد افراد خانوده با وابستگي به خانواده پدري -2جدول 

 
 
  
 
  
  
  
  
  
  

  بسته وابستگي به خانواده پدريمتغير وا  متغير مستقل
  سطح معناداري ضريب همبستگي اسپيرمن

  0,032 0,134 شباهت تحصيلي پدر و پدر بزرگ
  0,034 -0,132 تعداد افراد خانواده
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 پـدري  خـانواده  بـه  وابسـتگي  بـا ) پـدر  پـدر ( بـزرگ  پدر تحصيالت و پاسخگو پدر تحصيلي شباهت ميزان بين
 .دارد وجود يمعنادار همبستگي

 ازآزمون متغير دو بين همبستگي آزمون براي نتيجه در باشد مي ترتيبي سطح در دو هر متغير دو اينكه به توجه با
 اسـت  برابـر  آن معنـاداري  سـطح  95% اطمينـان  فاصـله  در آزمـون  نتـايج  بـه  توجـه  بـا . است شده استفاده اسپيرمن

 دو بـين  رابطـه  شـدت  ميـزان  و دارد وجـود  متغيـر  دو نبـي  معنـاداري  همبسـتگي  ديگـر  عبـارت  بـه = 0,032Sigبا
 بـه  وايسـتگي  باشـد  بيشـتر  تحصيلي شباهت چقدر هر ديگر عبارت به باشد مي ضعيفي رابطه بيانگر= 0,134rمتغير

 صـفر  فرضيه و تاييد تحقيق فرضيه موجود اطالعات به توجه با مجموع در. بالعكس و شود مي بيشتر پدري خانواده
 پدري خانواده به وابستگي با) پدر پدر( بزرگ پدر تحصيالت و پاسخگو پدر تحصيلي شباهت ميزان بين شود مي رد

  دارد وجود معناداري همبستگي
 دارد وجود معناداري همبستگي پدري خانواده به وابستگي و خانواده افراد تعداد بين.  
 استفاده ازاسپيرمن متغير دو بين همبستگي آزمون براي باشد مي ترتيبي سطح در دو هر متغير دو اينكه به توجه با
 عبـارت  بـه = 0,034Sigبـا  است برابر آن معناداري سطح 95% اطمينان فاصله در آزمون نتايج به توجه با. است شده
 رابطـه  بيـانگر  منفي= r-0,132 متغير دو بين رابطه شدت ميزان و دارد وجود متغير دو بين معناداري همبستگي ديگر

 در .يابدمي كاهش پدري خانواده به وابستگي يابد، افزايش خانواده افراد تعداد چقدر هر ديگر عبارت به باشد مي ضعيفي
 و خانواده افراد تعداد بين بنابراين شود مي رد صفر فرضيه و تاييد تحقيق فرضيه موجود اطالعات به توجه با مجموع
  .دارد وجود معناداري همبستگي پدري خانواده به وابستگي

 ضرايب همبستگي ميان پايگاه اقتصادي اجتماعي و وابستگي معاشرتي به خانواده پدري -3دول ج

  
  
  
  
  

  همبستگي معناداري وجود دارد.ها وابستگي به خانواده پدر از نظر معاشرتو اسخگو پدر پبين پايگاه اقتصادي اجتماعي 
هـر دو در سـطح    پـدر پاسـخگو  با توجه به اينكه دو متغيروابستگي به خانواده پدري و پايگاه اقتصادي اجتماعي 

ده است. با توجه به نتايج اسپيرمن استفاده ش ترتيبي مي باشند در نتيجه براي آزمون همبستگي بين دو متغير ازآزمون
به عبارت ديگـر همبسـتگي معنـاداري     =010/0Sigسطح معناداري آن برابر است با  95آزمون در فاصله اطمينان % 

بيانگررابطـه نسـبتا ضـعيف مـي باشـد. در       =r-161/0بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابطه بـين دو متغيـر   
ه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد مي شود. بنابراين بين بين پايگاه اقتصـادي  مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضي

  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي به خانواده پدر از نظر معاشرتها  وپدر پاسخگو اجتماعي 
  

  

  متغير وابسته وابستگي به خانواده پدري از نظر معاشرت  متغير مستقل
  سطح معناداري ضريب همبستگي پيرسون

  0,010 -0,161 پايگاه اقتصادي اجتماعي
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  ضريب پيرسون ميان تحصيالت پدر و پدر بزرگ .4جدول 
  
  
  
  
  
 دارد وجود معناداري همبستگي ) پدر پدر(  بزرگ پدر تحصيالت و پاسخگو پدر تحصيالت ميزان بين.  
 ازآزمون متغير دو بين همبستگي آزمون براي نتيجه در باشد مي ترتيبي سطح در دو هر متغير دو اينكه به توجه با

 اسـت  برابـر  آن معنـاداري  سـطح  95% اطمينـان  فاصـله  در آزمـون  نتـايج  بـه  توجـه  بـا . است شده استفاده اسپيرمن
 متغيـر  دو بـين  رابطـه  شـدت  ميـزان  و دارد وجـود  متغير دو بين معناداري همبستگي ديگر عبارت به= 0,000Sigبا

0,430r =نيـز  پـدر  تحصيالت اشدب باالتر بزرگ پدر چقدرتحصيالت هر ديگر عبارت به باشد مي قوي رابطه بيانگر 
 شـود  مـي  رد صفر فرضيه و تاييد تحقيق فرضيه موجود اطالعات به توجه با مجموع در. بالعكس و يابد مي افزايش

  .دارد وجود معناداري همبستگي) پدر پدر(  بزرگ پدر تحصيالت و پاسخگو پدر تحصيالت ميزان بين
  ضرايب خي دو ميان متغيرها -5جدول 

  
  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي به خانواده پدري و پدر پاسخگو  تحصيالتبين  

  dدر نتيجه براي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر از    هر دو در سطح ترتيبي مي باشد  با توجه به اينكه دو متغير
سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %     استفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه      سامرز

دو متغيـر   بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,045Sigاب
0,091-r= افـزايش يابـد،   پـدر  تحصـيالت   باشد به عبـارت ديگـر هـر چقـدر     ميبيانگر رابطه بسيار ضعيفي  منفي
در مجموع با توجه به اطالعات موجـود فرضـيه تحقيـق تاييـد و فرضـيه      كاهش مي يابد. گي به خانواده پدري وابست

  متغير مستقل
  متغير وابسته تحصيالت پدر

ضريب
  سطح معناداري نپيرسو

  0,000 0,43 تحصيالت پدر بزرگ

   سامرز d  مقدار  دامنه  اداريمعن  رابطه متغيرها
  شدت همبستگي

بهوابستگيوپاسخگو پدر تحصيالت
  -0,091  31,82  20  0,045 پدريخانواده

بهوابستگيوپاسخگو مادر تحصيالت
  -0,098  34,35  20  0,024 پدريخانواده

وابستگيوپاسخگو مادر تحصيالت
  -0,154  33,15  20  0,032 پدريخانواده مالي به

  203  203,68 121 0,00 در پاسخگو و شغل پدربزرگشغل پ
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 همبستگي معناداري وجـود دارد. وابستگي به خانواده پدري و پدر پاسخگو بنابراين بين تحصيالت  شود صفر رد مي
تحصـيل كـرده باشـد وابسـتگي بـه خـانواده        يا به عبارتي رابطه معكوس بين اين دو متغير وجود دارد هر چقدر پدر

  پدري كمتر مي شود.
  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي به خانواده پدري و مادر پاسخگو  تحصيالتبين  

  dدر نتيجه براي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر از    هر دو در سطح ترتيبي مي باشد  با توجه به اينكه دو متغير
ـ    سامرز سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95ا توجـه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %      استفاده شـده اسـت. ب

دو متغيـر   بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,024Sigاب
0,098-r= ابـد،  افـزايش ي مـادر  تحصـيالت   باشد به عبـارت ديگـر هـر چقـدر     ميبيانگر رابطه بسيار ضعيفي  منفي

در مجموع با توجه به اطالعات موجـود فرضـيه تحقيـق تاييـد و فرضـيه      كاهش مي يابد. وابستگي به خانواده پدري 
همبسـتگي معنـاداري وجـود    وابستگي به خـانواده پـدري    و مادر پاسخگو بنابراين بين تحصيالت  شود صفر رد مي

هر چقدر مادر تحصيل كرده باشد وابستگي به خانواده  يا به عبارتي رابطه معكوس بين اين دو متغير وجود دارد دارد.
  پدري كمتر مي شود.

  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي مالي به خانواده پدري و مادر پاسخگو  تحصيالتبين  
  dدر نتيجه براي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر از    هر دو در سطح ترتيبي مي باشد  با توجه به اينكه دو متغير

سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95استفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %          سامرز
دو متغيـر   بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,032Sigاب

0,154-r= وابستگي مالي افزايش يابد، ادرمتحصيالت  باشد به عبارت ديگر هر چقدر ميبيانگر رابطه ضعيفي  منفي
 شـود در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد مـي كاهش مي يابد. به خانواده پدري 

  همبستگي معناداري وجود دارد.وابستگي مالي به خانواده پدري و مادر پاسخگو بنابراين بين تحصيالت 
  گروهي متغيرهاضرايب بين گروهي و درون  .6جدول 

  
  
  
  
  
 
  و شغل پدر بزرگ ( پدر پدر )همبستگي معناداري وجود دارد.پدر پاسخگو بين شغل  

  dدر نتيجه براي آزمـون همبسـتگي بـين دو متغيـر از    در سطح ترتيبي مي باشد هر دو  با توجه به اينكه دو متغير
سـطح معنـاداري آن برابـر اسـت      95استفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون در فاصـله اطمينـان %          سامرز

 ردو متغيـ  بـين  به عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجـود دارد و ميـزان شـدت رابطـه     =0,000Sigاب
0,203r=  باشد در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صـفر   ميبيانگر رابطه متوسطي

 .Ss df Ms F Sig منبع تغييرات

  123,532  11  1358,856 بين گروهي
1,928  
  

0.37  
 64,088 246 15765,594 درون گروهي  

  257 17124,450 جمع
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 و شغل پدر بزرگ ( پدر پدر )همبستگي معناداري وجود داردپدر پاسخگو بين شغل  شود رد مي

 دارد وجود معناداري تفاوت پدري خانواده به وابستگي و پدر شغل بين. 
يا تحليل واريـانس يـك    مستقل Fي كه هدف در باال مشخص كردن تفاوت معناداري مي باشد از آزمون از آنجاي

نشـان مـي    =sig 0,037با سطح معناداري   F)  استفاده شده است ، حال با توجه به نتايج آزمونANOVAطرفه،(
بـا توجـه بـه     يعنـي ود دارد تفـاوت معنـاداري وجـ   وابستگي به خانواده پدري در بين مشاغل مختلف دهد كه ميزان 

  مي شود.  تائيدمي شود و فرضيه پژوهشگر   رد اطالعات موجود فرضيه صفر

  بحث 
 بـه  اي هسـته  خـانواده  اطالق اما كند مي بحث امريكايي اي هسته خانواده مورد در پارسونز بنا به انچه بيان شد 

 بـر  ديگـر  سوي از .كنيم بررسي را خانواده نوع دو ناي ي ها تفاوت و ها شباهت تا داشت ان بر را ما ايراني خانواده
 بـه  بيشـتر  مادر بودن نشين خانه و پدر شغلي وضعيت دليل به اي هسته خانواده ژاپن در شده انجام تحقيقات اساس
 بـه  گرايشـاتي  جسـتجوي  در بايـد  ايـران  در رسد مي نظر به اما دارد ارتباطي و معاشرتي گرايش زن خانواده سمت
با توجه به نظريات پارسونز مبني بر جدايي خانواده فرزند يـاب از خـانواده جهـت يـاب و     .باشيم مرد هخانواد سمت

متغير ميزان وابستگي خانواده فرزند ياب به خانواده جهت ياب مي تواند ميزان انـزواي   انتقادات وارد بر مباحث وي
تحصـيلي و پايگـاهي مـرد در     كه شـباهت شـغلي،   خانواده د ر ايران را پيش گويي نمايد.نتايج اين تحقيق نشان داد

خانواده فرزند ياب با پدرش در ميزان اين وابستگي موثر است . از سوي ديگر با افزايش تحصـيال ت پـدر خـانواده    
تعيـين مكـان    وابستگي به خانواده جهت ياب پدري كاهش مي يابد تحصيالت پدر با متغير رعايت مسـايل مـذهبي،  

ندگي، تصميم گيري در امور مهم زندگي رابطـه منفـي دارد .بـه عبـارت ديگـر در تاييـد نظـر        زندگي، تعيين محله ز
پارسونز هر چه متغيرهاي پايگاه اقتصادي اجتماعي فرد ارتقا مي يابد وابستگي به خانواده پدري در ابعاد فوق كاهش 

دري نشان مي دهد. به عبـارت ديگـر   تحصيالت مادر نيز رابطه منفي را با وابستگي به خانواده جهت ياب پ مي يابد.
هرچه تحصيالت مادر افزايش مي يابد از ميزان وابستگي به خانواده پدري چه از نظر مالي و چه از لحاظ غيـر مـالي   

اجتمـاعي بـر وابسـتگي بـه      -كاسته مي شود.نتايج رابطه معناداري ميان مالكيت و درامد از متغيرهاي پايگاه اقتصادي
  ي دهد.خانواده را نشان نم

اين در حالي است كه شغل پدر در خانواده فرزند ياب و پـدر در خـانواده جهـت يـاب بـا يكـديگر همبسـتگي        
معناداري داشته اند.و البته ميزان وابستگي در مشاغل مختلف نيز متفاوت ارزيابي شده است.تعداد افراد خانواده فرزند 

نمايانگر تمركز بيشتر پدر خانواده بر خـانواده فرزنـد يـاب و     ياب رابطه منفي را با ميزان وابستگي نشان مي دهد كه
تحصيالت  كاهش وابستگي ها به خانواده جهت ياب مي باشد به دليل زياد بودن اعضاي خانواده هسته اي مي باشد.

ي را پدر و پايگاه اقتصادي اجتماعي وي در بعد ميزان معاشرت هاي متغير وابستگي به خانواده جهت ياب رابطه مثبت
 نشان مي دهد كه نشان مي دهد معاشرت متغيري متفاوت از ساير ابعاد وابستگي است. 

 خويشـاوندان  كمـك  نپـذيرفتن  امريكـايي،  خانواده آل ايده اگر كه اند داده نشان 1بورچينال لي و سوسمان بارون
                                                 
1 Barone Suzman&Lee Purchinal 
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 ازدواج اوايل در مخصوصاً. ددار وجود كرده ازدواج فرزندان و والدين بين متقابلي هاي كمك حقيقت در ليكن باشد
 مـنظم  بطـور  پـول  پرداخـت  بصورت مزبور كمك.  است كرده ازدواج فرزندان به والدين جانب از كمك معموالً كه

 نسـل  دو اقتصـادي  و عاطفي روابط موجد كه گيرد مي انجام غيره و منزل خريد مثل مهم وقايع زمان در بلكه نيست
ما در بررسي خود اين رابطه را نيـافتيم كـه    اما )115 ؛1354 ميشل،( بخشد مي استحكام نوعي را آنها روابط و است

البته به دليل تفاوت سن خانواده فرزند ياب در تحقيق حاضر و نظرات اين دو محقق مـي باشـد.دوره عمـر خـانواده     
طور كلـي ميـزان    هسته اي مورد مطالعه بيش از بيست سال است كه مي تواند به قطع اين كمك ها انجاميده باشد.به

وابستگي خانواده فرزند ياب به خانواده جهت ياب در تحقيق حاضر بنا بر اراي پارسونز در ابعاد مختلـف بـه ميـزان    
كمي براورد شده است كه احتمال سقوط خانواده هسته اي را در انومي خانواده به دنبال دارد .گرچه بايد خاطر نشان 

واند قابل تعميم به كل خانواده ها ي ايراني باشد و از سوي ديگر سن اين ساخت جامعه اماري محدود حاضر نمي ت
خانواده ها باال ارزيابي مي شود و جهت بررسي انومي خانواده بايد بـه تحقيقـات بيشـتري در مـورد خـانواده هـاي       

  اي تازه ازدواج كرده پرداخت.هسته
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