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  چكیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد، با كارامدی خانواده 
ـ    .فعلی است اد لرسـتان اسـت. نمونـه    جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه زنان معلم مـدارس شـهر نورآب

انـد. ابـزار مـورد اسـتفاده در ایـن       ای انتخاب شـده  گیری خوشه نفر است كه به روش نمونه 205پژوهش 
های اسالمی است و پرسشـنامه   شده براساس آموزه سؤالی كارامدی خانواده، ساخته79پژوهش، پرسشنامه 

هـا براسـاس ضـریب     بستگی است. دادهسؤالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش كمی از نوع هم36
ها نشان داد كه بین سـاختار قـدرت    همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده

 ،همچنـین  و پدرمحور در خانواده اصلی فرد با كارامدی خانواده فعلی، رابطه مثبت و معنادار وجـود دارد 
كارامدی خانواده فعلی رابطه  ۀگان های ده فرد با همه مؤلفهساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی بین 

توانـد   مثبت و معنادار وجود دارد. یافته دیگر اینكه، ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصـلی فـرد مـی   
هـای پـژوهش، براسـاس الگـوی      یافته .كند درصد از واریانس عملكرد خانواده فعلی را تبیین می 10حدود 

هـای اسـالمی و    شود و همسو با الگوی ساختار قـدرت براسـاس آمـوزه    پدرمحوری دموكراتیك تبیین می
  های داخلی و خارجی است. بسیاری از پژوهش
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  مقدمه  

 پردازان خانواده، كند. نظریه عملكرد خانواده نقش اساسی ایفا میقدرت در چگونگی ساختار 
 یـك  عنوان به اند. خانواده قدرت را به اعمال نفوذ در اتخاذ تصمیمات خانواده تعریف نموده

 هـای  گزینـه  زنـدگی،  اقتصاد خانواده، محـل  انندم یاجتماعی الزم است در امور مختلف واحد
 1گیـری نمایـد (جـوری،    غیره تصـمیم  و وری، تعطیالتفرزندپر های شیوه آموزشی، و شغلی

گیـری در خـانواده را در سـه مقولـه      محققـان، معمـوالً سـاختار تصـمیم     ).2006 2یودانیس،
 ؛گیـری را دارد  هایی كه در آنها پدر بیشـترین قـدرت تصـمیم    خانواده .1اند:  بندی كرده دسته

هـایی كـه در    خانواده .3 ؛گیری را دارد هایی كه در آنها مادر بیشترین قدرت تصمیم خانواده .2
 .)2003 4پنـا،  3گیری هستند (سیدانیوس، طور یكسان دارای قدرت تصمیم آنها پدر و مادر به

تی، قدرت معموالً در دست پدران بود و پدرسـاالری در جوامـع مختلـف رواج    در جوامع سنّ
غربی، قـدرت خـانواده    در بسیاری از كشورهای .م17تا قرن  كه دهد داشت. شواهد نشان می

شدند. در قرن نوزدهم و بیسـتم،   پدر تربیت و كنترل می توسطدر دست پدران بود و فرزندان 
اروپا گسترش یافت و با گذشت زمان این پدیـده بـه    در انقالب صنعتی آغاز شد. شهرنشینی

جامعـه، اقتـدار   خانه در اقشار متوسط  از كار محل خاورمیانه كشیده شد. با انفكاك و استرالیا
 خـود  هـای  با خانواده پدران م، رابطه1960 سال كاهش یافت. از حدود خانه در پدران نسبی
). از سـویی،  2003 6جیمـز،  5پدیـد آمـد (پـونزتی،    پدری گرفتار و پدری غایـب  كرد و تغییر

و بـا   با سلطه مردان بر زنان به مبارزه پرداختند 8،»نابرابری جنسی«با ارائه نظریه  7ها فمنیست
ــوژیكی، شخصــیتی زن و مــرد، نقــش  انكــار تفــاوت هــای جنســیتی را ناشــی از  هــای بیول

و نقش جایگاه پـدران بـیش از پـیش كمرنـگ      )1997 9پذیری قلمداد كردند (تونگ، جامعه
جـویی مـردان را در ناكارامـدی و     هـای متعـددی، نقـش سـلطه     از سویی دیگر، پژوهش ؛شد

 ایـن امـور،   ).2009و همكـاران،   10وایوزكید قرار دادند (تعارضات زناشویی خانواده مورد تأ
 و پـدری  نقـش  تفـاوت  و زوال مـادر  بر پدر برتری محو موضوع در سرآغاز رویكرد جدیدی

شـركای  «پـدران بـه عنـوان    مادری شد. نقش پدر بیش از پیش تضعیف شـد تـا جـایی كـه     
گونـه كـه    . همـان )2003 12و لمب، 11شدند (لویس تلقی می» شده برای رشد كودك فراموش
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كمرنگ شدن نقش و جایگاه پدری و از بین رفـتن   طور همانزا بود؛  جویی پدران آسیب سلطه
های گوناگون نمود. به دلیل اینكـه،   ها و كودكان را دچار آسیب مراتب قدرت، خانواده سلسله

مراتب قدرت در خانواده، موجب بـروز تـنش و تنـازع قـدرت و      هم خوردن ترتیب سلسه بر
شـود یـا    ). مردانی كه قدرت آنهـا تضـعیف مـی   1375 1هی لی،( گردد كارامدی خانواده مینا

احساس ناكارامـدی   و كنند همسرشان از قدرت بیشتری برخوردارند؛ احساس ناكارامدی می
تواند به شكل ناكامی و عصبانیت بروز پیدا كنـد. در ایـن شـرایط، بـدرفتاری بـا كودكـان        می
عـالوه بـر    ؛)2006 3و ویلكـوكس،  2گیرد (روزنبـرگ  كه مرد به كار میای باشد  تواند شیوه می

قـدم احسـاس ضـعف     بـه  این، پدرانی كه احساس عدم لیاقت در نقش داشـته باشـند؛ قـدم   
شود (روزنبـرگ و   و نظارت آنها كاسته می  مرور، از ایفای نقش و حمایت كنند و به بیشتری می
مردانـه تـا جـایی پـیش رفـت كـه        عف اقتـدار ). در ادامه این تغییرات، ض2006ویلكوكس، 

 ۀرفتن نقش پدری در جامعاز دست  كه اعتقاد دارد )1391؛ به نقل از: همتی، 1998( 4آنكونا
قدرت گذشته این كشور را تضعیف  ،آمریكا اساس اجتماعی آمریكای معاصر را سست كرده

نموده و از فرایند رشد بازداشته است. ضعف هویت مردانـه در نوجوانـان زمینـه بسـیاری از     
هـای   نتـایج پـژوهش   ).2013و همكـاران،   5جرایم را در آن كشور فراهم آورده است (شادی

رشـد    زمینه پذیری كودكان در  حكایت از آن داشت كه غیبت پدر، یكی از عوامل آسیبدیگر 
هـای   ، آسـیب هـا  فردی، سالمت جسمی و روانی، هوش و استعداد، تعلیم و تربیت، هیجـان 

) اذعـان دارد كـه   1993( 8هنری بیلر). 2007 7و دیلی، 6آید (الن اجتماعی و غیره به شمار می
شـود،   وقوع جرم و بزهكاری در جوامعی كه تربیت كودكان صرفاً منحصر به مادران تلقی مـی 

بزهكار  نوجوانان غیر كه ) نشان دادند،1976( 11و والترز 10پاپنفوهس 9النگ، باالست. نسبتاً
 و گرایش آشكار به اطاعت از پدر و به رسمیت شناختن او بـه عنـوان رئـیس خـانواده دارنـد     

مرور نقش پدری دوباره مـورد   بهحال آنكه این گرایش در نوجوانان بزهكار بسیار كمتر است. 
ای كـه لـویس و    به گونه صورت پذیرفت باره های فراوانی در این پژوهشتوجه قرار گرفت و 

مقالـه در مجموعـه    هفتصـد سـال، بـالغ بـر    پـانزده  كنند در عرض  ) تصریح می2003لمب (
هـا،   شهـای ایـن پـژوه    شناسی به ثبت رسید. آن دو پس از تحلیل یافته چكیده مقاالت روان
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 كننـد و معتقدنـد   فرد ارزیـابی مـی   نقش پدر را در تنظیم و سازگاری بیشتر كودكان، منحصربه
پدران  ،رو از این ؛كننده است بخشی در اغلب موارد برای مادران دشوار و حتی مأیوس انضباط

تـر   تنظیم رفتار كودك را در خـانواده تسـهیل و آسـان    ،توانند از طریق تقسیم بار مسئولیت می
ن تـأثیر بیشـتری دارد، ایـن    ابخشـی پـدر   رسد، در خصوص پسران انضـباط  كنند. به نظر می

وضعیت تا حدودی بدان علت است كه بیشتر احتمال دارد كه پسران واكـنش مناسـبی را در   
و  3؛ وایلـی 1983 2و اسـلبی،  1بخش یـك مـرد داشـته باشـند (پـارك      برابر اقدامات انضباط

طور كه به نرمش و لطافت مـادر در   فرزندان همان ).1391متی، به نقل از: ه ؛1997همكاران، 
یـك بـه    به خشونت رفتاری پدران هم نیازمند هستند. پـدران و مـادران هـر    ،رفتار نیاز دارند

شیوه خاص خود از طریق بیان محبـت و صـمیمیت فیزیكـی، امنیـت و اعتمـاد را در میـان       
 ).1391؛ بـه نقـل از: همتـی،    2004 4كـا، كنند (وزارت بهداشـت آمری  فرزندان خود ایجاد می

) گویـای ایـن مطلـب اسـت كـه      2013و همكاران ( 5پادیال والتراخیر توسط   نتایج پژوهش
سبك مقتدرانه پدر (نه مادر) رابطه قوی با پایداری و خـودكنترلی نوجوانـان دارد و ایـن امـر     

شـود.   در نوجوان میموجب ثبات رفتاری نوجوان، تعهد بیشتر به مدرسه و كاهش بزهكاری 
استاد پژوهش در دانشكده زندگی خانواده در دانشگاه بریگم یانـگ، در   6پروفسور راندال دی

هـای متفـاوتی در آمـوزش     رسد پدر و مادر نقـش  به نظر می«گوید:  ضمن پژوهش مذكور می
كنند و سبك فرزنـدپروری مقتدرانـه (متفـاوت از اسـتبدادی اسـت)، عنصـر        فرزندان ایفا می

  ».های پایداری و خودكنترلی از پدر به كودك است یدی انتقال مهارتكل
های دینی ساختار توزیع قدرت در خانواده، به منظور حفظ انسـجام و و تقویـت    در آموزه

ع�لَـ� النّ�س�ـاء بِم�ـا  قَو�ام�ونَ الر�ِج�ال�«فرماید:  كارامدی خانواده، پذیرفته شده است. قرآن كریم می
؛ مردان را بر زنان تسلط و حـق نگهبـانی   م�ن' ا0م'ـو#ال�هِم' ا0نفَقُواْب�ع'ض�ه�م' ع�لَ� ب�ع'ض% و#بِم�ا فَض ل� ال��ه� 

به واسطه آن برتری كه خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هـم بـه واسـطه آنكـه      ،است
 ریتبـودن و مـدی   م). عالمه در تفسیر آیه مذكور قـی 34(نساء، » مردان از مال خود نفقه دهند

). در روایات تصـریح شـده   4، ج1417دهد (طباطبایی،  مرد در خانواده را مورد تأكید قرار می
است كه پدر و مادر در رأس هرم قدرت جای دارند. با این وجود، مسئولیت امور خانواده بـه  
مرد واگذار شـده اسـت و مسـئولیت زن در طـول مسـئولیت مـرد ذكـر شـده اسـت. پیـامبر           

.�م راع& فَم�سئول� ع�ن ر�ع�ي*ت�ه� و�الر*ج�ل� راع& ع�ل% أهل" ب�يت�ه� و ه�و� م�سئول� ع�نه�م، و�الم�را�ةُ ك�لُّ«اسالم(ص): 
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ای] سرپرسـت   یك از شـما كـه [بـه گونـه     هر ؛راع�ي�ةٌ ع�ل% ب�يتِ ب�عل�ها وۇلدِه� و ه��2 م�سئولَةٌ ع�ـنه�م
واده خویش اسـت و دربـاره   شود. مرد، سرپرست خان زیردستش بازخواست می ۀاست، دربار

شود. زن نیز سرپرست خانه شوهر خود و فرزنـدان اوسـت و دربـاره     آنها از او بازخواست می
 رسـاله حقـوق  (ع) در دامام سـجا  ).1387شهری،  (محمدی ری» آنها از او سؤال خواهد شد

 و� م�نْـكَ ا�نَّـه� فَـتَع<لَم� و�لَدِكَ ح�ق: ا�م*ا« كند: خود به مسئولیت اساسی پدر در تربیت فرزند تصریح می
 اEلَـ% و�الدORQَّلَـة� اNOPQد�بِ ح�س<ن" م�ن< ۇلّ�يتَه� ع�م*ا م�س<ىIول� ا�نَّكَ و� شَرGِه� و� بِخَي<رِه� الدُّنْي�ا ع�اجِل" ف�2 اEلَي<كَ م�ض�اف�

� اسـت و  تو از او وجود بدانی كه این است بر تو فرزندت حق ؛ف�يـكَ طَاع�ت�ه� ع�لَ% لَه� و�الْم�ع�ونَة� ر�بGِه
 پـدری،  سـلطه  و قـدرت  بـودن  دارا بـا  منسوب به توسـت و  ،در دنیا هر خیر و شری كه دارد

(نـوری،   »هسـتی  پروردگـار بـرداری   و رهنمایی و كمـك بـه او در فرمـان    وی تربیت مسئول
) در نقش تربیتی پدر از دیـدگاه اسـالم، ایـن مطلـب را     1391( همتینتایج پژوهش  .)1408

با ارائه الگـوی سـاختار قـدرت در    های دینی،  با تحلیل آموزه) 1392زارعی (نماید.  تأیید می
های اسالمی، الگوی پدر مركزی دموكراتیك را معرفی نموده اسـت كـه    خانواده از منظر آموزه

پسـندیده (معـروف)، اداره خـانواده را برعهـده      پدر براساس اصول مشورت، عدالت و رفتار
) هم با بررسی برخی از آیات و روایات خصوصاً آیه مذكور، بـه  1389ناصحی ( و ایازی دارد.

بـا گـرایش   » شـوهرمحور «شوهر، نظام  _ اند كه ساختار قدرت در ارتباط زن   این نتیجه رسیده
  است.» دوسویه«

تعالی مـادی و معنـوی خـانواده و كودكـان آن      كارامدی خانواده، نقش اساسی در رشد و
كارامد، موجـب پـرورش    ۀآورد. خانواد دارد و زمینه شكوفایی استعدادهای اعضا را فراهم می

ها نشان  پژوهش شود. ای كارامد می كودكان سالم و تربیت پدران و مادران رشد یافته و جامعه
زوجین، اعتمـاد، وفـاداری، ارتبـاط    های شخصیتی  ویژگی: مانندعوامل گوناگونی  كه دهد می

بـر   متقابل، پایبندی مذهبی، روابط جنسی، مدیریت مالی، خانواده و دوستان، اوقات فراغـت 
در این بین، ساختار قدرت در خـانواده در كارامـدی خـانواده    كارامدی خانواده تأثیرگذارند. 

بـین   كه دهد شان میها ن برخی پژوهش .)1388صفورایی پاریزی، ( كند نقش اساسی ایفا می
؛ 1967 2و زسـویك،  1بوریسساختار قدرت پدرمحور و كارامدی خانواده رابطه وجود دارد (

یكی از عوامل سالمت كودكـان در چنـین    ) و1384زاده و همكاران،  فاتحی و 1390خالدی، 
). همچنـین،  1976النگ، پـاپنفوهس و والتـرز،   هایی مدیریت پدر در خانواده است ( خانواده

در باب فرزندپروری كه یكی از ابعاد ساختار قـدرت  ) 2013پادیال والتر و همكاران (وهش پژ
                                                           

1. Buric  2. Zecevic  



سبك مقتدرانه پدر، رابطه قوی بـا پایـداری و خـودكنترلی نوجوانـان     دهد كه  نشان می ،است
هادی بهرامـی  شود.  دارد و این امر موجب ثبات، تعهد رفتاری و كاهش بزهكاری در نوجوان می

های پدر تأثیر بیشتری در سالمت روان  تكالیف فرزندپروری، عقاید و ارزش كه احسان دریافت
های بیشـتری   هایی در آینده، توانمندی ). از سویی، فرزندان چنین خانواده1388فرزندان دارند (

برای تشكیل و نگهداری ازدواج و زندگی زناشویی خواهند داشت و آمـار طـالق و اختالفـات    
). چنین فرزنـدانی، در بلندمـدت   1388هایی كمتر خواهد بود (یونسی،  هزناشویی چنین خانواد

سالی رضـایت بیشـتری    ). در میان1991 2كلند، و مك 1كنند (فرنز تری را تجربه می ازدواج موفق
ترنـد   )، در ارتباطـات صـمیمی، موفـق   2001 4و اسـتاتین،  3شان دارنـد (مـولر   از شریك زندگی

و همكـاران،   7شوند (شـارون  ه احتمال كمتری دچار طالق می) و ب2002 6و بوچانان، 5(فلوری
). با توجه به پیشینۀ مـذكور، پـژوهش حاضـر در صـدد     1384زاده و همكاران،  و فاتحی 2004

هاست كه رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با كارامـدی   پاسخ به این پرسش
هـای   ر در خـانواده اصـلی فـرد بـا مؤلفـه     خانواده چگونه است؟ رابطه ساختار قدرت پدرمحو

توان از طریق نـوع سـاختار    كارامدی خانواده چگونه است؟ چه میزان از كارامدی خانواده را می
  بینی نمود؟ قدرت پدرمحور خانواده اصلی فرد پیش

  روش پژوهش

روابـط بـین    ۀهـایی دربـار   است كه به بررسی فرضـیه از نوع همبستگی ی كم حاضر، پژوهش
نفر از زنان معلـم شـاغل    440. جامعه آماری پژوهش، پردازد آنها می ینبی شیها و توان پمتغیر

نمونـه مـورد   حجـم  در مدارس سطح شهر نورآباد لرستان است. براسـاس جـدول مورگـان،    
ای انتخـاب   گیری تصادفی از نوع خوشـه  است كه با استفاده از روش نمونه نفر 205پژوهش 

دارس راهنمایی و دبیرستان بخش مركزی یـك خوشـه در نظـر    اند. به این صورت كه م شده
ها در بـین معلمـان    طور تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه مدرسه به دوازدهسپس  ،گرفته شد

های كامـل مـورد اسـتفاده     آوری شد و پرسشنامه ها جمع مدارس منتخب به اجرا درآمد. داده
ضـریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون     كاررفته در این تحقیق،  قرار گرفت. روش آماری به

  تجزیه و تحلیل شدند.   "spss"ها با استفاده از نرم افزار  است و داده
                                                           

1. Franz  2. McClelland  

3. Moller  4. Stattin  

5. Flouri  6. Buchanan  

7. Sharon 



  ابزار پژوهش

سـؤالی،  79پرسشـنامه   :(SFEQ)پرسشنامه كارامدی خانواده از دیـدگاه اسـالم صـفورایی    
برگرفتـه از  شده توسط مهدی صفورایی و  ، ساخته(SFEQ)كارامدی خانواده از دیدگاه اسالم 

اسـت.   4تـا   1آیات و روایات اسالمی است. پرسشنامه چهار گزینه دارد كه نمرات به ترتیب 
پرسشنامه دارای سه شاخص بینشـی، اخالقـی و حقـوقی اسـت و دارای ده مؤلفـه ازدواج و      

هـا و مرزهـا، مـدیریت مـالی، فرزنـدپروری،       بینی، نقـش  رضایت جنسی، رضامندی و خوش
گیـری مـذهبی، صـمیمیت و     پذیری، كنترل رفتار، جهت اد، تعهد و مسئولیتبینی و اعتم واقع

همدلی است. نمرات باالی آزمون گویای كارامدی بیشتر است. اعتبار آن با استفاده از آلفـای  
همچنین، اعتبار پرسشنامه از طریق دو نیمـه كـردن بـا روش اسـپیرمن      ؛است 89/0كرونباخ 

روایـی محتـوا توسـط كارشناسـان حـوزوی و دانشـگاهی       است. نتایج  83/0براون و گاتمن 
مباحث خانواده نشان داد كه پرسشنامه دارای روایی محتواست. میانگین نمره كارشناسان بـه  

به دست آمد. همچنـین ضـریب همبسـتگی بـین نظـر       86/0پرسشنامه به صورت درصدی 
 ).1388دار بود (صفورایی پاریزی،  امعن 05/0كارشناسان در سطح كمتر از 

سـؤالی سـاختار قـدرت در خـانواده     36پرسشـنامه   پرسشنامه ساختار قـدرت در خـانواده:  
اسـتفاده از   بـا  آزمـون اولیـه   بررسی تحلیـل اعتبـار  شده توسط مهدوی و صبوری است.  ساخته

 70/0مـاه)   پایایی آزمون نیز به روش بازآزمایی (پس از یـك  .باشد می 79/0 ضرایب آلفا كرونباخ
. این آزمون توسط مؤلفان مورد بازبینی مجدد قرار گرفـت كـه ضـریب آلفـا     استآمده  دسته ب

در ایـن   اسـت.  5تـا   1به دست آمد. پرسشنامه پنج گزینـه دارد كـه نمـرات بـه ترتیـب       86/0
پرسشنامه نمرات باالتر گویای قدرت بیشتر مرد در خانواده و نمرات پایین گویای قدرت بیشـتر  

  ).1387آبادی،  و یزدی و حسین 1382و صبوری، (مهدوی زن در خانواده است 

  ها یافته

 205كننـدگان   های توصیفی پژوهش ذكر شده است. تعداد شـركت  ، یافته1 ۀدر جدول شمار
اسـت و   9/18و انحـراف اسـتاندارد آن    3/104نفر، میانگین ساختار قدرت خـانواده اصـلی   

اسـت. همچنـین در جـدول،     1/34و انحراف استاندارد آن  6/252میانگین كارامدی خانواده 
های كارامدی خانواده ذكر شده است كـه شـامل ازدواج و    میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه
ها و مرزها، مـدیریت مـالی، فرزنـدپروری، اعتمـاد، تعهـد،       رضایت جنسی، رضامندی، نقش

  گیری مذهبی و صمیمیت و همدلی است. كنترل رفتار، جهت



  ها ی نمرات آزمودنیهای توصیف : شاخص1جدول 
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  2/35  4/34  6/30  5/30 7/29 1/26 7/18 5/16 4/15  2/15  6/252  3/104 میانگین

انحراف 

 استاندارد
9/18  1/34  3/3  5/3 4/2 3/2 2/3 5/4 8/4  1/5  9/4  9/5  

  205  205  205  205 205 205 205 205 205  205  205  205 تعداد

، ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار قدرت در خانواده اصـلی فـرد و   2 ۀجدول شمار
دهد. ضریب همبسـتگی بـین مقیـاس سـاختار      های آن را نشان می كارامدی خانواده و مؤلفه

یعنی هرچـه   ؛معنادار است 01/0مثبت و در سطح  قدرت خانواده اصلی و كارامدی خانواده،
یابـد؛ نمـره كارامـدی     ی پدرمحوری، ارتقـا مـی  نمره ساختار قدرت در خانواده اصلی به سو

 یابد. خانواده فعلی هم افزایش می

هـای   همچنین، ضریب همبستگی بین مقیاس سـاختار قـدرت خـانواده اصـلی و مؤلفـه     
مثبت و معنادار است. تفصیل مطلب اینكه، ضریب همبستگی بین ساختار  كارامدی خانواده،

)، =r 23/0()، رضـامندی  =r 27/0( زناشـویی قدرت خـانواده اصـلی بـا ازدواج و رضـایت     
 )،=r 25/0()، تعهـد  =r 26/0()، اعتمـاد  =r 24/0()، فرزندپروری =r 22/0(ها و مرزها  نقش

)، در =r 26/0() و صمیمیت و همدلی =r 35/0(گیری مذهبی  )، جهت=r 28/0(كنترل رفتار 
یعنـی   ؛معنادار اسـت  05/0)، در سطح =r 15/0(معنادار است و با مدیریت مالی  01/0سطح 

یابـد؛ نمـره    هرچه نمره ساختار قدرت در خانواده اصلی به سوی پـدرمحوری، افـزایش مـی   
  یابد. های كارامدی خانواده فعلی هم افزایش می مؤلفه

  : ضرایب همبستگی ساختار قدرت خانواده اصلی با كارامدی خانواده2جدول 
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ساختار قدرت 

 خانواده اصلی
**

31/0  
**

27/0  
**

23/0 **22/0 *15/0 **

24/0 **26/0 **25/0  
**

28/0  
**

35/0  
**

26/0  

  

  معنادار است.05/0ضرایب همبستگی در سطح  *

  معنادار است. 01/0** ضرایب همبستگی در سطح 



، ساختار قدرت پـدرمحور خـانواده اصـلی    3 ۀبراساس تحلیل رگرسیون در جدول شمار
به عبارتی، ساختار قدرت پدرمحور خـانواده   ؛بینی كند تواند عملكرد خانواده فعلی را پیش می

، 01/0درصد از واریانس كارامدی خـانواده را در سـطح معنـاداری     10تواند حدود  اصلی می
دهد كه یك واحد تغییـر در نمـره    تبیین نماید. همچنین ضریب بتای استانداردشده نشان می

فزایش در كارامدی خـانواده  واحد ا 260/0ساختار قدرت پدر مركزی خانواده اصلی، برابر با 
  فعلی است.

 : تحلیل رگرسیون و ضریب بتای استانداردشده3جدول 

 مدل
   ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B Sd Beta R2 t P 

105/0 ساختار قدرت خانواده اصلی  030/0  260/0  098/0  492/3  001/0  

  گیری بحث و نتیجه

كه بین ساختار قـدرت خـانواده اصـلی فـرد و كارامـدی      های پژوهش حكایت از آن دارد  یافته
، رابطه مثبت و معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی هـر انـدازه سـاختار       01/0خانواده فعلی در سطح 

یابـد و   قدرت خانواده اصلی به سمت پدرمحوری ارتقا یابد، كارامدی خانواده هم افـزایش مـی  
درصـد   10نواده اصلی پدرمحور، حـدود  دهند كه ساختار قدرت خا ها نشان می همچنین، یافته

كند؛ به عبارتی، افزایش اقتدار پـدر در خـانواده اصـلی،     از واریانس كارامدی خانواده را تبیین می
هـای   های مذكور، همسو با نتایج پژوهش باشد. یافته بین ارتقای كارامدی خانواده فعلی می پیش

ـ 1991كلنـد (  فرنز و مك )،2001مولر، استاتین ( ، بـوریس و زسـویك   )1978( 1زینواكس)، اس
)، یونسـی  1389)، ایازی و ناصـحی ( 1390)، خالدی (1391( )، همتی1392)، زارعی (1967(
  باشد. ) می1383) و ذوالفقارپور (1384زاده و همكاران ( )، فاتحی1388(

یافته دیگر پژوهش اینكه بین ساختار قدرت پدرمحور در خـانواده اصـلی فـرد بـا همـه      
هر اندازه ساختار قدرت یعنی  ؛های كارامدی خانواده ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد مؤلفه

ازدواج و رضـایت جنسـی،    های نمرات مؤلفه ،خانواده اصلی به سمت پدرمحوری ارتقا یابد
بینـی و اعتمـاد،    ها و مرزها، مدیریت مالی، فرزنـدپروری، واقـع   بینی، نقش رضامندی و خوش

گیـری مـذهبی، صـمیمیت و همـدلی افـزایش       پذیری، كنترل رفتار، جهـت  لیتتعهد و مسئو

                                                           

1. Szinovacz 



پـادیال والتـر و همكـاران     )،2009( 2و هنسـلی  1های هـاولی  یابد. این یافته همسو با یافته می
بـوریس و  ، )1978( اسزینواكس )،2001)، مولر و استاتین (1991كلند ( فرنز و مك )،2013(

بزرگـی و نـوری    )، جـان 1390)، خالـدی ( 1391( تـی )، هم1392)، زارعی (1967زسویك (
  ) است.1383(و ذوالفقارپور ) 1384زاده و همكاران ( )، فاتحی1388)، یونسی (1389(

) 1985( 3)، میروسـكی 2009وایوز و همكـاران ( های  های پژوهش با نتایج پژوهش یافته
های دیگری منافـات دارد. بـه نظـر     ) و پژوهش1979( 6آلوارز) و 1986( 5استراوس 4كلمن،

هـا،   كننـد، برخـی از ایـن پـژوهش     ) ذكر مـی 2009وایوز و همكاران (طور كه  رسد، همان می
انـد كـه    جویی مردان و ناكارامدی و تعارضات زناشـویی را بـه دسـت آورده    ارتباط بین سلطه

اری، كاركردهـای  هـایی، پدرسـاالر اسـت و چنـین سـاخت      ین خـانواده نساختار قدرت در چ
هـای همسـو، در    سازد. اما نتـایج پـژوهش حاضـر و پـژوهش     خانواده را با مشكل مواجه می

شوند كه والدین در رأس هرم قدرت خـانواده   چارچوب ساختار قدرت پدرمحور ارزیابی می
هستند؛ با این وجود، پدر از اقتدار بیشتری برخوردار است ولی در تعامـل صـحیح بـا دیگـر     

بخشد و با مشـاركت مـادر سـبك فرزنـدپروری مقتدرانـه را       ور خانواده را سامان میام ،اعضا
ها (میروسـكی،   بخشد. چنین ساختاری، منافات ندارد با برخی دیگر از این پژوهش تحقق می

داننـد.   را كارامد مـی كه ساختار دموكراتیك ) 1979آلوارز، ؛ 1986؛ كلمن و استراوس، 1985
)، 1392های زارعـی و همكـاران (   ی دموكراتیك از نتایج پژوهشكارامدی ساختار پدرمحور

آیـد و همسـو بـا الگـوی پـدر مركـزی        ) به دست مـی 1390)، خالدی (2008ریچارد میلر (
) و نقش تربیتی پـدر از دیـدگاه اسـالم    1392های اسالمی (زارعی،  دموكراتیك از منظر آموزه

) 1389(ایـازی و ناصـحی،   » یهدوسـو «بـا گـرایش   » شـوهرمحور «) و الگوی 1391 (همتی،
  برگرفته از آیات قرآن است.

عوامـل زیسـتی، روانـی، شخصـیتی،       های جنسیتی كه برگرفته از مجموعه براساس نقش
هـای پـژوهش را    یافتـه  ،)1388اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسـت (بسـتان و همكـاران،    

ارامـد اسـت، پـدر مظهـر     توان چنین تبیین نمود كه در سبك فرزندپروری مقتدرانـه كـه ك   می
بزرگـی و   دهی نسبت به نیازهای عـاطفی اسـت (جـان    اقتدار و توقع و مادر مظهر مهر و پاسخ

جهت كارامدی صحیح خانواده عاطفی  _ ابزاری و احساسی ). تفكیك دو نقش1389نوری، 
هاست كه زن نقـش رهبـری عـاطفی و مـرد نقـش رهبـری        از این ایفای نقشضرورت دارد. 

                                                           

1. Hawley  2. Hensley  

3. Mirowsky  4. Coleman  

5. Straus  6. Alvarez  



ای كه در آنها پدر نقـش مـادر و مـادر نقـش      ). خانواده1995دارد (پارسونز، ابزاری  اجرایی یا
كنند. مادری كه سعی دارد اقتـدار پـدر را جبـران     كند، فرزندانی بیمار تربیت می پدر را ایفا می

 ،برعكس، اگر پدری نقش یك مادر مهربان را به خود بگیرد ؛كند گاهی نه پدر و نه مادر است
شناختی فرزند متزلزل  كند و هم جایگاه پدری را در نظام روان دری را تضعیف میهم نقش ما

چنین كودكانی چه دختر و چه پسر در نقش جنسـی خـود ضـعیف عمـل      ،سازد. بنابراین می
هایی كه پدر غایب است یـا نقـش ضـعیفی     در خانواده ).1389بزرگی و نوری،  كنند (جان می

رو هستند؛ به دلیل اینكـه یـا بـیش از انـدازه      ها روبه رین آسیبت دارد، پسرها احتماالً با بزرگ
آید كه زن بر تمام امور و اجتماع  شوند، یا این تصور برایشان پیش می توسط مادر حمایت می

مسلط است و مرد هیچ است. دخترها تصویر نادرستی از روابط بین مرد و زن و چگـونگی آن  
تواند در دو احساس خالصه شود: یكی كلفت بـودن،   میكنند. برداشت او از زن بودن  پیدا می

چیز نگرفتن یا این احساس كه همـه كارهـا را خـودش انجـام دهـد و       همه چیز دادن و هیچ
طـور   فرزندان همـان رو، به منظور پرورش صحیح،  از این ؛)1391 1كامالً مستقل باشد (ستیر،

خشونت رفتاری پدران هم نیازمند هسـتند.  كه به نرمش و لطافت مادر در رفتار نیاز دارند؛ به 
یك به شیوه خاص خود از طریق بیان محبت و صمیمیت فیزیكی امنیـت   پدران و مادران هر

ای كـه پـدران كارهـای     بنابراین، در خانواده ؛كنند و اعتماد را در میان فرزندان خود ایجاد می
ران در كنار پدران خـود، آشـنایی و   دهند و مادرها كارهای زنانه، دختران و پس مردانه انجام می

كنند. چنین دخترانـی، بـا مـردان، رابطـه      امنیت خاطر بیشتری نسبت به جهان مردان پیدا می
زیـرا   ؛كنند و در بزرگسالی بیشتر احتمال دارد كه همسر خـوبی را برگزیننـد   تر برقرار می سالم

 و استگاران خود قضاوت كننـد توانند براساس آن در مورد خو اند كه می مدل خوبی داشته آنها
همچنین پسران بیشتر احتمال دارد رفتار درست مردان با زنان را بیاموزند و پدر را بـه عنـوان   

بــه نقــل از: ؛ 2004ســازی كننــد (وزارت بهداشــت آمریكــا،  یــك الگــوی مناســب درونــی
یل هـای بیشـتری بـرای تشـك     وانمنـدی كودكانی در آینـده، ت بنابراین، چنین ). 1991 همتی،

تـری   ). ازدواج موفـق 1388ونسـی،  نگهداری ازدواج و زندگی زناشویی خواهند داشـت (ی  و
سـالی رضـایت بیشـتری از شـریك      در میـان  ،)1991كلنـد،   كننـد (فرنـز و مـك    تجربه می را

ترنـد (فلـوری و    در ارتباطـات صـمیمی، موفـق    ،)2001شان دارند (مولر و اسـتاتین،   زندگی
 و 2004شـوند (شـارون و همكـاران،     كمتری دچـار طـالق مـی    ) و به احتمال2002بوچان، 

  ).1384زاده و همكاران،  فاتحی
                                                           

1. Satir 



توان چنین نتیجه گرفت كه ساختاری كارامد اسـت كـه براسـاس     بندی نهایی می در جمع
كدام از پدر و مادر در اداره خانواده سهیم باشند و بـا محوریـت پـدر،     های جنسیتی، هر نقش

چنـین سـاختاری،    ؛براساس مصالح جمعی و مشورت با اعضا سـامان دهنـد  امور خانواده را 
های كارامـدتری را اداره   دهد و در آینده چنین فرزندانی خانواده فرزندان رشدیافته پرورش می

هـای داخلـی و    ایرانی و بسـیاری از پـژوهش   _ خواهند كرد. یافته پژوهش با فرهنگ اسالمی
باشـد. در ایـن پـژوهش     هـایی مـی   دارای محدودیتخارجی همسویی دارد. پژوهش مذكور 

ساختار قدرت خانواده اصلی و فعلی مرد مورد بررسی قـرار نگرفتـه اسـت و جامعـه آمـاری      
پـذیری   تواند در نتایج پژوهش اثرگذار باشد و باید تعمیم معلمان و بافت فرهنگی شهر هم می

ر جوامع و مناطق مختلف ایـران  شود پژوهش د بنابراین، پیشنهاد می ؛با احتیاط صورت پذیرد
یافته منجر شود.  ایرانی نظام _ پذیری و استخراج یك الگوی اسالمی صورت پذیرد تا به تعمیم

تواند نتایج قابل اعتمادتری را  پژوهش در اقشار مختلف و با مشاركت زن و مرد می ،همچنین
های جمعـی   ریزان و رسانه امهمتولیان امور خانواده، برن كه شود توصیه می و نیزبه دست آورد. 

ایرانـی   _ اهتمام بیشتری به ترویج ساختار توزیع قدرت در خانواده براساس الگـوی اسـالمی  
  داشته باشند.
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