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چکيده
این پژوهش به منظور بررسی آسیبهای موجود در تعامل بین والدین با فرزندان متأهل خود
انجام شد .پژوهش حاضر قابل تفکیک به دو بخش میباشد .روش پژوهش در بخش اول،
تحلیل کیفی می باشد که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق
مورد بررسی کیفی قرار گرفت ،سپس با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونۀ
 63نفری (شامل زوجین و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند ،مهم ترین آسیبهای
تعاملی والدین با فرزندان متأهل استخراج گردید .سپس اطالعات حاصل از تحلیل مصاحبهها و
همچنین کتب و مقاالت مرتبط ادغام گردیده و از آن در جهت تهیۀ پرسشنامۀ آسیبشناسی
تعاملی استفاده شد .در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام گردید ،پرسشنامۀ مذکور
بر روی نمونه ای شامل  561نفر از میان والدین ( 51زن و  15مرد)که به روش خوشهای چند
مرحله ای انتخاب شده بودند ،اجرا گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو با روش
محاسبه فراوانی ،انحراف استاندارد ،میانگین ،و آزمون  tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر کیفی ،آسیب های تعاملی والدین با فرزندان متأهل
خود عبارتند از وابستگی ،انتظارات نابجا ،بیاعتنایی ،دخالت و رفتارهای منفی .در بخش کمی
پژوهش نتایج نشان داد که آسیبهای وابستگی عاطفی ،بی اعتنایی والدین ،انتظارات نابجای
 -5کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
 -2استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
 -6دانشیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
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والدین و دخالت ،با اختصاص بیشترین میانگینها به ترتیب اولویتهای اول تا چهارم را به
خود اختصاص دادند .همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آسیب های تعاملی
وابستگی مالی و انتظارات نابجای فرزند به طور معناداری ( )p 5/51در مورد فرزندان پسر
بیش از فرزندان دختر است .نتایج این پژوهش در گسترش متون نظری در حوزۀ آسیب شناسی
و مشاورۀ ازدواج و خانواده کاربرد دارد.

واژگان کلیدی :آسیبهای تعاملی ،والدین ،فرزندان متأهل.

مقدمه
خانوادۀ اصلی خانوادهای است که فرد در آن به دنیا آمده و یا به فرزندی پذیرفته شده است
(تبریزی و همکاران .)5831 ،علی رغم اینکه خانوادۀ اصلی هر فرد به عنوان یکی از ارکان مهم
و تأثیر گذار در ابعاد مختلف زندگی وی شناخته می شود ،بسیاری از افراد از عمق ،شدت و
دامنۀ نفوذ خانوادۀ اصلی بر روابط زناشویی و ازدواج خود غافلاند .غالباً صدمات خانوادۀ
اصلی زمانی خود را نشان میدهد که فرد رابطۀ صمیمانۀ خود را با دیگری شروع کند .اعمال
نفوذ خانوادۀ اصلی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و غالباً ناخودآگاه است ،میتواند یکی
از زیربناهای جدی تعارضات زناشویی از شروع تا پایان هر ازدواجی باشد .ثنایی ( ،5833صفحه
 )73می نویسد« :طبق تجارب بالینی بیشترین موضوع مشاجرات زن و شوهران ایرانی را کم و
کیف رابطهی آنان با خویشاوندان یا خانوادۀ اصلی آنها تشکیل میدهد».
طبق رویکرد چند نسلی ،مثل آنچه که دو خانواده درمانگر به نامهای کارتر و مک
گلدریک ،5پیشنهاد کردهاند ،همچنان که خانواده در طول مراحل مختلف چرخۀ زندگی
خانوادگی به پیش میرود ،نسلهای مختلف خانواده بر روی یکدیگر تأثیری پایا و متقابل بر
جای میگذارند؛ در هر مرحلهای که خانواده در حال گذر از آن است ،تبادلهای به هم
آمیختهای به طور همزمان بین نسلها جریان دارد .هر نسل بر نسل دیگر تأثیر گذاشته و از آن
1. Carter & Mc Goldrick
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متأثر میگردد (برونلین ،5به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه حسین شاهی و همکاران،
.)5831
خانواده به عنوان یک نظام تحولی ،باید با تکالیف تحولی یا الگوهای مشکل آفرینی که
الزم است در هر مرحله بر آنها غلبه کرد ،مواجه شود (استریت ،ترجمه تبریزی و علوی نیا،
 .)5831یکی از مهم ترین مراحل انتقالی در زندگی خانوادگی ،ازدواج است .ازدواج به جای
آنکه صرفاً پیوند دو نفر با یکدیگر باشد ،معرف دگرگونی در دو نظام جا افتادهی خانوادگی و
تکوین یک خرده نظام در داخل هر یک از آنهاست (گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه حسین
شاهی و همکاران.)5831 ،
یکی از موارد مؤثر در بروز آسیبهای تعاملی مرتبط با خانوادۀ اصلی در دوران پس از
ازدواج ،مسألۀ عدم تمایز یافتگی میباشد که نشان دهندۀ شکست در انجام تکالیف تحولی در
این مرحله از زندگی است .تمایزیافتگی 7یعنی میزان فردیتی که یک شخص در مقابل دیگران
دارد ،فرد تمایز یافته رفتارش را بر مبنای رفتار دیگری تنظیم نمیکند ،بلکه دارای استقالل
رفتاری است (تبریزی وهمکاران.)5831 ،
در مرحلۀ پیوستن خانواده ها از طریق ازدواج ،تکلیف اولیه ،تعهد به زوج جدید است.
شکل گیری یک شراکت صمیمی مستلزم آن است که همسران دلبستگی هیجانی اولیۀ خود را
از والدین و دوستانشان به رابطه با همسرشان منتقل کنند (نیکولز و شوارتز ،ترجمه دهقانی و
همکاران .) 5833 ،در واقع دو تکلیفی که برای ازدواج در نظر گرفته شده است عبارتند از)5 :
پایان دادن به وابستگی های اولیه به والدین ،و  )7جهت دهی مجدد نیروهای فردی از خانوادۀ
اصلی به ازدواج (هاروی ،ترجمه خدابخش احمدی و همکاران.)5833 ،
بعضی اوقات برای خانوادها دشوار است که زوج جدید را به جای اشخاصی که با آنها
پیوند ژنتیکی یا انتخابی دارند ،به عنوان یک واحد مجزا در نظر بگیرند؛ والدین ممکن است به
1. Breunlin
2. Differentiation
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مزاحمی [همسر فرزندشان] که اکنون در مقایسه با آنان تأثیر بیشتری دارد حسادت کنند ،در
حالی که زوجین معتقدند که والدین در کار آنها دخالت میکنند (یانگ و النگ.)7٠٠3،
وظیفه ی اصلی زوجین در این مرحله ،تعدیل نگرش نسبت به ازدواج است؛ هر یک از
همسران تعلق نسبت به خانوادۀ اصلی را بپذیرد و به دنبال قطع یا کم رنگ کردن این تعلقات
نباشد؛ در عین حال ،خانواده های اصلی نیز باید نیازهای فرزند خود را درک کرده و زمینۀ
استقالل عاطفی فرزند خود را فراهم کنند (ساالری فر .)5831 ،مشکالت مربوط به خویشاوندان
در رابطه با اقوام و منسوبینی ایجاد می شود که به انحاء مختلف در زندگی خانواده نقش داشته
و دخالت می کنند .اقوام درجه یک معموالً نقش بیشتری را خواهند داشت (حسینی.)581٠ ،
در همین راستا ،پژوهش علیکی و نظری ( )5833نشان داد که بین تمایز یافتگی و خرده
مقیاس های آن ( واکنش پذیری عاطفی،گریز عاطفی ،جایگاه من و هم آمیختگی با دیگران) با
رضایت زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد .در این پژوهش که در آن از پرسشنامههای تمایز
یافتگی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است ،نشان داده شده که بین خرده مقیاسهای
واکنش پذیری ،گریز عاطفی ،و هم آمیختگی ،با رضایت زناشویی رابطۀ منفی معنادار و بین
خرده مقیاس جایگاه من و رضایت زناشویی رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد.
پژوهش نجفلویی ( )5831نشان داد که بین تمایز یافتگی و رضایت زناشویی ارتباط وجود
دارد و از میان خرده آزمون های تمایز خود ،واکنش عاطفی بیشترین رابطه را با تعارضهای
زناشویی دارد.
پژوهش برتونی و بودنمن ( )7٠٠1نشان داد که زوجین راضی روابط بهتری با خانوادۀ
اصلی داشتند.
پژوهش مارتینسون ( )7٠٠1نشان داد که افرادی که تجارب سالمتری از خانوادۀ اصلی
داشتند و در خانوادۀ اصلی خود با مشکالت مواجه شده بودند ،نسبت به افرادی که تجارب
سالم کمتری در خانوادۀی اصلی داشتند ،کیفیت ارتباطی /زناشویی باالتری داشتند .مردان در
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این مطالعه بیش از زنان با مشکالت در خانوادۀ اصلی مواجه شده بودند ،در حالی که زنان
معتقد بودند هنوز چیزهایی از خانوادۀ اصلی هست که با آن دست و پنجه نرم میکنند.
پژوهش هاوس و مالینکرود ( ) 5113نشان داد که با افزایش سطح تمایز یافتگی و استقالل
از خانوادۀ اصلی رضایت زناشویی باالتر میرود و دیگر آنکه وابستگی شوهر به والدینش بیشتر
از وابستگی زن به والدینش موجب ناسازگاری و اختالف زناشویی میشود .طبق نتایج این
پژوهش ،باالترین سطح سازگاری و رضایت زناشویی مربوط به ازدواجهایی است که شوهران
آزادی بیشتر از احساس گناه ،اضطراب ،سوء ظن ،مسئولیت پذیری ،بازداری ،رنجش و خشم
در ارتباط با مادرانشان و توانایی مدیریت مسائل فردی و عملی بدون کمک پدرانشان را تجربه
می کنند.
پژوهش الرسون و همکاران ( )5113نشان داد که پویاییهای خانواد ،اصلی -در هم
تنیدگی ،مثلث سازی و کنترل -می تواند تأثیر منفی بر نگرشها و احساسات جوانان در مورد
ازدواج آینده شان و درک آنها از آمادگی برای یک رابطۀ مهم و صمیمانه مثل ازدواج داشته
باشد.
برخیی از پیژوهشهیا نیییز بیه تیأثیر خیانوادۀ اصییلی در بیروز تعارضیات زناشیویی و طییال
پرداختهاند؛ از آن جمله نتیایج پیژوهش زرگیر و نشیاط دوسیت ( )5831نشیان داد کیه یکیی از
مهم ترین علل تقاضای طال (سومین عامیل) ،دخالیت خیانواده هیا بیوده اسیت .نتیایج پیژوهش
دیگری از قطبی و همکاران ( )5837در خصوص بررسی عوامل مؤثر در بیروز طیال نشیان داد
که پس از عدم تفاهم اخالقی با  % 38و اعتیاد با  %17میزان تأثیر ،دخالت خانواده ها با تأثیر %88
سومین عامل مهم در بروز طال میباشد .نتایج پژوهشهای بنیی جمیال و همکیاران ( ،)5838و
ریاحی و همکاران ( )5831نیز گویای تأثیر دخالت اطرافیان و وابستگی میالی زوجیین در مییزان
گرایش به طال میباشد.
بنابراین پس از ازدواج تغییرات عمده در زندگی زوجین و خانوادههای آنان اتفا میافتد
که برخی از آنها شامل عدم تمایز یافتگی فرزندان ،وابستگیها ،عدم مرزسازی صحیح و در
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نتیجه عدم تعهد والدین به رابطه زناشویی فرزندان ،دخالت و انتظارات نابجای هر یک از طرفین
می باشد.
از آنجا که آسیب های ارتباطی می تواند اساس بسیاری از مشکالت خانواده ها باشد و با
توجه به اینکه تاکنون پژوهش سازمان یافته ای در خصوص این نوع از آسیبها در این مرحله
از حیات تکاملی خانواده انجام نشده است ،پژوهش حاضر درصدد است تا آن بخش از
آسیب هایی را که در تعامل والدین و فرزندان متأهل ایشان ایجاد میشود شناسایی کرده و
ضمن توجه به زیربنای نظری موجود در این زمینه ،با بررسی آسیبها در نمونهای برگرفته شده
از یک جامعه ایرانی چشم انداز روشنتری را از مشکالت خانواده در مرحله ازدواج فرزندان
در اختیار متخصصان این حوزه قرار دهد.

روش
روند کار در مرحلۀ ابتدایی از شیوۀ تحلیل کیفی تبعیت میکند .در این مرحله ،هدف فراهم
آوردن شرح غنی از نوع و کیفیت آسیب های تعاملی زوجین و والدینشان و کشف سازههایی
برای نظم بخشیدن به دادههای توصیفی و پیوند دادن آنها با یافتههای مرتبط در پژوهشهای
پیشین و نظریات موجود است که با استفاده از مطالعات نظری و بررسی منابع موجود میسر
خواهد شد .سپس با توجه به یافتههای کیفی از مرحلۀ قبل ،یک مصاحبۀ نیمه ساختار یافته با
سؤاالت بازپاس تهیه و اجرا شد .هدف اصلی مصاحبه کشف آسیبهای تعاملی از دید والدین
بود .در پایان بخش اول پژوهش ،اطالعات حاصل از تحلیل منابع مکتوب و همچنین نتایج
مصاحبه ادغام ،و با توجه به مباحث نظری و پیشینۀ پژوهش طبقهبندی شده و مهمترین
آسیبهای تعاملی والدین با فرزندان متأهلشان برای تهیۀ پرسشنامه استخراج گردید.
مرحلۀ بعدی پژوهش روند توصیفی مقطعی را دنبال خواهد کرد .در این مرحله ،پرسشنامۀ
مذکور طراحی گردید .فرم ابتدایی پرسشنامه به منظور تعیین روایی صوری در اختیار  1نفر از
اساتید و متخصصان خانواده قرار گرفت و پس از تأیید ،پرسشنامه برای تعیین ضریب پایایی ،به
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صورت مقدماتی بر روی  8٠نفر اجرا گردید .بررسی پایایی پرسشنامه از طریق محاسبۀ ضریب
آلفای کرونباخ انجام شد .در پایان ،پرسشنامۀ مذکور به منظور بررسی مؤلفههای آماری
آسیبها بر روی نمونۀ نهایی ،اجرا گردید.
الف) جامعه آماری

در بخش ابتدایی که هدف آن بررسی کیفی متون و منابع موجود بود ،جامعۀ آماری شامل
کتب و مجالت علمی بود که مربوط به حوزهی پژوهش بوده و به طور خاص عبارت بود از:
کتب داخلی در حوزۀ خانواده و زوج درمانی منتشر شده در بین سالهای  ،5831-1٠و مجالت
معتبر علمی پژوهشی که در کتابخانههای دانشگاه اصفهان و پایگاههای اینترنتی فارسی از جمله
 ،Magiran ،SIDو  IRANDOCقابل دسترسی بودند؛ و کتب خارجی در حوزۀ خانواده و
زوج درمانی موجود در کتابخانههای دانشگاه اصفهان و مجالت مرتبط قابل دسترسی در
کتابخانه و پایگاههایی از جمله  ،Google Scholar ، ISIو  Proquestمنتشر شده در بین
سالهای.5111- 7٠55
در بخش مربوط به انجام مصاحبه و اجرای پرسشنامهها ،جامعۀ آماری این پژوهش شامل
والدین (افرادی که حداقل یک فرزند متأهل داشته باشند) در شهر اصفهان ،در سال 1٠ -15
بود.
ب) نمونه و روش نمونه گیری

در بخش تحلیل کیفی متون ،نمونۀ پژوهش از میان منابع در دسترس شامل کتب و مجالت ذکر
شده در بخش قبل میباشد که با کلید واژههای خانواده ،خانوادۀ اصلی ،آسیب شناسی تعاملی
(در بخش فارسی) ،وکلید واژههای  ،Family Of Originو( interactional pathologyدر
بخش خارجی) قابل دستیابی هستند.
در بخش بعدی ،یک نمونۀ  81نفره شامل زوجین و والدین با روش هدفمند برای اجرای
مصاحبه و کشف آسیبها انتخاب گردید .پاتون ( )1معتقد است که شیوۀ ایده آل نمونه گیری
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در پژوهش کیفی این است که تا زمان رسیدن به مورد زائد (موردی که پس از آن اطالعات
جدیدی به دست نمی آید) ،به انتخاب موارد ادامه دهیم (گال و همکاران ،ترجمه احمدرضا
نصر و همکاران .)5831 ،سپس برای اجرای مقدماتی پرسشنامه نمونهای متشکل از  8٠نفر از
میان والدین به صورت در دسترس انتخاب گردید .برای تحقیقات پیمایشی ،تعداد نمونه برای
هر یک از زیرگروههای اصلی -که پاس آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد 5٠٠ ،نفر و
برای زیر گروههای فرعی  7٠تا  1٠نفر پیشنهاد شده است (گال و همکاران ،ترجمه احمد رضا
نصر و همکاران .)5831 ،لذا در مرحلۀ نهایی ،نمونهای متشکل از  581نفر ،شامل  31زن و 1٠
مرد؛ برای تکمیل پرسشنامهها به صورت خوشهای چندمرحلهای با استفاده از مناطق شهرداری
انتخاب شد ،به این صورت که شهر اصفهان به  1منطقۀ شمال ،جنوب ،شر  ،غرب ،و مرکز
تقسیم شده و سپس از هر منطقه یک مرکز فرهنگی -تفریحی وابسته به شهرداری به صورت
تصادفی انتخاب و پرسشنامهها در آن مکان توزیع گردید.
ج) ابزار پژوهش

 .5در بخش اول ،ابزار گردآوری دادهها شامل مصاحبۀ نیمه ساختار یافته است .مصاحبۀ
نیمه ساختار یافته متشکل از یک سری سؤاالت منسجم است که برای به دست آوردن اطالعات
بیشتر و موشکافی عمیق تر موضوع مورد مصاحبه ،از سؤاالت بازپاس نیز استفاده میشود؛
اطالعات حاصل از این نوع مصاحبه نسبت به روش های سازمان یافته ،عمق بیشتری دارد (گال
و همکاران ،ترجمه احمدرضا نصر و همکاران .)5831 ،در هر مصاحبه از تعداد  55سؤال
بازپاس استفاده شد .محوریت اصلی سؤاالت کشف آسیب ها و مشکالت ارتباطی و همچنین
شیوه های غلط مقابله با این مشکالت بود.
 .7در بخش بعدی ،ابزار پژوهش پرسشنامۀ آسیب شناسی تعامل والدین و فرزندان متأهل
میباشد .پرسشنامۀ مذکور یک ابزار خود گزارشی است که به منظور بررسی آسیبهای تعاملی
از دیدگاه والدین طراحی و اجرا گردید .بعد از اجرای مقدماتی ،به منظور افزایش ضریب
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پایایی آزمون ،تعداد  7سؤال از فرم ابتدایی حذف گردید؛ فرم نهایی پرسشنامۀ مخصوص
زوجین دارای  1٠سؤال و  3خرده مقیاس میباشد .در هر خرده مقیاس حداقل  1و حداکثر 55
سؤال وجود دارد .نمرهگذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت  1رتبهای ( 5کامالً مخالفم)،
( 7مخالفم)( 8 ،نظری ندارم)( 1 ،موافقم) ،و ( 1کامالً موافقم) می باشد .بدین ترتیب حداقل و
حداکثر نمره به ترتیب  1٠و  71٠است .روایی صوری پرسشنامه بوسیله  1نفر از متخصصان
خانواده تأیید شد .پایایی هر پرسشنامه از طریق اجرای آن روی نمونهی  8٠نفری و با محاسبۀ
ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید .نتایج ضریب پایایی در پرسشنامۀ مخصوص زوجین به
شرح زیر میباشد.
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  ٠/11می باشد و برای خرده مقیاس ها از این
قرار است :وابستگی عاطفی٠/35 ،؛ وابستگی مالی٠/31 ،؛ انتظارات نابجای فرزند از والدین،
٠/31؛ انتظارات نابجای والدین از فرزند٠/31 ،؛ بی اعتنایی والدین نسبت به فرزند٠/38 ،؛ بی
اعتنایی فرزند نسبت به والدین٠/1٠ ،؛ دخالت والدین٠/33 ،؛ و رفتارهای منفی فرزند.٠/18 ،
د) روش تجزیه و تحلیل دادهها

در بخش اول برای تحلیل دادهها ،از تحلیل کیفی استفاده شد که شامل تلفیق کلیه دادهها،
سپس تدوین طبقات یا حیطههایی که اطالعات را به طور مناسبی در برگیرد ،نشانه گذاری و
گروه بندی طبقات یا مقولهها و سپس استخراج نتایج بود.
در بخش بعدی برای تحلیل یافتههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  ،SPSS 18در بخش
توصیفی از روشهای آمار توصیفی شامل شاخصهای مرکزی همچون میانگین و شاخصهای
پراکندگی شامل واریانس و انحراف معیار ،و در بخش استنباطی از محاسبۀ همبستگی وآزمون
 tبا دو نمونۀ مستقل استفاده شد.
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یافتهها
سؤال اول :از نقطه نظر کیفی ،چه آسیبهایی در تعامل والدین با فرزندان متأهل خود وجود
دارد؟
نتایج مصاحبه در خصوص آسیبها و مشکالت رابطۀ والدین با فرزندان متأهلشیان ،شیامل
 77مقولۀ فرعی میباشد و این مقولهها را میتیوان در  1مقولیۀ اصیلی قیرار داد .جیدول  5طبقیه
بندی مقوالت فرعی و اصلی را نشان میدهد.
جدول  .1طبقه بندی کیفی آسیب ها در قالب مقوالت فرعی و اصلی
ابراز آسیب توسط مصاحبه شوندگان
به تفکیک جنسیت فرزند
دختران

مقوالت فرعی

پسران


 -5شراکت و عدم استقالل مالی



 -7وابستگی عاطفی



 -8عدم استقالل در حل مشکالت





 -1اختالف سلیقه و عدم درک متقابل





 -1انتظارات در خصوص کمیت و







مقوالت اصلی

وابستگی

انتظارات و توقعات

کیفیت روابط


 -1انتظارات در خصوص حمایت
 -3تجمل گرایی و توقعات مالی





 -3ابراز نارضایتی





 -1انتقاد از نحوهی مدیریت زندگی



دخالت

 -5٠مداخله در حل مشکالت





 -55اعمال سلیقه





 -57بی توجهی و بی اعتنایی



 -58قهر و قطع رابطه



 -51توهین و بی احترامی



 -51تحقیر

بی اعتنایی
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 -51سرزنش





 -53مقایسه





 -53طعنه و کنایه



 -51بدگویی نزد همسر





 -7٠بدبینی





 -75لجاجت





 -77دروغ گویی و مخفی کاری

رفتارهای منفی و آزارنده

سؤال دوم :از نقطه نظر کمی ،شیوع آسیبهای تعاملی والدین با فرزندان متأهل خود
چگونه است؟
در این بخش ،برای بررسی شیوع آسیبها ،نمرات افراد نمونه براساس میزان انحراف
استاندارد به سه بخش تقسیم و فراوانی هر بخش محاسبه شده است .درصد فراوانی هر بخش
مطابق با شیوع نمرات در آن بخش می باشد .نتایج در جدول 7آمده است.
جدول  . 2فراوانی نمرات بر حسب انحراف استاندارد
x<+1s

+1s ≤x ≤+2s

x>+2s

فراوانی

5٠1

51

1

درصد

%31/51

%5٠/18

%8/1٠

فراوانی

5٠3

57

5٠

درصد

%38/٠3

%1/78

%3/11

فراوانی

55٠

53

1

درصد

%38/88

%57/33

%8/33

فراوانی

555

75

7

درصد

%37/38

%51/13

%5/11

فراوانی

555

53

8

درصد

%31/٠1

%58/18

%7/73

فراوانی

555

51

1

درصد

%31/٠1

%55/81

%1/11

آسیبها
وابستگی عاطفی
وابستگی مالی
انتظارات نابجای فرزند
انتظارات نابجای والدین
بی اعتنایی والدین
بی اعتنایی فرزند
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دخالت

رفتارهای منفی و آزارندهی فرزند
آسیب کل

فراوانی

5٠5

71

8

درصد

%33/71

%51/83

%7/87

فراوانی

551

58

1

درصد

%31/17

%1/17

%1/11

فراوانی

11

53

7

درصد

%38/13

%51/33

%5/38

سؤال سوم :اولویت بندی شدت آسیبهای تعاملی والدین با فرزندان متأهل خود چگونه
است؟
برای بررسی اولویت آسیبها ،از محاسبه میانگین استفاده شد .نتایج در جدول  8آمده
است.
جدول  .3اولویت بندی آسیب های تعاملی والدین با فرزندان متأهل خود بر اساس میانگین ،به
تفکیک جنسیت فرزند
اولویت بندی کلی آسیب ها

اولویت بندی آسیب ها در مورد فرزند

اولویت بندی آسیب ها درمورد فرزند

دختر

پسر

اولویت

آسیب

میانگین

اولویت

آسیب

میانگین

اولویت

آسیب

میانگین

5

وابستگی

77/٠1

5

وابستگی

75/35

5

وابستگی

77/17

عاطفی
7

بی اعتنایی

عاطفی
51/33

7

والدین
8

انتظاارت

بی اعتنایی

عاطفی
51/31

7

والدین
51/31

8

نابجای والدین

انتظارات

بی اعتنایی

51/13

والدین
51/٠3

8

نابجای والدین

انتظارات

51/11

نابجای والدین

1

دخالت

57/11

1

دخالت

55/13

1

1

انتظارات

57/17

1

انتظارات

55/51

1

انتظارات

58/13

نابجای فرزند
نابجای فرزند
1

وابستگی مالی

وابستگی مالی

58/71

نابجای فرزند
55/31

1

بی اعتنایی

5٠/38

1

دخالت

58/٠3
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فرزند
بی اعتنایی

3

55/8٠

3

وابستگی مالی

5٠/51

3

فرزند
رفتارهای

3

بی اعتنایی

55/13

فرزند
3/31

3

رفتارهای منفی

3/13

3

رفتارهای

منفی و

و آزارندۀ

منفی و

آزارندۀ فرزند

فرزند

آزارندۀ فرزند

1/٠1

همانطور که مشاهده میشود ،اولویت بندی در کل نمونه ،زنان ،و مردان تفاوتی ندارد و
در مجموع ،وابستگی عاطفی با میانگین کل  ،75/75در اولویت نخست ،و رفتارهای منفی و
آزارندۀ والدین با میانگین کل  ،1/13در اولویت آخر قرار دارند.
سؤال چهارم :میزان تفاوت آسیبهای تعاملی والدین با فرزندان متأهل دختر و پسر خود
چقدر است؟
در این بخش برای بررسی تفاوت بین زنان و مردان در خصوص آسیبهای تعاملی با
خانوادۀ اصلی از آزمون  tبا دو نمونۀ مستقل استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  1آمده
است.
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جدول  .4آزمون  tجهت بررسی تفاوت آسیب های والدین و فرزندان متأهل دختر و پسر
آزمون t
فاصله اطمینان %11

کران باال

کران پایین

5/3٠318

تفاوت

تفاوت

خطای

میانگینها

معناداری

آزمون لوین
درجه

t

معناداری

F

آزادی

معیار
-8/77111

5/7351٠

-٠/3٠318

٠/131

571

-٠/113

5/33131

-8/51111

5/71388

-٠/3٠318

٠/131

571/133

-٠/118

-5/7113٠

-1/13133

٠/1853٠

-8/51878

٠/٠٠5

573

-8/831

-5/8111٠

-1/18٠13

٠/1٠88٠

-8/51878

٠/٠٠5

571/118

-8/13٠

-٠/33355

-8/371٠٠

٠/31317

-7/8٠111

٠/٠٠8

58٠

-8/٠٠1

-٠/35313

-8/31858

٠/3151٠

-7/8٠111

٠/٠٠8

571/313

-8/٠11

٠/53711

-8/57118

٠/381٠5

-5/13٠37

٠/٠35

587

-5/311

٠/51817

-8/58113

٠/31٠31

-5/13٠37

٠/٠38

578/878

-5/311

٠/83٠53

-8/151٠8

5/٠3871

-5/33718

٠/5٠1

58٠

-5/183

٠/81317

-8/31113

5/٠3777

-5/33718

٠/5٠5

573/518

-5/111

٠/11388

-7/81353

٠/31111

-٠/31117

٠/711

58٠

-5/553

٠/18187

-7/81351

٠/31113

-٠/31117

٠/71٠

573/383

-5/587

٠/51353

-7/11581

٠/313٠1

-5/157٠1

٠/٠31

573

-5/311

٠/5118٠

-7/13111

٠/31511

-5/157٠1

٠/٠33

571/111

-5/338

5/٠7111

-7/٠58٠8

٠/313٠3

-٠/1183٠

٠/175

588

-٠/118

٠/13131

-5/11781

٠/31771

-٠/1183٠

٠/1٠3

571/815

-٠/111

8/58817

-51/11٠55

1/3811٠

-3/77371

٠/511

558

-5/181

7/31113

-51/8٠8٠3

1/11٠٠5

-3/77371

٠/511

558/٠٠٠

-5/137

٠/٠31

8/713

٠/٠٠5

55/331

وابستگی
عاطفی
وابستگی
مالی

٠/٠1٠

8/311

انتظارات
نابجای
فرزند

٠/313

٠/٠13

انتظارات
نابجای
والدین

٠/131

٠/851

بی اعتنایی
والدین

٠/111

٠/738

بی اعتنایی
فرزند

٠/813
٠/٠85

٠/311
1/335

دخالت
رفتارهای
منفی و
آزارندهی
فرزند

٠/553

7/131

آسیب کل

مطابق با جدول  ،1نتایج آزمون لوین نشان میدهد که در خرده مقیاسهای وابستگی مالی،
انتظارات نابجای فرزند ،و رفتارهای منفی و آزارندۀ فرزند ،واریانسهای دو گروه نابرابرند .از
آنجا که برابری واریانس ها پیش فرض آزمون  tمیباشد ،به منظور بررسی لزوم رعایت پیش
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فرضها ،از آزمون یومان ویتنی استفاده شد .اگر در آزمون  tمستقل فرض صفر رد شود ،یعنی
سطح احتمال کمتر از  ٠/٠1گردد ولی در آزمون یو مان ویتنی رد نشود ،معلوم میشود رعایت
پیش فرضها در آزمون  tالزم بوده است .اما اگر در هر دو مورد فرض صفر رد شود ،رعایت
پیش فرضها الزم نبوده است (مولوی.)5831 ،
با توجه به نتایج آزمون یو مان ویتنی (جدول ،)1در مورد وابستگی مالی و انتظارات نابه
جای فرزند سطح معنی داری کمتر از  ٠/٠1است یعنی فرض صفر رد میشود که به معنی
تفاوت میانگین در دو گروه است .و در مورد رفتارهای منفی و آزارندۀ فرزند نیز سطح معنی
داری از  ٠/٠1بیشتر میباشد و به معنی عدم تفاوت در میانگینهای دو گروه میباشد .این نتایج
با نتایج آزمون  tنیز همسوست .بنابراین ،به جز خرده مقیاسهای وابستگی مالی و انتظارات
نابجای فرزند ،با اطمینان  %11بین گروه فرزندان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد؛ و
وابستگی مالی و انتظارات نابجای فرزند در فرزندان پسر بیشتر از فرزندان دختر است.
جدول  .5آزمون یو مان ویتنی جهت بررسی تفاوت سه خرده مقیاس بین فرزندان دختر و پسر
)Sig (2-tailed
٠/٠٠7

Z
-8/٠11

Mann-Whitney U
5111/٠٠٠

وابستگی مالی

٠/٠٠1

-7/385

5117/1٠٠

انتظارات نابجای فرزند

٠/375

٠/773

77٠3/٠٠٠

رفتارهای منفی و
آزاردهندهی فرزند

بحث و نتیجه گیری
خانوادۀ اصلی هر فرد جایگاه تولد و رشد او و مأمن وی در لحظات حساس و سرنوشت ساز
زندگی است .همۀ افراد اولین روابط را با خانوادۀ اصلی و به طور خاص با والدین خود برقرار
میکنند .رابطه با خانوادۀ اصلی همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر و در عین حال مطلوب
همۀ انسانهاست.
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ارتباطات خویشاوندی و نسلی تولیدکنندۀ ارزشهای اجتماعی هستند (سازمان ملی
جوانان ،)5833 ،در هویت بخشیدن به افراد نقش مؤثری را ایفا میکنند (ریبنز مک کارتی و
ادواردز ،ترجمه لبیبی ،)581٠ ،از ویژگیهای خانوادۀ بالنده بوده (ستیر ،ترجمه بیرشک،
 ،)583٠کارکرد حمایتی و کنترلی خانواده را تسهیل و نقش مؤثری در ثبات و استحکام آن ایفا
میکنند (بستان ،)5838 ،و بدین وسیله میتوانند در کاهش آمار طال مؤثر واقع شوند (فاتحی
زاده و همکاران .)5831 ،این روابط همچنین به واسطۀ نقش شفادهندگی خانواده (ناتان
آکرمن ،به نقل از ایمانی )5833 ،به سالمت روانی افراد کمک می کنند و باعث حفظ بهداشت
روانی ،تنوع در زندگی ،سبک باری ،امنیت خاطر ،ایجاد تعادل در زندگی ،رشد اجتماعی و
برخورداری از حمایتهای مکرر میشوند (ایمانی.)5833 ،
در فرهنگ ایرانی برقراری روابط خانوادگی در قالب آیینها و مراسم خاص میسر میشود
و این روابط باعث رفع اختالفات و مشکالت میگردد (حسینی)581٠ ،؛ در دین اسالم نیز پیوند
خویشاوندی از باالترین مراتب رفتارهای دینی بعد از ایمان به خدا محسوب میشود و از مزایای
آن می توان به طوالنی شدن عمر ،جلوگیری از بروز بالها ،سالمتی ،رفع فقر ،اصالح رفتارها ،و
ایجاد آرامش و نشاط اشاره کرد (ساالری فر.)5831 ،
ارتباط با خانوادۀ اصلی و نقش و تأثیرات آن در دوران بعد از ازدواج نیز ادامه مییابد و
می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد .در این خصوص
پژوهشهای بسیاری به بررسی تأثیرات خانوادۀ اصلی در زندگی زناشویی فرد پرداخته اند ،و
اکثریت قریب به اتفا آنها به عوامل مرتبط با خانوادۀ اصلی که از دوران قبل از ازدواج شکل
میگیرد ،اشاره کردهاند؛ نتایج این پژوهشها نشان میدهد که تعارضات و الگوهای ارتباطی
در زندگی زناشویی مشابه با تعارضات و الگوهای ارتباطی در خانوادۀ اصلی هستند ،و تجارب
خانوادۀ اصلی و عوامل مرتبط با آن می تواند زندگی زناشویی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال پژوهش های حسینیان و همکاران ( ،)5833رسولی و همکاران ( ،)5833حسینی و
ثنایی ( ،)5831ویتون و همکاران ( ،)7٠٠3استوری و همکاران ( ،)7٠٠1وانگ و همکاران
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( ،)7٠٠8آماتو و بوث ( ،)7٠٠5و اسمیت ( )5111به بررسی تشابه سبک تعارضات و یا
الگوهای ارتباطی زوجین با تعارضات و الگوهای ارتباطی والدین خود پرداخته اند.
برخی دیگر از پژوهشها از جمله پژوهش حسینیان و همکاران ( ،)5831مارتینسون
( ،)7٠٠1سباتلی و هرینگ ( ،)7٠٠8هال ( ،)7٠٠8فلوری و بوچانان ( ،)7٠٠7آندروس و
همکاران ( ،)7٠٠٠کانگر و همکاران ( ،)7٠٠٠هافباروا ( ،)5111و لوی و همکاران ( )5113به
بررسی تأثیر سالمت خانوادۀ اصلی یا تجارب افراد در خانوادۀ اصلی بر سازگاری و کیفیت
رابطۀ زناشویی فرزندان پرداختهاند .همچنین پژوهشهایی به بررسی رابطۀ بین امنیت سبکهای
دلبستگی با رضایت زناشویی پرداخته اند که از آن جمله میتوان به پژوهشهای عیدی و
خانجانی ( ،)5831دینرو و همکاران ( ،)7٠٠3و شارف و بارتولومی ( )5111اشاره کرد.
واقعیت این است که علی رغم همۀ مزایا و ضرورت هایی که برای ارتباطات خویشیاوندی
و نسلی وجود دارد ،این رابطه هم مانند دیگر مناسبات انسانی ،مصون از آسیبها و چیالشهیای
احتمالی نخواهد بود .دراین زمینه تعداد قابل توجهی از پژوهشها تحت عناوین عوامل میؤثر در
بروز طال یا گرایش به آن ،به برخی آسیبهای موجود در روابط بین والدین با فرزندان متأهل
خود پرداختهاند که از جمله میتوان به پژوهشهای زارعی ( ،)5815یوسیفی ( ،)5831زرگیر و
نشاط دوست ( ،)5831ریاحی و همکاران ( ،)5831بنی جمیالی و همکیاران ( ،)5838و قطبیی و
همکاران ( )5837اشاره کرد.
در این میان جای پیژوهشهیای سیازمان یافتیه و معتبیر در خصیوص آسییبهیای ارتبیاطی
زوجین با خانوادههای اصلی خود بسیار خالی است؛ و در پژوهشهای مختلف به طیور تلیویحی
به بر خی از عوامل آسیب اشاره شده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
در متون نظری در حوزۀ خانواده ،آسیبهای مربوط به خانوادۀ اصلی تحت عناوینی از
جمله عوامل فشارزای افقی در طول حیات خانواده (یانگ و النگ ،)7٠٠3 ،رخدادهای تنش زا
یا گذرهای تحولی (برادبوری ،به نقل از رحمت اللهی ،)5831 ،بدکارکردیهای رشدی
(تسنگ و درموت ،به نقل از بارکر ،ترجمه دهقانی و دهقانی ،)5831 ،چرخۀ زندگی خانواده
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(کارتر و مک گلدریک ،به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه حسین شاهی و همکاران،
 ،)5831یا حوزۀ نقشهای تحولی (مک مستر ،به نقل از رایان و همکاران )7٠٠1 ،مورد توجه و
دقت نظر قرار گرفتهاند.
براساس نتایج بخش کیفی حاصل از مصاحبه و به طور کلی میتوان آسیبها را در قالب
 1مقولۀ اصلی وابستگی ،انتظارات و توقعات ،دخالت ،بی اعتنایی ،و رفتارهای منفی و آزارنده
قرار داد.
براساس نتایج بخش کمی این پژوهش ،اولویت بندی آسیبها عبارت است از-5 :
وابستگی عاطفی؛  -7بی اعتنایی والدین؛  -8انتظارات نابجای والدین؛  -1دخالت؛  -1انتظارات
نابجای فرزند؛  -1وابستگی مالی؛  -3بی اعتنایی فرزند؛ و  -3رفتارهای منفی و آزارندۀ فرزند.
با توجه به این اولویت بندی ،آسیب وابستگی با میانگین  ،7٠/٠1در اولویت نخست قرار
دارد .مسئلۀ وابستگی و عدم تمایزیافتگی در برخی از پژوهشها مورد توجه بوده و تأثیر آن بر
رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به پژوهشهای علیکی
و نظری ( ،)5833نجفلویی ( ،)5831اسکورون ( ،)7٠٠٠هاوس و مالینکرود ( ،)5113و ریچارد
( )5131اشاره کرد .پژوهش هاوس و مالینکرود ( )5113همچنین گویای این مطلب است که
وابستگی شوهر به والدینش بیش از وابستگی زن میتواند موجب ناسازگاری و اختالف
زناشویی شود ،در این پژوهش وابستگی مالی در مردان به شکل معناداری بیشتر از زنان است.
پژوهش الرسون و همکاران ( )5113نیز نشان داد که پویاییهای خانوادۀ اصلی مانند در هم
تنیدگی یا مثلث سازی میتواند تأثیر منفی بر نگرشها و احساسات زناشویی فرزندان و آمادگی
آنها برای یک رابطۀ مهم و صمیمانه داشته باشد؛ پژوهش هافباروا ( )5111نشان داد که مردانی
که در خانوادۀ اصلی آنها مادر نقش برجسته ای در تصمیم گیری ها داشته است گرایش به این
دارند که همسرشان هم سطوحی از تسلط را نشان دهد و در این صورت روابط زوجی
مثبتتری را تجربه میکنند .پژوهش زارعی ( ،)5815و یوسفی ( )5831حاکی از نقش
وابستگی عاطفی زوجین و پژوهش بنی جمالی و همکاران ( )5838نشانگر نقش وابستگی مالی
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زوجین در میزان گرایش به طال میباشد .این نتایج حاکی از اهمیت این آسیب ارتباطی ،یعنی
وابستگی و عدم تمایزیافتگی است .به نظر میرسد که در خصوص وابستگی مالی نباید از تأثیر
مسائل اقتصادی و برنامههای کالن دولت ها در زمینۀ ایجاد اشتغال و حمایت از قشر جوان در
کسب و کار و تحصیل درآمد غافل بود.
وابستگی یکی از زوجین یا هر دو به خانوادههای اصلیشان ممکن است زمینۀ دخالت آنهیا
را در زندگی زوجین فراهم کند .زمانی که زوجیین پیایین تیرین سیطح تمیایز ییافتگی را داشیته
باشند ،به احتمال زیاد سطح باالتری از دلبستگی و وابسیتگی را تجربیه مییکننید کیه ایین خیود
میتوانید عیاملی بیرای بیروز ناسیازگاری و دخالیت اطرافییان باشید (یوسیفی .)5831 ،در مییان
اولویییتهییا ،دخالییت والییدین در رتب یۀ چهییارم قییرار دارد کییه نشییان دهنییدۀ اهمیییت آن اسییت.
پژوهشهای مرتبط با طال  ،اهمیت این آسیب ارتباطی را در تخرییب زنیدگی زناشیویی میورد
توجه قرار دادهاند که از آن جمله نتایج پیژوهش زرگیر و نشیاط دوسیت ( )5831نشیان داد کیه
یکی از مهم ترین علل تقاضای طیال (سیومین عامیل) ،دخالیت خیانوادههیا بیوده اسیت .نتیایج
پژوهش دیگری از قطبی و همکاران ( )5837در خصوص بررسی عوامیل میؤثر در بیروز طیال
نشان داد که پس از عدم تفاهم اخالقی با  % 38و اعتیاد با  %17میزان تأثیر ،دخالت خانوادههیا بیا
تأثیر  %88سومین عامل مهم در بروز طال میباشد .نتایج پژوهشهای زارعیی ( ،)5815رییاحی
و همکاران ( ،)5831بنی جمالی و همکاران ( ،)5838نیز گویای تأثیر دخالت اطرافیان در مییزان
گرایش به طال می باشد.
در جوامع سنتی ،والدین برای ازدواج فرزندانشان تصمیم میگرفتند و غالباً از نفوذ زیادی
برخوردار بودند؛ اما همزمان با صنعتی شدن ،شهرنشینی ،و نوسازی ،فرزندان استقالل و کنترل
بیشتری به دست آوردند و والدین از اینکه نفوذ خود را بر تصمیمات مربوط به ازدواج
فرزندشان از دست دادهاند ناراضیاند (چیل ،ترجمه لبیبی.)5833 ،
یکی از ویژگیهای روابط خویشاوندی این است که مبنای توقعات ،الزامات و تعهدات
واقع میشوند (ریبنز مک کارتی و ادواردز ،ترجمه لبیبی .)581٠ ،نقشهای فرهنگی میتواند
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در شکل گیری توقعات و انتظارات متقابل نقش بسیار مهمی را ایفا کند .لوئی روسل (به نقل از
سازمان ملی جوانان )5833 ،طی مطالعات خویش دربارۀ مناسبات والدین با افراد جوان متأهل به
این نتیجه رسیده است که همگرایی عقاید بین دو نسل ناشی از انتقال عقاید خاص والد به فرزند
و تا حدودی ناشی از پذیرش این واقعیت از طرف والدین است که باید موقعیت هایی را که
خود در زمان جوانی از آن بی بهره بودهاند ،بپذیرند.
در این پژوهش نیز انتظارات و توقعات نابجا مقولۀ دیگری در میان آسیبهاست که در
اولویتهای نخست قرار دارد و نشان دهندۀ اهمیت آن میباشد .این آسیب به همراه بی اعتنایی،
از طرف والدین بیشتر اعمال میگردد.
یکی دیگر از موارد آسیب زا که در این پژوهش به آن پرداخته شد رفتارهای منفی و
آزارنده است ،که در برخی پژوهشها به آن اشاره شده است؛ از جمله نتایج پژوهش برتونی و
بودنمن ( )7٠٠1نشان داد که زوجین راضی روابط بهتری با خانوادۀ اصلی داشتند؛ همچنین
پژوهش هافباروا ( )5111نشان داد که رضایت مردان در رابطۀ زوجی در صورت داشتن رابطۀ
مثبت با پدر افزایش می یابد .البته در این پژوهش این آسیب با میانگین  3/31در اولویت آخر
قرار دارد و خوشبختانه در مقایسه با سایرآسیبها از اهمیت کمتری برخوردار است .این مسئله
میتواند ناشی از باورهای مذهبی و فرهنگی نمونۀ پژوهش در خصوص لزوم احسان و نیکی به
والدین باشد.
آسیبهای ارتباطی همواره یکی از چالشها و رخدادهای تنش زا در زندگی افراد است
که به شدت متأثر از فرهنگ و مذهب هر جامعه میباشد .چه بسا در برخی از کشورهای غربی
که رابطۀ افراد با خانوادۀ پدری خود بعد از سن خاصی به طور کامل یا نسبی قطع می شود،
مقولۀ وابستگی به عنوان یک آسیب فاقد موضوعیت باشد یا برعکس در جوامع جمعگرا و
خانواده محور آسیبهایی مثل بی اعتنایی و رفتارهای منفی فرزند از فراوانی و اهمیت کمتری
برخوردار باشند .بنابراین الزم است در مورد این آسیبها و مهارتهای مرتبط به تفاوتهای
فرهنگی و مذهبی توجه شود.
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امید است که با انجام اقدامات پژوهشی و علمی سازمان یافته و معتبر در این حوزه و
استفاده از نتایج آنها ،ازدواج نه تنها شروع یک دوران تنش زا در خصوص ارتباط با خانوادۀ
اصلی و مقابله با آسیبهای آن نباشد ،بلکه آغاز ارتباطی ثمربخش توأم با استقالل و صمیمیت
و بهره مندی از تجربیات و حمایتهای آنان باشد.
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