
 691ـ626، ص 6931، پاييز 93سال دهم، شماره سوم، پياپي   ______________________________________________________  

1 

 

 

 

 رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي 
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 چکيده

اين پژوهش، درصدد بررسي رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت خانواده فعلي و عملکرد آن است.  نمونته 
اي انتختا  گيري خوشتهباشد كه به روش نمونتهنفر از معلمان مدارس شهرستان نورآباد لرستان مي 171پژوهش شامل 

ستؤالي ستاختار قتدرت در ختانواده  20نامه ( و پرسشFADسؤالي عملکرد خانواده ) 14نامه د  ابزار پژوهش، پرسشانشده
اساس ضتري  همبستتگي پيرستون و رگرستيون صتورت  ها بري از نوع همبستگي اس.  تحليل دادهكمّ اس.  پژوهش

ختار قدرت خانواده اصلي و ستاختار قتدرت ختانواده هد كه بين مقياس سادها نشان ميگرف.  نتايج حاصل از تحليل داده
درصد از واريتان  ستاختار قتدرت  3/10تواند حدود مي ،فعلي، رابطه مثب. معنادار وجود دارد  ساختار قدرت خانواده اصلي

واده رابطته هد كه بين مقياس ساختار قدرت خانواده اصلي، و عملکرد خاندخانواده فعلي را تبيين كند  يافته ديگر نشان مي
درصد از واريان  عملکرد خانواده را تبيين نمايتد   3/7تواند حدود مثب. معنادار وجود دارد  ساختار قدرت خانواده اصلي مي

شتود كته تعارضتات هاي پژوهش، اقتدار بيشتر پدر در ختانواده، همستاني ستاختار ختانواده را موجت  مياساس يافته بر
استاس  كند  ايتن پتژوهش الگتوي ستاختار قتدرت ختانواده را بترخانواده را تقوي. مي عملکرد، زناشويي را كاهش داده

 كند هاي اسالمي تبيين ميآموزه

 : ساختار قدرت، خانواده، پدر، عملکرد خانواده هاکليدواژه

Ravanshenasi-va ت Din _____________________________________________ Vol.10. No.3, Fall, 2017 
 



622  6931اييز ، سال دهم، شماره سوم، پ 

 مقدمه

ترين نهتاد جامعته، اصليعنوان از زماني كه بشر پا به حيات در كره خاكي نهاد، تاكنون در بين تمام جوامع، خانواده به

(  12، ص 1233زيربناي تعامالت، فرهنگ، تمدن، تاريخ، كانون تربي. و مهد سعادت انسان بتوده است. )پستنديده، 

پذيري، نظتارت توليدمثل، حماي. و مراقب.، ايجاد آرامش رواني، ارضاي نيازهاي عاطفي، تنظيم رفتار جنسي، جامعه

(  بتا ايتن وجتود، 02، ص 1233رود )بستان و همکاران، خانواده به شمار مي و پرورش معنوي از كاركردهاي اساسي

هتاي عميتو و تيييترات دگرگونيهاي اخير، كاركردهاي ياد شده را به چالش كشانده اس.  تحوالت خانواده در دهه

؛ 1233)مهتدوي و همکتاران،  ويژه الگوهتاي ختانوادگي ايجتاد كترده است.ژرف در الگوهاي زندگي اجتماعي، بته

ترين تحوالت ايجاد شده، تييير در ساختار قدرت ختانواده و سرپرستتي پتدر يکي از مهم ( 33، ص 1233نژاد، زيبايي

 ( 22، ص1233نژاد، اس. )زيبايي

براي قدرت در حوزه خانواده، تعاريف متعددي ارائه شده اس.  بسياري از محققان در ايتن زمينته اختتالف نظتر 

؛ كرمتو  و 3111عنوان شده اس. )چن و همکتاران، « گيريتصميم»وجه مشترک همه تعاريف دارند  با اين وجود، 

و  فترانک (  1334؛ كتاتز و همکتاران، 1373؛ كنتد  و همکتاران، 3113؛ هستو، 1372؛ فاك ، 1372همکاران، 

اننتد هزينته كتردن هايي مگيري نهايي در زمينته(، معتقدند قدرت در خانواده عبارت اس. از: تصميم1373) كالونيکو

(، آن را به اعما  نفتو  در اتختا  تصتميمات مهتم 3110) يوداني و  جوريپو ، خريد وسايل خانه، تربي. فرزندان  

غيتره،  و فرزنتدپروري، تعطتيالت هايشيوه آموزشي، و شيلي هايگزينه زندگي، خانواده مانند: اقتصاد خانواده، محل

ها، خريتد گيري زوجتين در هزينتهز ساختار قدرت در خانواده، الگوهاي تصتميماساس، منظور ااند  براينتعريف كرده

 ( 1237امکانات، تربي. فرزندان و غيره اس. )يزدي و همکاران، 

و همکتاران  ستيدانيوسانتد  هاي مختلفتي ارائته كردهبنديگيري در خانواده را در دستهمحققان ساختار تصميم

 ند:اده(، اين چنين تقسيم نمو3111)

 گيري را دارد هايي كه در آنها پدر، بيشترين قدرت تصميم  خانواده1

 گيري را دارد هايي كه در آنها مادر، بيشترين قدرت تصميم  خانواده3

 گيري هستند طور يکسان داراي قدرت تصميمهايي كه در آنها پدر و مادر، به  خانواده2

 اند:گونه تقسيم كردهواده را اينگيري در خانبسياري از محققان الگوي تصميم

 رسند كنند و به نتيجه واحدي ميوگو مي  شراك. زن و شوهر: يعني هر كدام از زن و شوهر با هم گف.1

 هاي جنستيتي در حتوزه ختود تصتميماساس نقش گيري مستقالنه زن و مرد: هر كدام از زوجين بر  حوزه تصميم3

 داري را بر عهده دارد ي حوزه شيل و درآمد و همسر امور مربوط به خانهگيرگيرند  شوهر معموالً تصميممي

 گيرد گيري نهايي امور، توسط زن صورت مي  حاكمي. زن: تصميم2

 ( 1373گيرد )فرانک  و همکاران، گيري نهايي امور، توسط مرد صورت مي  حاكمي. مرد: تصميم1
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هاي سرپرستي پدر در ايتن ستاختار، آمتام حمتالت انديشتههاي اخير، ساختار قدرت در خانواده و در دهه

هاي والتديني و نظتارت مستنوالنه آنتان را ت تعيف و ختانواده را دستتخوش نوبنيان قرار گرفته اس. و نقش

، بتا «نابرابري جنستي»ها، با ارائه نظريه (  فمنيس.22 ، ص1233نژاد، هاي اساسي نموده اس. )زيباييآسي 

هتاي هتاي بيولتوژيکي، شخصتيتي زن و مترد، نقشن به مبارزه پرداختند و با انکار تفاوتسلطه مردان بر زنا

هاي جنستيتي طور گسترده وارد بازار كار شدند و نقش پذيري قلمداد كردند  زنان بهجنسيتي را ناشي از جامعه

 ستي و احساستات،برابري زن و مرد، تيييترات در رفتتار جن(  310، ص 1337روز به روز كمرنگ شد )تونگ، 

عنوان مثا ، اشتيا  تمام وق. زنتان و به هاي زن و مرد،نقش ردمودر  رضتعا ورود گسترده زنان به بازار كار،

هاي روشن اين تحوالت، در غر  و كتم و بتيش در جهتان امتروز است.  بتر از نمونهتعارض در كار خانگي، 

افزايش چشمگير طتال  و فروپاشتي ات زناشويي، افزايش تعارض اساس آمارهاي منتشره، نتيجه اين تحوالت،

سرپرست. و ماننتد آن  هاي تت خانواده، روند رو به رشد مواليد خارم از زندگي زناشويي، رشد فزايندة خانواده

اي تداوم ياف. كه آمارها حکايت. از آن گونه(  اين تعارضات، به3113روپانر، ؛ 312، ص 1233اس. )رجبيان، 

اي كته نترخ طتال  در ايتاالت متحتده، از ستا  گونهروز به روز در حا  افزايش اس.، بهدارد كه نرخ طال  

(  اين كشور، داراي باالترين نرخ طال  3112درصد افزايش يافته اس. )ريتر و همکاران،  21، 3113تا  1337

ون و لتين، انجامتد )بترها در آمريکتا بته طتال  ميدرصد از ازدوام 14در بين كشورهاي جهان اس.  حدود 

اعتقتاد دارد، از  (1333) آنکونتااز سوي ديگر، ضعف اقتدار مردانه تا جايي پيش رفت. كته  ( 721، ص 3113

دس. رفتن نقش پدري در جامعه آمريکا، اساس اجتماعي آمريکتاي معاصتر را سست. كترده است. و قتدرت 

هويت. مردانته در نوجوانتان،  گذشته اين كشور را ت عيف نموده اس. و از فرايند رشد بازداشته اس.  ضتعف

هتاي (  نتتايج پژوهش3112زمينة بسياري از جرائم را در آن كشور فراهم آورده است. )شتادي و همکتاران، 

رشتد فتردي، ستالم.  پذيري كودكان در زمينهديگر، حکاي. از آن دارد كه غيب. پدر، يکي از عوامل آسي 

آيد )الن و شمار مي هاي اجتماعي و غيره بهيجانات، آسي جسمي و رواني، هوش و استعداد، تعليم و تربي.، ه

( نشان دادند، كه نوجوانان غير بزهکار، گرايش آشکار به اطاع. از پدر 1370و همکاران ) النگ(  3117دالي، 

عنوان رئي  خانواده دارند  حا  آنکه، اين گرايش در نوجوانان بزهکار بسيار كمتتر و به رسمي. شناختن او به

هتاي دموكراتيت ، هتاي پتدر مقتتدر، نستب. بته خانواده( نشان داد دختران در خانواده3111) كوزارين.  اس

(، معتقدنتد در جتوامعي 3110) ويلکوك و  روزنبرگمصرف الکل دچار شوند  احتما  كمتري دارد كه به سوء

كننتد، امنيت. اجتمتاعي ميكه پدران، نقش حياتي در نظارت و كنتر  فرزندان و حتي فرزندان ديگران، بازي 

(، گويتاي ايتن 3112و همکاران ) والتر پاديالبه عمل آمده توسط  بيشتري وجود خواهد داش.  نتايج پژوهش

هاي اساسي ستاختار قتدرت است.، رابطته قتوي بتا پايتداري و اس. كه سب  مقتدرانه پدر، كه يکي از حوزه

ري نوجوان، تعهد بيشتر به مدرسه و كاهش بزهکتاري در خودكنترلي نوجوانان دارد  اين امر، موج  ثبات رفتا
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(، استاد پژوهش دانشکده زندگي خانواده در دانشگاه بريگم يانتگ، 3112) ديراندا شود  پروفسور نوجوان مي

هتاي متفتاوتي در آمتوزش فرزنتدان ايفتا رسد پدر و مادر نقشبه نظر مي»گويد: پيرامون پژوهش مذكور مي

هاي پايتداري زند پروري مقتدرانه )متفاوت از استبدادي اس.(، عنصر كليدي انتقا  مهارتكنند و سب  فرمي

هتاي متعتدد در ايتاالت متحتده، موجت  تخصتي  نتيجته پژوهش«  و خودكنترلي از پدر به كتودک است.

عنوان نمونته، كنگتره ايتاالت متحتده بتراي نجتات هاي هنگف. به منظور احياي نقش پدري شد  بتههزينه

 ( 3111هزينه كرد )ديکارو،  3111ميليون دالر براي تقوي. نقش پدري در سا   141واده، خان

كه حاليتاريخ ايران نيز هم حکاي. از آن دارد كه خانواده ايراني همواره تح. مسنولي. مرد بوده اس.  در

مركتزي را از ابتتدا  هاي مبتني بر شوهر مركزي و پتدرهاي روستايي در طو  تاريخ، هنجارها و ارزشخانواده

انتد )موستوي، هاي اخيتر بودههاي شهري، شاهد نوسانات قدرت در دهتهتاكنون حفظ كرده اس.، اما خانواده

عنوان فردي قدرتمند در ختانواده، مطلتو  بتوده است.  پتدر (  در فرهنگ و جامعه ايراني، نقش پدر به1232

   استقال  و افزايش كفاي. اجتمتاعي فرزنتدان بترعنوان رئي  خانواده، مسنولي. و نقش بيشتري در كسبه

اند )بحرينتي، عهده داشته اس.  پدران بهترين رئي  و مادران بهترين مدير براي خانواده در نظر گرفته شتده

پذيري فرزنتدان و تربيت. و انتقتا  ايراني، خانواده ي  واحد اجتماعي اس. كه جامعه -(  در تفکر ديني1233

عهده دارد  والدين بخصتوص پتدر در قبتا  فرزنتدان مستنولي. دارنتد  اقتتدار  القي را براخ -هاي ينيشارز

آنتتوني هاي بيروني، كمترين اثر را بتر ختانواده داشتته باشتد  شود كه آسي والديني بخصوص پدر، سب  مي

ا )متردان( بته اند كه اگر نباشتند، آنهتهاي اخالقي، سرچشمه قواعد اخالقي مردانهمسنولي.»گويد: مي گيدنز

« كننتدهايشان شتانه ختالي ميشوند و نه تنها در خانه، بلکه در محيط بازار نيز از مسنولي.بيراهه كشيده مي

هاي اخير و با گذار كشور از ساختار ستنتي بته متدرن، (  با اين وجود، در دهه170و 104، ص 1233)خدامي، 

تترين اسبات زن و شوهر هم تييير كرده است.  مهممناسبات خانواده دستخوش تيييرات اساسي شده اس.، من

هاي جنسيتي تفکي  شده بود  اما امتروزه، ايتن تيييتر بته ستم. ها اس.  در قديم نقشتييير، اختالط نقش

(  در الگوي سنتي كشور، قتوانين مشخصتي در متورد 331، ص 1233رود )مهدوي، ها پيش ميبرابري نقش

وجود داش.، اما همزمان با تيييرات ايجاد شده در فرهنگ غربي، توزيتع  هاي زندگينقش زن و مرد و فعالي.

 ( 3، ص 1233ساختار قدرت و نقش زن و مرد هم دستخوش تيييرات زيادي شد )سعيديان، 

(  برختي از 333، ص 1233هتاي ختانواده در ايتران، رهتور فمنيستم است. )مهتدوي، يکي از تيييترات و آف.

هتاي جنستيتي، بتا نهتاد ختانواده بته هاي بيولتوژيکي و نقشز حقو  زنان، انکار تفاوتهاي آن با شعار دفاع اشاخه

انقياد مستمر زنتان را بته لحتاق اقتصتادي، متالي، حقتوقي، سياستي و »مخالف. پرداختند و اعتقاد داشتند اين نهاد، 

ار دختتران بتا پتدران، استاس، در بستياري از متوارد، رفتت(  براين143، ص 1233)خدامي، « كندعاطفي ت مين مي

خواهند همه رفتارهتاي آنتان دهند و ميبرادران و همسرانشان، تييير كرده و گاه، رفتاري غيرمنصفانه از خود بروز مي
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(  تتوازن قتدرت زن و شتوهر، بته ستوي 333، ص 1233اساس تفکترات فمنيستتي تيييتر دهنتد )مهتدوي،  را بر

هاي مبتني بر الگتوي مردستاالرانه، ها، حکاي. از آن دارد كه خانوادهكه پژوهشحاليساالري در حرك. اس.  درزن

(  در روابط والدين با فرزندان هتم 411، ص 1334ترند )سابيني، ساالرانه، شادتر و موفوهاي زندر مقايسه با خانواده

وي، صتال  بتودن، شتنكه، در گذشته فرزندان با دو ويژگي بسيار مهتم، حترففرزندساالري رشد كرده اس.  درحالي

كنتد، ختانواده، بته ويتژه پتدر، (  فرايند تربي. مثتل گذشتته عمتل نمي331، ص 1233شدند )مهدوي، شناخته مي

اقتدارش را از دس. داده و جايگاه مورد احترامش تنز  پيدا كرده اس.  اين مسنله سب  بتروز مع تالت فرهنگتي و 

دهتد هاي فراواني ضمن تأييد اين مسنله، نشان ميوهش(  پژ170، ص 1233اجتماعي جديدي شده اس. )خدامي، 

هتاي پتدر(، در جهت. اجتمتاعي كتردن فرزنتدان و كه سب  فرزندپروري پدر )تکاليف فرزندپروري، عقايتد و ارزش

؛ 1  ص 1931همتي،   ؛1233احسان، سالم. رواني آنان، بيش از سب  فرزندپروري مادر تأثيرگذار اس. )بهرامي
(  مجموعته تيييترات، موجت  3113؛ هتاولي و همکتاران، 3112؛ پاديال والتر و همکتاران، 1ص  ،  1233زارعي، 

؛ زارعتي، 3، ص 1233كاهش عملکرد خانواده، سس. شدن بنيان خانواده و افزايش خشتون. و طتال  )ستعيديان، 

( و طتال  130 ، ص1231؛ خالدي 1232(، ركود كيفي. زندگي زناشويي ) والفقارپور و همکاران، 31، ص   1233

( گرديده اس.  همزمان با اين تيييرات، آمارها حکايت. از افتزايش نامتعتارف نترخ 1231عاطفي )پروين و همکاران، 

 وازدوام متورد  303هتزار و  333، تعتداد 1231اساس آمارهاي سازمان ثب. احوا  در سا   برطال  در كشور دارد  

هتزار و  133تتا پايتان آ ر متاه  1233  همچنين، از ابتداي ستا  اس. به ثب. رسيدهطال   ،مورد 231هزار و  141

ازدوام، يت   4مورد طال  در مناطو شهري ثب. شده اس. كه به ازاي كمتتر از هتر  111430مورد ازدوام و  434

متورد طتال  در منتاطو  7002متورد ازدوام و  330هتزار  31كه، در همتين تتاريخ، حاليطال  ثب. شده اس.  در

هاي جنسيتي همچنان پابرجاس.، بته ازاي بتيش از ثب. شده اس.  بنابراين، در مناطو روستايي، كه نقشروستايي 

 ( 1233ازدوام، ي  طال  ثب. شده اس. )سازمان ثب. احوا  كشور،  11هر 

و ( 1337) زيگلترو  كتافمنتواند ساختار قدرت خانواده فعلي را متأثر ستازد  نوع ساختار قدرت خانواده اصلي، مي

گيرانه والتدين در ختانواده اصتلي، روي (، دريافتند كه خشون. خانگي و ستاختار ستخ.1331ران )همکاو  الکساندر

و  دونتاو(، 1337) كرامترو  گلنهاي گيرانه خانواده فعلي هم تأثيرگذار اس.  پژوهشخشون. خانگي و ساختار سخ.

 دنيستون(، 3113ران )همکتاو  بوتتا(، 3113ران )همکتاو  فال ، (3110) كار(، 3112) بارتلو  سابتلي(، 1331) پالمر

دهنتد كته ( هتم نشتان مي1231) بخشفتر (، 1230و همکتاران ) حسينيان(، 3113ران )همکاو  گروگي، (3111)

شود  از سوي ديگر، همسويي ساختار قتدرت ختانواده اصتلي و هاي خانواده اصلي، به خانواده فعلي منتقل ميويژگي

هتا موجت  ش عملکرد خانواده فعلي هم خواهتد شتد؛ بته ايتن دليتل كته تفتاوت ستاختار خانوادهفعلي موج  افزاي

(  از ستوي 31 ، ص1231گتردد )داتيليتو، هاي فکري متفاوت و بروز تعارض در بتين زوجتين ميگيري الگويشکل
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تري را تجربته ام موفتوانتد، ازدوهاي پتدر مقتتدر رشتد يافتهدهند زوجيني كه در خانوادهها نشان ميديگر، پژوهش

ستالي رضتاي. بيشتتري از شتري  زندگيشتان دارنتد )متولر و استتاتين، (  در ميان1331كنند )فرنز و همکاران، مي

شوند )شتارون ( و به احتما  كمتري دچار طال  مي3113ترند )فلوري و بوچان، (  در ارتباطات صميمي، موفو3111

 ( 1231ن، زاده و همکارا؛ فاتحي3111و همکاران، 

منظور هايي اسالمي، از آيتات و روايتات متعتددي قابتل استتنباط است.  بتهساختار قدرت خانواده از منظر آموزه

عملکرد مناس  خانواده، خداوند در قرآن كريم، رأس هرم قدرت را معين نموده اس. و سرپرستي ختانواده را برعهتده 

(؛ مردان را بتر زنتان تستلط و حتو نگهبتانى است.  حفتظ 21)نساء: « لنِّساءِالرِّجا ُ قَوَّامُونَ عَلَى ا»پدر گذارده اس.: 

 وَ النّا  ُ وَقُادُهَا  نا ًاا أَهْلاكُُ ْ وَ أَنْفُسَاُُ ْ قُااا آمَنُااا الَّايي َ أَيُّهَا  يا »خانواده از مسنولي. پدران دانسته شده اس.: 

 و هاانستان آن هيتزم كته آتشتى از را ختويش ختانواده و ختود ايدآورده ايمان كه كسانى ؛ اى(0: تحريم)« الْحِج ًَةُ

داريد  در روايات متعددي  يل آيه مذكور، به مسنولي. پدر در تربي. فرزنتدان تصتري  شتده است.  نگه هاس.سنگ

در رسالة حقتو  ختود، مستنولي.  د(  امام سجا113، ص 10 ، م 1113؛ حرعاملي، 02، ص 4، م 1204 )كليني،

فرمايد كته زمينتة تربيت. مناست  فرزنتدان را فتراهم فرزند را به واسطة اقتدار پدري تبيين مياساسي پدر در تربي. 

 مِا ْ وُلِّكتَاهُ عَمَّا  مَسْاُُا ٌ أَنَّاكَ وَ شَرِّهِ وَ بِخَكْرِهِ الدُّنْكَ  عَ جِلِ فِي إِلَكْكَ مُضَ فٌ وَ مِنْكَ أَنَّهُ فَتَعْلَ ُ وَلَدِكَ حَقُّ أَمَّ »آورد: 

 تتو از او وجتود بتدانى كته اين اس. بر تو فرزندت حو ؛«فِككَ طَ عَتِهِ عَلَى لَهُ الْمَعُانَةِ وَ ًَبِّهِ إِلَى الدَّلَ لَةِ وَ الْأَدَبِ حُسْ ِ

و  وى تربيت. مسنو  پدرى، سلطه و قدرت بودن دارا با در دنيا هر خير و شري كه دارد، منسو  به توس. و اس. و

البته اين سرپرستي بايتد   (101، ص 11 ، م 1113هستى )نوري،  پروردگاربردارى رمانرهنمايى و كم  به او در ف

طور شايسته معاشرت كنيد، رعاي. عتدال.: (؛ با زنان به13)نساء: « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»اساس معاشرت شايسته:  بر

 تَعْتدِلُوا أاَلَّ خِفْتتُمْ فَتِِنْ»تر است.، يد كه آن به تقتوا نزديت (؛ به عدال. رفتار كن3)مائده: « ياعْدِلُوا هُوَ أَقْرَ ُ لِلتَّقْو»

بگيريتد، مشتورت  همستر ي  تنها نکنيد، رعاي.( متعدد همسران درباره) را عدال. ترسيدمى (؛ اگر2)نساء: « فَواحِدَه

وأتَمِتروا بَيتنَکُم »آنهاست.،  انمي در مشورت صورت به (؛ كارهايشان23)شوري: « بَيْنَهُمْ شُورى أَمْرُهُمْ»در خانواده: 

استاس، ستاختار ، صتورت پتذيرد  بتراينبه شايستگي مشتورت كنيتد با يکديگر (؛ )زن و شوهر(0)طال : « بِمَعروفٍ

هاي اسالمي، ستاختار پتدر مركتزي دموكراتيت  معرفتي شتده است. كته پتدر، قدرت خانواده اصلي از منظر آموزه

ارد و با مشورت با همسر و معاشرت شايسته و رعاي. عدال. در بين اع تا، امتور عهده د مسنولي. اداره خانواده را بر

 ( 27 ، ص  1233الف؛ همو،  1233بخشد )زارعي، خانواده را سامان مي

اساس، پژوهش حاضر درصدد اس. رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت در ختانواده فعلتي و براين

هاي زير پاسخ دهد: رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ستاختار قتدرت مايد و به پرسشعملکرد خانواده را بررسي ن

 فعلي چگونه اس.؟ رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با عملکرد خانواده چگونه اس.؟
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 پژوهش روش

و تتوان  روابط بين متييرهتا ةهايي دربارهاي همبستگي اس. كه به بررسي فرضيهاين پژوهش كمي، از نوع پژوهش

نفر از زنان معلم شاغل در مدارس سط  شتهر نورآبتاد لرستتان  111  جامعه آماري پژوهش، پردازدآنها مي ينبيشيپ

اي انتختا  گيري تصادفي از نوع خوشتهنفر اس. كه با استفاده از روش نمونه 171نمونه مورد پژوهش حجم اس.  

 13ان بخش مركزي ي  خوشه در نظتر گرفتته شتد، ست   اند؛ به اين صورت كه مدارس راهنمايي و دبيرستشده

ها در بين معلمان و فرهنگيان متدارس منتخت  بته اجترا در آمتد  نامهمدرسه به طور تصادفي انتخا  شدند  پرسش

 هاي كامل مورد استفاده قرار گرف. نامهآوري شد و پرسشها جمعداده

 ابزارهاي پژوهش

استتفاده  (FAD)نجش عملکرد خانواده، از مقياس سنجش ختانواده : براي س(FAD)مقياس سنجش خانواده 

هاي سازماني و ها اس. كه براي توصيف ويژگيراهبرد نظري نظريه سيستم شد  اين مقياس مبتني بر

 ستاخته شتده است. كته بتر 1332 و همکاران، در سا  اپستينساختاري خانواده و كاركرد آن، توسط 

 1271و همکتاران در ستا   نجاريتانه است.  در ايتران، توستط تدوين شتد م  مستراساس الگوي 

داراي  33/1تا  73/1هاي خود از مقياسهنجاريابي گرديد  ابزار سنجش خانواده، با ضراي  آلفاي خرده

اعتبار اس. و از همساني دروني نسبتاً خوبي برخوردار اس.  اين ابزار، تا حدي داراي روايي همزمتان و 

هتاي شتناخته شتده است.  ايتن هاي داراي روايي ختوبي بتراي گروهمقياسخردهبين اس. و در پيش

سؤالي تهيته  14سؤالي، فرم  42اساس فرم  سؤالي اس. كه بر 01سؤالي و  42مقياس، داراي دو فرم 

اساس تحليل عوامل ساختار عاملي به دست. آمتده بتا فترم اصتلي  سؤا  آن حذف شد  بر 3گرديد و 

سنجد كه عبارتنتد بعد عملکرد كلي خانواده را مي 2ناميده شد  اين مقياس،  FAD_Iتفاوت داش.، لذا 

ها از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم مرتت  شتده   ابراز عواطف و پاسخ2  حل مشکل؛ 3ها؛   نقش1از: 

 ( 11، ص 1237اس. )ثنائي، 

 صبوريو  مهدويدر خانواده، توسط سؤالي ساختار قدرت  20نامه پرسش نامه ساختار قدرت در خانواده:پرسش

نامه داراي سه مؤلفه حوزه قدرت، كته امتور اقتصتادي، روابتط اجتمتاعي و اس.  اين پرسشساخته شده 

گيري در خانواده شود؛ ساخ. قدرت كه متقارن بودن يا نامتقارن بودن تصميمتربي. فرزندان را شامل مي

هاي سازي و مجبورسازي اس. كه شتيوهبخش متقاعد دهد و شيوه اعما  قدرت كه شامل دورا نشان مي

بتا استتفاده از ضتراي  آن اعتبار  گويه اس. و 20دهد و جمعاً داراي اعما  قدرت در خانواده را نشان مي

دس. آمتده ه ب 71/1ماه(  پايايي آزمون نيز به روش بازآزمايي )پ  از ي   باشدمي 73/1 كرونباخ، يآلفا

نامه، نمترات بتاالتر است.  در ايتن پرستش 4تا  1زينه دارد كه نمرات به ترتي  نامه، پنج گ  پرسشاس.
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گوياي قدرت بيشتر مرد در خانواده اس. و نمرات پايين گوياي قدرت بيشتر زن در خانواده اس. )مهدوي 

 ( 1237آبادي، ؛ يزدي و حسين1233و صبوري، 

 باشد سون و رگرسيون ميروش آماري به كار رفته در اين تحقيو، ضري  همبستگي پير

 هاي پژوهشيافته

نفتر، ميتانگين ستاختار قتدرت  171كننتدگان بيان شده اس.  تعداد شرك. 1هاي توصيفي پژوهش، در جدو  يافته

و انحتراف استتاندارد  21/113و ساختار قدرت خانواده فعلتي  21/113و انحراف استاندارد آن  13/110خانواده اصلي 

 اس.  71/7و انحراف استاندارد آن  21/113لکرد خانواده ميانگين عم 17/13آن 
 . توزيع فراواني ساختار قدرت خانواده اصلي، فعلي و عملکرد خانواده1جدول 

 تعداد بيشينه کمينه انحراف استاندارد ميانگين متغير

 171 103 04 31/3 13/23 خانواده اصلي ساخ. قدرت

 101 01 33/0 11/13 خانواده فعلي ساخ. قدرت

 113 37 70/0 14/37 عملکرد خانواده

ساختار قتدرت ختانواده اصتلي و ستاختار قتدرت ختانواده فعلتي و  ، ضري  همبستگي پيرسون، بين مقياس3جدو  

اساس، رابطة ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قتدرت ختانواده فعلتي، بتا ايندهد  برعملکرد خانواده را نشان مي

مثب. و معنادار اس.  همچنتين، رابطته ستاختار قتدرت ختانواده اصتلي بتا  11/1در سط   11/1ضري  همبستگي 

مثب. و معنادار اس.  به عبتارت ديگتر، هتر انتدازه از زن  11/1در سط   30/1عملکرد خانواده با ضري  همبستگي 

 شود كنيم، عملکرد خانواده بهتر ميساالري به سوي پدر مقتدري حرك. مي
 ساختار قدرت خانواده اصلي، فعلي و عملکرد خانوادههمبستگي ميان  . ضريب2جدول 

 3 2 1 متغير

   1 قدرت خانواده اصلي   ساختار1

  1 **113/1   ساختار قدرت خانواده فعلي3

 1 **301/1 **303/1   عملکرد خانواده2

 معنادار است. 11/1**ضرايب همبستگي در سطح 

بيني ساختار قدرت خانواده فعلي، از روي ستاختار قتدرت ختانواده اصتلي اي پيش، نتايج تحليل رگرسيون بر2جدو  

 (،=B 11/1 ،111/1از كمتتر P)اي معنادار، با تتوان اساس، ساختار قدرت خانواده اصلي، به گونهارائه شده اس.  براين

 درصد از واريان  ساختار قدرت خانواده فعلي را تبيين كند  3/10تواند حدود مي
 ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت خانواده فعلي. نتايج تحليل رگرسيون. 3 جدول

  ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد 

 سط  معناداري Beta R2 t خطاي معيار B بين )ساختار(متييرپيش مد 

 111/1 03/4 103/1 11/1 73/1 11/1 ساختار قدرت خانواده اصلي 1

 ار قدرت خانواده فعليمتغير مالک: ساخت
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بيني عملکرد خانواده، از روي ساختار قدرت خانواده اصلي ارائه شتده ، نتايج تحليل رگرسيون براي پيش1جدو  
توانتد مي (،=B 13/1 ،111/1از كمتتر P)اي معنادار، با تتوان اساس، ساختار قدرت خانواده اصلي، به گونهاس.  براين

 تار قدرت خانواده فعلي را تبيين كند درصد از واريان  ساخ 3/7حدود 
 ساختار قدرت خانواده اصلي با عملکرد خانواده نتايج تحليل رگرسيون .4جدول 

  ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد 

مد

 ل

 سطح معناداري Beta R2 t خطاي معيار B بين )ساختار(پيش متغير

 111/1 21/3 172/1 22/1 13/1 12/1 ساختار قدرت خانواده اصلي 1

 متغير مالک: عملکرد خانواده

 گيريبحث و نتيجه

او  پژوهش حکاي. از آن دارد كه بين ساختار قدرت خانواده اصلي، با ساختار قدرت خانواده فعلي فترد، رابطته  يافته

قتدرت  درصتد از واريتان  ستاختار 3/10توانتد حتدود مي ،ساختار قدرت خانواده اصتلي .مثب. معناداري وجود دارد

و  الکستاندر(، 1337) زيگلترو  كتافمنهتا ماننتد خانواده فعلي را تبيين كند  اين يافته همسو بتا بستياري از پژوهش

و  فالت ، (3110) كتار(، 3112) بارتتلو  ستابتلي(، 1331) پتالمرو  دونتاو(، 1337) كرامترو  گلن(، 1331همکاران )

و همکتاران  حستينيان(، 3113و همکتاران ) گروگتي، (3111) دنيستون(، 3113و همکاران ) بوتا(، 3113همکاران )

شتود  هاي خانواده اصلي، به خانواده فعلي هم منتقتل ميدهد ويژگي( اس. كه نشان مي1231) بخشفر (، 1230)

 پژوهش ناهمسويي در اين رابطه به دس. نيامد 

يابند، ستاختار ختانواده صي پرورش ميتوان چنين تبيين كرد: افرادي كه در ساختار قدرت خايافته پژوهش را مي

كنند ساختار دروني شده ختانواده اصتلي نمايند  اين افراد هنگام ازدوام و تشکيل خانواده، تالش ميفکني ميرا درون

فکني نمايند  در صورتي كه ساختار قدرت خانواده اصلي زوجين همسان نباشد، هر كدام از آنتان تتالش خود را برون

ر خانواده اصلي خود را اعما  نمايند  اين امر زمينه جنگ قدرت، تعارضات زناشتويي و طتال  را پديتد كنند ساختامي

آورد  ازآنجاكه در مناطو روستايي عمدتاً ساختار پدر مقتدر يک ارچته حتاكم است.، امتا در منتاطو شتهري تنتوع مي

كننتده نترخ دو برابتري طتال  در لي تبيينتواند از عوامل اصت(، اين امر مي1232ساختار قدرت وجود دارد )موسوي، 

 ( 1233مناطو شهري نسب. به مناطو روستايي باشد )سازمان ثب. احوا  كشور، 

كنند، معتقدند: تييير در ي  بختش از نظتام و ستاختار هاي خانواده را مطر  ميو پيروانش، كه نظريه نظام بون

آيند كه اغلت  بتراي الگوهاي رفتاري در طو  زمان به وجود ميآورد  خانوادگي، تيييراتي در كل خانواده به وجود مي

كنند )كارلستون و شوند و اع اي آن در خارم از موقعي. خانوادگي، آنها را عيناً الگوبرداري ميچندين نسل تکرار مي

كتودكي  كند  وي معتقد است.:اين مسنله را در چارچو  طرحواره  اتي مطر  مي داتيليو،(  73، ص 1233همکاران، 

كند كه معتقدند همسر بايد نقش پذيرا در رابطه زناشويي داشته باشد، اين اعتقادت به طتور اي رشد ميكه در خانواده
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گذارد و طرحواره  اتي، كه از خانواده اصلي گرفته )پذيرنده بودن همسر(، در جريتان شديدي در مراحل رشد تأثير مي

هتم معتقتد  ستتير(  31، ص 1231كند آن را حفظ نمايد )داتيلتو، و سعي ميزندگي فعلي او هم تأثيرگذار خواهد بود 

آيتد هايي كه پدر، غاي  اس.، يا نقش ضعيفي دارد، فرزندان ممکن اس. اين تصور برايشتان پتيش اس.: در خانواده

نه در كه زن بر تمام امور و اجتماع مسلط اس. و مرد هيچ اس.  دخترها ممکن است. استتقال  در نگترش مستتقال

 ( 1231همه امور، در آنها شکل بگيرد )ستير، 

هاي اسالمي، ساختار قدرت يکساني در خانواده توصيه شده اس. كه در آن پتدر و متادر ختانواده بر اساس آموزه

عهتده  كنند و مرد با مشورت با اع اي خانواده و رعاي. عدال. بين اع ا، مديري. نهايي خانواده را بررا مديري. مي

 ( 1233الف؛ ايازي و ناصحي،  1233)زارعي،  دارد

دوم پژوهش حکاي. از آن دارد كه بين ساختار قدرت خانواده اصلي فرد و عملکرد خانواده، رابطه مثب.  يافته

معناداري وجود دارد  به عبارت ديگر، بين افزايش اقتدار پدر در خانواده اصتلي و عملکترد ختانواده، رابطته مثبت. 

درصد از واريان  عملکرد ختانواده را تبيتين  3/7تواند حدود دارد  ساختار قدرت خانواده اصلي ميمعناداري وجود 

و  هتاولي(، 3111) كتوزارين ،(3112و همکتاران ) پاديال والترهاي هاي مذكور، همسو با نتايج پژوهشكند  يافته

 استزينواك (، 1331) كلنتدم و  زفرن(، 3110) ويلکوك و  روزنبرگ(، 3111) استاتينو  مولر(، 3113) هنسلي

(، 1231) خالتدي(، 1231) همتتي (،  1233) زارعتي(، 1233، )بهرامي احسان(، 1232) صياد شيرازي(، 1373)

باشتد  ايتن ( مي1232)  والفقتارپور( و 1231و همکتاران ) زادهفاتحي(، 1233) يونسي(، 1233) ناصحيو  ايازي

و  كلمتن(، 1334) ميروستکي(، 3111و همکتاران ) لتي(، 3113و همکتاران ) وايوزهاي ها، با نتايج پژوهشيافته

 ( ناهمسويي دارد 1373) آلوارز(، 1330) استراوس

ها، ارتبتاط كنند، برخي از اين پژوهش( بيان مي3113و همکاران ) وايوزطور كه رسد، همانبه نظر مي

اند كه ستاختار قتدرت در چنتين دس. آوردهجويي مردان و ناكارآمدي و تعارضات زناشويي را به بين سلطه

سازد  امتا نتتايج هايي، پدرساالر اس. و چنين ساختاري، كاركردهاي خانواده را با مشکل مواجه ميخانواده

شتوند كته والتدين در محور ارزيتابي ميهاي همسو، در چارچو  ساختار قدرت پدراين پژوهش و پژوهش

وجود، پدر از اقتدار بيشتري برخوردار اس.، ولي در تعامل صحي  با  رأس هرم قدرت خانواده هستند  با اين

بخشد و با مشتارك. متادر، ستب  فرزنتدپروري مقتدرانته را تحقتو ديگر اع ا، امور خانواده را سامان مي

؛ كلمتن و 1334هتا )ميروستکي، بخشد  چنين ساختاري، منافات ندارد با برختي ديگتر از ايتن پژوهشمي

دانند  كارآمتدي ستاختار پتدرمحوري (، كه ساختار دموكراتي  را كارآمد مي1373آلوارز،  ؛1330همکاران، 

آيد ( به دس. مي1231) خالدي(، 3113) ريچارد ميلر (،  1233) زارعيهاي دموكراتي ، از نتايج پژوهش

قش تربيتتي الف( و ن 1233هاي اسالمي )زارعي، مركزي دموكراتي ، از منظر آموزه و همسو با الگوي پدر
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)ايازي و ناصحي، « دوسويه»با گرايش « شوهرمحور»( و الگوي 1، ص 1231پدر از ديدگاه اسالم )همتي، 

 ( برگرفته از آيات قرآن اس. 1233

شتناختي بتين زن و مترد، قابتل تبيتين هاي زيستي، روانهاي ديني، اين يافته با توجه به تفاوتبر اساس آموزه

ه (؛ بت21)نستاء: « بَعْت ٍ بِما فَ َّلَ اللَّهُ بَعْ َهُمْ عَلى»دهد: تربي. فرزندان را نشان مي اس. كه نقش اساسي پدر، در

 بشتر نوع مصلح. روى آفرينش، نظر از خداوند كه هايىاس.  تفاوت خاطر اينکه خدا بع ى را بر بع ى برترى داده

عنتوان دو عامتل عمتده ي بيشتتر متردان، بتهداده اس. و غلبه نيروي تعقل بر احساس و نيروي بتدن قرار آنها ميان

 ( 212، ص 1 ، م 1117واگذاري مسنولي. مديري. خانواده به مردان بيان شده اس. )طباطبائي، 

عوامل زيستي، روانتي، شخصتيتي، اقتصتادي، فرهنگتي و  هاي جنسيتي، كه برگرفته از مجموعهاساس نقش بر

توان چنين تبيين نمود كته در ستب  هاي پژوهش را مييافته (،143، ص 1233اجتماعي اس. )بستان و همکاران، 

دهي نستب. بته نيازهتاي فرزندپروري مقتدرانه كه كارآمد اس.، پدر مظهر اقتدار و توقع و مادر، مظهر مهتر و پاستخ

نقتش  پتدر،نقش رهبري عاطفي يتا كاريزمتايي و  (  مادر،21، ص 1233بزرگي و نوري، عاطفي فرزندان اس. )جان

اي كه در آنها پدر نقش مادر و مادر نقش پتدر را ايفتا (  خانواده14، ص 1334دارد )پارسونز، ي اجرايي يا ابزاري رهبر

كنند  مادري كه سعي دارد اقتدار پدر را جبران كند، گاهي نه پدر و نته متادر است.  كند، فرزنداني بيمار تربي. ميمي

كند و هم جايگاه پتدري را بگيرد هم نقش مادري را ت عيف مي بعک ، اگر پدري نقش ي  مادر مهربان را به خود

سازد  بنابراين، چنين كودكاني چه دختتر و چته پستر در نقتش جنستي ختود شناختي فرزند متزلز  ميدر نظام روان

هاي كه پدر غاي  اس. يا نقش ضتعيفي (  در خانواده21-21، ص 1233بزرگي و نوري، كنند )جانضعيف عمل مي

ها روبرو هستند؛ زيرا يا بيش از اندازه توسط مادر حماي. متي شتوند، يتا ايتن پسرها احتماالً با بزرگترين آسي دارد، 

آيد كه زن بر تمام امور و اجتماع مسلط است. و مترد هتيچ قتدرتي نتدارد  دخترهتا تصتوير تصور برايشان پيش مي

توانتد در دو احستاس رداشت. او از زن بتودن، ميكننتد  بنادرستي از روابط بين مترد و زن و چگتونگي آن پيتدا مي

خالصه شود: يکي كلف. بودن، همه چيز دادن و هيچ چيز نگرفتن يا اين احساس كه همه كارهتا را ختودش انجتام 

طور كه به نترمش و لطافت. رو، براي پرورش صحي ، فرزندان هماناين(  از1231دهد و كامالً مستقل باشد )ستير، 

از دارند، به خشون. رفتاري پدران هم نيازمند هستند  پدران و مادران، هر ي  به شيوه خاص ختود از مادر در رفتار ني

كننتد  بنتابراين، در طريو بيان محب. و صميمي. فيزيکتي، امنيت. و اعتمتاد را در ميتان فرزنتدان ختود ايجتاد مي

نانه، دختران و پستران در كنتار پتدران ختود، دهند و مادرها، كارهاي زاي كه پدران، كارهاي مردانه انجام ميخانواده

تر برقترار كنند  چنين دختراني، با متردان، رابطته ستالمآشنايي و امني. خاطر بيشتري نسب. به جهان مردان پيدا مي

تواننتد اند كته ميمد  خوبي داشته آنهاكنند و در بزرگسالي، بيشتر احتما  دارد كه همسر خوبي را برگزينند؛ زيرا مي

اساس آن در مورد خواستگاران خود ق اوت كنند  همچنين پسران بيشتر احتما  دارد رفتار درس. مردان با زنتان  بر
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(  بنابراين، چنين كودكتاني 20، ص 1331سازي كنند )همتي، عنوان ي  الگوي مناس ، درونيرا بياموزند و پدر را به

، 1233ازدوام و زندگي زناشويي خواهند داشت. )يونستي،  هاي بيشتري براي تشکيل و نگهداريدر آينده، توانمندي

( و در ميانستالي رضتاي. بيشتتري از 1331كننتد )فرنتز و همکتاران، تري را تجربته مي(  آنان ازدوام موفو14ص 

( و بته 3113ترند )فلوري و همکتاران، (  در ارتباطات صميمي، موفو3111شري  زندگيشان دارند )مولر و همکاران، 

 ( 1231زاده و همکاران، ؛ فاتحي3111شوند )شارون و همکاران، كمتري، دچار طال  مي احتما 

كنتد  هرچنتد هايي اس.: روش همبستگي، روابط علّي بين متييرها را تبيتين نمياين پژوهش، داراي محدودي.

حتدي  بينتي روابتط بتين دو متييتر، روش مناستبي است. و روش رگرستيون تتاكه اين روش براي كشتف و پيش

هتا اشتاره كترد  بتا توجته بته توان بته جنستي. آزمودنيها، ميكند  از ديگر محدودي.هايي را جبران ميمحدودي.

 محدودي. ابزار و مالحظات فرهنگي، اين پژوهش فقط در بين زنان و در فرهنگ خاصي انجام شد 
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 منابع
مجله دانشگاه علوو  ، «ر خانواده با خود پنداره دانشتجويانرابطه ساختار قدرت و همبستگي د»، 1233بحريني، مسعود و همکارن، 

  71-01، ص 3، ش پزشکي بابل
 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناسي خانوادهاسال  و جامعه، 1233بستان، حسين و همکارن، 

با ستالم. جستمي و روانتي هاي فرزندپروري والدين رابطه سازگاري زناشويي و سب »، 1233احسان، هادي و الهه اسلمي، بهرامي
  31-02، ص 1نهم، ش و، سا  سيشناسي و علو  تربيتيروان، «فرزندان

مطالعوات راهبوردي ، «هتاي تهرانتيشناختي موثر در طال  عاطفي در بين خانوادهعوامل جامعه»، 1231پروين، ستار و همکارن، 
  142-113، ص 40، سا  چهاردهم، ش زنان

 ، تهران، مركز امور زنان و خانواده نهاد رياس. جمهوري نون جوانمرديکا، 1233پسنديده، عباس، 
 ، چ دوم، تهران، بعث. هاي سنجش خانواده و ازدواجمقياس، 1237ثنائي، باقر، 

 ، تهران، ارجمند پذيري به کودکانآموزش اخالق رفتار اجتماعي و قانون، 1233بزرگي، مسعود و ناهيد نوري، جان

  البي.، قم، مؤسسه آ الشيعهوسائل ، 1113حسن،  عاملي، محمدبنحر
رابطه بين سط  سالم. خانواده اصلي و رضاي. زناشويي زنان دبير آموزش و پترورش »، 1230حسينيان، سيمين و سيدمنور يزدي، 

  70-02، ص 1، سا  سوم، ش شناختيهاي تربيتي و روانپژوهش، «شهرستان كرم
 شناستي،رواننامته كارشناستي ارشتد، ، پايانه دارنده ازدواج در افراد متأهل داراي عوامل خطورعوامل نگ، 1231خالدي، شيدا، 

 بهشتي شهيد تهران، دانشگاه 

شناسي خانواده، تهران: مركز امتور زنتان و ختانواده رياست. در: مجموعه مقاالت آسي « دولت و خانواده»، 1233خدامي، نرگ ، 
 جمهوري 

 اهلل خواجه، تهران، ارجمند ، ترجمة نبيهاها و خانوادهرفتاري با زوج -شناختيدرمان، 1231داتيليو، فران  ام، 
دار بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با رضامندي زناشتويي زنتان كارمنتد و خانته»، 1232 والفقارپور، محبوبه و همکارن، 

  10-21، ص 11، ش هاي مشاورهها و پژوهشتازه، «شهر تهران
شناسي خانواده، تهران: مركز امور زنان و ختانواده رياست. در: مجموعه مقاالت آسي « خانواده دموکراتيک»، 1233رجبيان، زهره، 
 جمهوري 

، «شناستيشناستي و جامعهساختار قدرت در خانواده از ديدگاه اسالم در مقايسه با نظريتات روان»الف،  1233زارعي توپخانه، محمد، 
  111-37، ص 130يس. و دوم، ش ، سا  بمعرفت

هواي رابطه ساختار قدرت در خانواده فعلي و اصلي فرد با کارآمدي خانواده از منظور آموزه ،  1233زارعي توپخانه، محمد، 
  ، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسيواننامه كارشناسي ارشد ر، پاياناسالمي

شناستي ختانواده، در: مجموعته مقتاالت آسي « شناسي نگاه به زن و خوانواده در ايورانبآسي»، 1233نژاد، محمدرضا، زيبايي
 تهران، مركز امور زنان و خانواده رياس. جمهوري 

 ، ترجمة بهروز بيرش ، تهران، رشد سازيآد ، 1231ستير، ويرجينيا، 

نامته كارشناستي ارشتد، ، پايانت زناشووييبررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده بوا تعارضوا، 1233سعيديان، فاطمه، 
 تهران، دانشگاه تربي. معلم  شناسي،روان

نامته ، پايانگيري نوو  هويوت دينوي نوجوانوانهاي تربيتي والودين و شوکلرابطه بين سبک، 1232صياد شيرازي، متريم، 
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 ي ئكارشناسي ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه عالمه طباطبا
، «بررسي تأثير عوامل خانوادگي در پايين بودن آمار طال  در شتهرهاي يتزد، اردكتان و ميبتد»، 1231رن، زاده، مريم و همکافاتحي

  120-117، ص 31، ش شناسيمطالعات تربيتي و روان
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