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تاریخ پذیرش نهایی مقاله2313/3/32 :

چکیده

خانواده از مهمترين نهادهاي جامعه است و پدر به عنوان عنصر اصلی خانواده در سه سطح كالن،
ميانه و خرد در نظام اجتماعی همپاي خانواده كاركرد تاثيرگذار بر جامعه دارد .اين مقاله با هدف شناخت
عوامل برجسته و اصلی موثر بر نارضايتی پدر از نقش و جايگاه خود در خانواده تدوين شدهاست .تحقيق
توصيفی تبيينی است و با تعداد  055پدر ساكن در تهران ،داراي حداقل يک فرزند ازدواج نکرده،
پرسشگري شدهاست .روش نمونهگيري احتمالی طبقهبندي است .چارچوب نظري تحقيق در سه سطح
خرد ،ميانه ،كالن تدوين شده است .با استفاده از ديدگاه دوركيم ،وبر و ماركس ،تغيير در تقسيم كار،
ميزان وابستگی پدر به والدين ،تغيير نوع وظايف عملی پدر ،تفاوتهاي ميان نسلی پدر و فرزندان ،تفاوت
تحصيلی ،سنی و شغلی زن و مرد ،ميزان پدرساالري ،ميزان قدرت زن و در جامعه شناسی خرد ميزان
تابعيت زن ،نوع پنداشت پدر از نقش و جايگاه خود در خانواده بررسی شده است.
واژگان کلیدی :رضامندي پدر ،پنداشت پدر از نقش و جايگاه خود در خانواده ،تفاوتهاي ميان نسلی
پدر و فرزندان ،تغيير نوع وظايف عملی پدر ،تغيير تقسيم كار پدر ،تغييرات نقش پدر ،تغيير كاركرد پدر،
تفاوت تحصيلی و سنی و طبقه اجتماعی و شغلی زن با مرد ،ساخت اقتصادي خانواده.
مقدمه

خانواده از مهمترين نهادهاي جامعه است .خانواده در جامعه امروزي ،در سه سطح كالن ،ميانه و خرد
در نظام اجتماعی كاركرد مؤثر دارد .خانواده در سطح خرد نقشپذيري اعضاي خانواده و عملکرد نهادينه
كردن هنجارها و فرهنگ رفتاري ،يادگيري ارزشها و آرمانها ،جامعهپذيركردن كودكان را به عهده دارد.

* استخراج از پژوهش انجام شده در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 .1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،استادیار گروه علوماجتماعی؛ تهران -ایران.
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كاركرد سطح ميانه خانواده ،متوجه سازمانها و خرده نظامهاي درون جامعه است ،خانواده محلی براي
ايجاد احساس امنيت خاطر ،آرامش ،رفع خستگی ،تأمين رفاه عاطفی ،بازسازي انرژي و توان نيروي فعال
جامعه است.
كاركرد سطح كالن خانواده امروزه در پی تحوالت اخير درسطح جهانی بسيار مهم است .همان
طوري كه شاهد تغييرات متوالی در ساختار جوامع در حال توسعه هستيم .توسعه انسانی به عنوان،
اساسیترين و مهمترين شاخص تغيير و تحول پايدار و پويا در نظام اجتماعی مطرح شده است .از اين
ديدگاه خانواده محل يادگيري سازگاري دو جنس مخالف در كنار هم ،براساس روابط عاطفی و زناشويی
است .در بستر روابط خانوادگی ،مرد و زن طی دوره طوالنی زندگی مشترک باز اجتماعی میشوند تا
بتوانند حقوق خصوصی يکديگر را به رسميت بشناسند و وظايف و كاركردهاي خود را با ديگري انطباق
دهند و مجدداً ياد بگيرند چگونه رعايت يکديگر را بکنند تا صلح و سازگاري و حسننيت ميان دو نفر
جريان يابد .از اين ديدگاه خانواده در سطح كالن ،نيروي انسانی را براي صلح پايدار در روابط اجتماعی و
حتی ميان جوامع آماده میكند(بشيريه.)18 :8731 ،
زمانی كه ميان والدين رابطه مبتنی بر رعايت حقوق ساير اعضا و انجام تعهدات متقابل و نيز
همکاري عاطفی است ،خانواده در اين شرايط آرام و كم تنش میتواند سه سطح كاركرد خود را ايفا كند و
در مسير توسعه كلی جامعه حركت كند .علیرغم نياز شرايط اجتماعی كنونی به چنين خانواده اي به دليل
شرايط گذار اجتماعی و نابسامانی در ايران شاهد ،وجود بقاياي خانواده گسترده در كنار اجزاي جديد و
ضروري خانواده هستهاي هستيم .اين دو ساختار در جامعه تضاد ايجاد كرده است .وجود حاكميت پدر در
خانوادهاي گسترده و تأكيد ساختار ذهنی و قانونی جامعه برنقش پدر به عنوان رئيس خانواده ،گذار خانواده
را با دو مسئله اساسی روبرو كرده است .از يک سو نياز به قواعد جديد در روابط ميان زن و شوهر ،و از
سويی ديگر توسعه روابط انسانی مبتنی بر نياز متقابل عينی و رعايت حقوق و وظايف زن و شوهر ،مطرح
است.
پدر به عنوان اصلیترين عضو خانواده در ايران و كشورهاي در حال توسعه مهمترين نقش را در
خانواده دارد .متاثر از شرايط گذار اجتماعی ،و تحول خانواده از مدل گسترده به سوي مدل تقريباً هسته-
اي ،بحران اقتصادي ،گسترش تکنولوژي و امکانات زندگی ماشينی ،رشد رسانههاي ارتباط جمعی جهانی
و  ...نوع الگوي ساختارقدرت ،تصميمگيري و اجراي امور در خانواده تغيير كرده است .اين تغييرات سبب
ايجاد تعارضاتی ميان نقشهاي قديمی پدري كه جزء فرهنگ و ارزشهاي خانوادگی شده است از يک
سو و نقشهاي ضروري جديد پدري شده است(آرون .)75 :8735 ،محصول اين تعارضات نارضايتی پدر
از نقش و جايگاه خود در جامعه است .پس پدر به عنوان هادي خانواده ،حمايتگر اصلی خانواده ،تامين
كننده نيازهاي مالی خانواده الزم است محور بررسی و توجه قرار گيرد .مجموعه عوامل اجتماعی و
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شخصيتی و نيز تغيير پنداشت پدران از نقش و جايگاهشان الزم است مورد بررسی دقيق قرار گيرند
(قاسمی.)03 :8731 ،
براي دستيابی به هدف اول :شناخت ميزان تغييرات نقش پدر ازگذشته تاكنون (توصيفی) ابتدا
نقشهاي امروزي و سنتی كه پدران براي خود قائلند و پنداشت پدران از نقش و جايگاه خود در خانه ،و
سپس وظايف و نقشهاي عينی سنتی و امروزي كه پدران عمالً بر عهده گرفتهاند بررسی شد .به منظور
تحقق هدف دوم (تبيينی) شناخت عوامل برجسته و اصلی نارضايتی پدر:
 .8شناخت ساخت اقتصادي خانواده ازنظر ميزان انرژيكه پدربراي تامين معاش میگذارد .1 .شناخت
ساخت اجتماعی خانواده از نظر ميزان تفاوت جايگاه زن در مقابل مرد  .7شناخت ميزان نفوذ زن و قدرت
او درخانواده  .4شناخت ميزان وابستگی والدين بهپدر  .0شناخت تفاوتهاي ميان نسلی بين پدر وفرزندان
 .6شناخت ميزان پدرساالري درخانواده  .3شناخت ميزانتابعيت وسازگاري زن درخانه  .1شناخت سطح
دانش و اطالعات درخواستی پدر ،بررسی میگردند.
مبانی نظری

مطابق با نظردوركيم ،با افزايش تراكم جمعيت و تشديد ارتباطات ،تقسيمكار سنتی مبتنی برمعيارهاي
محول جاي خود را به تقسيم كار اجتماعی مبتنی بر معيارهاي محقق نظير تخصص و تجربه میدهد.
تحول خانواده از مدل گسترده با ازدست دادن كاركردهاي اساسی قبلی و پذيرشكاركردهاي جديد مبتنی
بر اشتراک در شيوه احساس و عمل ،سبب تقويت اخالق مدنی و انسجام خانوادگی مبتنی بر نياز متقابل
میگردد(اعزازي .)863 :8715 ،با توجه به نظر دوركيم میتوان گفت در ايران در حال گذار امروزي به
موازات فروپاشی نظام سنتی جامعه ،نظام نوين شکل نگرفته است .در حالی كه تکنولوژي جديد وارد شده
است وتقسيم كار اقتصادي رخ داده است .اما در خانواده ميان اعضاي خانواده قواعد عمل و رفتار متناسب
با شکل جديد و كاركردهاي جديد و تقسيم كار اقتصادي جديد ،ايجاد نشده است( Ogbur and tibitz,
 )1934: 670و خانواده ايرانی ،دچار نابسامانی (آنومی و آنوميا) است .اين برزخ سنت و مدرنيته از ديدگاه
كاركردگرايی ساختاري مرتن ،زمينه را براي انواع شيوههاي تطابق ناهمنوايانه درون خانواده و برون آن از
جمله هنجارشکنی ،طغيان ،انزواطلبی فراهم كرده است(مرتن 816 :8361 ،و )18؛(واالس.)8315 ،
در ايران تقسيم كار سنتی مبتنی بر شرايط اجتماعی دوران سنتی را داريم و مرد داراي نقشهاي
طايفهاي ،فاميلی ،پدري و همسري میباشد .در حالی كه در خانواده هستهاي الويت پدر و همه تالش پدر
براي زن و فرزند است و خانواده والدينی اهميت كمتريدارند(كوئن .)815 :8735 ،اثر ميزان وابستگی پدر
به والدين بر رضايت پدر از زندگی خانوادگی بر اساس اين تئوري تعيين شده است.
با تحول جامعه و رشد جمعيت تنوع مشاغل و پيچيدگی آن زندگی اجتماعی تغيير كرد و شهرها به
تدريج گسترش يافتند ،جامعه از مدل روستايی خارج و خانواده نيز دگرگون شد(گيذنز.)415 :8734 ،
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فعاليتهاي اقتصادي مردم و نحوه توزيع اين فعاليتها در بخشهاي سهگانه اقتصادي ،ميزان مواد،
تجهيزات درمانی ،آموزشی و رفاهی ،شرايط زندگی و سطح درآمد ،چگونگی مشاركت زنان در امور خارج
از منزل(زنجانیزاده ،)814 :8731 ،نقشهاي جديد را براي پدر آورد(اعزازي .)818 :8715 ،پدر همان
پنداشت قبلی از نقشها و وظايف خود دارد ،در حالیكه در جامعه امروزي زندگی میكند .پدرانی كه
نقشهاي جديد را پذيرفتهاند در واقع آن نقشها را درونی كرده و اجرا میكنند احتماالً ميزان رضايت
بيشتري از زندگی خانوادگی داشته و تعارض كمتري در ايفاي نقشهاي خود دارند .اثر نوع وظايفی
عملیكه پدران انجام میدهند و نوع پنداشت پدران از نقشها و وظايف خود بر رضايت پدر از زندگی
خانوادگی منطبق بر اين تئوري بدست آمد.
در جامعهشناسی خرد ،ديدگاههاي نمادگرا در تحليل كنش اجتماعی افراد بيشتر روي عوامل ذهنی،
نمادين ازجمله پيامدها ،ارزشها ،گرايشها و ويژگیهايشخصيتی آنان تأكيد میكنند .فردكنشگر موجود
آگاه ،مختار ،فعال و سازنده كنشهاي اجتماعی خود است(ريتزر .)858-888 :8713 ،وبر براي كنشها
معانی ذهنی قائل است و بنابراين براي تحليل رخدادها و پديدهها ،يافتن معانی ذهنی كنشگر مهمترين
راه شناخت است .پدر بر همه اعضاي خانواده تسلط داشته و اين تسلط از ديد همه اعضاي خانواده قابل
قبول است .به طوريكه زنان نيز جامعهپذير شده و از خود انتظار حرف شنويی از مرد تابع بودن در برابر
خواستههاي او و درون خانه ماندن و انجام امور تکراري و ساده خانه به شکل يوميه و تکراري را
دارند(سگالن .)103-163 :8735 ،اثر تابعيت زن از مرد و پدرساالري بر رضايت پدر از زندگی خانوادگی با
اين ديدگاه رابطه دارد.
از ديدگاه ماركس ،ميزان رشد نيروهاي مولد و نيز نوع نيروهاي مولد در هر جامعه ،رابطه انسان با
طبيعت و به تبع آن رابطه انسان با انسان را تعيين میكند(ماركس .)75 :8337 ،پس رهايی انسان در گرو
ميزان تضاد ميان نيروهاي توليدي ورابطه موجود درشيوه توليد آنهاست .هرچه اين تضاد بيشتر و آگاهی
و اطالع نيروهاي توليد از شرايط خود بيشتر شود ،زمينه تبديل آگاهی درخود به آگاهی براي خود فراهم
شده و اختالف ميان طبقه تحت ستم با طبقه مسلط بيشتر میشود(جکسون و اسکات .)7 :1551 ،پدران
همچنان خواهان تسلط بر نيروي توليد (زن خانهدار و زن شاغل مسئول تولد فرزند ،بزرگ كردن ،تغذيه،
پرورش كودک ،آشپزي ،نظافت و پخت و پز  )...بوده و ناراضی از تغيير موقعيت زن هستند(ساروخانی،
 ،)815 :8730اثر تفاوت تحصيلی ،سنی ،طبقه اجتماعی و شغلی زن با مرد بر ميزان رضايت پدر از زندگی
طرح گرديد.
عملکرد پدران در خانواده به عنوان يک پديده اجتماعی در ديدگاههاي تلفيقگراي امروزي جامعتر از
ديدگاههاي تقليلگراي جامعهشناسی خرد و كالن تحليل شده است .گيدنز در قالب ديدگاهی تلفيقی،
كنش انسان را در ارتباط با دو دسته عوامل خرد وكالن مرتبط برهم يکی ساختارهاي اجتماعی و ديگري
عامل انجام كار تحليلمیكند .او هركنش را برآيند عوامل ساختاري و شخصيتی میداند و با طرح مفهوم
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ساختارمندي وابستگی متقابل ميان ساختار وكنش را مورد تأكيد قرارمیدهد .از ديدگاه گيدنز بين ويژگی-
هاي ساختاري خانواده و نيز رضايت پدران پيوستگی متقابل داريم(ريتزر.)655-657 :8734 ،
روشپژوهش

در اين تحقيق از روش كمی و كيفی به طور متوالی استفاده شد .در مرحلهاول :با مصاحبه اكتشافی از
خود پدران و متخصصين جامعه علمی تغييرات نقش و كاركرد پدران تدوين گرديد .در مرحله دوم :با
اطالعات حاصله و مطالعات نظري مفاهيم اصلی تعريف گرديده و با كمک روش پيمايش و با استفاده از
پرسشنامه از جامعه آماري اطالعات گردآوري گرديد .قلمرو زمانی و مکانی تهران بزرگ به سه بخش
شمال و مركز و جنوب تقسيم و به صورت تصادفی از هر بخش  7منطقه انتخاب و در هر منطقه نه الی
يازده محله بطور تصادفی در نظر گرفته شد .نمونهگيري در داخل اين  05محدوده نيز به صورت احتمالی
انجام شد .با پدران داراي حداقل يک فرزند (فرزند ازدواج نکرده) كه با همسر خود زندگی میكنند
پرسشگري صورت گرفت .حجم جامعه  055نفر پدر در نظرگرفته شد.
جداول توصیفی

ابتدا جدول متغير وابسته و سپس متغيرهاي مستقل سطح كالن و در انتها متغيرهاي مستقل سطح
خرد را مشاهده میكنيد.
جدول شماره ( :)1فراوانی میزان رضایت پدران در خانوادههای مورد بررسی
سواالت یا مولفههای هر متغییر
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191

89

بسیار زیاد

نما

زیاد

191

81

نما

متوسط

191

اصلی

از موقعیت خود در خانواده
رضایت از قدرشناسی کل خانواده،
رضایت از عملکرد فرزندان،
رضایت از عملکرد همسر
رضایت از رابطه میان همسر و فرزندان
رضایت از کارهایی که به عهده اوست

38

ميزان رضايت پدران توسط شش گروه سوال سنجيده شد .براي هرسوال پنج حالت "بسیياركم ،كیم،
متوسط ،زياد ،بسيار زياد" را درنظر گرفتيم .بيشترين فراوانی متعلق به گزينه زياد است .به طوريكه ازكل
پدران پاسخگو در تعداد  811خانواده ،بيش از يک سوم پدران از موقعيت خود در خانه زياد راضی هستند.
در تعداد  158خانواده ،بيش از يک سوم خانوادهها پدر از كل فضاي خانواده و قدردانی از زحمیاتش زيیاد
راضی است .در تعداد  151خانواده ،بيش از يک سوم خانوادهها پدر از عملکرد فرزندان خیود زيیاد راضیی
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است .در بيش از يک سوم خانوادهها پدر از همسر خود و از زحمیات او زيیاد راضییاسیت .در  71درصید
خانوادهها ،رضايت پدر از رابطه ميان همسر و فرزندان زياد است .در بيش از نيمیی از خیانوادههیا ،پیدر از
كارهايیكه به عهده اوست متوسط راضی است.
متغییرهای مستقل سطح میانه

شامل :ساختار اقتصادي خانواده ،ساختار اجتماعی خانواده ،وابستگی ساختی خانواده به والیدين پیدر،
مقدار قدرت ساختی زن ،تفاوت ميان نسلی خانواده ،توان كاربرد تکنولوژي روز هستند.
جدول شماره ( :)2فراوانی مشخصات ساختار اقتصادی خانوادههای مورد بررسی برحسب شرایط اشتغال پدران
شاخص

درصد

مولفههای هر متغییر

انواع گزینهها

گزینه

فراوانی

تعداد شغلهای پدر

(یک شغله  0 ...شغله

نما

یک شغله

810

17

نوع شغل پدر

(کارگرفصلی ،خدماتیجزء ...علمیتخصصی)

نما

رده 3کارمند ،فروشنده و 108 ...

30

میانگین ساعت کار پدر

( 3تا  11ساعت )

نما

 9 - 1ساعت کار

131

80

اشتغال زن

( خانهدار ،شاغل )

نما

خانه دار

811

71

ساختار اقتصادي با چهار گروه سوال بررسی شد .بيشترين فراوانی متعلق به گزينه يک شغله بودن
مرد است و  715خانواده (سه چهارم) مرد داراي يک شغلاست و فشاردو شغله بودن را ندارد .درنوع شغل
بيشترين فراوانی متعلق به تقريبا نيمی از پدران است كه داراي مشاغل رده پنجم در دستهبندي ما هستند
كارگر فصلی ،خدماتیجزء و  . ...در بررسی ميانگين ساعت كار پدر بيشترين فراوانی متعلق به گزينه 1
ساعت كار در روز است .دريک سوم از پدران يا خانوادهها مرد مانند همه جوامع سركار میرود .در اشتغال
زن بيشترين فراوانی متعلق به زن خانهدار است ،تقريبا دو سوم از پدران يا خانوادهها زن خانهدار است.
جدول شماره ( :)3فراوانی مشخصات ساختار اجتماعی ،خانوادههای مورد بررسی برحسب تفاوتهای میان پدر با مادر
سواالت یا مولفههای هر متغیر

فراوانی

درصد

انواع گزینهها

شاخص

گزینه

01
13

تفاوت تحصیلی مادرو پدر

زن بسیار کمتر از مرد،

نما

زن و مرد برابر

100

تفاوت طبقه اجتماعی مادرو پدر

زن کمتر از مرد،

نما

زن و مرد برابر

813

تفاوت درآمد مادر و پدر

زن و مرد برابر،

نما

زن بسیار کمتراز مرد

180

07

تفاوت رتبه شغلی مادر و پدر

زن بیشتر از مرد،

نما

زن بسیار کمتراز مرد

177

81

تفاوت سن مادر و پدر

زن بسیار بیشتر از مرد،

نما

زن کمتر از مرد

831

11

ساختار اجتماعی توسط پنج گروه سوال ،در پنج حالت "زن بسياركمتر از مرد ،زن كمتر از مرد ،زن و مرد
برابر ،زن بيشتر از مرد ،زن بسيار بيشتر از مرد"سنجيده شد .در بررسی تفاوت تحصيلی زن و مرد

8
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بيشترين فراوانی (تقريباً در نيمی از خانوادهها) درگزينه تحصيل زن و مرد برابر ،است .تقريبا سه چهارم از
خانوادهها زن و مرد سطح طبقاتی همسان هم دارند .در بررسی تفاوت درآمد زن و مرد تقريباً نيمی از
پدران ،زن درآمد بسيار كمتر از مرد دارد .در تفاوت رتبه شغلی زن و مرد تقريبا دو سوم از خانوادهها زن
شغل بسيار كم اهميتتر از مرد دارد .تفاوت سن زن و مرد درتقريباً دو سوم از پدران يا خانوادهها سن زن
از مرد كمتراست.
جدول شماره ( :)4فراوانی مشخصات وابستگی والدین پدر به خانوادههای مورد بررسی برحسب میزان نیازهای آنان
سواالت یا مولفههای هر متغیر

وابستگی محل زندگی والدین

شاخص اصلی

انواع گزینهها

(مستقل ،وابسته به یک فرزند ،با یکیاز فرزندان،

محل زندگیمستقل

نما

فراوانی

درصد

111

83

نزدیک به من وابسته به پدر پاسخگو)
وابستگی درآمد والدین

(مستقل ،تاحدی وابسته فرزندان ،کامالً وابسته به بچهها،

درآمد مستقل

نما

113

07

تاحدی توسط من ،کامالً وابسته من)
وابستگی مراقبتی والدین

180

17

(سالم ،تقریباً سالم ،کمی بیمار ،بیمار مزمن ،زمین گیر)

نما

والدین سالمت

73
80

نیاز شدیدکل خانواده به مرد

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیار زیاد)

نما

بینیاز

813

درگیریذهنی با نیازهای والدین

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیار زیاد)

نما

بسیار کم

171

وابستگی والدين پدر توسط پنج گروه سوال و درپنج حالت "از انواع مدلهاي وابستگی" درنظر گرفته
شد .در بررسی وابستگی محل زندگی والدين به پدر در تقريباً يک سوم از خانوادهها محل زندگی والدين
مستقل است .وابستگی درآمد والدين به مرد تقريباً نيمی از والدين درآمد مستقل دارند .وابستگی مراقبتی
والدين به مرد تقريبا يک چهارم از خانوادهها مادربزرگ و پدربزرگ پدري سالم دارند .براي نياز شديد كل
خانواده به مرد بيشترين فراوانی متعلق به گزينه والدين بسيار كم نيازمند كمک مرد ،میباشند .درگيري-
هاي ذهنی با نيازهاي والدين بيشترين فراوانی متعلق به گزينه بسيار كم درگيري ذهنی پدر با نيازهاي
والدين ،است .در تقريباً دو سوم از خانوادهها زن خانهدار است.
جدول شماره ( :)5فراوانی میزان قدرت و نفوذ زن در خانوادههای پاسخگویان– پدران مورد بررسی
سواالت یا مولفههای هر متغیر

شاخص اصلی

گزینه

نما

زیاد

211

نما

متوسط

232

77

انتخاب نام بچهها

نما

متوسط

372

77

تنظیم رفت و آمد بچهها

نما

متوسط

232

72

اطالع ازمراودات مالیمرد باوالدین مرد

نما

کم

211

33

توضیح اتفاقاتاساسی بیرون خانه بازن

نما

متوسط

211

مشاوره کردن با زن
انتخاب مکان مسکن توسط زن

انواع گزینهها

(ازبسیارکم ،تا ...بسیارزیاد)

فراوانی

درصد

33

71
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قدرت و نفوذ زن ششگروه سوال با پنج گزينه "بسيار كم ،كم ،متوسط ،زياد ،بسيار زياد" دارد .در
 835خانواده ( 71درصد) از خانوادهها مشاورهكردن با زن توسط پدر زياد انجام میشود .در انتخاب مکان
مسکن توسط زن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه نفوذ متوسط است .در انتخاب نام بچهها بيشترين
فراوانی متعلق به گزينه نفوذ متوسط است .براي تنظيم رفت و آمد بچهها ،بيشترين فراوانی متعلق به
گزينه نفوذ متوسط است .اطالع زن از مراودات مالی مرد با والدين مرد بيشترين فراوانی متعلق به گزينه
نفوذ كم زن است ،پدر كم خانواده و زن خود را درجريان مراودات مالی خود با والدين میگذارد .درتوضيح
اتفاقات اساسی بيرون خانه با زن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه نفوذ كم است .البته از آنجايیكه از
پدران اين اطالعات گرفته شده است ممکن است پاسخها ناشی از برداشت شخصی آنان باشد كه سبب
خطا در پاسخها میشود.
جدول شماره ( :)6فراوانی میزان تفاوت میان نسلی بین پدر و فرزندان در خانوادههای پدران مورد بررسی
فراوانی

درصد

سواالت یا مولفههای هر متغیر

شاخص اصلی

انواع گزینهها

گزینه

کنکور دادن

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

متوسط

272

23

درک زرنگیهایدیگران وانتخاب مسیر

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

233

22

حفظ حدود خانوادگی و اسرارداری

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

متوسط

13

21

کسب درآمد از طرق مختلف

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

متوسط

272

23

ميزان تفاوت ميان نسلی بين پدر و فرزندان در خانوادهها چهار گروه سوال ،هر سوال پنج حالت
"بسيار كم ،كم ،متوسط ،زياد ،بسيار زياد" دارد .از كل پدران پاسخگو در  841خانواده 11( ،درصد) تقريباً
يک سوم از خانوادهها پدر فقط مهارت كنکور دادن را ياد گرفته است و در دوران جوانی تجربه اصلی او
فقط درس خواندن بوده است .ميزان تجربههاي پدر از آشنايی با زرنگ بازيهاي ديگران و نحوه انتخاب
مسيرزندگی توسط پدر دردوران جوانی بيشترين فراوانی متعلق به گزينه بسياركم است ،اين نشان میدهد
كه پدران غرق دردنيايی ديگر غير ازتجربه اندوزي از زندگی مستقيماند .ميزان يادگيري روشهاي كسب
درآمد ازطرق مختلف مثل نجاري ،بنايی ،آشپزي ،رانندگی و  ...بيشترين فراوانی متعلق به گزينه يادگيري
متوسط است .پدر به طور متوسط مهارتهاي ديگر ضروري را ياد گرفته است.
جدول شماره ( :)7فراوانی میزان درخواست پدر جهت کسب دانش و سطح آشنایی او با تکنولوژیهای جدید
مولفههای هر متغیر

انواع گزینهها

نوع اطالعاتیکه پدر

هیچاطالعاتی ،اطالعاتشغلی ،مذهبی،

جستجومیکند

اطالع ازروابطاعضایخانواده ،شناخت

فراوانی

درصد

شاخص

گزینه

80
19

نما

هیچ اطالعاتی

130

اطالع ازروابط اعضایخانواده

97

بچهها ،روانشناسی ،علمی ،دانشی

اطالعات شغلی

11

17

توان استفاده از بلوتوسموبایل

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

101

80

توان استفاده از اینترنتکامپیوتر

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

110

80
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22

ميزان درخواست پدر جهت كسب دانش و سطح آشنايی او با تکنولوژيهاي جديد توسط سه گروه
سوال سنجيده شده است .در سوال اول از حالتهاي "هيچ اطالعاتی ،اطالعات شغلی ،اطالعات مذهبی،
اطالع از روابط اعضاي خانواده ،شناخت بچهها ،روانشناسیعلمی ،دانشی علمی "بيشترين فراوانی متعلق
به گزينه هيچ اطالعاتی است ،و در يک سوم از خانوادهها پدر هيچ اطالعاتی را الزم نمیبيندكه به دست
آورد و همينكه هست را كافی براي زندگی میداند .درهمين سوال  36نفر ازپدران مايل بودندكه از اسرار
فرزند و زن خود وديگران بيشتر سر در آورند تا بتوانند بفهمند چه رخ میدهد و ديگران چگونه و چه طور
عمل میكنند .توان استفاده پدر از بلوتوس موبايل نيز بررسی شد .بيشترين فراوانی متعلق به گزينه
توانايی بسيار كم است ،وتقريباً يک چهارم ازپدران توان استفاده از اين ابزار جديد را دارند .درتوان استفاده
ازاينترنت كامپيوتر بيشترين فراوانی متعلق به گزينه توان بسياركم است و در  74درصد تقريباً يک چهارم
از پدران يا خانوادهها ،پدر به ميزان بسياركم و يا هيچ اطالعی ازنحوه استفاده از اينترنت و كامپيوتر ندارد.
متغییرهای مستقل سطح خرد

اين متغيرها شامل :نوع پنداشت پدر ازنقش و جايگاه خود درخانواده ،نوع وظايف  ،...ميزان پدرساالري،
شناخت ميزان تابعيت و سازگاري زن در خانه هستند.
نوع پنداشت پدران از نقش و جايگاه خود در خانواده در چهار حوزه فرزندان ،همسر ،مديريت خانه،
تعهد به والدين مورد بررسی قرار گرفت .هر مولفه داراي چند سوال و هر سوال پنج حالت پاسخ "بسيار
كم ،كم ،متوسط ،زياد ،بسيار زياد" دارد .در مورد فرزندان پنج سوال مطرح شده است .كارآمدي پدر در
حل مشکالت درسی بچهها درخانوادها نشان میدهد :درتعداد  185خانواده يا تقريباً نيمی ازآنها پنداشت
پدر كمک به مشکالت درسی بچهها به طور متوسط است .در  145نفر ،تقريباً نيمی از پدران پدر به طور
متوسط میپندارد وظيفهي آرامش دهندگی و دوستی با بچهها دارد .در بررسی پنداشت پدر از لزوم همراه
و همبازي شدن با بچهها بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط است .درپنداشت پدر ازتوجه او به بلوغ
بچهها و حل مسائل آنها بيشترين فراوانی ( 46درصد) تقريباً نيمی از خانوادهها متعلق به گزينه متوسط
است .در زمينه آوردن شادمانی و تفريح براي خانواده و برنامهريزي فضاهاي تفريحی و شادكردن بچهها
در خانه بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط است.
پنداشت پدر از نقش و جايگاه خود در مورد همسر نيز در شش سوال طرح شد .از كل پدران پاسخگو،
 40درصد تقريباً نيمی از خانوادهها ،پدر میپندارد همسر او به اندازه نفر دوم در خانه مهم است (نفر اول
خود پدر است) .در مشورت با مادر براي تربيت بچهها نيز بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط است.
بررسی پنداشت پدر از هديه دادن به زن خود در خانه ( 46درصد) خانوادهها به طور متوسط است .پنداشت
پدر در توجه به غمها و غصههاي شخصی زن و همدردي با زن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط
است .پنجمين پنداشت پدر در زمينه كمک به زن در كارهاي خانه است و بيشترين فراوانی گزينه متوسط
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900

است .در صميمی بودن با زن و لزوم ايجاد فضاي صميمی و دوستانه و خودمانی درخانه بيشترين فراوانی
متعلق به گزينه متوسط است.
جدول شماره ( :)8فراوانی نوع پنداشت پدران از نقش و جایگاه خود در خانوادههای مورد بررسی برحسب چهاربعد
پنداشت پدران از نقش و جایگاه خود:
مولفهها و سواالت اساسی
در مورد فرزندان

انواع حالتهای انتخابی

درصد

شاخص

نوع گزینه

فراوانی

نما

متوسط

221

72

نما

متوسط

271

73

نما

متوسط

272

32

نما

متوسط

232

72

نما

متوسط

271

73

بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد

کارامدی درحل مشکالت درسی بچهها
آرامش دهنده و دوست با بچهها
همبازی شدن با بچهها در خانه
توجه به بلوغ بچهها و حل مسایل این دوره
پدری اهل تفریح و شاد کردن بچهها در
بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد

در مورد زن

الویت دادن به زن در خانه
مشورت با مادر برای تربیت بچهها
هدیه دادن به زن
شریک غم و همدردی با زن
کمک به زن در کارهای خانه
صمیمی با زن
در مدیریت خانه

آشنا با وسایل و تکنولوژی در خانه
در وابستگی به والدین

نما

متوسط

232

72

نما

متوسط

231

72

نما

متوسط

221

77

نما

متوسط

272

37

نما

متوسط

221

47

بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد

مهربانی با خانواده
حفظ و تامین امنیت اعضای خانواده

نما

متوسط

222

74

بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد

نما

متوسط

801

70

نما

متوسط

117

08

نما

متوسط

813

10

مسئول در برابر خانواده والدینی خود
نما

متوسط

111

31

از خود گذشته برای فامیل

نما

متوسط

101

01

مردمدار و توجه به دیگران

نما

متوسط

117

00

نما

متوسط

807

71

پیگیری مشکالت خانواده پدری خود

در بررسی پنداشت پدر از نقش و جايگاه خود در مديريت خانه سه سوال طرح شد .در مهربانی با
خانواده و فاميل بيشترين فراوانی گزينه متوسط است .آشنايی با وسايل و تکنولوژيهاي مورد استفاده در
خانه و توان تعمير و كار كردن با آنها در زمان خرابی بيشترين فراوانی متوسط است .بررسی پنداشت پدر
از لزوم حفظ و تامين امنيت اعضاي خانواده توسط پدر بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط است.
در بررسی پنداشت پدر از نقش و جايگاه خود در تعهد به والدين خود چهار سوال طرح شد .از حداقل
احساس تعهد به شکل احساس مسئوليت ساده تا حداكثر احساس تعهد به شکل مداخله و پيگيري نه تنها
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مشکالت والدين بلکه همه فاميل و حتی هم شهريها را در نظر گرفتيم .مسئول در برابر خانواده والدينی
(پدر و مادر و خواهرها و برادرها) بيشترين فراوانی متعلق به  03درصد خانوادهها است كه به طور متوسط
پدر احساس تعهد میكند .درپيگيري به شکل دخالت درحل مشکالت خانواده پدري خود بدون اعالم نياز
آنها بيشترين فراوانی متعلق به گزينه احساس تعهد متوسط است .درپنداشت پدر از لزوم ازخود گذشتگی
براي فاميل بيشترين فراوانی احساس تعهد متوسط است و اين همان روحيه قوممداري و تعلق به خانواده
گسترده است .درپنداشت پدر از مردمدار بودن و توجه به جامعه و حفظ آبرو ازطريق توجه به در و همسايه
بيشترين فراوانی متعلق به گزينه احساس تعهد متوسط است.
جدول شماره ( :)9فراوانی نوع وظایف عملی پدران در خانوادههای مورد بررسی برحسب سنتی یا امروزی بودن آن
نوع وظایف عملی پدر:
مولفهها و سواالت اساسی

نوع نقش

انواع حالتهای انتخابی

شاخص

نوع گزینه

فراوانی

درصد

در مورد فرزندان

همبازی و رفیقشدن با بچههادرخانه

امروزی

تفریح وشاد کردن بچهها

امروزی

بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد،
بسیار زیاد

نما

متوسط

223

37

نما

متوسط

232

22

توجه به بلوغ بچهها و تعادل روانی او

امروزی

نما

متوسط

211

33

توجه به نیازها و روحیات بچهها

امروزی

نما

بسیار کم

212

71

در مورد زن

مهربانی و صمیمیت با همسر
هماهنگی با مادر برای تربیت بچهها
توجه به عواطف همسرخود
همکاری درکارهای روزانه منزل
شریک غم و غصههای زن شدن
هدیه دادن به زن
حفظ حرمت و احترام به زن

بسیارکم ،کم ،متوسط،
نما

زیاد

190

81

امروزی
امروزی

نما

زیاد

117

83

امروزی

نما

زیاد

113

83

امردزی

نما

متوسط

177

81

امروزی

نما

زیاد

171

81

امروزی

نما

متوسط

117

83

نما

زیاد

118

81

امروزی

در مدیریت خانه

ایجاد ارامش و جو دوستانه در خانه
تامین امنیت اعضای خانواده
ارتباطکالمی مناسب و بیاناحساس
در وابستگی به والدین

مداخله درحل مشکالتخواهرو برادر
میزان کمک مالی به برادر و خواهر
درگیریذهنی با مسائلخواهرو برادرها
احساسضروریبودنکمک او به خانوادهپدری

زیاد ،بسیار زیاد

بسیارکم ،کم ،متوسط،
نما

متوسط

111

83

سنتی

نما

بسیارزیاد

111

81

امروزی
سنتی

نما

متوسط

110

87

سنتی
سنتی
سنتی
سنتی
سنتی

زیاد ،بسیار زیاد

بسیارکم ،کم ،متوسط،
زیاد ،بسیار زیاد

نما

کم

179

80

نما

متوسط

113

81

نما

بسیار کم

171

80

نما

بسیارکم

809

71
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همان طور كه مالحظه میكنيد فراوانی نوع وظايف پدران در خانوادهاي مورد بررسی برحسب سنتی
يا امروزي بودن آن درچهار بعد پرسش شد .هر سوال پنج پاسخ "بسياركم ،كم ،متوسط ،زياد ،بسيار زياد"
دارد .نوع وظايف پدران در مورد فرزندان با چهار سوال طرح شد .ميزان همراه و رفيق و همبازي شدن با
بچهها ،بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام متوسط اين وظيفه است .ايجاد شادمانی و تفريح براي
خانواده و برنامهريزي فضاهاي تفريحی و شادكردن بچهها درخانه بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام
متوسط اين وظيفه است .در توجه به بلوغ بچهها و حل مسايل آنها بيشترين فراوانی متعلق به گزينه
انجام متوسط اين وظيفه است .توجه به نيازها و روحيات بچهها بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام
متوسط اين وظيفه است.
وظايف عملی پدران در مورد همسر نيز با هفت سوال پرسيده شد .در مهربانی و صميميت با همسر
بيشترين فراوانی متعلق بهگزينه انجام زياد اين وظيفهاست .هماهنگی با مادر براي تربيت بچهها بيشترين
فراوانی متعلق به گزينه انجام زياد اين وظيفه است .درتوجه به عواطف همسر خود بيشترينفراوانی متعلق
به گزينه انجام زياد اين وظيفه است .همکاري در كارهاي روزانه منزل بيشترين فراوانی متعلق به گزينه
انجام متوسط اين وظيفه است .درشريک غم وغصههاي زن شدن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام
زياد اين وظيفه است .در هديه دادن به زن و قدردانی مادي از زن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام
متوسط اين وظيفه است .در حفظ حرمت و احترام به زن بيشترين فراوانی متعلق به گزينه انجام زياد اين
وظيفه است.
وظايف عملی پدر در مديريت خانه با سه سوال طرح شد .ايجاد آرامش و جو دوستانه درخانه بيشترين
فراوانی در  70درصد از خانوادهها (تقريباً دو سوم) پدر به طور متوسط مهربانیمیكند .در حفظ و تامين
امنيت اعضاي خانواده بيشترين فراوانی متعلق به گزينه بسيار زياد است .ارتباط كالمی مناسب و بيان
احساس خود به خانواده بيشترين فراوانی متعلق به گزينه متوسط است.
وظايف عملی پدر در تعهد به والدين خود با چهار سوال در چهار سطح از حداقل (احساس مسئوليت
ساده) تاحداكثر احساس تعهد (پيگيري مشکالت والدين) درنظر گرفته شد .بيشترين فراوانی در  77درصد
(يک سوم) خانوادهها پدر به طور كم عمالً مداخله میكند .ميزان كمک مالی به برادرها و خواهرهاي خود
بيشترين فراوانی متعلق به  73درصد (تقريبا يک سوم) با گزينه متوسط است .درگيري ذهنی پدر براي
حل مسائل خواهرها و برادرها بيشترين فراوانی ( 74درصدكه تقريباً يک سوم) گزينه بسيار كم است .اين
همان روحيه تعلق به خانواده گسترده است .احساس ضروري بودن كمک او به خانواده پدري بيشترين
فراوانی ( 68درصد يعنی تقريباً دو سوم از پدران) گزينه بسيار كم است.
پدرساالري درچهار بعدسنجيده شده است .8 :اعمال قدرت پدر  .1دخالت درتصميمگيري  .7پايبندي
و احساس تعلق به خانواده گسترده  .4شخصيت روانی پدر .هر بعد داراي چند سوال است ،هر پاسخ پنج
حالت "بسيار كم ،كم ،متوسط ،زياد ،بسيار زياد" دارد.
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اعمال قدرت پدر با شش سوال :فشار براي حرمتگذاري بچهها به پدر بيشترين فراوانی گزينه زياد
است 71 .درصد پدران روي فرزندان اين فشار را میآورند .در رعايت تشريفات با پدر بيشترين فراوانی
( 71درصد) گزينه متوسط است .كنترل و تنظيم روابط با غريبهها و افراد جديد بيشترين فراوانی (33
درصد) گزينه متوسط است .تنظيم رفت و آمد و مهمانیها با دوستان بيشترين فراوانی ( 73درصد) گزينه
زياد است .الويت به استراحت پدر در خانه بيشترين فراوانی ( 70درصد) گزينه متوسط است.
جدول شماره ( :)11فراوانی میزان پدرساالری در خانوادههای مورد بررسی برحسب چهار مولفه آن
مولفهها و سواالت اساسی

اعمال قدرت پدر

فشار برای حرمتگذاری به پدر

انواع حالتهای انتخابی

بسیارکم ،کم ،متوسط،
زیاد ،بسیار زیاد

میزان جبروت و قدرت در خانه
رعایت تشریفات با پدر
کنترل و تنظیم روابط با غریبهها و
تنظیم رفت و آمد و مهمانیها با دوستان
الویت به پدر برای استراحت و رفع خستگی او
دخالت در تصمیمگیریها

انتخاب نام فرزند

شاخص

نوع گزینه

فراوانی

درصد

نما

زیاد

213

72

نما

متوسط

221

73

نما

متوسط

332

77

نما

متوسط

232

72

نما

زیاد

214

31

نما

متوسط

272

34

نما

متوسط

312

73

نما

متوسط

232

72

نما

متوسط

223

37

نما

متوسط

232

72

بسیارکم ،کم ،متوسط،
زیاد ،بسیار زیاد

حق جابجا کردن مسکن و خرید خانه
انتخاب دوستان بچهها
انتخاب روابط خانوادگی و کنترل ارتباطات فامیلی
متعهد به خانواده گسترده

میزان پذیرش رفتارهای پدر خود
نوع الگوی رفتاری پدرانه در خانه
تعهد برای کمک به خواهر و برادر

بسیارکم ،کم ،متوسط،

نما

زیاد

170

81

زیاد ،بسیار زیاد

نما

فقط پدرخود

110

81

نما

متوسط

113

81

نما

کم

179

80

نما

زیاد

111

81

آمادگی مداخله در رفع نیازهای برادر و خواهرها
مخفی کردن میزان انرژی و وقت مصرفی برای خانواده پدری
شخصیت روانی پدر

کنترلگر و تنظیم کننده همه
جدی و خشک و خشن بودن
دستور دهنده و مداخلهگر
پر قدرت و اعمال نفوذ بر همه
بیتوجه به تصمیمات دیگران و خودرای

بسیارکم ،کم ،متوسط،

نما

متوسط

131

31

زیاد ،بسیار زیاد

نما

متوسط

111

01

نما

متوسط

183

31

نما

بسیار زیاد

111

37

نما

متوسط

191

89

دخالت درتصميمگيري چهار سوال دارد .انتخاب نام فرزند ( 37درصد ،دوسوم پدران) بيشترين فراوانی
گزينه متوسط است .حق جابجا كردن مسکن و خريد خانه بيشترين فراوانی ( 76درصد) گزينه متوسط
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است .انتخاب دوستان بچهها و روابط با افراد جديد بيشترين فراوانی ( 74درصد) گزينه متوسط است.
كنترل ارتباطات فاميلی و تنظيم رفت و آمد و مهمانیها ( 46درصد) پدر به طور بسيار زياد همه كاره
تنظيم رفت وآمد و مهمانیها با دوستان است.
پايبندي و احساس تعلق به خانواده گسترده پنج سوال دارد .ميزان پذيرش رفتارهاي پدر به عنوان
الگو بيشترين فراوانی ( 71درصد) گزينه زياد است .مقدار كمک به خواهر و برادر خود بيشترين فراوانی
گزينه متوسط است .آمادگی مداخله براي رفع نيازهاي خواهران وبرادران بيشترين فراوانیگزينه كم است.
مخفی كردن ميزان انرژي و وقت صرف شده براي خانواده پدري از همسر ( 71درصد) گزينه زياد است و
پدر زياد معتقد است صرف وقت و انرژي براي خانواده والدينش ربطی به زن و بچه او ندارد.
شخصيت روانیپدر پنج سوال دارد .دركنترلگري و تنظيمكنندگی بيشترين فراوانی ( 08درصد) گزينه
متوسط است .شخصيت خشن و جدي و خشک بيشترين فراوانی ( 41درصد پدران) گزينه متوسط است.
شخصيت دستور دهنده و مداخلهگر بيشترين فراوانی ( 08درصد پدران) گزينه متوسط است .شخصيت پر
قدرت و اعمال نفوذگر بر همه ( 74درصد) بيشترين فراوانی گزينه بسيار زياد است .شخصيت بیتوجه به
تصميمات ديگران و خودراي بيشترين فراوانی ( 73درصد) گزينه متوسط است.
تابعيت و سازگاري زن هفت سوال دارد .از حداقل تابعيت به شکل درگيري و كتکكاري تا حداكثر
احساس تابعيت و سازگاري به شکل اطمينان كامل به مرد بررسی شد.
جدول شماره ( :)11فراوانی میزان تابعیت وسازگاری زن در خانوادههای مورد بررسی برحسب چهار مولفه آن

سواالت یا مولفههای هر متغییر

انواع گزینهها

شاخص

فراوانی

درصد

اطمینان کامل به همدیگر

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد

نما

بسیار زیاد

181

07

عالقهمندی و احساس تعلق

(بسیار کم ،کم.....،بسیارزیاد)

نما

زیاد

111

80

اختالفنظرهای معمولی

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

کم

197

89

بگو مگوهای خانوادگی

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

110

03

درگیری و دعوای طوالنی

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

181

01

داد و بیداد و پرت کردن اشیاء

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

811

70

کتککاری

(بسیار کم ،کم ..... ،بسیارزیاد)

نما

بسیار کم

873

18

اصلی

گزینه

دراطمينان كامل به همديگر بيشترين فراوانی متعلق به ( 46درصد) پدران ،بسيار زياد اطمينان كامل
به زن خود دارند .عالقهمندي واحساس تعلق بيشترين فراوانی متعلق  74درصد پدران با گزينه زياد است.
در اختالف نظرهاي معمولی بيشترين فراوانی در گزينه كم است .از كل پدران پاسخگو  73درصد دائماً با
زن خود اختالف نظرهاي معمولی دارند .بگو مگوهايیكه به گوش ديگران رسيده است ،بيشترين فراوانی
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گزينه بسياركم است .از كل پدران پاسخگو  40درصد درخانواده بگو مگوهاي بلند دارند .درگيري و
دعواي طوالنی بيشترين فراوانی ( 41درصد) متعلق به گزينه بسيار كم است .اين همان جنگ گرم زير
يک سقف است .داد و بيداد و پرتكردن اشياء بيشترين فراوانی متعلق به گزينه بسيار كم است در 64
درصد پدران داد و بيداد و پرت كردن اشياء كم است و بچهها كم شاهد صحنه درگيري والدين به شکل
دائمی هستند .ميزان كتک كاري در خانواده بيشترين فراوانی ( 37درصد) خانوادهها بسياركم است.
خالصه و جمعبندی

در  31درصد از پاسخگويان سن زن كمتر از مرد است و فقط  8درصد پاسخگويان زن و مرد هم سن
بودند .در يک سوم پاسخگويان شغل مرد بسيار باالتر از زن است .فقط  7درصد پاسخگويان شغل زن
بسيار باالتر از مرد است .تفاوت درآمد  46درصد از مردها بسيار بيشتر از زنهاست فقط در  1درصد از
زنها درآمد بسيار بيشتر از مردهاست .در  84درصد از افراد جامعه درآمد مرد و زن برابر است .فقط دريک
درصد از آنان طبقه اجتماعی زن بسيار باالتر از مرد است .در  7درصد آنان مرد بسيار باالتر از زن است.
در حالی كه طبقه اجتماعی و سطح تحصيل زن و مرد در بيشتر ازدواجها در تهران برابر است يعنی
زن و مرد از خانوادههايی هم طبقه هستند و تحصيالت يکسانی دارند ،اما هم سطح درآمد وهم نوع شغل
در مردان بسيار باالتر از زنان است .سن زنان در ازدواج نيز كمتر از مردان است از سوي ديگر  61درصد
اين زنان خانهدار هستند و فقط  %75از زنان در اين خانوادهها شاغل هستند .اين وضعيت نشانگر فرهنگ
ازدواج در ايران است كه زنان و مردان با تحصيالت برابر و طبقه اجتماعی برابر ازدواج میكنند اما پس از
ازدواج زن وادار به خانهنشينی میشود ،و زنان شاغل هم داراي مشاغلی به مراتب پايينتر از مردان خود
هستند .هم فرهنگ شغلی و هم فرهنگ ازدواج هردو زنان را به خانهداري يا گرفتن شغلهاي پايينتر در
جامعه سوق میدهند.
ميزان تعهد عملی پدر به خانواده مادري خود نيز بررسی شده است .در ميان پدران پاسخگو  4درصد
آنان داراي پدر ومادر درقيد حيات هستند .فقط  16درصد آنان تقريباً  8/7خانوادهها پدر و مادر هردو فوت
كردهاند ،در  16درصد آنان نيز فقط يکی از والدين در قيد حيات است .در جامعه مورد بررسی 10 ،درصد
پدران والدين خود را از دست دادهاند و  70درصد آنان والدين محل زندگی مستقل از همه بچهها دارند و
فقط در  84درصد پدران ،والدين با اين افراد زندگی میكنند .و در  14درصد موارد والدين وابسته به فرزند
ديگر هستند .ازنظر وابستگی به درآمد والدين  00درصد والدين درآمد جدا دارند ،و  15درصد آنها وابسته
به بچههاي خود هستند و فقط  84درصد از پدران مورد بررسی ما ،درآمد والدين خود را تأمين میكنند.
تقريباً نيمی از والدين ( 45درصد) در ايران محل زندگی مستقل ندارند و به فرزندان خود متکی هستند.
 40درصد والدين وابستگی مالی به فرزندان خود دارند ،اگر والدين مرده را مستقل فرض كنيم.
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در  10درصد موارد والدين فوتكردهاند و در  16درصد هر دو سالم هستند و  11درصد ديگر والدين
تقريباً سالم و  75درصد والدين از نظر سالمت كلی كمی بيمار يا مزمن يا زمينگير هستند .در  60درصد
پدران ،در خانواده كسی به آنها نياز ندارد و ازنظر احساس ذهنی از والدين خود آزاد هستند ،در  81درصد
پدران يکی از والدين به آنها نياز دارد ،و  85پدران الزم است به خواهرها و برادرهاي خود كمکكنند .از
ميان كل پدران  74درصد آنان (يک سوم) پدران والدين نياز به كمک آنها ندارند ،و  14درصد آنها
درگيري ذهنی زياد و بسيار زياد براي رفع نيازهاي خانواده خود دارند .در واقع يک سوم پدران در جامعه
مورد بررسی درگير كمک ذهنی به خانواده والدينی خود هستند.
 45درصد پدران مورد بررسی بازنشسته هستند و  36درصد آنان يک شغل دارند و  83درصد آنان دو
شغله ،و  3درصد پدران سه شغله هستند .نوع شغل پدران در  05درصد موارد در رده  :0شامل مشاغل
متوسطی چون اموراداري و صاحبان وسايل حمل و نقل عمومی و  ...میباشد 77 ،درصد پدران باالتر از
اين رده شغلی هستند (معلم ،تکنسينها ،اپراتورها ،پرستار ،ماما ،صاحبان فروشگاه ،مغازهدار مستقل،
مهندسين فعالً بيکار و  )...و  13درصد پدران پايينتر از اين يعنی در رده بيکاران فصلی ،كارگر و دست-
فروش .شغلهاي فصلی خدماتی جزء ،فروشنده بدون سرمايه هستند 87/0 .درصد پدران  3ساعت و
كمتر كار میكنند و  15درصد پدران بين  1تا  3ساعت از خانه دورند 63 .درصد خانوادهها زنان خانهدارند
و  1درصد داراي مشاغلی در رده  6و باالترند %83 .نيز در مشاغل رده  0هستند .دو سوم خانوادههاي
مورد بررسی در تهران زنان خانهدار هستند .پدران اكثراً ( 36درصد) آنان يک شغل دارند .فقط  10درصد
پدران دو و سه شغله هستند .فشار كار و فشار ساعت كاري بر پدران واقعی نيست و ناشی از جو اقتصادي
و تورم همگی خود را درگير ارزيابی میكنند .اما عمالً  37در صد پدران كمتر و يا حدود نه ساعت دور از
خانه هستند.
پنداشت پدران از نقشهايی كه فکر میكنند براي فرزندان خود دارند .در  73درصد پدران وظيفهاي
براي خود قائل نيستند و  41درصد متوسط احساس وظيفه میكنند 18 .درصد خود را كامالً درحل مشکل
درسی بچهها دخيل میدانند .در تفريحات و رفاقت با بچهها پدرها بيشتر خود را موظف میدانند ،فقط 83
درصد پدران در تفريحات بچهها نقش خود را كم میدانند 10 ،درصد پدران به مسئله بلوغ بچهها كاري
ندارند 74 ،درصد پدرها حوصله همبازي شدن با بچهها را ندارند و  87درصد حوصله دوست بودن با بچه-
هاي خود را ندارند و  73درصد پدرها میدانند كه به درس بچهها كاري ندارند .در مورد فرزندان در حوزه
تفريحات پدران بيشتر از بقيه حوزهها خود را دخيل میدانند.
پنداشت پدران از نحوه رابطه با همسر خود  71درصد پدران بچههاي خود را مهمتر از زن خود می-
پندارند و  40درصد میپندارند كه به هر دو الزم است توجه كنند 46 ،درصد پدران براي تربيت بچهها،
مشورت با مادر را كامالً الزم میدانند ،و فقط  84درصد مادر را بركنار میپندارند 17 .درصد مردان خود را
اهل هديه دادن به زن نمیدانند و  87درصد مردان اهل همدردي در غمهاي همسر خود نيستند71 ،
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درصد مردان خود را اهل كمک در كارهاي خانه را نمیدانند .فقط  11درصد پنداشت كمک در كارهاي
داخلی را دارند 1 .درصد مردان خود را اهل صميمی بودن با همسرشان نمیدانند 07 .درصد مردان خود را
اهل صميمی بودن با همسرشان میدانند .در پنداشت پدران از نحوه مديريت خانه  65درصد مردان كامالً
خود را پدر مهربان در خانواده میدانند ،و فقط  6درصد آنان میپندارند در خانه مهربان نيستند 71 ،درصد
پدران خود را آشنا با وسايل و تکنولوژي جديد نمیبينند ،و فقط  14درصد خود را آشنا با اين وسايل می-
دانند 35 .درصد پدارن میپندارندكه خودشان در تامين امنيت خانواده نقش دارند و  0درصد خود را ناتوان
میدانند .در پنداشت پدران از تعهد به والدين خودشان 03 ،درصد پدران كامالً وظيفه خود میدانند كه در
برابر ديگرانی غير از والدين و خواهر و برادرهايشان مسئول باشند فقط  3درصد خود را كمی مسئول
میدانستند 41 .درصد پدران به طور متوسط مايل به پيگيري و حل مشکالت ديگران بودند 11 .درصد
كامالً خود را مسئول پيگيري مشکالت افراد غير خانواده خود میدانند 13 .درصد پدران براي نيازهاي
فاميل ازخود گذشتگی كمتر میكنند  16درصد آنان خود را كامالً از خود گذشته براي فاميل میدانند68 .
درصد پدران خود را خانواده دوست و مردمدار میدانند و  0درصد خود را مردمدار میدانند.
در انجام وظايف عملی در خانه در كل پدران بسيار كم با مادر به هماهنگی تربيتی براي بچهها می-
پردازند 71 .درصد پدارن به طور متوسط اين هماهنگی تربيتی را انجام میدهند 70 ،درصد به عواطف
همسر خود توجه زياد دارند 38 ،درصد پدران بسيار كم به عواطف همسر خود میپردازند و  75درصد به
طور متوسط به احساسات زن خود توجه میكنند 71 .درصد پدران به طور متوسط براي استراحت كردن
همسر خود در كارهاي منزل با او همکاري میكنند 13 .درصد پدران زياد و  0درصد پدران بسيار كم به
همکاري با زن میپردازند تا همسرشان بتواند استراحت كند 76 .درصد پدران زياد شريک غم و شادي
همسر خود میشوند و فقط  1درصد بسيار كم به غم همسر خود توجه میكنند 70 .درصد به همسر خود
به طور متوسط هديه میدهند 16 .درصد بسيار كم و كم هديه میدهند و  10درصد زياد به همسرخود
هديه میدهند 76 .درصد زياد به همسر خود احترام میگذارند و  4درصد پدران بسيار كم به زن خود
احترام میگذارند 7 ،درصد معتقدند كه بسيار زياد براي زن خود احترام قائل هستند.
درحوزه مديريت خانه 70 ،درصد پدران (باالترين فراوانی) بطور متوسط فضاي دوستانه و آرام در خانه
فراهم میكنند 14 ،درصد بسيار كم و كم به فضاي دوستانه در خانه توجه میكنند 11 .درصد زياد به
تأمين فضاي دوستانه در خانه میپردازند .باالترين فراوانی در  71درصد پدران بسيار كم و كم امنيت
خانواده خود را تأمين میكنند 15 .درصد بسيار كم و كم ارتباط كالمی مناسب با خانواده دارند .بيشترين
فراوانی متعلق به پدرانی است كه ارتباط كالمی آنها با خانواده متوسط است و فقط  78درصد پدران زياد
ارتباط كالمی مناسب با خانواده دارند.
در تعهد به والدين خود ،بيشترين فراوانی متعلق به پدرانی است كه كم درحل مسائل خواهر و برادرها
مداخله میكنند و فقط  0درصد افراد با فکر كردن و سنجش شرايط زندگی خانوادگی خود ،به حل مسائل
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خواهر و برادرها میپردازند  71 .درصد پدران زياد به مسائل خواهر و برادرهاي خود مداخله میكنند73 .
درصد از پدران به طور متوسط به برادر و خواهرهاي خود كمک میكنند 85 ،درصد بسيار كم به خواهر و
برادر خود كمک میكنند  3درصد بسيار زياد به اينكمک میپردازند 77 .درصد درگيري ذهنی بسيار كم
و  83درصد درگيري ذهنی متوسط در مورد نيازهاي خواهر و برادرهاي خود دارند .در  81درصد از پدران
مورد بررسی ،والدين آنها (پدر ومادر) نياز شديد به كمک دارند .و در  85درصد خواهرها و برادرهاي آنان
نياز شديد به كمک دارند.
در بررسی پدرساالري ابتداً ساختار قدرت بررسی میشود .ساختار قدرت درخانواده به گونهاي است كه
بيشترين فراوانی  41درصد متعلق به پدرهايی استكه معتقدند بچهها بايد زياد به پدرخود حرمت بگذارند.
 45درصد پدرها معتقدند بسيار زياد بچهها بايد به پدر خود حرمت بگذارند .و فقط  83درصد خواهان
احترام كم ،بسيار كم و متوسط براي خود هستند.
 11درصد ازپدران جبروت متوسطی دارند و  33درصد از پدرها درخانه احترام متوسط دارند 83 .درصد
پدرها درخانه ازهمه بيشتر احترام دارند 46 .درصد بطور متوسط ارتباط باغريبهها را درخانه كنترل میكنند
و فقط  65درصد پدرها بسيار كم كنترل ارتباطات خانواده با غريبهها را به عهده دارند 71 .درصد بسيار
زياد و زياد كنترل خانواده باغريبهها را انجام میدهند .در دعوت مهمان به خانواده بيشترين فراوانی
متعلق به پدرهايی است كه زياد نظر خودشان در دعوت مهمانها به خانه را پيش میبرند .فقط  84درصد
پدرها بسيار كم و كم در امر مهمان دعوت كردن به خانه دخالت میكنند و نظر خودشان را تحميل نمی-
كنند .فقط  83درصد پدرها در تلويزيون ديدن زمان استراحت خود تابع نظر اعضاي خانواده هستند .در
استراحت پدران و استفاده از تلويزيون بيشترين فراوانی متعلق به پدرانی است كه بقيه اعضا به تبعيت از
پدر برنامه تلويزيون را عوض میكنند و  70درصد پدرها به طور متوسط برنامه خودشان الويت دارد70 .
درصد پدرها زياد برنامههاي خودشان الويت دارد.
در حوزه تصميمگيري 37 ،درصد پدران در تعيين نام فرزند با همسر خود مشترک تصميم میگيرند.
 81درصد پدران بيشتر خودشان تصميم میگيرند و فقط  81درصد مواردكمتر پدر و بيشتر مادر نام بچهها
را انتخاب كرده است .در جابجايی منزل ،بيشترين فراوانی در  46درصد پدرانی است كه معتقدند با همسر
خود بطور مشترک نظر میدهند و  85درصد معتقدند كمتر خودشان بيشتر همسرشان در جابجايی مسکن
نظر میدهد .و  47درصد معتقدند نظر خود آنان بيشتر از همسرشان در جابجايی منزل و خريد آن اهميت
دارد.
در انتخاب دوستان بچهها  74درصد پدران با مشورت همسر خود عمل میكنند 85 .درصد بيشتر
خودشان دوستان بچهها را انتخاب میكنند و  47درصدكمتر خودشان بيشتر همسرشان درانتخاب دوستان
بچهها صاحبنظر هستند .در تنظيم روابط با غريبهها و افراد جديد 46 ،درصد با همسرخود مشترک و 77
درصد بيشتر خودشان و كمتر همسرشان به كنترل روابط با غريبهها میپردازند.
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در زمينه پذيرش و قبول الگوهاي رفتاري والدين و وابستگی رفتاري و عملی به خانواده قبلی خود:
 71درصد پدران رفتارهاي پدر خود را زياد قبول دارند و فقط 87درصد بسيار كم و كم الگوي رفتاري پدر
خود را میپذيرند 14 .درصد بسيار زياد رفتار پدر خود را قبول دارند .در انتخاب الگوي رفتاري براي خود
بيشترين فراوانی در  73درصد پدران است كه فقط پدر خود را به عنوان الگو قبول داشته و  1درصد برادر
خود را و  88درصد يکی از اقوام را بعنوان الگو پذيرفتهاند .در  84درصد موارد به الگوهاي مذهبی اشاره
كردهاند .در زمين ه جدا كردن حساب مالی و انرژي گذاشتن براي خانواده پدري خود از زن و فرزند و
بيشترين فراوانی متعلق به  73درصد پدران استكه معتقدند زياد الزم است به زن و بچهها در مورد پول
خرج كردن وقت گذاشتن براي والدين خود و برادر و خواهرها توضيح بدهند 80 .درصد پدران كمک به
والدين خود را از همسرخود و فرزندان خود مخفی میكنند و  75درصد گاهی نمیگويند وگاهی میگويند،
و به طور متوسط حق زن خود میدانند كه اطالعاتی داشته باشد.
در زمينه شخصيت رفتاري پدرها  70درصد آنان بسيار كم كم الزم میبينند كه اشتباهات خود را به
خانواده بگويند و  73درصد آنها به طور متوسط مايل هستند خطاهاي خود را به خانواده توضيح دهند.
پدران خود را كامالً قابل احترام وتنظيم كننده خانواده میدانند و درمجموع  15درصد خود را كامالً قاطع
و برنامهريز يا به طور متوسط برنامهريز میدانند و فقط  83درصد خود را كمی قاطع میدانند 80 .درصد
خود را كامالً خشن و جدي میدانند و بيشتر آنان خود را كمتر يا به طور متوسط جدي و خشن میبينند
و  13درصد خود را كامالً قوي وكنترل كننده مشکالت يا به طور متوسط كنترل كننده مشکالت میدانند
و فقط  85درصد خود را كمی قوي ارزيابی كردند.
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