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ملننزی بننه مت هنن   ایننن پننژوهش بننا هنندف شناسننایی تعارآننات بننین فننردی در افننراد هییدف:
این پژوهش با روش کیفی و  روش:مراقبت از والد سالمند نیازمند مراقبت خود، انجای شد.

مت هن   با استفاده از رویکرد پدیدار شناسی صورت گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش افراد
بودنند کنه مراقبنت از والند سنالمند  78دارای فرزند اعم از زن و مرد ساکن شهر قنم در سناح 

منرد، کنه بنه نفنر  8نفنر زن و  5نفنر بنود، شنام   72خنود را بنر عهنده داشنتند. حجنم نموننه 
هدفمند انتخا  شندند. اینن حجنم بنر اسنام اصن  اشنبات بنه دسنت آمند. گیری  روش نمونه

صننورت گرفننت و تجویننه و تحلینن   سنناختاریافتهاز طریننو مصنناحبه نیمننه هننا  جمننع آوری داده
کالینننوی انجنننای شننند. اینننن روش از خوانننندن منننتن ای  مرحلنننه 9بنننا اسنننتفاده از روش هنننا  داده

تعارآات بنین فنردی کنه توسن   :ها یافته شود. را شام  میها  یافتهمصاحبه تا معتبر سازی 
اخنتالف نظنر و ) میوله شنام : تعارآنات همشنیری 4شرکت کنندگان تجربه شده بودند در 

زناشننویی، ناسننازگاری، انتشننار حنناح بنند، هننای  محرومیت) ناسننازگاری(، تعارآننات زناشننویی
توجهی به فرزنند، ناسنازگاری، تعنارض کم ) فرزندی -تعارآات سه جانبه(، تعارآات والد 

، ناسنازگاری( کدگنذاری و میولنه بنندی تنیندگی )درهم والندی -سه جانبه( و تعارآات فرزند
کننه مراقبننت از والنند :گیری نتیجییه شنندند. یننن( ) بننا توجننه بننه یافتننه ایننن پننژوهش روشننن شنند 
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بننین فننردی هننای  بننرای فرزننندان تعارآنناتی را در حوزهمت هنن   سننالمند توسنن  فرزننندان بننال 
پیشننین هننای  پژوهشهای  کنننونی بننا یافتننههای  کننند امننا بننر اسننام تطبیننو یافتننه ایجنناد مننی

عوامنن  دییننری نظیننر تنن  یر  تننوان گفننت ایننن موآننو  یننر امننر مطلننو نیسننت بلکننه تحننت مننی
اقتصنادی، وآنعیت خنانوادگی، دریافنت توجنه قبلنی فرزنند از والند و  –وآعیت اجتمناعی 

 ندان قرار دارد.باورهای عرفی و انییزشی فرز

 مراقبت، والد سالمند ملزی به تعارآات بین فردی، متاهلین کلیدی:های  واژه

 مقدمه
اسمد. ایمن رویکمرد اشماره  1«دوره زندگی»یکی از رویکردها به زندگی خانوادگی، رویکرد 

که وگونه مسیرهای رشد اع ای خانواده در طول زممان بطمور متقابم   ابسمته    به این دارد 
کممه انتقال های  توانممد پیامممد   تجربیممات یممک ع ممو خممانواده مممیهمما  مممرتبط هسممتند، بطمموری 
کر سنو) تحولی برای دیگر اع ا داشته باشد کمه  ( یکی از تکالیفی2661، 2الدر، جانسون   

شموند مراقبمد از  المد سمالمند نماتوان خمود اسمد.  افراد معموت در میانسالی با آن موجه ممی
که حداق  در یکمی از فعالید کسی اسد  کمردن، همای  سالمند ناتوان  غمذا خموردن، حممام 

لباس پوشیدن، توالد، جابجا شدن   حرکد در داخ  خانه، خرید ممواد غمذایی، حمم    
های خانه، مدیرید پول، تهیه غذا، اسمتفاده از تلفمن، ممدیرید کار ها، نق ، شستن لباس

کمک دارد کاس ر) دار    تحرک در ف ای سبز نیاز به   (. 2660، 3 لف   
(، پممیش بینممی 2631، 4ر ی تممائو   مممک) جمعیممد سممالمند یممک مسممئله جهممانی اسممد

که ربع قرن دیگر  می کنان زمین را افمراد 35حد د ) میلیارد 2/3شود  سمال   بماتتر  06%( از سا
هفمده میلیمون جمعیمد  2616(. در سمال 3110قهفرخمی،  میرزایی   شم ) تشکی  دهند

کمه مراقبمد از  11باتی  کشور آمریکا  جود خواهد داشد، این بدین معنمی اسمد  سال در 
پممما 3227، 5جینممووی ) یممک مسمممئله روبممه رشمممد خواهممد بمممود 23سممالمندان در قمممرن  (. در ارو
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کارلسمون) % اسمد37سال   باتتر( در حال حاضمر  01) نسبد جمعید سالمند ، 1المده   
% 1/2سمال   بماتتر  06جمعیمد   3121(. بر اسماس سرشمماری نفموس   مسمکن سمال 2636

( 2667) (. سممازمان ملمم  متحممد3121مرکممز آمممار ایممران، ) دهممد جمعیممد ایممران را تشممکی  مممی
کرده در فاصله سال  کشمور ایمران افمر ده سمال بمه می 36، 3561تا   3111پیش بینی  انمه سمنی 

 3522سممال در سممال  1/71شممود.   براسمماس پممیش بینممی ایممن سممازمان، امیممد زنممدگی بممه  مممی
 (.3110قهفرخی،  میرزایی   شم ) رسد می

شمود. ایمن نسممبد  ممی« نسمبد  ابسمتگی»ایمن ر نمد جمعیتمی موجمب افمزایش روزافمر ن 
غیمر مولمد در جامعمه دارد. ایمن هروه بماتتر باشمد نشمان از تجممع بیشمتر جمعیمد  ابسمته   

شاخت برابر اسد با خارا قسمد تعداد جمعید غیر  اقع در سن فعالید، یعنمی، صمفر 
 سممماله 05تمما  31سمماله   بممماتتر، برجمعیممد  اقممع در سممن فعالیمممد، یعنممی  01سمماله   35تمما 
 (.3117کاظمی پور، )

  شممریعد از دیگممر سممو ایممران یممک جامعممه شممرقی   مممذهبی اسممد،   در فرهنممگ عامممه 
کمریب های  اسالم بر احسان به  الدین توصمیه بمار مسمتقیما  0فمرا ان شمده. از جملمه در قمرآن 

(.  02،   ابمراهیب 31، احقمار 313، انعمام 11، بقمره 10، نسماء21اسمراء ) اشاره شده اسد
کممه در قممرآن هفممد تکلیممف بممرای فرزنممدان در قبممال  الممدین 3122) نیممز ارزانممی کممرده  گممزارش   )
کهنسممالی،  آمممده اسممد کممه عبارتنممد از: احتممرام، احسممان، اطاعممد، ادب ورزی، مراقبممد در 

نظیمر خانمه سمالمندان، ای  پشتیبانی   دعا برای آن ها. لذا در فرهنگ عمومی، هنموز پدیمده
پذیرفته نشده اسد. بلکه مراقبمد غیمر رسممی همچنمان شمیوه غالمب اسمد. مراقبمد غیمر 

کمه بمهای  رسمی، مراقبمد بمد ن هرینمه  سمیله یمک د سمد،  المد، بسمتگان، یما یمک  اسمد 
کارلسون، ) شود فرزند ارائه می (.   فرزندان بررگسمال در مقایسمه بما سمایر بسمتگان 2636الده   

 (.2662، 2نوکوی   ها ت) کشند بیشترین بار مراقبد را به د ش می

1. Eldh, A. C., Carlsson, E.
2. Coe, N. B., & Houtven, C. H. V.
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( مواجممه 1استرسممور) سیسممتب خممانواده در طممول حیممات خممود بمما سممه نمموع عواممم  فشممارزا 
کیفید مقابله با این می سالمد یا عدم آن را بمرای خمانواده بمه دنبمال دارد. ایمن  ها، گردد،   

 ،یانمگ   تنمگ) باشمند استرسورها شام  استرسورهای عمودی، افقی   سیستب سمطح ممی
، ترجمممممه 2661 ،، داتس   دراپممممر3126، نظممممری، 3122، ترجمممممه نظممممری   همکمممماران، 2667

کمه در خانواده های  (. استرسور3126اسمعیلی،  کات در نی ز ا هاسمد  همای  عمودی، ادرا
کرده کسب  کننمد. استرسمورهای افقمی، ت ییمرات قابم     به رابطه ز جمی  ارد ممی اند، اصلی 

ات محممیط تمثثیرپمیش بینمی ورخمه زنممدگی هسمتند،   عوامم  اسمترس زای سیسممتب سمطح، 
کمه تعهمدات ز ا در برابمر خانواده پیرامون را شام  می اصملی در ردیمف ایمن نموع همای  شمود، 
(. ح مور 3122، ترجممه نظمری   همکماران، 2667نمگ، تنمگ   )یا گیمرد استرسورها قمرار ممی

کنممد.  قتممی خممانواده  بممین نسمملی را تشممدید مممیهای   الممدین سممالخورده در خممانواده  ابسممتگی
ر د    شمود، سمطح اضمطراب در افمراد بمات ممی توسط عوام  در ن یا بیر ن سیستب تهدید می

گیر الگوخ که از لحاظ هیجمانی مخمرب هسمتندتعاملی مشک  ساز میهای  انواده در   شود 
کار   جعفری، )  (.3125زهرا

، ترجممممه 2663، 2بمممرک) توانمممد سمممنگین باشمممد فشمممار مراقبمممد از  المممدین سمممالخورده ممممی
(. در بسمممیاری از مممموارد میانسممماتن مجبمممور 2636، کاراسمممون؛ المممده   3110سمممیدمحمدی، 

کاری خود بکاهنمد،   رنم  از دسمد دادن بخشمی از شوند از  می ا قات فراغد   یا ساعات 
کنند، لذا ممکن اسد درگیری گمابرمن، ) خانوادگی تشمدید شموندهای  درآمدشان را تحم  

کمه یکمی از راه یک پژ هش نشان میهای  (. یافته2632، 3تو ی، بلین   ا تزابال همایی  دهد 
گمذارد،  ی دختمران بررگسمال ممیشمناخت ر انر بمر سمالمد که فشار مراقبد از  الد اثمرات م م

، 4اسمتفنز، تا نسمندز، ممارتیر   درالمی) فشار ناسازگاری مراقبد از  الد با دیگر نقمش هاسمد
کممه مراقبممان بممرای شممرکد در فعالید2663 ا قممات هممای  (. همچنممین مشممخت شممده اسممد 
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کمه ونمین  کسمانی  هلمی، ) نقشمی ندارنمدفراغد   اجتماعی محد دتر هستند در مقایسه با 
کنمممگ   ممممارک 3217، 1بممماتولووی، بمممرا ن   ویمممین لمممی ( نشمممان دادندکمممه، تمممنش 2635) 2(. 

یابانمه، محمد دید عملکمردی، عالئمب تثثیر  زناشویی مراقبد از  الدین را بر سالمد خود ارز
امیرخانیمان   . دهمد قمرار ممیتمثثیر  تحمد ممزمن جسممانیهمای  سالمد جسمانی،   بیماری

که، مراقبد از  المدین سمالخورده بمر سمالمد زنمان   نمه 2660) 3 لف یافتند  ( در پژ هشی در
کمه  الدینشمان  مردان آثار م ری را بر جا می گذارد، در عین حمال ممردان   زنمان غیمر مراقبمی 

دهنمد، ایمن  نیاز به مراقبد دارند، نسبد به مراقبان، عالئمب افسمردگی بیشمتری را نشمان ممی
که فرا  تر اسد. یند استرس زناشویی در رابطه با مراقبد از  الد پیچیدهپژ هش نشان داد 

کی اسمد ور د بمه مراقبمد  ،بررسی در مورد پیامدهای انتقال به مراقبد غیمر رسممی حما
کیفیممد زنممدگی همممراه اسممد، در حالیکممه ور د بممه مراقبممد از  کمماهش  همسممری/ فرزنممدی بمما 

کمماهش عالئممب افسممردگی در ارتبمما  اسممد. بممر  دیگممر بسممتگان بمما افممزایش رضمماید از زنممدگی   
کممه، خممر ا از مراقبممد هممب در مراقبممد همسممری/  یافتنممد  خممالر انتظممار ایممن محققممان، در

رافنسمون، شمانکار ) فرزندی   هب غیر همسری/ فرزندی با افزایش عالئب افسردگی همراه بمود
(. تبممدی  شممدن بممه یممک مراقممب بممرای  الممد در خممانواده همممراه اسممد بمما 4،2631  اسممت توی

کمتممر بممرای زنممان خیمم کمتممر،   خممود پممذیری  کمتممر، خودمختمماری  ومد بیشممتر، خوشممبختی 
کمه از  المدین در خانمه مراقبمد ممی کردنمد افمزایش  مراقب در مقایسمه بما غیمر مراقمب، مردانمی 

کمتمممر بممما دیگمممران،    کممماهش تسممملط شخیمممی، ر ابمممط مهبمممد  پریشمممانی ر انمممی را هممممراه بممما 
کمتممر نشممان دادنممد، مراقبممد  المم د خممارا از خانممه، هممب در مممردان   هممب در زنممان خودپممذیری 

همراه بود با افزایش قاب  توجه افسردگی، ممردان مراقمب  المدین در خمارا از خانمه همچنمین 
کمتممری  کنتممرل محیطممی  کمتممر،    کنتممرل شخیممی  کمتممر،  خیممومد بیشممتر، خوشممبختی 

کمتمر نسبد به غیر مراقبان نشان دادند، زنان مراقب  الدین در خمارا از خانمه خوشمب ختی 
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، اما، هدفمندی بیشتر در زندگی، رشد شخیی بیشمتر ینینشان دادند نسبد به غیر مراقب
کردنممد   ر ابممط مهبممد گممزارش  (. در یممک پممژ هش 3222، 1مممارک    تمبممرت) تممر بمما دیگممران را 

کردنمد، عالئمب  گزارش  که عالئب ناتوانی شدید  الدین را  که، غیر مرافبینی  ونین یافد شد 
کمه رضماید زناشمویی بمات داشمتند افسردگی را  کسمانی  بیشتر نشان دادنمد. امما افسمردگی در 

کممه مراقبد کسمانی  دهنممد در صمورت عممدم  تزم را بمه  الممدین ممیهمای   جمود نداشمد.   نیممز 
(. 2661امیرخانیمممان    لمممف، ) شمممدید، افسمممردگی نداشمممتندهمممای  نیممماز ایشمممان بمممه مراقبد

که تعهدات فرزندی بیشمتری دارنمد ا کمتمری برخوردارنمد، امما همسرانی  ز رضماید زناشمویی 
که تعهد فرزندی بیشتری دارنمد رضماید زناشمویی بماتتری را تجربمه ممی کننمد، عمدم  مردانی 

تجان  در تعهد فرزندی در مردان با سطح پایین تری از رضاید زناشویی همراه اسمد، امما 
یممد، بریممدید، بممانگرتر، سممیدل   فی) در زنممان ونممین نیسممد (. 2630، 2نگممرمنپولنیممک، زار

کمک به  الدین سالخورده ممکمن اسمد عملکمرد مهبمد خمانواده را  مسئولید بیشتر برای 
م مر بمر سمالمد   رضماید زناشمویی فرزنمدان تمثثیر  نشان دهد، اما این باورهما ممکمن اسمد

 (.  2632، 3فینگرمن، پیلمر، سیلورستین   سویتر) میانسال داشته باشد
بسمممیاری از مسمممائ  پیچیمممده زناشمممویی ماننمممد تعیمممین مقمممدار ر ابممط بممما  المممدین معمممموت بممما 

گسممترده، تیمممیب گیری در مممورد دخالممد در شممرایط  مناسممب زمممان صممرر شممده در خممانواده 
  خممانواده اصمملی هریممک از همسممران در ای  بهداشممتی  الممدین   ایجمماد مممرز بممین خممانواده هسممته

( نشمان داد 2637) 4مکمارانه(. مطالعات پولنیمک   2630، همکارانپولنیک   ) ارتبا  اسد
کننمده باورهمای عرفمی در  که، تمثثیر مراقبمد از  المدین بمر رضماید زناشمویی تحمد تمثثیر تعدی 

( 2667) 5  دیممموی سمممینواوزاسمممد. همچنمممین  ز جهمممابممماره مراقبمممد   نیمممز باورهمممای انگیزشمممی 
که زمینه ایمن زمینمه اجتماعی   خانوادگی مراقبان نیز در  _  های فرهنگی، اقتیادی دریافتند 

                          
1. Marks, N. F. & Lambert, J. D. 
2. Polenick, C. A, Zarit, S. H, Birditt, K. S, Bangerter, L. R, Seidel, A.J & Fingerman, K.L.  
3. Fingerman, K. L., Pillemer, K. A., Silverstein, M., & Suitor, J. J.  
4. Polenick, C. A, Seidel, A. J., Birditt, K.S, Zarit, S. H., & Fingerman, K. L. 
5. Szinovacz, M. E., & Davey, A. 
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گذار هستند کردند. .اثر   آنها مهمترین عام  در زمینه خانوادگی را تعداد همشیرها عنوان 
کمماهش ارتبمما  مهبممد فرزنممدان بمما ای  مطالعممه کممه افممزایش نمماتوانی  الممدین بمما  نشممان داد 

کممرد 2630، 1همکممارانکممیب   )  المدین همممراه اسممد (. در عممین حممال پممژ هش دیگممری آشممکار 
که ارتبا  مهبمد تمری بما  الدینشمان دارنمد، ارتبما  مهبمد بیشمتری را نیمز بما که، میانساتنی 

کردنممد گممزارش  یممد) فرزندانشممان  (. در پژ هشممی افممراد 2632، 2بریممدید، تممای، فینگممرمن   زار
کممه ر ابطشممان بمما فرزنممدان مهممب تممر   منفممی تممر از ر ابممط بمما  الدینشممان اسممد  گممزارش دادنممد 

(. تحقیقمی تحمد عنموان حمایمد 2631، 3یوآنتونمو بریدید، هارتند، فینگرمن، زارید،)
کی اسد، فرزندان بالغ بطور روزانه حماید بیشمتری از نسم   بین نسلی در زندگی روزمره حا

یافد می کممک بمه فرزنمدان بمالغ  میانسال در کنند تا  الدین. همین بررسی نشمان داد، ارائمه 
فینگممرمن، ) ن بما خلمق منفمیبما خلمق مهبمد هممراه بمود، در حالیکمه ارائمه حمایمد بمه  المدی

 (.  2630، 4کیب، تناند، بریدید   زارید
اجتمماعی غیمر رسممی های  ( نگرانی در باره ادامه حیات شمبکه2667)   دیوی سینواوز

که ارائه دهندگان مراقبد سالمتی بایمد شناسمایی  را برای آینده بات بردند   اظهار می دارند 
گیمرد. های  اع مای شمبکهشده   همماهنگی   تعارضمات بمالقوه بمین  مراقبمد ممد نظمر قمرار 

یسمته یما در ن فرهنمگ 2636) 5هشیر می که، مراقبد بیشتر به عنوان تجربمه ز ( معتقد اسد 
کشممور،    مرجممع فهمیممده مممی شممود. لممذا، بمما توجممه بممه ر نممد ر  بممه فر نممی سممالمندی جمعیممد 

عممات بمومی بطممور فرهنمگ بسممته بمودن موضمموع مراقبمد از  الممدین سمالمند،   نیممز اینکمه مطال
کمه  سمؤال خام در این موضوع صورت نگرفته، کمه، افمراد متماهلی  ایمن تحقیمق ایمن اسمد 

یمن( سمالمند خمود هسمتند ومه نموع تعارضمات بمین فمردی را تجربمه ) ملزم به مراقبد از  المد
کنند؟  می

1. Kim, K.
2. Birditt, K. S., Tighe, L. A., Fingerman, K. L., & Zarit, S.H.
3. Birditt, K.S., Hartnett, C. S., Fingerman, K. L., Zarit, S., Antonucci, T. C.
4. Fingerman, K. L., Kim, K., Tennant, P. S., Birditt, K. S. & Zarit, S.H.
5. Hashizume, Y.
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 روش پژوهش
گرفد.  کیفی   با رویکرد پدیدارشناسی  صورت   این مطالعه به ر ش 

کن شمهر قمب در سمال 2نسم متثهم  ) تحقیق شام  زنان   ممردانجامعه این   3121( سما
کممه حممداق  یکممی از  الدینشممان مممی سممال   بمماتتر اسممد،   بممه  06( سممالمند 3نسمم ) شممود، 

کنند،   خودشمان نیمز دارای  ین( سالمند مراقبد می) نیاز دارد، ایشان از  الدها  مراقبد آن
( 2نسم ) ( یما فرزنمدان3نسم ) قبمد در خانمه  المدین( هستند. اعب از اینکمه مرا1نس ) فرزند

گیرد. برای نمونه از ر ش غیر تیادفی هدفمند استفاده شمد. بمه ایمن صمورت گیری  صورت 
کمممه افمممراد ممممورد نظمممر بمممه طمممور معممممول مراجعمممه داشمممتند، نظیمممر  کمممزی  کمممه بممما مراجعمممه بمممه مرا

کمممز مشممماوره، موسسمممات ممممددکاری،   آسایشمممگاه ها، بیمارسمممتان رد شناسمممایی مممموا ها، مرا
گرفممد، بمما معرفممی طممرک پژ هشممی بممه  شممدند، سمم   معرفممی   برقممرای ارتبمما  صممورت مممی مممی

اخالقممی موضمموع از جملممه های  شممد   جنبممه پیشممنهاد مممیهمما  ایشممان، شممرکد در طممرک بممه آن
محرمانممه بممودن اظهممارات، عممدم افشممای هویممد ایشممان، عممدم مداخلممه در امممور شخیممی   

کهمما  خمانوادگی آن بممرای شممرکد در همما  گرفمد. ونانچممه هممر یمک از آن یمد قممرار مممی  ... مممورد تا
گذاشمته  طرک دا طلب می شد، قرار میاحبه در زمان   مکان مناسب   مورد توافق طمرفین 

شممرکد  33نفممر رسممید. در  اقممع بمما  31شممد. حجممب نمونممه بممر اسمماس اصمم  اشممباع نهایتمما بممه  مممی
شمرکد  2ی جدیمدی  جمود نمدارد  کننده اشباع حاص  شد،   برای اطمینمان از اینکمه داده

 .کننده دیگر اضافه شدند
یافته نیمهمیاحبه »پژ هش از های  برای جمع آوری داده اسمتفاده شمد. طمول « سماختار

کننمده    یما در  دقیقمه متفما ت بمود. میماحبه در منمزل شمرکد 06تا  56از ها  مدت میاحبه
 .گرفد مرکز مشاوره صورت می

گمموش داده پم  از انجممام همر میمماحبه، فایم   کامم   شمد   سمم   نسممخه  صمموتی بمه طممور 
گرفمممد.   بعمممد از آن ممممتن بممما اسمممتفاده از  ر ش هفمممد مرحلمممه  1کالیمممزیای  بممرداری صمممورت 

                          
1. Colaizzi. 
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شمد؛  تممام ممتن خوانمده  -3گرفمد. مراحم  عبارتنمد از:  ( مورد تحلیم  قمرار 3122محمدپور، )
گذاشمته ها  عبارت -2 کلمات مهب استخراا   داخ  یک جد ل  بمه همر یمک  -1شمدند؛  یا 

کلمممات معنممایی داده شممد، یمما بممه عبممارتی بروسممب زده  فرمممول بنممدی ) شممد از عبممارات یمما 
گرفتنممد؛ های  معممانی  داخمم  یممک جممد ل دیگممر در قالممب خوشممه -5معممانی(؛   مفهممومی قممرار  

از به همب  -0شدند؛  ایجاد ها  بندی  شده   زیرمقوله مفاهیب مشابه در جد ل سوم دسته -1
گرفتنمممد؛   های  مقولمممه ها، زیمممر مقولمممهپیوسمممتن  بمممرای معتبمممر سمممازی پممم  از  -7کلمممی شمممک  
گفتگمو معمانی،  مربوطه مراجعه مجدد کننده در میاحبه  به شرکدکدگذاری  شد   در یک 

 شدند. از دیدگاه ا  سنجیده 

 ها یافته
دامنممه سممنی  اند، مممرد تشممکی  شممده 1زن    1نفممر شممام   31کننممدگان پممژ هش از  شممرکد

گسمترده بمود. از نظمر میمزان تحیمیالت،  01تا  21از  ایشان نفمر  5نفمر فموق لیسمان ،  2سال 
نفممر طلبممه بودنممد. شمم   شممرکد  3نفممر دانشممجو،     3نفممر ابتممدایی،  2نفممر دیممپلب،  1لیسممان ، 
نفمر  3نفمر خانمه دار،  1نفر پرسمتار،  3نفر معلب،  1نفر  کی ،  3نفر  مدرس دانشگاه،  3کنندگان 
سمال متفما ت بمود.  31تما  2ر طلبه بود. طول مدت نگهمداری از  المد سمالمند از نف 3بیکار   

کننممدگان از پممدر،  1 نفممر از مممادر همسممر  3نفممر از پممدر   مممادر،    3نفممر از مممادر،  1نفممر از شممرکد 
کردنمد    نفر از مراقبان در مکان مسمتقلی از  المد سمالمند زنمدگی ممی 36کردند.  نگهداری می

کن بودنمد. از نظمر تمامین ممالی، نفر با  الد سما 1 نفمر از  المدین  1لمند خمود در یمک خانمه سما
یافد نفمر تحمد پوشمش  2نفر مسمتمری بگیمر     1کننده مراقبد،  ابسته به فرزند بودند،   در

 بهریستی بودند.
کممه شممرکد کممرده تعارضممات بممین فممردی  انممد   درایممن پممژ هش شناسممایی  کننممدگان تجربممه 

که در جد ل  آمده اسد. مفهوم می 11وله  زیرمق 33مقوله،  5شدند.   باشد 
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 جدول: تعارضات بین فردی

 مفاهیم زیر مقوله ها مقوله ها

تعارضات 
 همشیری

 عدم همکاری/ برخورد بد متقاب / سربار بودن ناسازگاری

 تبیین مشکالت/  نحوه نگهداری اختالر نظر

تعارضات 
 زناشویی

های  محر مید
 زناشویی

 ا قات فراغد/ محر مید از خلوت زناشوییمحر مید از 

 اعترار همسر/ عدم درک/ قهر/ جر   بح / عدم همکاری/ اختالر نظر ناسازگاری

 خلق همسر/ رابطه ز جی انتشار حال بد

تعارضات سه 
 جانبه

-همسمممر -خمممانواده اصممملی/ مراقمممب-همسمممر- المممد/ مراقمممب-همسمممر-مراقمممب
 همسرهمشیر-همسر-همشیر/ مراقب

 تعارضات
 –( 2)  الد

 (1) فرزندی

کب توجهی به 
 فرزند

کب توجهی در مراقبد  کب توجهی در ا قات فراغد/ 

 ناسازگاری
اعتممرار فرزنممد/ انتظممارات مشممابه مراقممب از فرزنممد خممود/ اقنمماع فرزنممد/ سممرکوب 

 فرزند/ جبران
تعارر سه 
 جانبه

  الد -فرزند-مراقب

 تعارضات
 –( 2) فرزند
 (3)  الدی

 تنیدگی درهب
 متقاب 

  ابستگی فرزند به  الد/  ابستگی  الد به فرزند

 ناسازگاری
بممممدزبانی  الممممد/ بممممدرفتاری  الممممد/ مقا مممممد در برابممممر مراقبممممد/ عممممدم تفمممماهب 

 ها/ پرتوقعی  الد/ مشاجرهگیری  درتیمیب
یعنمی  2( نسم  2بمررگ، منظمور از عمدد )یعنی پدر   ممادر  3( نس  3ها هستند. منظور از عدد ) ارقام داخ  پرانتز نشانگر نس توضیح: 

 باشد. می 2یعنی فرزندان نس   1( نس  1نس  مراقب )میانی(   منظور از عدد )

 تعارضات همشیری -الف
کننمده ها  قب  از ارائمه یافتمه کمه هنگمام نقم  قمول از همر شمرکد  یکمر ایمن نکتمه تزم اسمد 
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 ید. آ   شماره مربوطه به عنوان نماد می« ش»داخ  پرانتز حرر 
کمه بمین همشمیرها بمه  اسمطه  منظور از تعارضات همشیری آن دسته از مشکالتی اسد 

نگهممداری از پممدرمون بممه رابطممه »گویممد: ( مممی3ش.) شممود. مراقبممد از  الممد سممالمند ایجمماد مممی
شممک   «ناسممازگاری»  « اخممتالر نظممر»ایممن مقولممه از د  زیممر مقولممه «. خواهرانمممونب لطمممه زده

 یافته اسد.

اختالف نظر -الف-1
 «نحموه نگهمداری»  نیمز اخمتالر در  «تبیمین مشمکالت»این زیرمقوله از اختالر نظر در 

کمار ممی»گوید:  ( می3ش.) انتزاع شده اسد. کنمه، از اینکمه  مهال خواهر ممن تموی بیمارسمتان 
کمه ومرا مراقبمد نکمردی. در  بدن بابام زخب بشه ناراحد میشه   مقیر منو حساب می کنمه 

که بد نب باید وکارکنب، میشمه بیماد اینمو بمه ممن  حالیکه شاید یاد نباشه  گاهیب ز من آنقدر آ
.«یاد بده

کسممی بمما توجممه بممه عقایممد    «نحمموه نگهممداری»زمینممه دیگممر اخممتالر نظممر در  اسممد، هممر 
شممرایط خممود، نظممری در مممورد نحمموه نگهممداری از  الممد دارد   در بسممیاری ا قممات ایممن نظممرات 

گمردد. شماهد ایمن  جر به بروز تعارضات بین همشیرها ممیمختلف   مخالف هب اسد   من
که می1ش.) مدعا اظهارات گمه ویمزه ببمریمش سمرای »گوید:  ( اسد  گفتب ا من به خواهرم  
یب سر می سالمندان، می شد، خواهرم با اینکه زبانش تیزه خیلمی  زنیب، خواهرم راضی نمی ر

گناه داره دلش می  لمی »کنمد:  ( ونمین عنموان ممی7ش.) همچنمین .«گیمره مهربونه،گفد نه 
که می ک  من خودم میگب تا ا نجا  کنه  لمی اینما  در  د نیب پدر   مادر  ظیفه پسره نگهداری 

کمار  کردن، فقط همین یه خوابیدنه یا یک زمانی مامانب بگمه فمالن  کاًل رها  کاًل زیر بار نمیرن، 
کمردم » کنمد: ( تجربمه خمود را ونمین توصمیف ممی1ش.)   نیمز«. ر  برام بکنیمد ممن صمحبد 

گفممتن ممما هممر  قمد رسممیدیب سممر ممی کممه نمموبتی بشمه،  زنممیب  لممی تممو   لمی داداشممام قبممول نکمردن 
روز پیششممون بمونی...بایممد میمممب تممر بشممب تمما خممانواده دور هممب جمممع بشممن  36میتممونی بیممای 

گرفته بشه   تقسیب بندی صورت بگیمره، حمات نمیشمه ومون بمرادر  سماله  06تیمیب اصولی 
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 «.ساله ا مده   میخواد به ما درس یاد بده 16داش ام میگه، دا

گاری  -الف -2  ناساز
که در جریان مراقبد در رفتارهای همشیرها بمروز  منظور از ناسازگاری، اختالفاتی اسد 

برخممورد بممد »، «عممدم همکمماری»کنممد   شممک  عملممی دارنممد. ایممن زیممر مقولممه، از مفمماهیب  مممی
 شده اسد.همشیر استنبا  « سربار بودن»  « متقاب 

بمما توجممه بممه اینکممه همشممیرها هممر یممک شممرایط خاصممی را در زنممدگی شخیممی   خممانوادگی 
توانند مه  هب به مراقبد از  الد سمالمند خمود بپردازنمد   اغلمب مموارد یمک  خود دارند، نمی

بمممین  «عمممدم همکممماری»گیمممرد   ایممن  همکمماری تممموأم بممما  همممماهنگی   سممازگارانه شمممک  نممممی
دیگمران »دارد:  ( ونمین اظهمار ممی3ش.) کنمد. در ایمن زمینمه ممیهمشیرها مشمکالتی ایجماد 

کمه باعم  نماراحتی میشمه، باعم  نماراحتی  میهایی  کنند   یا دخالد همکاری نمی کننمد 
که داره نگهداری می ( 1ش.)   نیمز«. کمنن خمواهر، بمرادر همکماری نممی ،کنه، خانواده کسی 

که شکوه می تما خمواهر وبمرادر داره ممن  5ه دارن، میگب حداق  سالی یمک مماه آنهما نگم» :کند 
کنب، امسال  اقعا بریدم د  تما بمرادر   یمک خمواهردارم در »گوید:  ( می0ش.) «.هب استراحد 

 «. کنب شهر دیگه  دنبال زندگی خودشون هستن   من فقط از پدرم نگه داری می
د از جملممه میممادیق دیگممر ناسممازگاری بممین همشیرهاسممد. درتاییمم «برخممورد بممد متقابمم »

کمردی   رفتمارت درسمد »گوید:  ( می3ش.) این موضوع کمار ر  اینطمور  دیگران میگن تمو ایمن 
کننممد.  قتممی بمما دعمموا پممیش میممره   یممه  کممردی   پرخاشممگری مممی نبمموده   بایممد اینکممار را مممی

گمه  شکنه. از یه طرر زحمد می حرفهایی زده میشه، دل من می کشب   از یمه طمرر دیگمه ا
گفته میشمهنقیی باشه با پرخاشگری  کمه ( در ایمن ممورد مطمرک ممی1ش.)  «.   دعوا   :کنمد 

( 32ش.)  «. کنن ممیگن تمو وکمار  داری مگمه، بریمد بما خمانواده پیششمون بمونیمد درک نمی»
گممه مممادر تلفممن ر  جممواب نممده همممه از هممر جمما بممه مممن زنممگ مممی»گویممد:  مممی کممه مممادر  ا زنممن 

که همه به من   «.کنند رجوع میکجاسد؟ یعنی انگار من شدم یه مرجع 
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یعنی در حین اینکه  الد سمالمند خمودش نماتوان اسمد برخمی از فرزنمدان  «سر بار بودن»
گویمد:  ( ونین ممی1ش.) رنجاند. به نوعی باری بر د ش ایشانند   این سایر همشیرها را می

کمه » کممک  یکی از برادرام ومون مسمیرش هسمد، ناهارهما خونمه نمیمره   میمره پمیش ممادرم، 
کممه همم کنممه بمما ا ن پممای لنممگ   ی  بلکممه خممودش بممار میشممه، مامممانب ناهممار آممماده مممینیسممد 
 «.اعیابش

تعارضات زناشویی -ب
کممه بممه  اسممطه  منظممور از تعارضممات زناشممویی آن دسممته از تعارضممات   مشممکالتی اسممد 

کنمد. ایمن مقولمه از زیمر  مراقبد یکی از همسران از  الدین سالمند خود با همسرش پیدا می
تعارضمات »  « انتشمار حمال بمد»، «تعمامالت منفمی»، «زناشوییهای  محر مید»های  مقوله

تشکی  شده اسد. «سه جانبه

زناشوییهای  محرومیت -ب-1
بمرای بهمره منمدی از ها  همسران در جریان مراقبد از  الد سالمند خمود از برخمی فرصمد

یسممته زناشممویی براسمماس تجممارب هممای  شمموند. محر مید رابطممه ز جممی خممویش محممر م مممی ز
کنندگان شام  د  زمینه می  «.خلوت زناشویی»  « ا قات فراغد»شود:  شرکد 

که درگیر مراقبد از  الد سالمند خود می کمافی  افرادی  باشمند در اغلمب ا قمات فرصمد 
( تجربمه خمود را در ایمن 2ش.) برای اینکه ا قمات فراغتمی را بما همسمر خمود بگذراننمد ندارنمد.

یممب   ممی یمک  قممد مسممافرت ممی» کنممد: گونمه بیممان ممی ممورد ایممن خممواهیب ا  را بما خممود ببممریب  ر
( ونمممین مطمممرک 7ش.)  « رفمممتب حتمممی مهممممانی نممممی»گویمممد:  ( ممممی1ش.)  « براممممون سمممخته

کممه مممی کمماًل بمما مممن بممود. نممه مسممافرتی مممی 7ایممن » :کنممد  تونسممتب بممرم نممه جممایی، بیشممتر  سممال 
کممه شمموهرم مممی ناراحممد میشممد   خممودش گفممتب نممه حممات نممریب، شمموهرم  گفممد، مممی جاهممایی 

کنه، ویمزی بمه ممادرم بگمه، فقمط خودممو  رفد  ویزی هب نمی می که مهال داد   بیداد  گفد 
«.کرد ناراحد می
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اسمد. ایمن ممورد  «خلموت زناشمویی»زناشویی، محر میمد از های  مورد دیگر محر مید
کمه  المد سمالمند بما ز ا مراقمب، در یمک خانمه سمکوند دارنمد   مسم زمانی رخ می تق  دهمد 
شموهرم د سمد داشمد لبماس راحمد »دارد:  ( دراین مورد ونمین اظهمار ممی7ش.) نیستند.

گفتب ن وش بی احترامی میشه، خودم میخواستب هر جور بگردم به خاطر ماممانب  بپوشه، می
که می  «.ا مد ا مد خونه انگار یه نامحرم می باید پوشیده تر بودم، شوهرم 

گاری  -ب-2  ناساز
کنش ها، ریمنظور از ناسازگا کمه بمه  اسمطه مراقبمد های  کنش    ا ناخوشایندی اسد 

، «اعتمرار همسمر»آید. این زیر مقوله از مفماهیب  از  الد سالمند بین زن   شوهر به  جود می
  « عمممدم همکممماری»، «فرافکنمممی مشمممکالت»، «جمممر   بحممم »، «قهمممر»، «عمممدم درک همسمممر»
 انتزاع شده اسد.« اختالر نظر»

کنمد   قد   هب   غب خود را صرر مراقبد از  الد سالمندش می  قتی یکی از همسران
گویمما ا   ضممع موجممود را بممر نمممی برانگیختممه مممی« اعتممرار همسممر» تابممد   بممه شممرایط  شممود. 

گون   بمما شممیوه کممرده   عممدم رضمماید خممود را نشممان مممیهای  گونمما  دهممد. مختلممف اعتممرار 
لیممممو سمممر شممموهرم خمممالی غمممر میمممزنب سمممر شممموهرم   دق   د»کنمممد:  ( ونمممین عنممموان ممممی1ش.)

کممه ( در ایممن زمینممه ونممین اظهممار مممی1ش.) «.کممنب مممی زد بممه خممواهرم  مممادرم زنممگ مممی» :کنممد 
حسماس شمده بمود..  اقعما خمواهرم داشمد هما  کرد، شوهرخواهرم بمه ایمن زنمگ زدن درک نمی

شموهرم »کنمد:  ( تجربه اش را ونین توصیف ممی2ش.) «.نابود میشد، شوهرش معترر بود
خونممه مممادرت( بممودی دیگممه وممرا اعیممابد خممرده؟ مممیگب خممب ) امممروز ا نجمماگممه خمموب  مممی
تونسممد حممرر بزنممه   از ایممن اعیممابب خممرده، ا نممب یکممی د  روز  ا بممودم  لممی مممادرم نمممیجمما ن

کمه میمرم خونمه میگمه بمه ممن رسمیدگی  تحم  می کنه  لی بعد اعترار میکنه... بعمدازظهر 
کمار خونممه رسمیدگی نکممردی، شمکاید میکنمم کمافی بممرای  زنممدگی نکمردی بممه  ه از اینکمه  قممد 

 «.خودمون نمیذارم
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کممه مراقبممد از  الممد سممالمند خممود را بممه عهممده دارد توسممط  «عممدم درک» شممرایط همسممری 
کمه درگیمر مراقبمد از  ناسمازگاریهمای  همسر دیگر یکی دیگر ازجلوه اسمد. قاعمدتًا همسمری 

کممه شممرایطش توسممط ا  ( از 2ش.) رک شممود.د  الممد اسممد از همسممر خممود ونممین انتظممار دارد 
کنب جلوی شوهرم  لمی ا  متوجمه نمیشمه   نمید نمه »گوید:  تجربه اش ونین می گریه  شاید 

کجمما نشممثت مممی بممره خونممه  کنممه، مممهال مادرشمموهرم ر  مممی گیممره، درکممب نمممی ایممن حممال مممن از 
شمب ا نجما میمونمه حمات اینکمه ممن تموی خونمه تنهما هسمتب    قتمی  32دخترش   تا ساعد 

کمه مگمه تمومیری خونمه  بهش احتیاا دارم، نیسد.  قتی هب ویزی بهش ممیگب بهمب میگمه 
کنی ما شرایطمون با همب  مادرت من ویزی میگب؟ بهش میگب تونباید ماها را با هب مقایسه 

 «.متاسفانه درک نمیکنه ،مختلفه   باید رفتارهامون هب مختلف باشه
کمممه بمممین های  از جملمممه ناسمممازگاری ( 1ش.) اسمممد. «قهمممر» دهمممد رخ ممممی ز جهمممادیگمممر 

کمتمر د سمد داری، »گوید:  می یاد برم خونه  الدینب همسرم غمگین میشه، میگمه منمو  گر ز ا
کممه:  ( اظهممار ممی2ش.) «.غمگمین میشممه   بعممد قهممر میکنممه حرفمماش خیلممی منممو آتممیش »دارد 

کمنب ومون اعیمابب خمرده تما یمک هفتمه باهماش قهمر  میزنه، خوب من امروز باهاش بح  می
کمه ممن دیگمه نمرم بمه ممادرم رسمیدگی  یگب این شوهر به من سمخد ممیکنب، وون م می گیمره 

 «.کنب شاید هب د  هفته کنب. یک هفته باهاش قهر می
کمه ناشمی از مراقبمد  المد سالمنداسمد، اممر ز جهابین  «جر  بح » ، در اثر مشمکالتی 

کممممه بممممین هایی  کالمممممی   مجادلممممههممممای  متممممدا لی اسممممد. منظممممور، درگیری  ز جهممممااسممممد 
 لممی خمموب درکمم  سممخته بخممواهی در یممک جمما »گویممد:  ( در ایممن مممورد مممی1ش.) گیممرد. درمممی

کمه کنی، در حالی  هسمتی بتمونی د طمرر را داشمته باشمی، ا نمب همسمر ومون متثهم   زندگی 
که باهاش نمی کمرد، خموب مهممانی بمود، مسمافرت بمود، دورهممی  رفتب ویمز ممی بیشتر جاها 
ومرا ا نمما نمیمان؟ سممر ایممن ویزهما یممه موقممع  گفممد خمموب رفممتب. ممی میخواسمد مممنب بمرم، نمممی

هممش تموی ایمن فکمرم ممیگب ومرا درکمب » دارد:  ( ونمین اظهمار ممی2ش.) «.کمردیب بح  ممی
نمیکنی؟ من توی این شرایطب نمیتونب، به همین خاطر صمحبتامون بمه دعموا   جمر   بحم  

نجمور همسمرم( همب همی) ایشمان»کنمد:  ( تجربه خمود را ونمین توصمیف ممی32.ش)«  میکشه
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گاهی میمره  که ایشون شب هب  باید در هفته یا در بع ی از روزها  قتش را بذاره برای پدرش 
کمه ممن پمام شکسمته بمود    بمه  کرده. زمانی  ا نجا میخوابه   این یه قدری تنش بین ما ایجاد 
کمه ممن  اجمب  که ایشون میخواسد بمره ا نجما بمونمه ایمن درگیمری لفظمی  هر حال روزی بود 

 «.؟ ترم یا ا ن
که یکی از همسران با مشکلی مواجه می شود از همسرش انتظار همکماری  قاعدتًا  قتی 

کمه بمر عهمده  کنمد، مراقبمد از  المد سمالمند تکلیفمی اسمد  دارد تا بتواند برمشکالتش غلبه 
متوجمه همسمر دیگمر نیسمد. امما در ای  گیمرد   در ایمن جریمان  ظیفمه یکی از همسران قرار می
از طممرر همسممر یکممی از  «عممدم همکمماری»امما  ،ار همکمماری  جممود داردف مای زناشممویی انتظمم

کرده گممزارش  کننممدگان  کممه شممرکد  ( 2ش.) شمماهد ایممن مممدعا اظهممارات انممد، تجمماربی اسممد 
کممه مممی کممه مممن انتظممار دارم، مممن  شمموهرم پشممتیبانی مممی»گویممد:  اسممد  کنممه  لممی نممه در حممدی 
ک  پممیش بیمماد، کممنب نممه خیلممی حممات شمماید پشممتب نیسممد مممیگب هروممی مشمم احسمماس مممی

 «.نیفش به همسرم برمیگرده
از تعارضممممات متممممدا ل اسممممد. در جریممممان  «اخممممتالر نظممممر در مممممورد نحمممموه نگهممممداری»

کنند یما خانمه سمالمندان،  نگهداری از  الد سالمند معموت درباره اینکه در خانه نگهداری 
کند   امهال آنها اختال ز جهادر خانه خود  کسی نگهداری  ر نظر بمین یا خانه  الدین، وه 

گویممد مما بایممد خممدمد  شمموهرم ممی»گویمد:  ( در ایممن ممورد مممی1ش.) آیمد. بممه  جمود مممی ز جهما
یمب، میگمه  کنیب وون ما هب حمق زنمدگی دار کنیب، سر بزنیب  لی زندگیمان را نباید صرفشان 
کنمی. میگمه نبایمد اینجموری زنمدگی  کن. باید زنمدگی  خدا نگفته خودتو فدای پدر   مادرت 

کمکمش  بذاری وون فقمط یمه بمار زنمدگی ممیر  بخوای  کنمیب. میگمه مادرتمه هممه جموره بایمد 
کنی  لی نه اینکه زندگیتو بذاری ر ی ا ن. میگه  قتمی ایمن فمرد پیمر پمیش مما اییمد میشمه، 
من یه غر میزنب، بچه یه غمر میزنمه، تموی سمرای سمالمندان هممه همب سمن هسمتن بهشمون همب 

 «. رسن ورا باید اینجوری ایید بشه؟  می
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انتشار حال بد -ب-3
کنندگان مراقبد از  المد سمالمند توسمط یکمی از همسمران در  طبق تجربه زیسته شرکد 

 «.رابطه ز جی»  دیگری « خلق همسر»گذارد. یکی  د  حوزه از زندگی ز جی اثر منفی می
که همسران رابطمه عماطفی نزدیکمی دارنمد هرگونمه مشمک  در زنمدگی هریمک از  از آنجایی 

گممذارد.  در جریممان مراقبممد یکممی از همسممران از  الممد  بعممًا ر ی خلممق دیگممری اثممر مممیآنهمما،  ط
کننممده بمما فشممارهای ر انممی   در نتیجممه مشممکالت  سممالمند خممود، از طرفممی همسممر مراقبممد 
خلقی مواجمه اسمد،   از طمرر دیگمر، بمه علمد درگیمری در مراقبمد تما حمد دی از توجمه بمه 

گمردد. در  ،   در نتیجه خلق همسمر نیمز متمثثر ممیشود همسر خود   زندگی زناشویی غاف  می
یمماد بممر م خانممه  الممدینب، همسممرم غمگممین مممی» گویممد:  ( مممی1ش.) ایممن زمینممه گممر ز   «. شممود ا

 تموی فکمرم اصمال متوجمه همب نیسمتب. ایشمونهما  بع ی  قد» دارد:  ( ونین اظهار می2ش.)
کمارام، گیمره. ممن نمیتمونب، دومار اخمت ممن قمرار ممیتمثثیر  همسرم( هب تحد) الل میشمب تموی 

ممممیگب ممممن اینجممما میشمممینب، میخممموابب   نمیمممد نب ماممممانب ا نجممما وکمممار میکنمممه، همچنمممین 
گری توی من  جود داره، این ح  به همسمرم منتقم  میشمه، ا نمب از نظمر های  ح  تخریب 

 «.ر حی   رفتاری دوار آسیب میشه
نممین  عنمموان ( و2ش.) بینممد. در فراینممد مراقبممد آسممیب مممی «رابطممه ز جممی»همچنممین 

که می ب خمرده، ممیگب ومرا ونمین مشمکلی بایمد بمرای مما پمیش ناعیابب از خونمه مامما» :کند 
یب بما همسمرم... نماراحتی  میذاره   به مشک  بر میتثثیر  بیاد، اینها توی رفتارم با همسرم خور

کرده،  ومه تموی رفتمار خمودم   ومه رفتمار همسمرم منتقم  خخیلی تو رفتارهامون ا تالل ایجاد 
کمنب.  قتمی یمه حرفمی میزنمه برخمورد بمدی باهماش دارم ومون عیمبی شمدم، پرخاشمگری  یمم
که در نب ناراحد باشه نمیتونب عک  العم  مهبتمی نشمون  می کنب، عیبانیب دیگه،  قتی 
«.بدم

تعارضات سه جانبه -ب -4
کمه در آنهما بمین سمه رأس تعمارر همایی  موقعید ،منظور از تعارضات سمه جانبمه اسمد 
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که یک رأس مراقب، یک رأس همسر   یک رأس شخت یما نهماد دیگمری اسمد.  جود  دارد 
یسممته شممرکد حالممد از ایممن نمموع تعممارر اسممتنبا  شممده اسممد:  5کننممدگان  از تجممارب ز

؛ تعممارر  «خممانواده اصمملی -همسممر -مراقممب»؛  تعممارر  « الممد -همسممر -مراقممب»تعممارر 
 «.شیرهمسر هم -همسر -مراقب»؛ تعارر  «همشیر -همسر -مراقب»

که مراقمب نیمز « الد-همسر -مراقب»در تعارر   ، اختالفی بین  الد   همسر  جود دارد 
کشمیده ممی کمه ( ونمین اظهمار ممی5ش.) شمود، بممه عنموان مهمال بمه ایمن اخمتالر  مممن » :دارد 

کاًل مادرم با همسمرم خیلمی راحمد نیسمد،  احساس می کنب، مادرم با همسرم مسئله دارد، 
کممنش نشممان دادم دیگممه ونممد بممار خواسممته در مممور د همسممرم یممه ویزایممی بگممه مممن شممدیدًا  ا

کمنش ممن مواجمه شمده، جمای  نگفته.  قتی خواسمته عیمب   ایمرادی از همسمرم بگیمره، بما  ا
 خوابیممد مممهال یممه موقممع شمموهرم بیشممتر مممی»گویممد:  ( مممی7ش.) همچنممین«. حممرر نذاشممتب

را دیممر میممره سممرکار؟ گفممد ومم مممی ،رفممد سممرکار خوابممه؟ دیرتممر مممی گفممد وممرا مممی مممادرم( مممی)
 «.دادم اینجوری بود دیگه من باید همش جواب اینها ر  می

اخممتالر بممین همسممر   خممانواده اصمملی  «خممانواده اصمملی -همسممر -مراقممب» در تعممارر
گویمد:  ( ممی1ش.) مراقب  جود دارد   مراقب به این  اسطه تحد فشار اسد. در این ممورد

اش ناراحتب، میگب خانوادت بمی انیمافن   درک من از شوهرم ناراحد نیستب، از خانواده »
خممانب مممن اصممالتًا اهمم  ترکیممه اسممد، »کنممد:  ( ونممین عنمموان مممی1ش.)   نیممز«. کممنن نمممی

گمب ممی یاده، میگه ممن تموی جممع خمودم دسمد   پمایب را  کمنب ومه برسمه  اختالر فرهنگی ز
کار بکمنب، سمعی میکمنب بمین اینهما نباشمه ، ومون خمانب بخوام وادر هب بگیرم   با وادر هب 

 «.خیلی ایید میشه وون فرهنگش خیلی فاصله دارد
بین همسر   همشمیر مراقمب، اخمتالر  جمود دارد « همشیر -همسر -مراقب»در تعارر 

کی اسمد: 7ش.) شمود. تجربمه   مراقب نیز درگیر این تعمارر ممی گمه ومرا  شموهرم ممی»( حما
 7جمور ویزهما   ممن در ایمن ا ن یکی از خواهرات نمیان؟ ورا ا ن داداشمد نمیماد؟ از ایمن 

کشیدم خمانب ممن بما پمدر   ممادرم »کنمد:  ( ونین بیان می1.ش  نیز )«. سال خیلی سختی 
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کممب بممریب خونممه  راحتممه  لممی بمما خممواهر وبممرادرام راحممد نیسممد، خممانمب بممه ر  میمماره، میگممه 
کمماش از زنممدگیمون خبممر نداشممته باشممه، خممواهرام یممه خممرده بنممد شوهراشممون ای   خممواهرت  
گفممتب ا نمما دختممر هسممتن بنممد شوهرشممونن. خممانمب مممی هسممتند گفممد    ونممد بممار بممه خممانمب 

 «.مجبور نیستند انقدر بند شوهرشون باشند
کمه بمین همسمر   همسمر  زمانی به  جمود ممی «همسرهمشیر -همسر -مراقب»تعارر  آیمد 

گیممرد. تجربممه  همشممیر مراقممب مشممکلی  جممود دارد   مراقممب از د  طممرر تحممد فشممار قممرار مممی
کمب ر حیمه حساسمی داره   » ( در این زمینمه ونمین اسمد: 1ش.) زیسته ومون شموهر ممن یمه 

کمد دارنمد  لمی ممن  کنتا کب با هب  کب توقعی هسد، یه  قد یه  ز د رنجه   شوهر خواهرم یه 
یب رابطمون خمراب بشمه کی اسمد: 1.ش)  تجربمه «.   خواهرم نمیذار گمه زن داداش »( حما ا

«.وون خانمب راضی نیسد ها، قاطی خانبهام باشن نمیرم توی آش زخونه 

 (3) فرزندی -(2) تعارضات والد-ج
کمه  نس  میانسال در حالی با تکلیف مراقبمد از  المدین سمالمند خمود مواجمه ممی گمردد 

معمموت خمود دارای فرزنمد اسمد   نقمش  الممد را نیمز بمه عهمده دارد،   در  اقمع همزممان تحممد 
گیرد   لذا با فرزندان خمود دومار  زندان خویش قرار میفشارهای نیازهای  الدین خود   نیز فر

 ،«تعممامالت» ،«کممب تمموجهی بممه فرزنممد»های  گممردد. ایممن مقولممه  شممام  زیرمقولممه تعارضمماتی مممی
شود. می «تعارر سه جانبه»  « تداخ  با مشکالت فرزندان جوان»

کم توجهی به فرزند -ج-1
کب تو کنندگان  کمه ایمن  د  حموزه رخ ممی هی به فرزنمد درجبراساس تجارب شرکد  دهمد 

 اند، مفهوم سازی شده «مراقبد»   « ا قات فراغد»د  حوزه تحد د  عنوان 
یمادی از مراقمب ممی  کمه مراقبمد از  المد سمالمند معمموت  قمد ز گیمرد، همب بمه  از آنجایی 

کمه قمدرت  که بایمد انجمام شمود   همب بمه علمد  ضمعید خمام سمالمندان  کارهایی  علد 
کمافی بمه تحرک ندارند   یا   «ا قمات فراغمد»کب دارند. مراقبان در بسیاری از ا قات از توجه 
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هما  بع می  قد»گویمد:  ( ممی2ش.) ماننمد. فرزندان نظیر مسافرت، تفمریح   مهممانی بماز ممی
کمنن، ممیگب ها  که مادرم خیلی حوصله اش سمر میمره میگمه ممهال بچمه تلویریمون ر  خماموش 

کننممده«. کننممد میخمموان تلویریممون نگمماهها  بمماتخره بچممه ( نیممز ونممین اظهممار 7.ش) شممرکد 
کمه ماممان مما هممش بایمد تموی  بچه بررگه یه موقع جایی نممی»دارد:  می رفتمیب، همی غمر میمزد 

که این مادر منه خونه بمونیب، درک نمی که د سد داشد توی مهمونی کرد  هما ممهال  دخترم 
گونمممه عنممموان  ایمممن (32ش.)   همچنمممین«. کمممرد ممممیهمممایی  بممما همممب باشمممیب یمممک موقمممع ناراحتی

گممر مممادرم ر  نبممرم، احسمماس عممذاب  جممدان دارم یمما »کنممد:  مممی حتممی مممن در مسممافرت هممام ا
کمه بما اعتمرار   نماراحتی فرزنمدم ر  بمه ر  میشمب   یما اینکمه  کنب  کنس   مسافرت را مجبورم 

کممه ایممن خممودش بمماز دوبمماره بممه خمماطر اینکممه ایشممون سممنی ها  بایممد در مسممافرت مممادرم ر  ببممرم  
گ کمه ها  ذشته   بهر حال توی مسافرتازش  شاید خسمته بشمه یما شماید توانمایی ا ن راهمی را 
 «.رویب نداشته باشه می

کمب تموجهی قمرار ممی که فرزندان ممورد  کمه نیماز بمه هایی  گیرنمد زمینمه زمینه دیگری  اسمد 
دارند.  قد   انمر ی مراقبمان بمین  المد سمالمند   فرزنمد نیازمنمد مراقبمد، تقسمیب  «مراقبد»
کممه بایممد فرزنممد مممورد مراقبممد قممرار نمممی اً شممود   طبعمم یممم گونممه  ( ایممن3ش.) گیممرد. مممهالً  آنچنممان 

کمه  قتمی »کند:  مطرک می که شیفتب مخالف دخترم باشمه  کردم  اتن من خودم برنامه ریزی 
کممه ا ن مدرسممه هسممد مممن  مممن مدرسممه هسممتب دختممرم تمموی خونممه باشممه   بممرعک  زمممانی 

 «.شیفد مخالف باع  شده من   دخترم از هب جدا باشمیبمیتونب برم خونه پدرم. همین 
پسر خواهرم میخواسمد بمره دبیرسمتان   ا ن موقمع امتحمان نمونمه »گوید:  ( ونین می1ش.)

رسمب بمه درس   امتحمان ا ن، حتمی دختمرش  گفمد اصمال نممی د لتی داشمد   خمواهرم ممی
کرد  لوید با مادر اسد   ایمن نه، ا»کند:  گونه بیان می ( این33ش.)  «. افد تحییلی پیدا 

کمار داشمد، ا لویمد ممادره    هب میها  ر  بچه گه مادر  که ا د نن. این ده ساله جا انداختیب 
 «.کنن ا نا پذیرفتن. ناراحد هب بشن عنوان نمی



779 .......................................................... تعارآات بین فردی در متاهلین ملزی به مراقبت از والد سالمند خود

گاری -ج-2 ناساز
بمممه دنبمممال  ضمممعید ایجادشمممده در اثمممر مراقبمممد از  المممد   مشمممکالت تابعمممه، اشمممکالی از 

گیمممرد. از جملمممه:  ( شمممک  ممممی1نسممم ) (   فرزنمممدانش2نسممم ) مراقمممبتعمممامالت بمممین نسممم  
 ،«جبممران»، «سممرکوب فرزنممد» ،«اقنمماع فرزنممد» ،«انتظممارات مشممابه از فرزنممد» ،«اعتممرار فرزنممد»
 «.بدخلقی فرزند»

که فرزندان با مشکالت ناشی از مراقبد پدر یا ممادر بمررگ توسمط پمدر یما مادرشمان   قتی 
کمبودهایی را  « اعتمرار»کننمد  که ناشی از این  ضعید اسد مشاهده ممیروبه ر  شده   

دختمرم همای  به نحوی یکمی از اعترار»گوید:  ( می3ش.) دهند. نظیر آنچه خود را نشان می
که می کممک  گه هر  قد میخواهیب مسافرت بریب شما می این اسد  گید میخوام به مامانب 

کممنب کممه:  ( ونممین اظهممار مممی2ش.)  «. بکممنب   از پممدرم نگهممداری  دختممرم اعتممرار »دارد 
که ورا مادربررگ توی خونه دستشویی میکنه، ورا نمیره دستشویی، میگه ننمه آدم  می کند 
فقمط دختمرم اعتمرار »کنمد:  گونمه توصمیف ممی ( تجربه خمود را ایمن7ش.) همچنین«. بدیه
همایی  ممهال بما همب باشمیب، یمه موقمع ناراحتیهما  کرد، دخترم د سمد داشمد تموی مهمانی می
که ( عنوان می33ش.) «.کرد می گالیه میها  بچه» :کرد  کنند  لی نمیذارم ومون ممیگب  گاهی 

که اتن 37مادر ا لوید داره. یکیشون  سمالش بمود  2سالش شمده   یکیشمون  27سالش بود 
کممامال ا ا نوجوانیشممون میممادر شممده بممود بمما  گذشممد،  کممامال نوجوانیشممون در ایممن دوره    

پا  «.کردند که میگیری  نیسد بهانهای  ارهفتادگی مادرمون، دیگه وااز
 مبنممی بممر «انتظممارات مشممابه»کننممد،   قتممی افممراد  از  الممدین سممالمند خممود نگهممداری مممی

کمردن   مراقبمد در آینمده را از فرزنمدان خمود دارنمد یعنمی بمه نموعی  گذاشتن، رعایمد  احترام 
مممن بمما ایممن »گویممد:  ( مممی1ش.)دهنممد.  فرزنممدان خممود را در معممرر ونممین فشمماری قممرار مممی

که یه روزی به دردم بخوره بدبختی بچه بررگ می کمه:  ( ونین اظهمار ممی33ش.) «.کنب  دارد 
کممه» کممه مممیگب بچممه مممن  بینممه   میگممه ایممن پممدرم بممه پممدر   مممادرش  مممی یممک احسمماس دارم 

ها  رسیده، ده سمال جلموی وشممش بموده، خموب ایمن خیلمی مهممه. صمد درصمد ر ی بچمه
که بچهتثثیر  کمه پمدر  هایی  میذاره  که بمه  الدینشمون برسمن. جما انمداختیب تموی خونمه  بشن 
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که  قتمی بمررگ شمدن بایمد بمه ها  مادر در ا لوید هستن   این خیلی مهمه، بذار بچه بد نن 
 «.پدر   مادر برسن

کممب تمموجهی قممرار مممی کنش  قتممی فرزنممدان مممورد  اعتراضممی هممای  گیرنممد دراثممر مشممکالت  ا
 اسممد. در ایممن مممورد «اقنمماع فرزنممد»دهنممد. یکممی از اقممدامات  الممدین تممالش بممرای  نشممان مممی

که نتونب خواسته» گوید:  ( ونین می3ش.) کمنب ناراحمد میشمب های  از این  دخترممو بمرآورده 
کممنب  لممی خممودم ر    لممی مجبممورم بممازم بممراش توضممیح بممدم، بمما حممرر زدن تونسممتب قممانعش 

کممنب کممه:  مممی ( ونممین اظهممار2ش.) «.نمیتممونب قممانع  کممه وممرا »دارد  دختممرم اعتممرار میکنممه 
کمرده   مری مه    مادربررگ توی خونه دستشویی میکنه ورا نمیره دستشویی، میگب سمکته 

کمه  بررگه یه موقع جمایی نممی»کند:  ( عنوان می7ش.) «.ا نب قانع میشه رفتمیب همی غمر میمزد 
کمه ایمن ممادر  مامان ما هممش تموی خونمه بایمد بممونیب، درک نممی کمه کمرد  منمه،  بما ایمن حرفما 

گناه داره، توجیه می  «.کردم مادرجون 
کممه در برابممر خواسممته «سممرکوب فرزنممد»    اعتراضممات فرزنممدانها  از دیگممر اقممداماتی اسممد 
مما »گویمد:  ( ممی33ش.) گیمرد. در ایمن ممورد ( صورت ممی2نس ) ( از طرر  الدینشان1نس )

کنن...بهانممهنبایممد بهشممان اجممازه بممدیب پرتوقممع بشممن   پاشممونو  از  کممه  گلیمشممون درازتممر  گیری 
گیری  کوبیمدیب، نمیذاشمتیب خیلمی بهانمه کمردیب، ممی کردن منتها ما جلوشمون ر  سمد ممی می

کردن، شاید آن ا ایلش یه قدری بهانه می  «.گرفتن کنن، دیگه عادت 
که مراقبان کمبودها   محد دید ( متوجه می2نس )  قتی  که  را به فرزنمدان هایی  شوند 

کردنممد یکمی از اقداماتشمان، 1نسم ) خمود کنممد  ( بیمان ممی33ش.) اسممد.« جبمران»( تحمیم  
گذاشتب، مجبور بمودم، ممهال بمرای  من فکر می»که:  کب  کنب توی زندگی خودم به خاطر مادرم 

گممر ن  گفممتب ایممن ماشممین حممات درسممته خیلممی هممب  پسممرم ماشممین خریممدم انممداختب زیممر پمماش 
گفتب این ماشین باشمه زیمر پمات  کسمی همب نگمو ممن خریمدم بگمو خمودم خریمدم، نیسد،  بمه 

 «.ماشین ر  خریدم
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تعارض سه جانبه-ج-3
فرزندی یک شک  تعمارر سمه جانبمه تحمد عنموان  تعمارر  -در حوزه تعارضات  الد 

کمه  « الد -فرزند -مراقب» مفهوم سازی شده اسد. منظور از این تعارر، مموقعیتی اسمد 
( بممه ایممن 2نسمم  ) (  جممود دارد   پممای مراقممب3 نسمم ) (    الممد1نسمم  ) تعارضممی بممین فرزنممد
کشیده می گویمای ایمن  اقعیمد اسمد: 7ش.) شود. تجربمه تعارر  ممهال دختمرم د سمد »( 

«. گفتیب نه بی احترامیمه داشد، باتخره دختره د سد داره توی خونه به خودش برسه، می
ادر شمام حاضمر فرزند معلول( میگه بریب خونمه، ممیگب مم) هادی» گوید:  ( ونین می2ش.)  

کممرده، مممادرم یممه طممرر، هممادی هممب یممه  کممردم، اتن قممرم اعیمماب هممب میخمموره، پاهمماش ورم 
یشمه »دارد:  ( اظهار می32ش.)   نیز«. طرر کمه بمه قمول معمر ر ر خانواده   ممادر از یمه طمرر 

کممه هیچیممک را ناراضممی  کممه بمماز از یممه طممرر دیگممه...مجبور هسممتب  آدم هسممتن   فرزنممد هممب 
به اینکه مدارس دائب در حال پیشرفد هستند، پیشرفد علمی، هممش از  نذارم...با توجه

کمنب یما بیمام  سمیلهها  بچه بمراش ای  یه ویزهایی میخوان، به همر حمال ممن بمرم بیمر ن خریمد 
کارهمای مدرسمه اش باشمب. یما بمه همر حمال میخمواد بمره مدرسمه یمه ویمزی ببسازم، یا به دن ال 

گه اینها ر  ا کنب. از یه طرفی ا نجام نمدم فرزنمدم ناراحمد میشمه   از طمرر دیگمه ممن در تهیه 
گه بخموام ا نمو تمرک  شرایطی قرار می که مادرم احتیاا داره مهال توی بیمارستان بخوابه ا گیرم 

کنب؟  کنب مادرمو وکار  گر بخوام اینو ترک  کنب؟   ا «.کنب، اینو ویکار 

 (1) والدی -(2) د: تعارضات فرزند
کممه بممین مراقبممانمنظممور از ایممن تعارضممات، مشمم  (    الممد سممالمند2نسمم ) کالتی اسممد 

« تعمامالت»    «تنیمدگی مرزهما»آیمد، ایمن مقولمه بمه د  زیمر مقولمه درهمب  ( بمه  جمود ممی3نس )
شود. تقسیب می

تنیدگی درهمد: -1
کمه ناشمی از عمدم فردیمد   اسمتقالل عماطفی  «تنیدگی درهب»منظور از  مشکالتی اسد 
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. ایممن زیممر مقولممه از د  مفهمموم اسممد( 3نسمم ) (    الممد2نسمم ) هریممک از د  طممرر یعنممی فرزنممد
 انتزاع شده اسد. « ابستگی  الد به فرزند»  «  ابستگی فرزند به  الد»

که مراقمب بمد ن  المد یک ماروگی  « ابستگی فرزند به  الد» ی شمناخت ر انحالتی اسد 
کمه هممه راحمد نیسمد،   بمه نموعی هما    مهمانیها  ندارد، بد ن ا  در مسافرت تمایم  دارد 

کمه ممی32ش.) جا  الد هممراهش باشمد. شماهد ایمن  اقعیمد تجربمه ممن اینقمدر بمه »گویمد:  ( 
کممه بممه مممن رسممید بممه خمماطر خوشممحال  کممه حتممی از ارثیممه پممدری  ایممن مممادرم  ابسممتگی دارم 
کردنش، اسممش را بمرای مکمه نوشمتب   بمردمش. تموی مکمه بما اینکمه خیلمی سمخد بمود  لمی 

گ کردم    ذاشتب اعمالش ر  بمه درسمتی انجمام بمده  لمی خمب بمه همر حمال خمودم همراهیش 
که ممن جمرأت اینکمه  آنجا دسد   پایب بسته بود، مهال ایشون به قدری به من  ابسته هسد 
کمار انجمام  به تنهایی برم خرید یا بمرم طموار یما هرجمای دیگمه بمه تنهمایی خمودم بمرای خمودم 

ل داره باتخره آدمیزاده شاید یه روزی نتونمه   بدم نداشتب، شاید جای نگرانی باشه،  احتما
که از پ  مسئولید مادرش برنیاد، یمه جموری در همب  یا اینکه به هر حال اتفاقی براش بیفته 

کممه:  ( اظهممار مممی7ش.)  «. تنیممده شممدیب کممردم مممادرم  رفممتب مهمممونی فکممر مممی  قتممی مممی»دارد 
کمه جمدا شمدیب خیلمی جاهما  تنهاس ناراحد می اصمال بمه خماطر اینکمه ممادرم شدم... اتنمب 
 «.رم نمیاد مسافرت نمی

 لی  آنچه در بیشتر موارد صادق اسد،  ابستگی  الد سالمند به فرزند به ویمژه بمه یکمی 
از فرزنممدان اسممد   بممالطبع ایممن  ابسممتگی افراطممی محممد دیتها   مشممکالتی را بممرای فرزنممد بممه 

قبم  از ازد اا خیلمی بمه ممن  ابسمته  مادر من» گوید:  ( در این مورد می5ش.) آورد.  جود می
کنش کمه احسماس ممیهمایی  بود   بعمد از ازد اا  ا گمرفتن  جمود داشمد    «. کمرد بچمه ممو ازم 

کی اسد: 1ش.) تجربه زیسته گفمد تمو  با من راحد تر بود تا خواهرم، همیشه هب می» ( حا
ه شمده گفمد تمو شموهر منمی...  ابسمت خندیمد ممی آیی وشمب به دسد توسمد، ممی از در می

کممه دیممر مممی آییممد. خیلممی  گفممد وممرا نمممی زد   مممی ا مممدیب زنممگ مممی بممود بممه ممما، یممک سمماعد 
که:  ( اظهار می7ش.)   نیز«  ابسته شده بود کاراشو  سمط هفتمه تما آخمر هفتمه بمه »دارد  همه 
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کاراشمو بکمنب، حتمی تموی تمیمزی خونمه همب میگمه تمو مهم  بقیمه  امید ممن میشمینه تما ممن بمرم 
ممن بیشمتر میمرم » کنمد:  ( ونمین عنموان ممی33ش.)  «. کنمی تمیمز ممی نیستی تو خیلی خموب

کارهای پرستاریش ر  انجام میدم، خود مادرم میگه تو هر روز بیما ( 32ش.)   نیمز«. وون من 
کمه:  بیان می کمه ممن در خمانواده اجمرا ممی» کند  کمنب تقریبما نقمش یمه پمدره، یمه شموهره  نقشمی 

کرده به این مسئله   هب اینکمه خمواهر برادرهما عمادت  برای همسرش، دیگه هب مادر عادت 
.. ممادر ممن بیشمتر جنبمه  ابسمتگی داره   میخمواد از ر ک   ر ان مما باخبرباشمه   بمه انمد، کرده

 «.من بیشتر

گاری -د-2 ناساز
  نیازمنممدی بممه مراقبممد از طممرر ها   الممدین سممالمند علیممرغب نمماتوانی  در برخممی زمینممه

کممه نممه آنچنممان توانمما فرزنممدان خممود، در عممین حممال  مشممکالتی را بمما فرزنممدان خممود دارنممد، وممرا 
کمه در برابمر فرزنمدان منفعم    مطیمع باشمند. لمذا  که خودکفا باشند   نه آنقدر ناتوان  هستند 

گممردد. ایممن زیممر مقولممه از مفمماهیب   الممدی برخممی ممموارد ناخوشممایند مممی -شممک  ارتبمما  فرزنممد
 -عممدم تفمماهب فرزنممد» ،« مممد  الممد در برابممر مراقبممدمقا»  ،«بممدرفتاری  الممد» ،«بممدزبانی  الممد»

 انتزاع شده اسد. « الدی -مشاجره فرزند » ،«پرتوقعی  الد»، «هاگیری   الد در تیمیب
یافممد  کممه  الممد سممالمند در کی از آن اسممد  کننممدگان حمما یسممته برخممی از شممرکد  تجربممه ز

کممماری خمممالر ممممیلش انجمممام ممممیهمممایی  کننمممده مراقبمممد در موقعید الفممماظ شمممود از  کمممه 
کما اینکه می «بدزبانی»کنند   یا اصطالحًا  ناخوشایند استفاده می گویمد:  ( می5ش.) کند. 

کممه زبممان تیممزی داره بع ممی موقعهمما  بع ممی  قد» هممایی  ررهمما ح فشممار میمماد از ایممن جهممد 
کممه ناراحممد مممی مممی ناراحممد میشممد یممه  قممد، » کنممد:  ( ونممین عنمموان مممی1ش.)  « کنممه زنممه 

گفممتب  فممد شممما بممه مممن بممد مممیگ کممرد، مممی نفممرینب مممی یمماد بممراش نمیذاشممتب  کنیممد.  مممن نممان ز
گفمممتب  میخممموره   قنمممدش بمممات ممممی گفمممد بایمممد بمممذاری     ره   بمممراش بمممده. آب  نگذاشمممتب   

گنممماه داره، برگشمممتب دیمممدم داره نفمممرین  نممممی گفمممتب  یارم، رفمممتب بیمممر ن برگشمممتب دلمممب نیوممممد   
گفد الهی روز خوش نبینی این وند ماهه پدر ( تجربمه اش 7ش.) «.منو درآوردیمد میکنه، 
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کوتماه نممی»کنمد:  را ونین توصمیف ممی گفمد نمه  گفمتب، ممی ا ممد یمه موقمع ویمزی ممی ممادرم 
کمه:  ( اظهار می32ش.)   نیز«. اینجا نشستی باید همه جوره هوای منو داشته باشی بما »دارد 

گوش جون میخرم یعنی باهاش تعارر لفظمی پیمدا کمنب  نممی این همه من تمام حرفاشو به 
 «. لی به هر حال یه ویزهایی میگه
دهممد   بممرای فرزنمممد  کممه بممین فرزنممد    الممد سممالمند رخ مممیها  یکممی دیگممر از ناسممازگاری

کمه بمرای  اسمد. یعنمی رفتارهمایی از ایشمان بمروز ممی «بدرفتاری  الد»ناخوشایند اسد  کنمد 
کمه ( ونین عنوان می1ش.) مراقبان ناخوشایند اسد. از جمله اشمد احتمرامش از د» :کند 

گفمتن آخ ماممان جمون دوبماره زنمگ زد، ممن بایمد هممش  خمواهرم ممیهای  رفد، بچمه بین می
گر نه فکر نمی گوشش میخوندم ا کوومک باعم   ،کرد، زنگ میزد توی  کمبمود  یمک احسماس 

کممه:  ( ونممین اظهممار مممی7ش.)  «. کممرد شممد زنممگ بزنممه، درک نمممی مممی مامممان مممن یممک »دارد 
که حالد دی زنمیب  گه فقط با من، حرر شموهرهامون ر  ممی کتاتوری داره، میحالتی هسد 

یمه نمیمذاره همایی  میگه توی زنمدگی ا ل پمدر   ممادر هسمتنن یمه موقع ممیگب شموهرم ایمن جور
رفمتب،  شمام بمود ممن نممیهما  میگه شما خیلی هوای شوهرهاتون ر  دارید... یه موقمع مهمانی

کوتماه نممیگفد شوهرت داره میره شما ه دید نمی مادرم می گمر یمه موقمع ممن  ب بریمد،  ا ممد. ا
کجا میخوای بری می میگفتب برم کنمد:  ( تجربه اش را ونین  توصیف می1ش.) «.گفد تو 

که سمخته پمیش ممادرم، خمودم بمه خمانمب حمق » مادرمون دیکتاتور بود   برای همین مید نب 
کشیدم می که سختش باشه خانه مادرم،  خودم سختیشو   «.دم 

کممه دارنممد، هممای  خمماطر  ضممعید خممام جسمممانی   بیماریسممالمندان بممه  متعممددی 
کننمد، امما دربسمیاری  معموًت باید نکات بهداشمتی را در ت ذیمه، تحمرک   امهمال آن رعایمد 

کنند   این موجمب بدترشمدن بیمماری آنهما   یما  می «مقا مد»ها  ا قات در برابر این مراقبد
کمتممر  »گویممد:  ( مممی1ش.) شممود. ایجمماد مشممکالت دیگممر مممی خیلممی  ابسممته شممده بممود، راه 

کممه احسمماس مممی کممرد بلنممد بشممه. مممی رفممد، سممعی نمممی مممی کممردم بیشممتر  گفممد بیاییممد. مممن 
کممه بممه جمما افتمماده وممون ممما همممش پیشممش بممودیب کممه ( اظهممار مممی33ش.)  «. خوشممحاله   :دارد 
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فشارش هب به علد رعایمد نکمردن  ... باید با ویلچر ببریب دستشویی میگه لگن نمیخوام»
یب، ا ن ممی خورد   خوراکش بات بود، نمک به غذا میزنه، ما صبحانه خاممه نممی خموره  خمور

«.خیلی جالبه خامه میخوره
فرزنممدان بمما توجممه بممه شممرایط زنممدگی خممود   یمما سمملیقه   عقیممده خودشممان بممرای تسممهی  

گماهی ممی خواهنمد تیممیماتی بگیرنمد. ممهال در ممورد مکمان زنمدگی  المد   یما سمبک  شرایط 
ایجمماد  « الممدی -عممدم تفمماهب فرزنممد»کنممد   یممک  گی،  لممی  الممد سممالمند موافقممد نمممیزنممد
که: 5ش.) شود. در این زمینه تجربه می حاضر نیسد بیماد پمیش مما زنمدگی »( ونین اسد 

گفتمیب بیما  کن، د سد داره خودش مستق  باشه، مما میگمیب بیما پمیش مما  لمی نمیماد، ممهال 
ه جما داشمتیب، د سمد داره تموی هممون خونمه خمودش بریب مشهد، حاضر نشد بیاد. بما اینکم

کمار را انجمام بمدیب، یمک  باشه...گفته خونه را بفر شمب بیمام نزدیمک شمما  لمی نتونسمتیب ایمن 
گمه مما بخمریب  که خودش انتخماب میکنمه   بخمره خوبمه، ا بعد اخالقیب داره، فقط ویزهایی 

بممرم بخممرم   خانممه را عممور گیممره، حممات خانممه را مونممدیب میترسممب  یمه عیممب   ایممرادی ازش مممی
کممه خونممه اینجمماش اینطممور بممود ( 1ش.)   نیممز«. کممنب، فممردا دوبمماره مایممه حممرر   حممدی  بشممه 

بما همب اخمتالر سملیقه خیلمی داشمتیب اصمال طمرز فکمر ممن   خمواهرم »کند:  ونین مطرک می
کمار خودشمو  کاری به جوانب نداشد همون رویه خودش را داشد،  مه  مامانب نبود، اصال 

کردیب جلوی ایمن   ا ن حرفمی را نمزنیب، ماممانب نمه، راحمد. اصمال فکمر  د ما مراعات میکر می
که شد مهب نیسد کرد   می نمی  «.گفد ناراحد شد 
یکممی دیگممر از اشممکال ناسممازگاری بممین فرزنممد    الممد سممالمند  « الممدی -مشمماجره فرزنممد»

کننده مراقبد اسد. یافد  رفمتب بمه همر حمال  یمک موقمع از سمرکار ممی»گویمد:  ( می1ش.) در
کار ر  انجام بمدم ناراحمد میشمد.  که اتن من نمیتونب این  سنش باتسد   متوجه نمیشد 

  «. شممدم غممر میممزدم لفظممی بمما مممادرم داشممتیب... مممن یممه موقممع ناراحممد مممیهای  یممه مشمماجره
که:  ( اظهار می7ش.) گیمر میمده حتمی تموی خونمه، یمه » دارد  از لحاظ پوشش مامانب خیلمی 

کجما  یموقع بهش م گفتب آدم بخواد توی خونه همب پوشمیده باشمه بیمر نب پوشمیده باشمه پم  
کنب   جبهه بگیرم وون ا ن حرر خودشو میزنه «. راحد باشه من نمیتونب باهاش بح  
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کشمیده انمد   نیمز  کمردن فرزندانشمان  که  المدین زحمماتی را بمرای رشمد   بمررگ  از آنجایی 
کمه در شمرایط خاصمی مهم  طمالق   هایی  آموزه که در فرهنگ  جود دارد،   به ویژه  المدینی 

کرده اند  یماد فرزنمدان را تحمد  «پرتوقع»یا بیوگی فرزندانشان را بررگ  هسمتند   ایمن توقعمات ز
کی اسمد: 5ش.) گذارد. تجربه فشار می که در نوجوانی پمدرش را از دسمد داده اسمد حما  )

گیرنمده بماش، انتظمارات بماتیی داره کنه، میخواد احساس ریاسد می» ( 1ش.)  « تیمیب 
کمه ممن بمرای  من وون پدر   مادرم از همه جدا شده بودن همیشه ایمنب ممی»گوید:  می گفمد 

کار بکنید  ظیفه کردم شما هر  کمردیب احسماس  تونه، همیشه یعنی هرکمار مما ممی شما خیلی 
کممامال راضممی نبممود مممی  قتممی آدم بممه »کنممد:  ن بیممان مممی( تجربممه خممود را ونممی32ش.)  «. کممردم 

کمه میمرم  یاد میکنمه، ممن زممانی  یاد نزدیک میشه توقعات طرر مقابلش را ز طرر مقابلش ز
گه خسته ام ز دتر بخوابب نمدارم، میگمه ز دتمر  مادرمو میارم یا میرم خونش مهال جرأت اینکه ا

نمیمد نب ایمن نخواب یا مهال من اینجا هستب، نخواب، تمپ را بماتی سمر ممن ر شمن نکمن، 
 «.کار  نکن

 گیری نتیجهبحث و 
که از  الد که افراد متاهلی  کننمد،  ین( سالمند خمود مراقبمد ممی) این مطالعه نشان داد 
که عبارتند از: تعارضمات همشمیری،  در وهار حوزه تعارضات بین فردی را تجربه می کنند، 

کممه هریممک از   –فرزنممدی   تعارضممات فرزنممد  -تعارضممات زناشممویی، تعارضممات  الممد  الممدی. 
که در  اقع بر ماهید   شک  بروز   ظهور تعارضمات هایی  این تعارضات زیر مقوله داشتند 

 کردند. دتلد می
کمممه، اختالفمممات    یکمممی از انمممواع تعارضمممات بمممین فمممردی، تعارضمممات همشمممیری اسمممد 

که  مشکالتی را شام  می یمن( ) یمن( سمالمند در اثمر مراقبمد از  المد) فرزندان  المدبین شود 
آیممد. نظیممر عممدم همکمماری برخممی از همشممیرها، برخوردهممای بممد متقابمم ، سممربار  بممه  جممود مممی

یمن(. ) بودن برخی همشیرها، اختالر نظر در تبیین مشکالت   نیز نحموه نگهمداری از  المد
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( همخموان اسمد. در مطالعمه 2661) 1  هممر ها، دیتون، نی ،های  نتای  این پژ هش با یافته
گفتنممد،   فقممط یممک د  سمموم همما  آن کممار بممین همشممیرها  یممع نامتعممادل  کننممدگان از توز شممرکد 

کممنش ایشمان بممه ایمن نمابرابری نمماراحتی بمود. اممما،  کردنمد،    ا سموم ر ابمط را عادتنممه توصمیف 
کیتینممگ کممما اینکممه، تشمموی     ( 2662) 2تعممارر بممین همشممیرها یممک امممر مطلممق نیسممد، 

که، اختالر هنگامی رخ می که همشیرها مراقبد از  الدین را به عهمده دهد  ونین یافتند 
کتیک دیگران می گر  الدین دارایی داشته باشند، از طریمق تا نظیمر جمدا همایی  گذارند،   یا ا

همما  در مراقبممد   داراییهمما  کممردن  الممدین از دیگممر همشممیرها   جلمموگیری از درگیممر شممدن آن
های  ال مراقمممب، زمینمممهفرزنمممدان بررگسمممهای  کننمممد. در بررسمممی ت ییمممر در شمممبکه اقمممدام ممممی

گرفتمممه، از جملمممه، زمینمممه گون ممممورد توجمممه قمممرار  اجتمممماعی   زمینمممه  –اقتیمممادی های  گونممما
کمه تثثیر  تواند اقتیادی به د  ر ش می –خانوادگی. زمینه اجتماعی  بگذارد، ا ت،  المدینی 
رسممی دسترسمی بیشمتر همای  اجتماعی قرار دارند به مراقبد –در  ضعید باتتر اقتیادی 

کب می که این، فشار  مراقبد را از ر ی فرزندان  کند. ثانیا، برخمی محققمان اسمتدتل  دارند، 
که مراقبد به خاطر منافع شخیی   اری صورت می کمه  المدین  کرده اند  گیرد. از آنجمایی 

اجتماعی منابع بیشتری نسبد به همتایان فقیر خمود  –متعلق به طبقات باتی اقتیادی 
گیزه   رغبد بیشتری برای نگهداری ایشان دارنمد. شمواهد تجربمی در ایمن دارند، فرزندان ان

کمی از کرده انمدتثثیر  زمینه مخلو  هستند. برخی از محققان شواهد   منافع شخیی پیدا 
کتیکمف) یافمد حمایمد 3220، 3آلتون، هایاشمی    (. دیگمران نشمان داده انمد در صمورت در

گذشته، ح ور همشیرها،   شمود باع  رقابد در مراقبمد از  المدین ممیبیشتر از  الدین در 
(. در زمینمه خمانوادگی، شماخت اصملی تعمداد فرزنمدان  المدین 2663، 4 اید مینمز   هانمگ)

کممه بمما افممزایش تعممداد همشممیرها بممه ویممژه خممواهران میممزان  اسممد. مطالعممات نشممان مممی دهممد 

1. Daton, B.I., Neal, M. B., Ha, J. H. & Hammer, L. B.
2. Lashewicz, B. & Keating, N.
3. Altonji, J. G., Hayashi, F., & Kotlikoff, L.
4. White-Means, S. I., & Hong, G.S.
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کاهش می گری   اسکونی) یابد مراقبد توسط هر فرد  ؛ 3221، 2؛ سملد    هیم 3221، 1مک 
کممه، مراقبممد از  الممدین سممالمند  (. پمم  مالحظممه مممی3227، 3 لممف، فریممدمن   سمملد  شممود 

اجتمماعی  –الزاما تعارر انگیمز نیسمد بلکمه  ابسمته بمه عمواملی نظیمر  ضمعید اقتیمادی 
یکمه حتمی ممکمن اسمد مراقبمد  ایشان   حماید پیشین ایشان از فرزندان ممی باشمد. بطور

کمه در همر صمورت تعمارر  جمود  ن طور نیز میرقابد انگیز نیز باشد.  ای کمرد  شمود اسمتنبا  
گمممذاری بمممه  دارد، یممما بمممه علمممد رقابمممد در نگهمممداری  المممدین،   یممما بمممه علمممد رقابمممد در  ا
کممه منشمماء  کممه  جممود دارد جنسممید همشممیرها اسممد  همشممیرهای دیگممر. موضمموع دیگممری 

گریگوریوا تفا ت می که دختران بیشتر2637) 4شود، پژ هش  از پسمران از  المدین  ( نشان داد 
که پسران از پدران   دختران از ممادران بیشمتر مراقبمد  مراقبد می کرد  کنند.   نیز مشخت 

کممه بممه علممد شممان  زنممدگی بمماتتر در زنممان اغلممب  الممد  مممی کننممد.   ایممن در حممالی اسممد 
کننده مراقبد مادران هستند، پ  طبعا دختران بیشمتر درگیمر مراقبمد ممی یافد  شموند.  در

کمه سمطوک بماتتری از رنم  را 2630) 5ن   دیگرانهارتم کمه زنمانی  ( طی پژ هشی بیان داشد 
یافمد ممی تحم  می کمتمری از جانمب خمانواده در که حمایمد  کسانی بودند  نمودنمد.  کردند 

کمه همشمیرهای بررگسمال  قتمی از  الدینشمان 2630) 6همچنین ناینگانا   دیگران یافمد  ( در
کننمد. میمزان رنم  ناشمی از  رهای خانوادگی را تجربه ممیکنند سطحی از استرسو مراقبد می

( نشمان 2630) 7استرسورهای خانوادگی با رابطه همشیرها همبستگی منفی دارد. آمار  میلمر
کالمممی صممورت مممی کالمممی   غیممر  کممه بممین همشممیرها قممدردانی از د  طریممق  گیممرد. ارتبمما   داد 

کممه دارد.    مممیکالمممی مهبممد شممام  یممک تشممکر سمماده از آنچممه مراقممب انجممام  دهممد   نقشممی 
کالممی  کار مراقب بود. ارتبا  غیر  ارتبا  منفی شام  خودداری از تشکر   عدم درک ارزش 

                          
1. McGarry, K., & Schoeni, R. F. 
2. Soldo, B. J., & Hill, M. S. 
3. Wolf, D. A., Freedman, V., & Soldo, B. J. 
4. Grigoryva, A. 
5. Hartmann, M.L., & at al. 
6. Nagangana, P. C., & et al. 
7. Amaro, L. M., & Miler, K. L. 
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کردن به  عده کالممی منفمی مت ممن خلمف ها  مهبد در برگیرنده عم     ارتبا  منفی غیر 
کمه از  المدی2637) 1 عده بود. همالیول، ایگمان   هما ارد ن خمود ( نیماز همشمیرهای بررگسمالی 

کممارکردن بمما هممب بممه شممک  یممک تممیب، همممدلی در تعامالتشممان   ابممراز  مراقبممد مممی کننممد، بممه 
کرد. با توجه به نتای  مطالعات می گرفمد  قدردانی از یکدیگر را برجسته  توان ونین نتیجه 

که، مراقبد از  الدین سالمند بطور بالقوه بستر تعارر بین همشیرها اسد. اما، الزاما ایمن 
عمواملی نظیمر تعمداد همشمیرها، جنسمید آنهما، تمثثیر  بروز نمیکنند، بلکه تحمد تعارضات 

اجتمماعی  المدین،   نیمز حمایمد پیشمین  – ضمعید اقتیمادی  هما، نحوه رفتار متقابم  آن
 باشد.  الدین از فرزندان می

کممه فرزنممدان مراقممب  الممدین سممالمند تجربممه مممی کننممد تعارضممات  نمموع دیگممر تعارضمماتی 
انتشمار حمال بمد،  ها، زناشویی، ناسازگاریهای  ین حوزه شام  محر میدزناشویی اسد. ا

کانممگ   مممارک    تعارضممات سممه جانبممه مممی  3(، ومموی   مممارک 2635) 2گممردد. مطالعممات 
یمممدانف   دانلمممی2660)  6(، فینگمممرمن   دیگمممران2630) 5پولنیمممک   همکممماران(، 3222) 4(، و
گمممود2630) یمممد، رویمممن، بریمممدید   3206) (،   8(   فریممممون تمممایر2632) 7فینگمممرمن (، لمممی، زار
که مراقبد از  الد سالمند توسط فرزندان2661) همای  بما تنشمتثهم   ( نیز موید این هستند 

کام  حریب خیوصمی بمود  زناشویی همراه اسد. شگفد انگیزترین تجربه مراقبان، فقدان 
کمممه، ر2661) 10(. امممما امیرخانیمممان    لمممف2631، 9جویسمممی    انمممگ) ضممماید ( نشمممان دادنمممد 

گفد،  کند. بنابراین، می زناشویی بات اثر مراقبد از  الدین را تعدی  می کمه یی ز جهماتوان 
شموند،  در اثر مراقبد از  الد سالمند دوار تعارضات زناشویی   عدم رضاید از زندگی ممی

1. Halliwell, D.,  Egan, K. A. W., & Howard, E. L.
2. Kang, S. W., & Marks, N. F.
3. Choi, H., & Marks, N. F.
4. Voydanoff, P., & Donnelly, B. W.
5. Polenick, C. A, & at al.
6. Fingerman, K. L., & at al.
7. Lee, J. E., & at al.
8. Frémontier, M.
9. Joycey, L., & Zhang, Z.
10. Amirkhanyan, A. A., & Wolf, D. A.
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نارضممایتی  ایجادکننممدهز جیممد آسممیب پممذیری دارنممد، بممه عبممارتی مراقبممد از  الممد علممد 
شمود   نارضمایتی  افمر ده ممی ز جها ای  بلکه فشار مراقبد به مسائ  زمینه زناشویی نیسد،
کممه،2630) 1همکمماراندهممد. همچنممین پولنیممک    را افممزایش مممی یافتنممد  مراقبممد از تممثثیر  ( در

مت یرهممای، باورهممای عرفممی   انگیزشممی هممر یممک از تممثثیر   الممد بممر رضمماید زناشممویی تحممد
از  الممد نیممز یممک امممر مطلممق   تخطممی ناپممذیر همسممران اسممد. پمم  تعممارر انگیممزی مراقبممد 
گیلن کابایاشمی   د نماتو2661) 2نیسد. همچنین وانگ، مک ترنی    ( نشمان 2660) 3(،  ا

که کننمد   از  دادند  کمب  کماری خمود  که مراقبان مجبورند از ا قات فراغد یا سماعات  از آنجا 
تشممدید شممود. لممذا کمماهش درآمممد رنمم  ببرنممد، ممکممن اسممد تعارضممات خممانوادگی ایجمماد   یمما 

کنترل شود تعارضات زناشمویی بمه  می گر پیامدهای مراقبد  که، ا گرفد  توان ونین نتیجه 
کمردن ایمن نقش کنترل   تعدی  میها  تبع آن گانمه نیماز بمه همای  شمود. یعنمی ممدیرید  ونمد 

 مهارت   خدمات حمایتی دارد. 
کممه مراقبممان  –تعارضممات  الممد          فرزنممدی نیممز نمموع دیگممری از تعممارر بممین فممردی اسممد 

کرده گممزارش  کممب تمموجهی بممه فرزنممد،  انممد،  الممدین سممالمند  ایممن تعارضممات وهممار زیممر مقولممه 
شموند. از آنجمایی  مشکالت فرزندان جوان،   تعارر سه جانبه را شام  ممی ها، ناسازگاری

کممه مراقبممد از  الممد شممود غالبمما خممود  دار مممی ود را عهممدهیممن( سممالمند خمم) کممه نسمم  میانسممال 
دارای فرزنمممد اسمممد   همممب زممممان نقمممش  المممد را همممب بمممه عهمممده دارد. بمممین  ظمممایف مراقبمممد   

گریر ایممن نسمم  میممانی منممابع محممد د انسممانی  الممدگری تعممارر ایجمماد مممی یکممه نمما  گممردد. بطور
بعممدی نظیممر امکانممات   پممول( را بممین نسمم  پیشممین   نسمم  ) نظیممر زمممان   توجممه(   مممادی)

کنمممد،   در فرزنمممدانش  کنمممد   ایمممن  ضمممعید ایمممن نسممم  را دومممار مشمممکالتی ممممی تقسمممیب ممممی
کنش (، 2636) 4انگیممزد. نتممای  پممژ هش حاضممر بمما مطالعممات بممالک   دیگممران را برمممیهممایی   ا

                          
1. Polenick, C. A, & at al. 
2. Chung, E., McLarney, C., & Gillen, M. C. 
3. Wakabayashi, C., & Donato, K. M. 
4. Black, S., & at al. 
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گمابرمن   ا تزابمال3221) 1کینمگ اسممی    شلسمینگر ( منطبمق اسمد. 2661) 2(، توویمی، 
در ر ابممط  الممدین   همما  ( تنش2662) 3ر، فینگممرمن   لفکممویتزبنمما بممه اظهممارات بریممدید، میلمم

کمه موجمب تمنش  کممی در ممورد موضموعاتی  فرزندان بررگسال متدا ل اسد، امما تحقیقمات 
کلمی رابطممه ارتبما  دارد،  جمود دارد. اغلممب  بیشمتر ممی کیفیمد  شمود،   یمما اینکمه آیما تممنش بما 

کممه در رابطممه بمما مراقبممد از  الممد سممالمند صممو گرفتممه اسممد، بممه تعممارر نقممش مطالعمماتی  رت 
کلممی پرداخته ؛ 2633، 5همکمماران؛ فینبممرگ   2663، 4همکمماراناسممتفنز   ) از جملممه انممد، بطممور 

کممالن   2630، 8؛ نالممدینی، پمما لینی   سممولرا2636، 7همکمماران؛ فینگممرمن   2630، 6کممان  ی ؛ 
کاین2635، 10؛ ماسن2662، 9همکاران کیلیان، ترنر    ام بمر تعمارر ( اما بطور خم2661، 11؛ 
 لمی پمژ هش حاضمر بمه  اند، کّمی بودهها    نیز اغلب پژ هش اند، فرزندی تمرکز نکرده - الد 

گرفته   ضمن اسمتخراا تعمارر  المد  کیفی صورت  فرزنمدی از دل تجمارب مراقبمان  _ر ش 
کالبممد شممکافی ایممن مقولممه نیممز پرداختممه   ماهیممد تعارضممات را نیممز آشممکار   المد سممالمند، بممه 

 سد.ساخته ا
که فرزندان بررگسمال در جریمان مراقبمد از  المد سمالمند بما آن درگیمر          تعارر دیگری 
کممه از د  زیممر مقولممه  –شمموند، تعارضممات فرزنممد  مممی متقابمم ،    تنیممدگی درهب الممدی اسممد، 

کممه  الممدین سممالمند اغلممب در  ضممعیتی قممرار  تشممکی  مممیها  ناسممازگاری شمموند. از آنجممایی 
که ضمن  کمامال منفعم  نیسمتند   نموعی خودمختماری دارند  ناتوانی   نیازمندی به مراقبد 

گویما اقتمدار پیشمین خمود را نممی را نیز می خواهنمد از دسمد بدهنمد، بنمابراین بمین  طلبند،   
کشمممکش ایممن پممژ هش بمما های  شممود. یافتممه ایجمماد مممیهایی  فرزنممدان    الممدین مشممکالت   

1. Kingsmill, S., & Schlesinger, B.
2. Lavoie, J.-P., Guberman, N., & Olazabal, I.
3. Birditt, K. S., Miller, L. M., Fingerman, K. L., & Lefkowitz, E. S.
4. Stephens, M. A. & at al.
5. Feinberg L, & at al.
6. Conway, K.
7. Fingerman, K. L., & at al.
8. Naldini, M., Pavolini, E., & Solera C.
9. Cullen, J. C., Hammer, L. B., Neal, M. B., & Sinclair, R.
10. Mason, D. J.
11. Killian, T., Turner, J., & Cain, R.
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کیب   دیگرانهای  یافته  3(، همالی   دیگمران2630) 2(، فینگمرمن   دیگمران2630) 1مطالعات 
کینمممممی   دیگمممممران3217)  6(، برانمممممک    ایلمممممی3223) 5(، اسمممممکالز   ویلیامسمممممون3221) 4(، 
کمان  ی2662) 8همکماران(، بریدید   2631) 7(، هاید، زارید   فینگرمن2630)    ) (2630 )

کممدام بممه جنبممه  الممدی دسممد  _رزنممد از تعارضممات فای  مطابقممد دارد. ایممن مطالعممات هممر 
کیفیممد 2630) کممیب   دیگممران انممد، یافته کمماهش  کممه افممزایش نمماتوانی  الممد بمما  ( نشممان دادنممد 

کممک  اقعمی بمه فعالید کممه  هممای  ارتبما  مهبمد بما  المدین همممراه بمود، همچنمین فرزنمدانی 
کردنممد. فینگممرمن   دیگممران روزمممره  الممدین ارائممه مممی گممزارش  کیفیممد ارتبمما  منفممی را   کردنممد 

که، ارائه حمایمد بمه فرزنمدان بمالغ بما خلمق مهبمد هممراه بمود، در حالیکمه 2631) یافتند  ( در
گفمد قشمر میانسمال بما اشمتیاق   انگیمزه بمه  ارائه حماید به  الدین با خلق منفی. ممی تموان 

دهند، اما برای  الدین ناتوان خود ونین نیسمتند،   ایمن زمینمه را  فرزندان خود خدمات می
کینمی   دیگمران3217) کند. هالی   دیگمران بروز تعارضات فراهب می  گیری  برای شک   ،) 

کممه رفتارهممای مشممک  سمماز فممرد نمماتوان 3223) (   اسممکالز   ویلیامسممون3221) ( نشممان دادنممد 
 کند. هاید، زارید   فینگمرمن   دیگمران مه  انتقاد   شکاید مراقبان را دوار افسردگی می

گممر سممالمن2630) کممه، ا کننممد، ( اظهممار داشممتند  دان رفتممار یمما اهممدار مممورد نظممر فرزنممدان را رد 
که در پمژ هش  ممکن اسد فرزند آن را عنادورزی ببیند. این تاییدی اسد بر نوع تعامالت 

( در یمک مطالعمه 2630) حاضر به عنوان یک زیر مقوله در این حموزه اسمتخراا شمد.کان  ی
کمرد ایمن بمود که از تجمارب مراقبمان  المدین اسمهایی  کیفی یکی از مقوله  المدین بمه »تخراا 

کنممد،    ایممن در  اقممع  ابسممتگی  الممد بممه فرزنممد را تاییممد مممی« شمموند شممما تبممدی  مممیهای  بچممه
کممه زمممانی فرزنممدان را حمایممد مممی اینجمما  ار نگممی نقممش رخ مممی کردنممد  دهممد، یعنممی  الممدین 

                          
1. Kim, K., & at al. 
2. Fingerman, K. L., & at al. 
3. Haley, W. E., & at al. 
4. Kinney, J. M., & at al. 
5. Schulz, R., & Williamson, G. M. 
6. Brank, E. M. & Wylie, L. E. 
7. Heid, A. R., Zarit, S. H., & Fingerman, K. L. 
8. Birditt, K. S., & at al. 
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کنون نیازمند حماید ایشان هستند.   ا
کمممه ایمممن  کشمممف  در اینجممما ایمممن توضمممیح تزم اسمممد  کیفمممی بممموده   سمممعی در  مطالعمممه 

شناسممایی آنچممه  جممود دارد، داشممته. لممذا ا ت، اینکممه ایممن تعارضممات از وممه میممزان فرا انممی 
کنممد. ثانیمما،  برخمموردار هسممتند،   یمما بمما وممه مت یرهممایی ارتبمما  دقیممق دارنممد، مشممخت نمممی

ایمن پمژ هش، های  شمود بمر اسماس یافتمه نتای  تعممیب پمذیر نیسمتند. بنمابراین، پیشمنهاد ممی
متثهم   تعارضمات بمین فمردی در افمرادگیری  کمی برای سماخد مقیماس انمدازههای  پژ هش

مختلممممف،   مطالعممممه هممممای  مراقممممب  الممممد سممممالمند   نیممممز فرا انممممی تعارضممممات در جمعید
گیرد.های  مت یر مرتبط با این مفهوم صورت 

قدردانی
کمه ایهارگرانمه بر خود فمرر ممی کننمدگان محتمرم   قمد خمود را در اختیمار  دانمب از شمرکد 

گذاشممتند   در د  مرحلممه جمممع آوری داده   اعتبممار یممابی در میمماحبه شممرکد همما  اینجانممب 
گمممر ه مشممماوره دانشمممگاه خممموارزمی تهمممران جهمممد همکاری بممما شمممائبه اش همممای  کردنمممد.   از 

کنب. س اسگزاری 

 منابع
 کریب .قرآن 
 .دوره سمموم، نشممریه اخممالق الممدین در قممرآن   عهممدین.  (. مسممئولید اخالقممی فرزنممدان در برابممر3122) ارزانممی، ک. ر ،

.(15پیاپی ) 5شماره 
 .ازنوجممموانی تممما پایمممان زنمممدگی(. ترجممممه یحیمممی سمممید محممممدی. تهمممران: ) شناسمممی رشمممد ر ان(. 3110) بمممرک، ل. ا

یخ انتشار به زبان اصلی، ) ارسباران .(2663تار
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