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( )%69/5عوامل اع قشادی )51/8( ،عوامشل سیاسشی )%39/64( ،عوامشل
فرهنگی و درنهایت ( )%33/94عوامل اق اشادی را بشر تحکشیم خشانواده
مؤثر دانس اند .ن یج نهایی رگرسیون گامب گام نششان داد کش عوامشل
فرهنگششی و عششاطفی و اس مششاعی ( )R=0/721بیش ش ری تبیششی کننششده
تغییرات م غیر ت حکیم خانواده هس ند و م غیر اق اادی برخالف ان ظار
تأثیر چندانی نداش و در آزمون تبیی وارد نشد .م غیشر اع قشادی نیش
دارای اثر مهکوس و منفی بود ک ب سبک زندگی مشدرن و اسش فاده از
رسان هشای فرامشرزی مشرتبس اسشت .از راهکارهشای اساسشی در تحکشیم
خانوادهها ،آموزش ب مردان در داش ِ رف ار مناسشب اس مشاعی و ابشراز
عاطفش و عشششق نسششبت بش همسششر و رعایششت سششبک زنششدگی م ناسششب
بافرهنگ خودی و آموزش سواد رسان ای است.
واژگان کلیدی

عوامل فرهنگی؛ عوامشل اق اشادی؛ عوامشل اس مشاعی؛ عوامشل عشاطفی؛
عوامل اع قادی

مقدمه :بیان مسئله

خانواده مهم تری محل تالقی وی گی های ممک زن و مرد است .زیرا هشم تشأمی کننشده
نیازهای روحی و عاطفی انسانها ،و هم روحی تهاون و ایثشار را زنشده و تقویشت کشرده و
زمین ساز بروز اس هدادهای انسان میشود .رم و راز تأکید شدید اسالم بر «ازدواج» نیش
در همی نک نهف است .در فرمای حضرت رسول(ص) ازدواج ب عنوان محبوبتشری
بنیان ن د خداوند ب شمار آمده است 1.همچنی خانواده حلق واسس فرد و سامه تلقشی
می شود و نق اساسی و بیبدیل در پیوند آنها دارد .خانواده ب مثاب ی یک پیکر زنشده،
دارای اس ای مخ لفی است ک زن و مرد اعضای اصلی ای پیکرند و هشر یشک بشا ایفشای
نق خاص خشود ،زمینش سشالمت و پویشایی سامهش را فشراهم مشیسشازند .تفشاوتهشای
حکیمان ی نق ها و فهالیت های زن و مرد ضام هماهنگی و پویشایی مجموعش و مشان
بروز اخ الل در ای پیکر واحد است .ضم آنکش ایجشاد سامهش ای پویشا و انسشانهشایی
1

«ما بنی بناء فیاالسالم احب الیاهلل ع وسل م ال ویج»
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م کامل نی درگرو هماهنگی و مودت م قابل اعضا ب ویش ه روابشس زن و مشرد در کشانون
خانواده است.
تغییر و تحوالتی ک ب لحاظ اق اادی ،اس ماعی و فرهنگی بش وسشود آمشده ،نهشاد
خانواده را تحت تأثیر قرارداد است (ری ر .)2004 ،برای مثال پیشرفت صنه ی و مشدرن
شدن سامه باعث دگرگونی و تحول در نظام خانواده از سن ی و گسش رده بش صشنه ی و
هس ای شده است .تغییرات اس ماعی در عار ارتباطات و اطالعشات بش قشدری وسشی و
1
گس رده است ک تن ها و آسیب هشایی را در سامهش بش وسشود آورده اسشت کش بشک
( 1992و  )1994از آن ب سامه خطر 2یاد میکند و خانوادهها نی از ای خطر در امشان
نمانده اند .ب همی دلیل است ک خشانواده از دیشدگاه دیگشر مهیشار ششناخت و سشنج
آسیبهای اس ماعی است .ب عقیده ساروخانی «آنگاه کش طشالر رو بش ف ونشی مشیرود،
کشمک های درونی خانواده اوج مییابد و فرزندان در سنی نوسوانی ب دوراز والدی در
ورط آالمی چون اع یاد -ب هکاری و...گرف ار می آیند .باید دانشمندان و همش مسشالوالن
سامه در سس جوی علل عمیق اس ماعی آن ب اعمار سامه رسوخ کنند( ».ساروخانی،
 .)159 :1370زیرا با ازهم پاشیدگی خانوادهها ،سامه نی دچار ازهمگسشیخ گی ششده و
امنیت و آرام همگانی ب خطر میاف د .همچنی زنان ب عنوان مؤثرتری عضو خانواده
ک بیش ری سهم اداره داخلی ای واحد اس ماعی ب عهده آنهاست ،در تربیت و تکامل
آحاد اس ماع ،اساسیتری نق را ایفا میکنند .زن ب دلیل نق خاصی ک در دسش گاه
خلقت بر عهده دارد ،ب سرمای های درونی بس گران بهشایی مجهزش اسشت کش سامهش ی
بشری در رشد خود نیازمند ای ارزش ها است .یکی از ای سشرمای هشای درونشی عاطفش
است ک در طول تشاریخ و در تمشامی اس ماعشات نمودهشای بسشیار ششکوهمندی داشش
است(ناهید .)55 :1360،ای میل مقدس از یکسشو زنشان را بشرای همش نشوع فشداکاری،
سهت زندگی و همسرش آماده میکند و از سویی دیگر ،زحمات طاقشتفرسشای پشرورش
نسلی را بر عهده دارد .ب بیاندیگر :سامه ی سالم نیازمند داش خانوادههای سالم است
و سششهادت و سششالمت هششر سامهش در خششانوادههششا پششیری ش ی مششیشششود و شششم فششروزان
محفل خانواده زن است .ب همی دالیل است ک توس بش نگشرش زنشان دربشاره عوامشل
مؤثر بر تحکیم خانواده از اهمیت برخوردار است.
1 Beck
2 Risk Society
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با توضیح کوتاهی ک گذشت ،مسالل اصلی در ای پ وه بررسی نگرش زنان هیات
علمی و کارمند دانشگاههای پیام نور اس ان همدان درباره عوامل مؤثر بر تحکیم خشانواده
است تا با اس فاده از رویکرد سامه شناخ ی و روش علمی راهکارهای اساسی برای حفش
و تقویت بنیان خانوادهها بیش رشناسایی شود.
ضرورت و اهمیت مسئله

شهر همدان وی گی خاص خود را دارد زیرا از خردهفرهنشگهشای فشارس ،تشرک ،کشرد و
بهضاً لک و لر تشکیلشده است .از بهد مذهبی مردمانی شیه هس ند و ب ششدت پایبنشد
اع قادات و باورهای سن ی .ب گون ای ک ای شهر ب دار المومنی مششهور ششده اسشت.
ای شهر اولی پای خت تشکیالت حکوم ی در ایران بشوده کش در آن دوره هگم انش نشام
نهاده شده است .اقوام و سلسل هشای م فشاوتی نظیشر مادهشا ،هخامنششیان و ...بش دلیشل
آب وهوای مناسب و موقهیت منحارب فرد ،امکان دس رسی ب نقاط مخ لف کشور ،رونق
تولید و بازار ،ای شهر را موردتوس قرارداد و ب عنوان پای خت خود ان خاب نمودهاند .بش
ای دلیل ب پای خت تمدن و فرهنگ ایرانزمی نامگذاری شده است .با توس ب ترکیب
خردهفرهنگها در ای شهر و حاکمیت مردساالری در ای فرهنگ و همچنشی تغییشرات
صنه ی و الک رونیکی و رشد رسان های فرامرزی و تغییرات اساسی در سشاخ ار نهادهشا و
سازمانها و از سمل خانوادهها و تغییر سبک زندگی و تغییر در نگرشهای کلی سامهش ،
شناخت نگرش زنان نسبت ب عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده از اهمیت وی های برخشوردار
است .با شناسایی دیدگاه زنان نسبت ب عوامل تأثیرگذار بشر تحکشیم خشانواده ،مشیتشوان
راهکارهای عملی را در اخ یار سازمانها و مسالولی ذیربس خانواده قرارداد تا با اس فاده
از آنها تا حدودی از مهضل فروپاشی و طالر خانوادهها سلوگیری ب عملآورند.
اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی نگرش زنان نسشبت بش عوامشل مشؤثر بشر تحکشیم خشانواده در بشی کارکنشان زن
دانشگاههای پیام نور اس ان همدان
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اهداف فرعی

 تبیششی می ش ان اهمیششت هریششک از عوامششل اق اششادی ،اس مششاعی ،فرهنگششی،
سیاسی ،عاطفی و اع قادی -مذهبی ،بر تحکیم خشانواده از منظشر کارکنشان
زن دانشگاههای پیام نور اس ان همدان

 تبیی تأثیر هریک از عوامل فور بر تحکیم خشانواده از منظشر کارکنشان زن
دانشگاههای پیام نور اس ان همدان

پیشینه تحقیق

تحقیقات زیادی در داخل و خارج کشور ب خانواده اخ ااصیاف اسشت کش بشا رعایشت
اق ااد مکانی مقال و دس رسی ب مناب مه بر ب طور خالص بش برخشی از آنهشا اششاره
میشود.
خالدی ،موتابی و ابراهیم پشور( )1393در تحقیشق «حفاظشت کننشده ازدواج در افشراد
م أهل دارای عوامل خطر» ،ب ای ن یج رسیدند ک اح شرام ،رابطش سنسشی مطلشوب و
تههد ،نق مهمی در نگ داری زنشدگی مشش رک داشش و بشی زن و مشرد در ان خشاب
عوامل عمده حفاظتکننده تفاوت مهناداری مشاهده نشد اما مؤلف هایی مانند امیدواری،
همدلی ،همکاری در کارهای خان  ،اع مشاد بش توانشایی خشود در حشل مششکل و تمشاس
سسمانی در بشی زنشان و مشردان تفشاوت مهنشاداری مششاهده ششد .غشالم پشور و سشکی
عبدالغنی ( )1388در تحقیق «عوامل تحکیم و تقویشت نظشام خشانواده» بش ایش ن یجش
رسیدند ک تحکیم خانواده ب دو دس درون خانوادگی و برون خشانوادگی بسش گی دارد.
عوامل برون خانوادگی ،ب س محدوده «فرهنگ و محشیس اس مشاعی» و « خشانوادههشای
طرفی » و «اق ااد سامه » و عوامل درون خانوادگی ب «توسش بش سایگشاه خشانواده»،
«مسالل سرپرس ی خانواده» و «تثبیت نقش هشا» و «محبشت زن و ششوهر» مشیپشردازد.
نوری ( )1391در تحقیق «عوامل تحکیم و اس حکام خانواده» ب ای ن یج میرسد کش
مهمتری عامل تحکیم و ثبات یا ت ل ل و فروپاشی خانواده ،چگونگی رابط ها و دادوسش د
عاطفی میان اعضای خانواده ،ب وی ه زن و شوهر است .عبدی و ی دانی مقدم ( )1388در
بررسی تأثیر تهالیم دینی بر مهارت های زندگی در سیره رضوی در عرصش هشای مهشارتی
ذهنی ،شناخ ی ،ارتباطی ،اس ماعی ،خانوادگی و تربی ی ،ب ای ن یج میرسند ک ایش
مهارت ها بشر تحکشیم خشانواده مشؤثر هسش ند .خطیبشی ( )84 :1391در ک شاب مفشاهیم
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سامه شناخ ی در پنج سوره اول قرآن کریم ،در فال خانواده از منظر قشرآن ،انفشار بش
والدی و خویشان را مای ی تحکیم خانواده و حف حرمت والدی برمیشمارد.
در خارج از ایران نی تحقیقاتی با موضوع خانواده انجامشده کش بش طشور خالصش بش
برخی از آنها اشاره میشود.
2
در پ وه پارکر )2002( 1عشق و تههد نسبت ب هم ، ،در پ وه مادسش و ابشل
( ) 2010اح رام و مذهب و باورهای دینی ،در پ وه مارتی  ،پالیک ،داریشس ،الرسش ،
گری و ویر )2003( 3شوخی کردن و شاد کردن فضای خان  ،در پ وه راس)2009( 4
داش اوقات فراغت باهم ،در پ وه سی  )1999(5مششورت بشاهم و در پش وه گشری
( )1387آشنایی با تفاوت هشای زن و مشرد عشواملی بودنشد کش در اسش حکام خشانوادههشا
بیش ری تأثیر را داش اند.
با دقت در پ وه های مذکور ،هریک ب بررسی بخششی از عوامشل مشؤثر بشر تحکشیم
خانواده پرداخ اند .همچنی ب نگرش زنان ب طور مسش قل نررداخ ش انشد .امشا پش وه
کنونی با نوآوری خاص خود یهنی بررسی مجموع ای از عوامل مؤثر بر تحکشیم خشانواده
در نگرش زنان ،تالش کرده تا خأل تحقیقاتی را در ای خاوص پر نماید.
مبانی نظری تحقیق و تعریف مفاهیم

در ای پ وه از دیدگاه سامه شناسان کارکردگرا در حوزه خانواده اس فادهشده است.
زیرا آنها بر خانواده ب من ل نهاد بنیادی سامه تأکیشد داشش انشد .طبشق ایش دیشدگاه
خانواده وظایف مهمی را ب انجام میرساند ک س ء نیازهای اساسشی سامهش اسشت و بش
بقای نظم اس ماعی کمک میکند .دورکیم سامه شناس فرانسوی خشانواده را هشم چشون
نهادهای اس ماعی میداند ک س ئی از سامه است ،ششناخت آن مسش ل م ششناخت کشل
سامه است و از آن ان اعپذیر نیست .زیرا در فرایند تکامل یا تأثیر و تأثر 6با سامه قشرار
میگیرد .ب اع قاد دورکیم ( ،)1369انسجام اس ماعی تنها نیرویشی اسشت کش هشدفهشا،
1 Parker
2 Madsen & Abell
3 Martin & Puhlik & Doris & Larsen & Gray & Weir
4 Ross
5 Jane

 .6بدی مهنی ک خانواده ب عنوان پدیدهای منبهث از کل سامه خود نی ب نوب خود بر آن اثر مشینهشد .بشدی سشان سامهش و
خانواده در فرایند دائمی نوعی تأثیر و تأثر با تهامل قرار میگیرند.
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واکن ها و چگونگی رف ار فردی انسان را تهیی میکند و تامیم افراد ،تأثیر چندانی بر
چگونگی کن های آنان ندارد .وی بنیادیتشری منششأ انسشجام اس مشاعی را فرهنشگ و
نهادهای اس ماعی مهرفی میکند و آن را از دو کارکرد مهم برخوردار مشیدانشد .نخسشت
اینکشش انسششجام و پیوسشش گی اس مششاعی ،امکششان حمایششت روانششی اعضششای سامهشش را در
وضهیتهای بحرانی فراهم میکند و از نگرانیها ،فشارها و نی از تشأثیر بحشران بشر افشراد
میکاهد و درصورتیک افراد ب وسیل تبادل اندیش ها و احساسات خود ،روابس منسجمی
با اعضای خانواده ،ب خاوص همسرانشان ب وسود آورند ،حمایت م قابل آنها ب هنگشام
گرف اری های شدید و درماندگی موسب میشود ک در فهالیتهای سمهی شرکت کننشد
و ای تکاپوهای سمهی ،آنان را حف خواهد کرد .دوم انسجام اس ماعی را کش نقش آن
کن رل و نظارت بر افراد اسشت ،در سوامش بسشیار همبسش و منسشجم حفش مشیکنشد،
ب طوریک افراد ب حال خود رها نمیشوند ،ب خدمت خانواده درمیآیند ب سای منشاف
فردی ب مناف سمهشی مشیاندیششد و درنهایشت ،فردگرایشی و ازهشمگسشیخ گی کشاه
مییابد .همچنی او مه قد است ک ثبات و اس واری خانواده بش تقسشیمکشار بشر مبنشای
سنس بس گی دارد ک همسران نق ها و وظایف خود (نقش ابش اری ششوهر در خشوش
بخ ی زناشویی و نق زن ارائ کننشده عششق و محبشت) را بش خشوبی ایفشا کننشد ،رابطش
زناشویی از ثبات ،دوام و کیفیت و رضای مندی برخوردار خواهد شد و تحکشیم و انسشجام
آن اف ای می یابد .وق ی ای تهامل ب دلیل شکست زن یا ششوهر در بش عهشده گشرف
تههدها و وظایفشان قط شود ،نیروی مؤثر و عمده انسجام و هماهنگی زناشویی از بشی
خواهد رفت (برینکرهوف و وایت الینک.)260-259 :1988 ،1
الی ابت بات از دیگر نظری پردازان حوزه خشانواده ،بش تقسشیم نقش زن و ششوهر در
روابششس زناشششویی و زنششدگی خششانوادگی توسش مششیکنششد (بششات .)1971 ،بششات بششر اسششاس
بررسی های خود ب ای ن یج رسید کش خشانوادههشایی کش میش ان بشاالیی از سشدایی و
تفکیک روابس نقشی زن و شوهر را داش ند ،ب یک شبک م راکم روابس م اشل بودنشد و
بسیاری از دوس ان ،همسایگان و خویششاوندان یکشدیگر را مشیششناخ ند و در مقابشل در
خانواده هایی ک روابس نقشی نسب اً مشش رکی میشان زن و ششوهر وسشود داششت ،ششبک
روابس پراکندهای داشش ند و تهشداد کمشی از خویششاوندان ،همسشایگان و دوسش ان آنهشا
یکدیگر را میشناخ ند .مناسبات «تفکیکی نق های زناشویی» روابطشی هسش ند کش در
1 Brinker hoff & white.Lynnk
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آن زن و شوهر قائل ب تفاوت واضحی در وظایف خشود هسش ند و آنهشا را سشدا و میشان
خششود تقسششیم کششرده و عالیششق و فهالیششتهششای سداگانشش دارنششد (بششات.)254 :1373 ،1
درصورتیک زن و شوهر هر یک ب شبک م راکم تهلق داش باشند و پس از ازدواج نیش
ای شبک ها حف گردند ،رابط خانوادگی ناشی از ازدواج آن دو بش ایش ششبک روابشس
اضاف میشود .زیرا هریک از زوجها دوس ان و آشنایانی دارند ک مشیتواننشد در خشارج از
خانواده ب آن ها کمک کنند .اما اگشر ششبک اس مشاعی پراکنشده باششد ،افشراد در ششبک
یکدیگر را نمی شناسند .بنابرای  ،وفشار اس مشاعی و همیشاری اعضشا بش اح مشال تنشوع و
گوناگونی در هنجارهای درون شبک کم ر خواهد شد .بات با توس بش روابشس اس مشاعی
خانواده ،مشخص کرد ک روابس کلی خانوادهها با سامه  ،مانند یک «شبک » است؛ یهنی
هر خانواده با تهدادی از افراد در سطح سامه در تماس است و ای نوع تماس ششبک ای
دو گون است« :م ال» و «پراکنده» .درصورتی ک در یک خشانواده پشس از ازدواج ،بشی
دوس ان و آشنایان زن و شوهر مهاشرت صورت گیرد ،در ای حالت شبک روابشس م اشل
است .اما اگر ای مهاشرت صورت نگیرد ،شبک روابس پراکنده میششود (اعش ازی:1387 ،
.)123
از سمل مظاهر زندگی اس ماعی انسان ،وسود تهامل سازنده میان انسشانهشا و برقشرار
بودن عشق ب همنوع و ابراز صمیمیت 2و همدلی ب یکدیگر اسشت (عشدال ی و ردزوان،3
 .)2010داش روابس صمیمان ی دلبس گی عاطفی با افراد ن دیک مانند والدی  ،همسشر
و فرزندان یکی از مهم تری نیازهای بشری است .در رابط زناشویی دلبس گی ب وسشیل
روابطی ک دوسوی و پرمحبت هس ند و در آن دو نفر احساس صمیمیت و امنیت دارند،
مشخص میشود (سانسون ،مکین و میلیکی  .)2001 ،4ای ارتباطهای ایم ب زوسی
ای امکان را میدهد ک از طریق اداره آشف گیهای هیجشانی بش یکشدیگر کمشک کننشد
(سانسون .)2004 ،تهارض در زندگی زناشویی زمانی اتفار میاف د ک همسران قشادر بش
ارضای نیازهای دلبس گی یکشدیگر بشرای ایمنشی ،امنیشت و رضشایت نیسش ند .در چنشی
شرایطی کارکردهای خانواده مخدوش خواهد شد.

1 Bott
2 Intimacy
3 Edalate & Redzuan
4 Johnson & Makinen & Millikin
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ازنظر سامه شناس آمریکایی ،دو کارکرد اصلی خشانواده عبارتنشداز :اس مشاعی ششدن
اولی و تثبیت شخایت (اع ازی .)174 :1387 ،اس ماعی شدن ،اولی فرآیندی است ک
کودکان هنجارهای فرهنگی سامه ای را میآموزند ک در آن ب دنیا آمشدهانشد و تثبیشت
شخایت 1ب مهنای نقشی اسشت کش خشانواده بشا کمشک و حمایشت عشاطفی از اعضشای
ب رگسال خود بر عهده دارد (گیدن و بردسال .)254 :1388 ،پارسن خشانواده هسش ای
را مناسب تری و کارآمدتری نوع خانواده برای پاسخگویی ب نیازهای سامهش ی صشنه ی
میدانست ،درواق تخاای شدن نق ها در خانوادهی هس ای ،مسش ل م ایش بشود کش
شوهر ب عنوان نانآور نق اب اری را بر عهده بگیرد و زن نق احساسی و عاطفی داخل
خان را قبول کند (گیدن و برد سال .)255 :1388 ،ب نظر پارسشن بشرای ششکلگیشری
کن اس ماعی مهنادار وسود چند عامل ضروری است.
 -1خاص نگری -عام نگری  -2عاطفی -بی طرف از نظر عشاطفی  -3کیفیشت -عمشل
کششرد  -4هم ش سهششتبینششی  -یششکسهششت بینششی -5نف ش شخاششی -نف ش سمهششی :ای ش
تقسیمبندیهای دوگان  ،گرای های کن بش سشوی منشاف فشردی یشا منشاف و اهشداف
گروهی را دربر میگیرد(همیل ون .)103 :1983 ،بش ایش ترتیشب در صشورتی خشانواده و
رابط زناشویی منسجم و مس حکم خواهد بود ک اعضای آن ،ب وی ه همسران همدیگر را
خاص و منحارب فرد ببینند ،با اس فاده از تمامی عواطفششان بشا یکشدیگر ارتبشاط برقشرار
کنند و روابطشان مب نی بر رضایت باشد؛ یهنی برای همسرشان ب سبب نفشس او ارزش
قائل باشند و ب او ب چشم وسشیل یشا ابش ار نگشاه نکننشد .همچنشی روابشس آنهشا بایشد
هم سانب باشد ،یهنی باهم سوانب و مسائل همسرشان سروکار داش باشند ،و مب نشی
بر مناف سمهی باشد زیرا توس ب منشاف فشردی از تحکشیم خشانواده و روابشس زناششویی
میکاهد .پارسن ب نق عنار عاطف در خانواده توس دارد و خانواده را بش عنشوان تنهشا
نهاد عمدهی موسود در سامه میداند ک میتواند عشق و محبت و مراقبشت مشورد نیشاز
برای رشد شخایت انسانی در به ری حشد ارائش دهد(اتکینسشون و همکشاران:1987 ،2
 .)110یک خانواده باثبات ،روابس عاطفی را ک بخ اس نابناپذیر زندگی انسشان اسشت،
تسهیل میکنشد (اتکینسشون و گشالس .)427 :1987 ،3طبشق نظشر ایش سامهش ششناس
دلبس گی عاطفی بی اعضای خانواده بانظم و ثبات در خانواده رابط ی مس قیم یا مثبت
1 Personality stabilization
2 Atkinson & Mc Carthy & Phillips
3 Atkinson & Glass

68

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،3شمارة  ،1بهار و تابستان 1394

وسود دارد(همیل شون .) 103 : 1983 ،عامشل دیگشری کش بشر نظشم خشانواده تشأثیر دارد،
تامیمگیری و همفکری مش رک است .بیش ر مطالهات بش ایش ن یجش رسشیدهانشد کش
زوجهای خوشبخت ب دلیل تامیمگیری مش رک ،گفتوگوی مفید ،و توافشق م قابشل و
مش رک ب عنوان نمون مشخص میشوند .سلط یک همسر یا اخ الفات گس رده بر سشر
قدرت ،با طالر و نارضای ی زناشویی ارتباط دارد (چلبشی .)230 :1385 ،تأکیشد پارسشون
در نظری کن اس ماعی ،بر نظام فرهنگی ب عنوان نظامی مسلس و تهیی کننده ،هشم در
توصیف مشارکتپذیری و هم در تحقیق و تثبیت آن واقهی ی انکارناپذیر اسشت (چلبشی،
.)230 :1385
عامل مهم دیگری ک بر نظم در خانواده مؤثر است ،اع قادات مذهبی است .فرگوس
و هارود و شانون 1اشارهکردهاند ،خانوادههایی ک دارای مشخا ی «پای بندی مشذهبی»
باالیی هس ند ،کمتر بش فروپاششی م مایشلانشد(  .)540-547 :1984همچنشی بشو  2و
همکاران بیان میکنند ک عقاید مذهبی ب صورت نیروی خاص و نگهبان ازدواج دیشده
میشوند ک انسجام و پیوس گی آن را تقویت میکنند( .)390 :1983ویلکینسشون و تنشر
نی میگوینشد « :پشای بنشدی مشذهبی تشأثیر مسش قیم بشر عاطفش ی خشانواده مسش قل از
فهالیتهای خانواده دارد 664 :1984( ».ب نقل از چلبی.)230 :1385 ،
ویلیام گاردنر در ک اب سنگ علی خانواده اشاره میکند ک ؛ یکی از عوامل مشؤثر بشر
نظم خانواده ،تقسیمکار خانگی است .در قرن نوزدهم ،ب طورکلی پذیرف ش ششده بشود کش
پرورش فرزندان با عشق و مراقبت کافی (نق زن) و کسب درآمشد کشافی بشرای تشأمی
مهاش خانواده (نق شوهر) مس ل م داش تخاص از سشوی هریشک از دو زوج ،یهنشی
تقسیمکار بود (راکفورد1990 3ب نقشل از محمشدی .)84-85 :1387 ،آنچش ایش نظشام
پدید میآورد ،وابس گی نبود ،بلک همبس گی خانوادگی بود .همانگون ک چارل مشوری،
در ک اب «ب دنبال خوشبخ ی و دولت خوب» اشاره میکند ،انسانها سوام را تششکیل
میدهند تا کارها را باهم انجام دهنشد ،آنهشم مهشمتشری و مششکلتشری امشور انسشانی،
همچون عشق ورزیدن ب هم ،مراقبت از یکدیگر ،تامیمگیری دربارهی ارزشهای مهشم،

1 Fergusson, & Horwood & Shanon
2 Booth
3 Rockford
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مواظبت از ای ارزشها ،ان قال دادن آنها و نی مراقبشت از نیازمنشدان (مشوری:1982 ،1
.)288
ب اع قاد بسیاری از سامه شناسان ،ارضای نیازهای عاطفی مهمتری کارکردی اسشت
ک می تواند بقای خانواده را در سوام صشنه ی سدیشد تبیشی کنشد .ارضشای عشاطفی در
محیسهای دیگری مانند محیسهای شغلی یا آموزشی نی کموبی یافشت مشیششود امشا
بیش ر افراد رضایتبخ تری روابس شخای خود را با همسشران ،والشدی و فرزنشدان یشا
دیگر بس گان مییابند .ح ی بسیاری از کسانی ک ب دلیل نیشاف امنیشت و خششنودی
الزم ب طالر روی میآورند ،بار دیگر خانوادهی سدیدی برای دسشتیشابی بش آن هشدف
تشکیل میدهند (آلمکوئیست و همکاران .2)347 :1978 ،اغرارآمی نیست اگشر بگشوییم
راز قدرت عاطفی و توفیق خانوادهی طبیهی ،تهلقخاطر ذاتشی آن بش دوام و بقشای خشود
است .تهلقخاطری ک مس ل م عششقی بشیقیدوششرط خواهشد بشود کش در هشیه گشروه
اس ماعی دیگشری یافشت نمشیششود (گشاردنر .)90 :1992 ،3در سوامش صشنه ی تثبیشت
شخایت ب رگساالن اهمی ی منحارب فرد دارد .زیرا دو عامل ساخ اری و فرهنگشی در
آن دخیل اند .عوامل ساخ اری مانند زندگی در ششهرهای صشنه ی باعشث انش وای نسشبی
خانوادهی زن وشوهری گردیده است و ب سبب سست شدن ششبک هشای خویششاوندی و
همسایگی ،همسر شخص علیالقاعده ب صورت تنها دوست و همدم او و تنهشا کسشی کش
میتواند بیش ری وقت را با او سرری کند ،درمیآید .عوامل فرهنگی نی ب تغییر نگشرش
عمومی نسبت ب ازدواج اشاره دارد .در سوامهی مانند آمریکا ،نگرش غالب ای است کش
ازدواج باید بر پای کش عاطفی و عشق م قابل بی دو زوج اس وار باشد و می ان باالی
طالر در ای سوام  ،دلیل بر اهمیت ای کارکرد ب عنشوان مبنشای ازدواج اسشت .امشا در
سوام دیگری کش کارکردهشای دیگشر خشانواده از اهمیشت بیشش ری برخوردارنشد ،ح شی
درصورتیک زوسی سطح باالیی از رضایت خاطر را تجرب نکنند ،اح مشال تشداوم پیونشد
ازدواج زیاد است (اس وکس.)294-295 :1984 ،4
رضایت خاطر یهنی ای ک در خانواده حرفی از طالر نباشد .اگر نظام خانواده مب نشی
بر مردساالری یا زنساالری و بش طشورکلی هشوس و خودخشواهی باششد ،اخش الف آششکار
1 Murray
2 Almquist & etal
3 Gairdner
4 Stoks
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میگردد و در چنی حال ی ،حقور و اح رام م قابل زن و مرد رعایت نمیشود .درن یجش
حق محوری سای خود را ب هوسبازی و خودخواهی ک عامل اصشلی بشروز اخ الفشات و
درنهایت طالر است میدهشد (کشوهی .)135-134 :1387 ،علشت طشالر در درسش اول
خشونت است .خشونت ب مهنای بشدرف اری فی یکشی ،کالمشی یشا عشاطفی یشک عضشو از
خانواده علی عضوی دیگر ،پدیدهی سدیدی نیست و درگذش نی وسود داشش اسشت.
گ ارشها حکایت از آن دارد ک خشونت خانگی پدیدهای است چندسانب کش فرزنشدان،
همسران ،خواهر و برادرها و سالمندان را دربر میگیرد (بس ان و همکشاران.)89 :1389 ،
گس ردگی ای پدیده در برخی از کشورهای صنه ی بسیاری از خشانوادههشا را بش کشانون
اضطراب ،ناامنی و ح ی سنایشت مبشدل کشرده اسشت .بش گف ش آن شونی گیشدن « :خانش
خطرناکتری مکان در سامه ی امروز است .از لحاظ آماری یک فرد در هر سنی و یشا از
هر سنسی ب مراتب بیش ر اح مال دارد ک در خان در مهرض حمل فی یکی واق گردد
تا در خیابان ب هنگام شب( ».گیدن .)438 :1374 ،
از منظر اسالم آرام روانی حاصشل از ازدواج و مهشر و مشودت بشی زن و ششوهر از
نشان های الهی ب ششمار مشیرود (روم .)21/رابطش زناششویی بشرخالف روابشس اس مشاعی
دربردارندهی عاملی وحدت بخ و انسجام دهنده اسشت کش تشداوم رابطش را علشیرغشم
تضادها و اخ الف مناف و علق های زن و شوهر تضمی میکند .از عناصر بسیار مهشم در
سازگاری دو همسر و تحکیم خانواده ،عشق و عالق م قابل است (مهاونت پ وه  ،گروه
روانشناسان .)231 :1386 ،رسول گرامی اسالم (ص) در سواب زنی ب نشام حشوالء کش از
وظیف زن نسبت ب همسر خود سؤال کرد فرمود« :ای حوالء حق مرد بر همسرش ایش
است ک ب خان اش پایبند باشد ،با او مهربانی کند و محبت بورزد و نسبت بش او دلسشوز
باشد( ».نوری طبرسی .)244 :1408 ،گفت وگشوی مؤدبانش و اح شرامآمیش همسشران بشا
یکدیگر و بهرهگیری از روش مؤثر و سازنده برای ارتباط کالمشی ،ماشدار کامشل«خشوب
سخ گف » تلقی میشود ک در راس ای ایجاد محبت و نشاط در محیس خانواده اسشت
(کلینی 94 :1362،و  .) 107حضرت علی(علی السالم) میفرمایند «با رفق و مشدارا ،هشم
دمی و هم راهی در زندگی مشش رک پایشدار مشیمانشد(1».تمیمشی آمشدی.)244 :1366 ،
رعایت نکات بیانشده ،ب رضشای مندی همسشران مشیانجامشد .مسشلماً چنشی ششرایطی،
1

بَالرّفقِ تِدومُ الازحبۀ
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زمینش ای مسششاعد بششرای پیشششرفتهششای فششراوان فششردی ،خششانوادگی و اس مششاعی خواهششد
بود(مهاونت پ وه  ،گروه روانشناسان.)429 :1386 ،
آنچ قابل تهمشق اسشت ،فقشدان سایگشاه بررسشی نگشرش زنشان در خاشوص عوامشل
تأثیرگذار بر تحکیم خانواده  ،هم در تالوریهای مذکور و هم در تحقیقات انجشامششده ،از
عوامشل مهمشی اسشت کش در پش وه کنشونی موردتوسش قرارگرف ش و بشر نششوآوری آن
میاف اید .بر اساس آنچ گذشت الگوی تحقیق ب شرح زیر است.
الگوی پژوهش

بر اساس پیشین و نظری های بیانشده ،الگو تحقیق ب شکل نگاره  1ترسیمشده است.

نگاره  :1الگوی تحقیق
فرضیههای تحقیق

بر اساس مدل ،فرضی های تحقیق ب شرح زیر است:

 نگرش زنان دربارهی اهمیت هریک از عوامل تأثیرگذار بر تحکشیم خشانواده
یکسان نیست .

 ازنظر زنان عوامل اس ماعی بر تحکیم خانواده تأثیر بیش ری دارد.
 ازنظر زنان عوامل اق اادی بر تحکیم خانواده تاثیربیش ری دارد.

 ازنظر زنان عوامل فرهنگی بر تحکیم خانواده تأثیر بیش ری دارد.

 ازنظر زنان عوامل اع قادی  -دینی بر تحکیم خانواده تأثیر بیش ری دارد.
 ازنظر زنان عوامل سیاسی بر تحکیم خانواده تأثیر بیش ری دارد.
 ازنظر زنان عوامل عاطفی بر تحکیم خانواده تأثیر بیش ری دارد.
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روش پژوهش

روش پ وه حاضر کمی از نوع پیمایششی اسشت .در ایش پش وه عوامشل اس مشاعی،
اق اادی ،فرهنگی ،اع قادی ،عاطفی ،سیاسی م غیرهای مس قل (پشی بشی ) و تحکشیم
خانواده ،م غیر وابس (مالک) هس ند.
جامعه آماری و فرایند نمونهگیری

سامه آماری ای پ وه اعضای علمی و کارمندان دانشگاههای پیام نور اس ان همشدان
بودند و نمون از مراک و واحدهای ای اس ان گ ین شدند .روش نمون گیشری تاشادفی
ساده چندمرحل ای بود .بر اساس نمون گیری تاادفی اب دا شهرهایی ک دارای دانششگاه
بودند تهیی و  5شهر بهار ،مالیر ،همدان ،تویسرکان و قهاوند ان خاب ششدند .در مرحلش
بهد بر اساس نمون گیری تاادفی ساده از هر دانشگاه اعضای علمشی و کارمنشدان زن آن
مورد مطاله قرار گرف ند .با اس فاده از فرمول زیر حجم نمون مششخص گردیشد (حشدود
 192هیات علمی و کارمند).
مقدارها ب شرح زیر است.
 p =0/43 z =1 /96و  q =0/57و  d =0/09و 1- prevalence =0/95

شیوه گردآوری اطالعات

در مرحل مطاله مقشدماتی ،نخسشت بشا تهشداد محشدودی از سامهش آمشاری ( 20نفشر)
مااحب و در مرحل اسرای اصلی ،از پرسشنام اس فاده شد.

فنون آماری و متغیرها و پایایی آنها

برای تحلیل اطالعات ،عالوه بر آمار توصشیفی ،از فنشون آمشاری پیششرف مثشل ششاخص
سازی با اس فاده از نرماف ار  spssو از مسیر  ،transform/computeو از آمشار اسش نباطی
نظیر رگرسیون چند م غیره ب روش گامب گام و این ر اس فاده شد.
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م غیرها و مهرفها همراه با می ان پایایی آنها در سدول( )1خالص شده است .می ان
پایایی از طریق نرماف ار  spssبا ورژن 16و از مسشیر  Analyses/ Releablityبش دسشت
آمد.
جدول  .1معرفهای متغیر وابسته و مستقل همراه با پایایی آنها ()n =192
م غیر
 16مهرف

وابس

آلفای کرونباخ

شاخصها

مهرفها
نبود خشونت در خانواده( لفظی و فی یکی) -رضای مندی زن از
روابششس زنوشششوهری  -روابششس منسششجم و حمایششت م قابششل در
گرف اریها -گذاش زمان مناسب برای یکدیگر -تبادل اندیش
و احساسات -تقسیم کار بر مبنشای سشنس در داخشل خشانواده-
منحار دیدن زن و ارتباط با او با تمام عواطف (عشاطفی بشودن
در برابر خنثی بودن) -نگاه اب اری ب زن نداش -گشرای هشای
مذهبی مش رک داش  -تفاوت سشلیق یکشدیگر را پشذیرف -
عشق ورزیدن و بیان آن –خشوشاخشالر بشودن همسشر-تفشاهم
اخالقی زن و شوهر -در خانواده هرگ از طشالر حرفشی نش دن-
اوقات فراغت را باهم گذراندن -هرگ قهشر نکشردن و همسشر را
تنها نگذاش

75/2

 6مهرف

اس ماعی

مس قل

 29مهرف

رعایششت ادب و گف گششوی اح ششرامآمیش بششا زن (ارتبششاط کالمششی،
مادار خوب سخ گف ) -اع ماد ب همسشر -کشاه فاصشل
اس ماعی و درک همسر -اح رام بش خشانواده و فامیشل همسشر
ب صورت م قابل -گس رش دامن ارتباطات مناسب با دوس ان و
آشنایان  -داش صداقت و صمیمیت و تههد ب یکدیگر

76/9

 7مهرف

عاطفی

پایبندی ب زنشدگی و مهربشانی بشا همسشر ( خیانشت نکشردن)-
نداش هوس بازی و خودخواهی-بی تفاوت نبشودن نسشبت بش
وظایف و مسالولیتهای فشردی در خشانواده-تحمشل ششوخی در
65/9
زندگی -و شاد کردن فضای خان – نداش احساس زنشدگی از
سر ناچاری ،ابراز عشق و عالقش م قابشل همسشران در زنشدگی
مش رک
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 5مهرف

اق اادی

ثروت -درآمد مکفی -تالش برای حل مشکالت خانواده - -رفاه
و تفریح و سفر  -شغل مناسب امنیت اق اادی ،تشأمی مهشاش 73/8
وصیانت از سالمت بهداشت خانواده؛

( 6مهرف)

فرهنگی

پوشیدن نوع لباس برای سلب توس دیگران و تاب مد روز بودن
یا بر اساس فرهنگ خودی -سطح سواد و اسش فاده از رسشان -
های ک بی مرتبس با خانواده – تماشای فیلم و تالاتر و سشینما و
75/3
سریالهشا و برنامش هشای مشاهواره –،ششرکت در سششنوارههشا و
همای ها و اسالسهای علمی در طشول سشال ،تشرسیح سشبک
زندگی (بر اساس فرهنگ خودی یا مدرن)

مذهبی
 4مهرف

اع قادی و

کمرنگ نشدن اع قادات مذهبی در خشانواده ( انجشام واسبشات
شرعی مثل نمشاز و روزه)  -پوشش اسشالمی و حجشاب -پشای
73/5
بندی اعضاء خانواده بش اصشول و ارزش هشای مشذهبی و حفش
حریم خودآرایی --اح رام ب عرف و ارزشهای سامه

سیاسی

نداش
مهرف)

اخ الف نظر سیاسی -مشارکت اس ماعی و سیاسشی (2

-

م غیرهای
مس قل

تهداد کل مهرفها45( :مهرف 29 -مهرف م غیر مس قل و 16
مهرف م غیر وابس )

83/8

کل

 29م غیر

79/6

کل م غیرها

یافتهها :الف -آمار توصیفی

 .1توزیع آماری ویژگیهای شخصی پاسخگویان به شرح زیر خالصهشده است.

 %59/4کارمند و %40/6هیات علمی %49/5 ،تحایالت در حد ارشد و %15/1دک ری و
بقی ش تحاششیالت کم ششر از ارشششد داش ش ند ،بیش ش ری میششانگی سششنی بششی  30تششا 39
سال( ،)%65/5و بیشش ری رشش تحاشیلی انسشانی(  )%42/8و سشرس ریاضشی()%30/7
گ ارش شده %78/6 .پاسخگویان م اهل بودند.
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 .2توزیع آماری مولفههای متغیر وابسته (تحکیم خانواده)

توزی فراوانی نظرِ پاسخگویان درباره وی گی خانواده پایدار و باثبات در سشدول ششماره 2
خالص شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی نظر پاسخگویان درباره ویژگیهای
خانواده پایدار و باثبات () n =192

ردیف

م غیر مه بر

1

نبود خشونت در خانواده

3

روابس منسجم بی همسران

2
4
5
6

رضای مندی زمین ساز خوشبخ ی و آرام
زمان گذاش

برای تبادل اندیش و احساس

تقسیمکار بر مبنای سنس بر ثبات زناشویی
منحار دیدن همسر

کامالً موافق
و موافق
(درصد)

مخالف و کامالً
مخالف
(درصد)

92/7

1

91/2

2/ 6

91/6

89/1
76/6

52/7

18/2

7
9

گرای های مذهبی مش رک

67/7

10
11
12
13
14
15
16

پذیرش تفاوت سلیق همسر در سهت آرام
خانواده
عشق ب یکدیگر

اخالر خوش ،صبوری و قناعت

داش

تفاهم اخالقی در امور زندگی
قهر نکردن

تنها نگذاش

منفور و زشت دانس
سم

همسر

طالر توسس زوسی

7/3

82/9

عدم نگاه اب اری ب همسر

8

3/1

6/2

88/5

شوخی کردن و دل نگرف

2/1

2/1
8/3

63/1

9/9

49/4

17/3

86/5

3/ 6

71/9
65/44

4/7

11/3

75/22

6

76/32

7/42

76/6

23/5
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بر اساس یاف ها  %76/32پاسخگویان با وی گیهای خانواده پایشدار موافشق و %7/42
مخالف بودند.
رتب بندی پاسخها ب روش زیر انجام گرفت .نک قابلتوس ای ک دادههشای زیشر 50
رتب بندی نشدند.
از  90الی  ،100رتب اول – از  80الی  89رتب دوم -از  79الشی  79رتبش سشوم -از
 60الی  69رتب چهارم -از  50الی  59رتب پنجم یا نهایی)
همانطور ک سدول دادهها نشان میدهد ،رضای مندی زن و شوهر ( )%92/7و نبود
خشششونت در خششانواده ( )%91/6در درسشش اول از توافششق و توافششق کامششل پاسششخگویان
قرارگرف اند .داش تفشاهم اخالقشی ( )%86/5و روابشس منسشجم همسشران و حمایشت از
یکدیگر در شرایس مخ لف زندگی ( ،)%89/1و عدم نگشاه ابش اری بش همسشر ( ،)%88/5و
منحارب فشرد دیشدن او ( )%82/9در مرتبش دوم؛ تقسشیمکشار طبیهشی در درون خشانواده
(عاطفی بودن زن و عقالنی بودن مرد) ( ،)%76/6و صبر و قناعت و خشوشاخشالر بشودن
( )%71/9و تنها نگذاش همسر ( )%75/22و منفور و زشت دانسش طشالر و حرفشی از
سدایی ن دن ( )%76/6در مرتب سوم؛ داش گرای هشای مشذهبی مشش رک ( )%67/7و
قهر نکردن از همسشر ( )%65/44و پشذیرش تفشاوت سشلیق یکشدیگر ( )%63/1در درسش
چهارم؛ شوخی کردن و ب دل نگرف ( )%52/7و عشق ب خشانواده ( )%49/4در مرتبش
نهایی از توافق و توافق کامل قرارگرف اند.
 .3توزیع فراوانی مؤلفههای متغیرهای مستقل مؤثر بر تحکیم خانواده

توزی فراوانی نظرِ پاسخگویان درباره عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده در سشدول ششماره 3
خالص شده است.
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جدول  .3توزیع فراوانی عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده
از منظر پاسخگویان ()n =192

ردیف

م غیر
مس قل

مؤلف
آداب سخ گف (رعایت ادب نسبت ب
یکدیگر)
اع ماد نسبت ب یکدیگر

1

اس ماعی

اس ماعی بودن و داش روابس با خویشان و
دوس ان

48/4
89/1

3/1

3/1

74/11

5/36

32/3

30/2

ثروت و درآمد باال تضمی کنندهی شادیها

18/7

تالش برای صیانت از سالمت و بهداشت
خانواده

34/4

29/2

18/7

51/6

33/94

34/64

65/56

19

15/1

68/2

9/4

74

55/2

18/2

34/4

29/2

رفاه و تفریح و سفر

داش

سم

شغل مناسب

پوشیدن لباس برای سلبتوس دیگران

اطالعات و مطاله ک ب مرتبس با خانواده
اهل رف

فرهنگی

53/1

13

12

اح رام ب خانواده و فامیل همسر

وسود درآمد مکفی

3

87/5

1

عدم فاصل اس ماعی و درک کردن یکدیگر

سم

2

93/2

-

73/4

تههد و صمیمیت نسبت ب یکدیگر

اق اادی

کامالً
موافق و
موافق
(درصد)

مخالف و
کامالً
مخالف
(درصد)

نق

ب سینما و تالاتر و موزهها با
خانواده
مد در حف خانواده

اس ناب از تأثیر منفی سریالها و برنام های
ماهواره بر تحکیم خانواده
تحایالت همسان داش
سم

همسران

65/6

58/2

39/64

51/6

12/6

17/2

36/65
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کمرنگ نشدن اع قادات مذهبی در خانواده
(انجام واسبات شرعی مثل نماز و روزه)
اع قادی

4

اسالمی و حجاب

پوش

گرای های مذهبی مش رک الزم داش
خانواده پایدار

تأثیر حف حریم خودآرایی و طرز پوش
توسس اعضا
سم

پایبندی زن ب زندگی و مهربانی با همسر
(خیانت نکردن)

نداش

69/5

12/12

94/8

1

83/3

5/8

95/3

1

شاد و خوش کردن فضای خانواده

نداش

احساس از سر ناچاری زندگی کردن
توسس زن و مرد

بیتفاوتی نسبت ب وظایف و  ..توسس
زن و مرد
سم

اخ الفنظر در گرای های سیاسی
زوسی

تفاهم در مشارکت سیاسی
سم

ترتیب می ان موافقت با عوامل مؤثر بر تحکیم خانوادهها

ترتیب
فراوانیها

69/2

7/3

15/1

عشق و عالق م قابل زن و شوهر

کاه

6

67/7

8/ 3

تحمل شوخی در زندگی توسس زن و شوهر

نداش

سیاسی

63/5

13

52/7

عاطفی

5

هوسبازی و خودخواهی برای مرد

77/6

6/2

72/4
78/1

1/6

70/24

14/27

18/7

48/9

33/1

39/8

51/8

1
3

اع قادی

69/5

سیاسی(تردید ب دلیل محدودیت مؤلف ها)

39/64

2
4
5
6

فرهنگی

اق اادی

68/2
5/7

اس ماعی
عاطفی

18/2

88/8

74/11

5/36

12/12

70/24
51/8

33/94

14/27
88/8

36/65

34/64
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همانطور ک سدول دادهها نشان میدهد ،زنان در عامل اس ماعی )%93/2( ،رعایشت
ادب نسبت ب یکدیگر را مهم تری عامل تأثیرگشذار بشر تحکشیم بنیشان خشانواده گش ارش
کردهاند و ( )%89 /1تههد و صشمیمیت همسشران نسشبت بش هشم )%87/5( ،اع مشاد در
خانواده و ( )%73/4نداش فاصل اس ماعی و درک یکدیگر؛ ( )%53/1اح رام ب خانواده
همسر و اس ماعی بودن و ( )%48/4داش روابس با خویشان و دوس ان را در حد موافشق
و کامالً موافق ،گ ارش کردهاند ک بر تحکیم خانواده تأثیر دارند.
توزی فراوانی عامل اق اادی نشان میدهشد ،داشش ثشروت و درآمشد بشاال و م غیشر
داش رفاه و تفریح و سفرهای فراوان ( )%18/7از توافق چنشدانی از سشوی پاسشخگویان
برخوردار نشده و ای عامل ب تنهایی ششادیآور و تضشمی کننشدهی تحکشیم خشانوادههشا
نیست .برخوردار بودن از شغل مناسب برای آقایان ( )65/6از نظر پاسشخگویان بیشش ری
تأثیر را بر تحکیم خانوادهها دارد .تشالش بشرای صشیانت از سشالمت و بهداششت خشانواده
( )%34/4و وسششود درآمششد مکفششی ( )%32/3در مرتبشش دوم از توافششق و توافششق کامششل
پاسخگویان قرارگرف اند.
توزی فراوانی عامل فرهنگی نشان میدهد ،ب ترتیشب )%65/56( ،آگشاهی و مطالهش
ک ب مرتبس با تحکیم خانواده )%58/2( ،پوشیدن لباس برای ای ک موردتوسش دیگشران
قرار گیرد )%55/2( ،اس ناب از تأثیر منفی سریالها و برنامش هشای مشاهوارهای)%34/4( ،
برخورداری همسران از سطح تحایالت همسان )%15/1( ،اهل رف بش سشینما ،مشوزه،
تالاتر همراه با خانواده و درنهایت ( )%9/4تاب مشد بشودن در حشد کشامالموافق و موافشق
گ ارش کردهاند ک بر تحکیم خانوادهها تأثیرگذارند.
همانطور ک توزی فراوانی عامل اع قشادی  -مشذهبی نششان مشیدهشد ،بش ترتیشب،
( )%77/6کمرنگ نشدن اع قادات مذهبی و انجام و اسباتدینشی )%69/2( ،حفش حشریم
خودآرایی و طرز پوششیدن لبشاس در حضشور دیگشران توسشس همسشر )%67/7( ،داشش
گرای های مذهبی مش رک و ( )%63/5پوش اسالمی و رعایت حجاب را در حد موافق
و کامالً موافق گ ارش کردهاند ک بر تحکیم خانوادهها تأثیر دارد.
 .1همانطور ک توزی فراوانی عامل عاطفی نشان میدهد ،ب ترتیشب%95/3 ،
پاسخگویان عشق و عالق م قابل همسران و  %94/8خیانت نکردن زنان بش
شوهرانشان را در حد کامالً موافق و موافق بیان داش انشد کش بشر تحکشیم
بنیان خانواده مؤثر است .همچنی  %83/3نداش هوسبازی و خودخواهی
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مردان %78/1 ،کاه بیتفاوتی نسبت ب وظایف و مسالولیتها در خانواده،
 %72/4نداش احساس زندگی کردن بشا همسشر از سشر ناچشاری)%52/7( ،
تحمل شوخیهای همسر و( )%15/1شاد و خشوش بشودن محشا را در حشد
کامالً موافق و موافق در تحکیم بنیان خانوادهها مؤثر دانس اند.
 .2همانطور ک دادههای سیاسی نمایانگر است %18/7 ،داش گشرای هشای
سیاسی مش رک را در حد موافق و کامالً موافشق گش ارش کشردهانشد کش بشر
تحکیم خانواده تأثیر دارد .و بیش ر مخالف ایش موضشوع هسش ند (.)%48/9
همچنی  %33/1در حد کامالً موافق و موافق ،تفاهم همسران در مششارکت
سیاسی را بر تحکیم خانوادهها مؤثر دانس انشد .و  %39/8کشامالً مخشالف و
مخالف ای موضوع هس ند.
در مجموع ،م غیر اس ماعی با درصد فراوانی ( )%74/11در سایگاه نخسشت از میش ان
موافقت ،م غیر عاطفی با ( )%70/24در سایگاه دوم ،اع قادی با ( )%69/5در سایگاه سوم،
سیاسی با( )%51/8در سایگاه چهارم ،فرهنگی با (  )%39/64در سایگاه پنجم و درنهایشت
م غیر اق اادی با (  )%33/94در سایگاه ششم قرار گرفت.
آزمون فرضیهها

بی نگرش زنان نسبت ب عوامل اس ماعی ،اق اادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اع قادی -دینشی
و عاطفی و تأثیر آنها بر تحکیم خانواده رابط مهناداری وسود دارد .برای آزمون فرضی
از رگرسیون یک م غیره ب روش این ر و چند م غیره ب روش گامبش گشام اسش فاده ششد.
ن ایج در سدول  4و  5خالص شد .اب شدا یاف ش هشای رگرسشیون چنشد م غیشره بش روش
گامب گام از نظر میگذرد.
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همانطور ک سدول رگرسیون گامب گام نشان میدهد .م غیر فرهنگشی اولشی عامشل
تبیی کننده تغییرات م غیر تحکیم خانواده است کش در تحلیشل واردششده و بش تنهشایی
 %58/8تغییرات م غیر وابس را تبیی میکند .م غیر دوم عامل عشاطفی اسشت کش بشا
ترکیب م غیر فرهنگی  % 62/9تغییرات را تبیی میکنند .در گام سوم م غیشر اع قشادی
– دینی هم مان با م غیرهای عاطفی و فرهنگی %72/1 ،از تغییرات را تبیی میکننشد.
در گام چهارم م غیر سیاسی نی در تحلیل وارد شد و چهشار م غیشر هم مشان  %72/7از
تغییرات م غیر وابس را تبیی می کنند .در هر مرحل ک م غیر سدیدی وارد مشیششود
در صد اندکی از تغییرات را تبیی میکند .در میان ایش چهشار م غیشر ،م غیشر فرهنگشی
بیش ری ( )0/588و م غیر سیاسی کم شری تبیشی کننشدهی ( )0/008تغییشرات م غیشر
وابس است  .م غیر اق اادی در ای تحقیشق تشأثیر چنشدانی نداشش و در تحلیشل وارد
نشده است .با توس ب آنوا ،رابط بی ای م غیرها با تحکشیم خشانواده مهنشادار اسشت و
میتوان بیان داشت ک با  %99اطمینان تغییرات تحکیم خانواده از روی می ان تغییرات
ای م غیرها قابل پی بینی است (.)sig=0/000>0/01
مقدار ب ا (ضریب اهمیت تأثیرگذاری) نشان میدهد ک در ترکیب فرهنشگ بشا سش
م غیر عاطفی ،اع قادی و سیاسی بیش ری اهمیت را در تبیی تغییرات تحکیم خشانواده
دارد( )0/665و م غیششر عششاطفی در ترکیششب بششا دو م غیششر دیگششر بیششش ری اهمیششت را
دارد( .)0/446م غیر اع قادی – دینی در ترکیب با سایر م غیرها دارای ضریب اهمیشت
مهکوس (و یا منفی) است ( .)-0/347 ، -0/372 ،-0/406نک قابلتأمل ای اسشت کش
ب ازای هر واحد تغییر در م غیر اع قادی  -دینی در درون خشانواده ،از تحکشیم خشانواده
کاس میشود .ای یاف بیانگر تضهیف اع قادات در خانواده است و رسان های فرامشرزی
مانند اس فاده از برنام های مب ذل ماهوارهها در ای مورد نق اساسی دارند ک نبایشد از
دید صاحبان اندیش پنهان بماند.
در مرحل دوم یاف های رگرسیون یک م غیره و عوامل تأثیرگذار بر تحکیم خشانواده
از نظر میگذرد.
در ای مرحل برای ای ک وضهیت تأثیرگذاری هریک از م غیرها ب تنهایی شناسشایی
شود ،با اس فاده از رگرسیون یک م غیره با روش این ر ،رابط م غیرها بشا م غیشر وابسش
سداگان بررسی شدند .ن ایج در سدول  5خالص شده است.
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فرضی  :رابط مهناداری بی هر یک از م غیشرهشای مسش قل (اق اشادی ،اس مشاعی،
فرهنگی ،عاطفی ،اع قادی و سیاسی) با تحکیم بنیان خانواده وسود داردH1≠H2 .
جدول  .5رگرسیون یک متغیره عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده از منظر پاسخگویان
م غیر
R
Sig

اق اادی
0/025
0/733

اس ماعی
0/449
0/000

فرهنگی
0/588
0/000

عاطفی

0/309
0/000

اع قادی
0/024
0/733

سیاسی
0/008
0/909

همانطور ک سدول  5نشان میدهد  ،رابط بی م غیر اق اادی بشا م غیشر تحکشیم
خششانواده مهنششادار نیسششت ( )Sig =0/733<0/05و ضششریب تششأثیر بسششیار نششاچی اسششت
( .)R=0/025رابط بی م غیر اس ماعی با م غیر تحکیم خانواده مهنادار ( )Sig ˂0/05و
همبس گی بسیار قوی و قدرت تبیی باالست ( .)R=0/449رابط بی م غیر فرهنگشی بشا
م غیر خانواده مهنشادار ( )Sig ˂0/05و همبسش گی و قشدرت تبیشی بسشیار قشوی اسشت
( .)R=0/588رابط ش بششی م غیششر عششاطفی بششا تحکششیم خششانواده مهنششادار ( )Sig ˂0/05و
همبس گی و قدرت تبیی قوی است ( .)R=0/309رابط بی م غیر اع قشادی بشا تحکشیم
خششانواده مهنششادار نیسششت ( )Sig=0/733< 0/05و همبسشش گی بسششیار نششاچی اسششت
( .)R=0/024رابطشش بششی م غیششر سیاسششی بششا تحکششیم خششانواده نیشش مهنششادار نیسششت
( )Sig= 0/909˃0/05و همبسشش گی بسششیار نششاچی و قششدرت تبیششی در حششد صششفر
است(.)R=0/008
با توس ب یاف های سدول  ،5م غیرهشای فرهنگشی ،اس مشاعی ،عشاطفی م غیرهشای
مناسبی برای تبیی و پی بینی تغییرات م غیر تحکیم خانواده هس ند .و آنوا نششان داد
فرض تحقیق ای س عامل در سطح اطمینان  %95تأیید شد (.)α˂ 0/05
م غیرهای اع قادی ،سیاسی و اق اادی توان پی بینشی و تحلیشل تغییشرات م غیشر
تحکیم خانواده را ب تنهایی ندارند .و فرض تحقیق ای س عامل رد شد و آنوا نششان داد
ک رابط مهنیداری بی ای س عامل با تحکیم خانواده وسود ندارد( .)α˃./05
اما در مرحل ای ک از رگرسیون چندگانش بش روش گشامبش گشام اسش فاده ششد ،تنهشا
م غیری ک در ای تحقیق قدرت پی بینی و تحلیل تغییرات م غیر تحکشیم خشانواده را
نداشت ،م غیر اق اادی بود ک وارد تحلیل نشد.
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نتیجهگیری و بحث و پیشنهاد

ب واسط تغییر تحوالتی ک طی ده های گذش در سشاخ ارهای اس مشاعی و اق اشادی
سامه ایران ب وسود آمشده کش منش ج از یشادگیریهشای اس مشاعی ،ششرایس محیطشی و
ارزش ها و هنجارهای تغییریاف در سطح سامه است ،تحکیم و ثبات خانواده نی تغییشر
کرده ک بیارتباط با نگرش های موسود در سطح سامه نمشیتوانشد باششد .بش تبش ایش
تغییرات نگرش زنان نی م فاوت شده است .ب همی دلیشل اسشت کش در ایش تحقیشق
نگرش زنان دربشارهی مجموعش ای از عوامشل اس مشاعی ،اق اشادی ،فرهنگشی ،اع قشادی،
عاطفی و سیاسی تأثیرگذار بر تحکیم خانواده موردمطاله و سنج قرار گرفت.
نتایج یافتههای آمار توصیفی به شرح زیر است.

 .1زنان ب عوامل اس ماعی ،عاطفی و فرهنگی در مقایس با عوامل اق اشادی و سیاسشی،
بسیار اهمیت میدهند ..در ارتباط با مؤلف های هریک از عوامل ،ن ایج بش ششرح زیشر بش
دست آمد.
ن ایج مؤلف های اس ماعی :زنان ب آداب سخ گف  ،اع ماد ب یکدیگر ،عشدم فاصشل
اس ماعی و درک یکدیگر و بخاوص داش تههشد نسشبت بش خشانواده از سشوی مشردان
اهمیت میدهند.
ن ایج مؤلف های عاطفی :زنان عشق م قابل و اظهار عشق و دوسشت داشش از سشوی
مردان ،قهر نکردن و تنها نگذاشش آن هشا و نداشش احسشاسِ ناچشاری زنشدگی کشردن
همسرانشان با آنها ،وسود صمیمیت و وفا را مهم قلمداد کردهانشد و آنهشا را از عوامشل
بسیار مهم درتحکیم خانوادهها برشمردهاند.
ن ایج مؤلف های اق اادی :داش شغل مناسب برای زنان از اهمیت برخشوردار اسشت
اما عامل اق اادی نسبت ب عوامل دیگر چندان اهمی ی ندارد.
 .2فراوانی نگرش زنان در ترتیب می ان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر تحکیم خشانواده
ب شرح زیر است )% 74/11( ،عوامشل اس مشاعی )% 70/24( ،عوامشل عشاطفی)% 69/5( ،
عوامل اع قادی )% 51/8( ،عوامشل سیاسشی  )% 39/64 (،عوامشل فرهنگشی و درنهایشت (
 )% 33/94عوامل اق اادی را گ ارش کردهاند.
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نتایج یافتههای آمار استنباطی به شرح زیر است.

 .1ن ایج تحلیل رگرسیون گامب گام نشان داد ک در گام اول م غیر فرهنگی وارد تحلیشل
شد زیرا بیش ری تبیی کننده تغییرات تحکیم خشانواده بشود ( .)R= % 58/8ایش م غیشر
ب تنهایی  % 58/8تغییرات تحکیم خشانواده را پشی بینشی مشیکنشد .در گشام دوم م غیشر
عاطفی ( )R=% 62/9و در گام سوم م غیر اع قادی ( )R=% 72/1و در گام چهشارم م غیشر
سیاسی ( )R=% 72/7و در گام پنجم م غیر اس ماعی وارد تحلیل شد.
همان طور ک مشاهده میشود با ورود هریک از م غیرها بر می ان تغییرات پی بینی
کنندههای تحکیم خانواده اف ودهشده اسشت .ایش  5ششاخص  % 72/7تغییشرات تحکشیم
خانواده را پی بینی میکننشد .یهنشی عوامشل فرهنگشی ،عشاطفی ،اع قشادی و اس مشاعی
( )R=0/727بیش ری تبیی کننده تغییرات م غیر تحکیم خانواده بوده و م غیر اق اادی
برخالف ان ظار تأثیر چندانی نداش و در آزمون تبیشی وارد نششد .ایش از ن شایج تشازه و
سالبتوس است ک برخالف عقل سلیم حاکم بر سامه ک زنان را بش ظشاهر موسشودی
عینی و مادی و مارفگرا قلمداد میکند و اق اشاد و داشش ششغل عشالی و بشا درآمشد
گ اف برای مردان را در درس اول اهمیت قرار میدهد تا خانواده آرام و ثبشات داشش
باشد ،در ای تحقیق نشان داده شد ک وسود عوامل فرهنگی ،عاطفی و اس مشاعی بشرای
زنان بسیار اهمیت دارد .داش ادب اس ماعی برای مشردان و رعایشت اح شرام م قابشل از
سوی آنها ،تنها نگذاش و قهر نکردن با آنها از یکسو و ابراز عشق و محبت و عشدم
خیانت از سوی دیگر برای زنان بی از هر چی ی ارزشمند است.
 .2ن ایج رگرسیون با روش این ر نیش نششان داد کش سش عامشل فرهنگشی (،)R=0/588
اس مششاعی ( )R=0/449و عششاطفی ( )R=0/309تبیششی کننششدهی بسششیار قششوی بششوده و
همبس گی بشاالیی بشا تحکشیم خشانوادهدارنشد امشا م غیرهشای اق اشادی ( )R=%0/025و
اع قادی ( )R=%0/024و سیاسی ( )R=%0/008کم ری تبیی کننشده تغییشرات تحکشیم
خانواده بوده و تاثیرچندانی بر آن ندارند .از پیامدهای مدرنی ش  ،تضشهیف و سشابش سشایی
ارزشهای اع قادی – دینی سوام است .وسود اب ارها و مراک فرهنگساز و رسشان هشای
سمهی فرامرزی مثل ماهوارهها در ساخت برنام های ضشد ارزششی بیشش ری تشأثیر را در
تغییر نگرش خانوادهها و بخاوص زنان دارد .اف ای اع قادات دینی مثل رعایت حجشاب
و پایبندی ب اصول و ارزشهای مذهبی و انجام فرایا و تههدات و ...بایشد در تحکشیم
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خانواده تأثیر بس ایی داش باشد اما ن ایج نشان داد ک با اف ای ای م غیشر از تحکشیم
خانوادهها کاس شده است .ای ن یج ب القائات و تبلیغات رسان های فرامرزی بش ویش ه
ورود ماهوارهها ب حریم خاوصی خانوادهها مربوط میشود ک اع قادات دینی خانوادهها
را نشان رف است.
بحث

یاف های ای تحقیق ،ن ایج یاف ش هشای تحقیقشات (محمشدی 1387 ،و نشوری 1391 ،و
عبدی و ی دانی مقدم 1388،و بس ان نجفی 1389 ،و گشری 1378 ،و خطیبشی،1391 ،
فرگوس و هارود و شانون 1984 ،و بو و همکشاران 1983 ،و مادسش و ابشل )2010 ،را
در رابط با عوامل اع قادی – مذهبی تأیید میکند و هماهنگ بشا روایشات مهاشومی در
ای خاوص (ب نقل از کلینی و تمیمی آمدی) است.
در رابط با عوامل عاطفی ،در سهت تأییشد ن شایج آلمکوئیسشت و همکشاران 1978 ،و
ویلیام گاردنر 1992 ،و همیل ون ،پارکر 2002 ،و چلبی 1385 ،و نوری1391 ،و خالشدی
و همکاران 1393 ،است و با نظریش هشای دورکشیم و پارسشن  ،و اتکینسشون ،و همکشاران،
سانسون ،موری ،سانسون و همکاران و روایات مهاومی در ای خاشوص (بش نقشل از
نوری طبرسی) هماهنگ است.
در رابط با عوامل اس ماعی ،ن ایج تحقیقات ناهیشد ،غشالم پشور و سشکی عبشدالغنی،
 1388و مادس و ابل 2010 ،و سی  1999 ،را تأیید میکند و با نظری هشای پارسشن و
دورکیم و ویلیام گاردنر و بات و اع ازی هماهنگ است.
همچنی در رابط با عوامل فرهنگی ،ن ایج تحقیق غشالم پشور و سشکی عبشدالغنی را
تأیید میکند .در رابط با عوامل اق اشادی ،ن شایج غشالم پشور و سشکی عبشدالغنی ،راس
وگری و بات را تایید میکند.
1
زنان در فرهنگ زنان ب کیفیت زندگی (مویج و همکاران  ،)2002 ،اهمیت بیشش ری
میدهند و رابط مدارند و ب ارتباطات بی فردی توس بیش ری نشان میدهند (خالشدی
و همکاران .)1393 ،ب همی دلیل ب عوامل عاطفی و اس ماعی بیش ر توس دارند .زیشرا
از سرمای های درونی زنان عاطف است (ناهید )1360 ،ک موسب میشود برای زندگی و
همسر خود فداکاری کنند و زحمات طاقتفرسای پرورش نسل را بر عهده بگیرند .بشرای
1 Mooij & Hofstede
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انجام ای وظایف نیازمند توس عاطفی و رعایت آداب اس ماعی از سوی همسرانشان نیش
هس ند.
همچنی با توس ب شاغل بودن زنان مورد مطالهش  ،بشر اسشاس نظشر بشات ( 1971و
 )1373شبک روابس اس ماعی آنها م راکم بوده و برقراری روابس اس ماعی مح رمانش بشا
دوس ان و آشنایان همسرشان نی ب سرمای اس ماعی آنها میاف ایشد .بش همشی دلیشل
عوامل اس ماعی برای آنها دارای اهمیت است.
از ن ایج سالبتوس دیگر ای ک با وارد شدن م غیر اع قادی در رگرسیون گام و گشام،
ضریب اهمیت منفی و مهکوس شد .یهنی از نظر زنان با اف ای عوامل اع قشادی -دینشی
از تحکیم خانواده کاس میشود .ای ن یج میتواند ناشی از پیامدهای دنیشای مشدرن و
عار ارتباطات و اس فاده از برنام های فرامرزی (ب وی ه ماهوارهها) و ساب سشایی ارزشهشا
و تغییر سبک زندگی در خانواده باشد.
با توس ب تالشهشای فهشاالن فرهنگشی در ایشران و بخاشوص در ششهر همشدان کش
دارالمومنی لقب دارد ،سای بسی تهجب است ک چرا باورهای اع قشادی – دینشی تشوان
خود را در برابر تحکیم و ثبات خانوادهها تا حدودی ازدست داده است؟!! آیا ای یاف بش
اثر اس فاده از برنام های ماهواره و برقراری ارتباطات فرامرزی رسان ها بس گی دارد؟ آیشا
عوامل فرهنگساز سامه  ،در نحوه آموزش ارزشها و اع قادات ،مسیر درس ی را ان خشاب
نکردهاند؟!! چرا علشیرغشم ه ینش هشای گ افشی کش بشرای اهشداف فرهنگشی – اع قشادی
اخ ااصیاف  ،ن یج تحقیق چی دیگری را نشان میدهد؟ ای ن یج نیازمند مطالهشات
بیش ر است.
بر اساس ن ایج ،پیشنهادهای زیر ارائ میگردد:
 محققی موضوع رابط عوامل اع قادی – مذهبی را در سطح ملی و فرهنگ
کالن سامه واکاوی نموده تا ب حقیقت آن بیش ر دست یابند.

 ب مردان آموزشهای اس ماعی و عاطفی الزم در رابطش بشا نحشوه تهامشل و
برخورد با همسرانشان داده شود.
 با اف ای سواد رسان ای در سامه  ،میتوان خشانوادههشا را ح شی بشا دیشدن
برنام های ماهوارهها از خیانت بش همسشران بیمش کشرد .عوامشل فرهنگشی
سامه در ای خاوص رسالت سنگی تری دارند.
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 مسالوالن ذی ربس با نظام خانواده ب سرمای اس مشاعی و ششبک خشانوادههشا
بیش ر توس کنند .در مشاوره ب خانوادهها از مناب غنشی اسشالمی اسش فاده
شود .ای مناب کامالً کاربردی بوده و با آموزش عمیق آنها مشیتشوان حشل
بسیاری از مسائل مرتبس با زنان و خانواده را بیم کرد .با توس ب عاطفی و
احساسی بودنِ زنان ،اثربخشی برنام های فرهنگی – دینی غنشی مشیتوانشد
اثرگذار باشد.
 تالش همگانی ،در سهت اف ای اع ماد و تههد در درون خانواده از ال امشات
سامه امروز است .وسود روابس عاطفی و گرم و مح رمان  ،بشیتفشاوتی را در
سامه کاه مشیدهشد .در ایش خاشوص رسشان هشای سمهشیِ دیشداری و
شنیداری بیش ری و مهمتری رسالت را دارند.
 با ساخت فیلمها و سریال های سذاب و م ناسب با عار سدید و غنی کردن
برنام های رسان های داخلشی مشیتشوان تشا حشدود زیشادی از اثشرات منفشی
برنام های فرامرزی مؤثر بر خانوادهها سلوگیری کرد.
 از مهمتری عوامل مؤثر در تحکیم خانواده ،وقت گذاشش بیشش ر اعضشای
خانواده بخاوص زن و شوهر برای هشم اسشت .چنانچش فرهنشگ بشازار در
ادارات و سازمانهای دول ی و غیردول ی اعمال گردد ،یهنشی سشاعت ششروع
کار از  9صبح تا  12و در بهدازظهر از سشاعت  3تشا  6تنظشیم گشردد آنگشاه
اعضای خانواده هم در وقت صبحان و هم در وقت ناهشار و ششام بشاهمانشد و
لحظات طالیی در کنار یکدیگر بشوده و تشوان پشرداخ بش تربیشت صشحیح
فرزندان را نی داش و از زندگی لذت خواهند برد.
 همچنی پیشنهاد می گشردد کش محققشی موضشوع را در سشطح ملشی و بشا
مؤلف های دیگری از سرمای های اق اادی ،اس مشاعی ،فرهنگشی ،سیاسشی و
عاطفی مذکور در ای تحقیق ،انجام دهند تا نیمرخ روش تر و کاملتری از
موضوع ب دست آید.
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