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چكيده
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مقدمه
شاخص متمایزکننده خانوادهها از یکدیگر در برابر سبک زندگی و رفتارهای آشکار
اجتماعی ،عملکرد خانواده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ  .)5002 ،عملکرد خانواده تالش
مشترکی است برای برقراری و حفظ تعادل در سامانه خانواده؛ به بیان دیگر ،عملکرد خانواده
کارکردها و تعامالت اعضا است که به خانواده در سازگاری با وضعیتهای مختلف کمک
میکند و انسجام سامانه خانواده را به دنبال دارد (سامانی.)5002 ،5
ابعاد عملکرد خانواده در برگیرنده شش ویژگی است که به وسیله توان اعضا در شناسایی و
سازش با حوزه وظایف خانوادگی مشخص میشود که عبارت است از ) :حل مشکل؛ بهمنظور
حفظ عملکرد خانواده و حل مشکالت خانوادگی که عملکرد کامل خانواده را تهدید میکند.
 )5ارتباط؛ تبادل اطالعات بین اعضای خانواده میتواند مستقیم در هر زمان شناخته شود )3 .نقشها؛
نقشها به الگوهای رفتاری اشاره دارد که به وسیله اعضای خانواده به نمایش گذاشته میشود.
 )4همراهی عاطفی است که به کیفیت واکنشهای عاطفی اعضای خانواده اشاره دارد )2 .آمیزش
عاطفی که به میزان توجه و دغدغهمندی اعضای خانواده به فعالیتهای یکدیگر اشاره دارد .و
 )6کنترل رفتار است که به حالتهای مختلف کنترل رفتار در موقعیتهای گوناگون اشاره دارد
(دای 3و وانگ)50 2 ،؛ بدین دلیل نارضایتی از خانواده با آشفتگی و اجرا نکردن صحیح نقشها در
خانواده در ارتباط است و این امر نه تنها سالمت اعضای خود را مختل میکند ،بلکه سالمت
اجتماعی را بشدت تهدید میکند (شاو ،وینلسو و فالنگاگان5006 ،4؛ موت و همکاران.)5005 ،2
فرهنگ اسالمی ما نیز در این راستا برای پیشگیری از انوع آسیبهای اخالقی و اجتماعی به بستر
خانواده توجه ویژهای دارد و روشهایی را بیان میکند که از مهمترین آنها رعایت حجاب در
فضای اجتماع است .در دنیای پرچالش و متغیر امروزی جوامع اسالمی ،حجابِ زن راهی ایمن و
مطمئن برای ایفای نقش مهم او در صحنه اجتماع و رسیدن به رشد کامل فردی و اهداف واالی
اجتماعی است (کامال .)50 5 ،6امروزه حجاب به عنوان الزام اجتماعی و بخش جدا ناپذیر هویت
اسالمی ،نه تنها بر عصمت و پاکی داللت دارد بلکه به عنوان سپر حمایتی از زن و مرد مسلمان و
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1 - Goldenberg & Goldenberg
2 - Samani
3 - Dai
4 - Shaw, Winslow & Flanagagan
5 - Mott et al
6 - Kamla

خود بیان میکند که او به سبک و شیوه خاصی رفتار میکند و همچنین انتظار داردکه با او به شیوه
خاص رفتار شود (دولکی و همکاران5002 ،5؛ دادلی و کاسینسکی.)5006 ،3
پر واضح است که چگونگی عملکرد خانواده ،سالمت روانی ،اجتماعی و اخالقی اعضای
خود را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع آنچه در درون خانواده جریان دارد ،عامل کلیدی در
ایجاد و تداوم سالمت فرد و جامعه است (احمدی و همکاران50 3 ،؛ سیلبورن و همکاران،4
 .)5006خانواده به عنوان نخستین منبع یادگیری اجتماعی فرد با اجرای مراسم و آداب دینی بهگونه
مؤثری رفتار فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهد و نگرش و شعایر دینی و اخالقی را به او منتقل
میکند (زینآبادی .) 336 ،زیربنای شکلگیری شخصیت فرزندان و آشنا شدن با احکام اولیه و
عادت به نوع و حدود پوشش در این سامانه خانواده پایهریزی میشود به شکلی که نوع حجاب به

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

در نهایت کل جامعه در برابر تباهی و فساد محافظت میکند (داریه  .)50 0 ،زن مسلمان با حجاب

تاریخچه خانوادگی فرد مربوط میشود (مالیک 50 0 ،به نقل ازکامال.)50 5 ،
رعایت نکردن حجاب و پوشش مناسب از جمله مسائلی است که میتواند سالمت فرد،
خانواده و جامعه را تهدید کند و تأثیرات آسیبزا و گاه جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد؛ برای
مثال ،احمدی و همکاران ( ) 331در پژوهش خود دریافتند که بدحجابی به لحاظ فردی با انواع
آسیبهای روانی به لحاظ خانوادگی با آشفتگی و تزلزل بنیان خانواده ،به لحاظ اجتماعی با گسترش
فساد ،کاهش امنیت و افزایش آزار جنسی و به لحاظ دینی با ضعیف شدن اعتقادات و تقیدات
دینی همراه است .ویلموس و همکاران ( )50 2بیان کردند که دینداری و مذهب پیشبینی
کنندههای ارزشمندی در بحث رضایتمندی زناشویی است .دانکل 2و همکاران ( )50 0در
پژوهش خود نشان دادند که زنان با حجاب در مقایسه با زنان بیحجاب در روابط صمیمانه و
خانوادگی خود خشنودی و رضایت بیشتری را تجربه کردهاند .دروگسما ،)5002( 6در مطالعهای
نشان داد که زنان با حجاب امریکایی کیفیت خانوادگی بیشتری را ادراک میکنند و داشتن
حجاب بر خود ارزشی و سالمت روانی آنان اثر مثبتی دارد.
در جامعه کنونی ما نیز حجاب الگویی از رفتار اجتماعی است که بیش از دیگر الگوها در
1 - Derayeh
2 - Douki et al
3 - Dudley & Kosinski
4 - Silburn
5 - Dunkel
6 - Droogsma
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معرض ارزشیابی انتقادی ،تغییر و تعدیل قرار گرفته است .حجاب به صورت سنت به نسل جدید
می رسد و الزم است برای آنها تفسیر و روشن شود و در عین حال حجاب نیازمند مشروعیت است
و به این دلیل باید توجیه و تبیین شود .بنابراین با توجه به این مطالب و نقش انکارناپذیر عملکرد
خانواده در شکلگیری سبک زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه و از سوی دیگر اهمیت
حجاب در حفظ و ارتقای سالمت جامعه و عنایت به تأثیرات جبرانناپذیر بدحجابی در ابعاد
مختلف فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،این پژوهش در صدد است به مقایسه عملکرد خانوادگی در
افراد با حجاب برتر (پوشش چادر) ،حجاب معمولی (پوشش مقنعه با مانتو معمولی) و بدحجاب
(پوشش شال و مانتو کوتاه و تنگ) بپردازد.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع پسرویدادی است که به منظور مقایسه عملکرد خانواده در
افراد با حجاب برتر ،حجاب معمولی و حجاب ضعیف انجام شده است .جامعه آماری پژوهش
متشکل از تمامی دختران و زنان باالی  2سال کشور در بازه زمانی  315ـ  313بود که بر اساس
نوع پوشش در سه گروه با حجاب برتر (پوشش چادر) ،حجاب معمولی (پوشش مقنعه و مانتو
معمولی) و با حجاب ضعیف (پوشش شال با مانتو کوتاه و تنگ) جای میگرفتند .در مجموع
 5363نفر از هر سه گروه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و در پژوهش
شرکت کردند؛ بدین صورت که در مرحله اول از بین مجموع استانهای کشور ،پانزده استان
برحسب پراکندگی جغرافیایی انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفت .در هر استان نیز به دلیل تنوع
بیشتر ،نمونهها از شهر مرکز استان انتخاب شدند .در مرحله بعد ،شهر انتخاب شده به پنج منطقه
شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و بخش مرکزی تقسیم شد و سپس نمونهها از آن مناطق انتخاب شدند
و در پژوهش شرکت کردند .برای جمعآوری اطالعات الزم از پرسشنامه عملکرد خانواده و
پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد.
پرسشنامه عملکرد خانواده ( :)FADیک پرسشنامه  60سؤالی است که برای سنجش عملکرد
خانواده بنابر الگوی مک مستر تدوین شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف
خانوادگی در شش بعد حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار
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میسنجد؛ لذا ابزار سنجش خانواده متناسب با این شش بعد از شش خرده مقیاس برای سنجش آنها

نمره (کامال موافق) تا نمره ( 4کامال مخالف) متغیر است .میزان اعتبار و روایی پرسشنامه عملکرد
خانواده و خرده مقیاسهای آن در سطح بسیار مطلوبی گزارش شده است (ثنائی و همکاران،
 .) 332در پژوهش محسنزاده ( ،) 333پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه  0/33و برای خرده مقیاس حل مشکل  ،0/2ارتباط  ،0/63نقشها  ،0/62همراهی
عاطفی  ،0/23آمیزش عاطفی  0/22و کنترل رفتار  0/21محاسبه شد .در پژوهش نیز میزان اعتبار
آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/1و برای خرده مقیاس حل مشکل
 ، 0/35ارتباط  ،0/24نقشها  ،0/33کنترل رفتار ،0/32 ،همراهی عاطفی 0/21 ،و برای خرده مقیاس
آمیزش عاطفی 0/33 ،به دست آمده است.
پرسشنامه جمعیت شناختی :این پرسشنامه نیز سؤاالتی در زمینۀ وضعیت سنی ،جنسیتی،
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به عالوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی تشکیل شده است .مقیاس این پرسشنامه از

تحصیلی ،خانوادگی ،شغلی ،نوع حجاب ،دین و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی را شامل میشد.
اطالعات با توجه به هدف پژوهش با استفاده از شاخصهای توصیفی و به منظور مقایسه گروهها از
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده و تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه  1انجام شده
است.

یافتهها
نمونه مورد مطالعه شامل  5363نفر بودکه آمار آنها به تفکیک استان محل سکونت به شرح
جدول است .میانگین و انحراف معیار سنی افراد شرکتکننده به ترتیب  51/1و  1/1بود .حدود
 1درصد افراد شرکتکننده در پژوهش دارای مذهب شیعه ،نزدیک به  3درصد اهل سنت و
درصد باقی نیز جزو اقلیتهای دینی بودند .به لحاظ وضعیت تأهل قریب به  42درصد مجرد20 ،
درصد متأهل  3 ،درصد مطلقه و  5درصد نیز همسرشان فوت کرده بود .از نظر تحصیالت 43/2
درصد دارای مدرک کاردانی و کارشناسی 51/1 ،درصد دیپلم ،حدود  3درصد دبیرستانی2 ،
درصد راهنمایی 6 ،درصد ارشد و  2درصد ابتدایی بودند .به لحاظ وضعیت شغلی نیز حدود 31
درصد خانهدار 53 ،درصد دانشجو 55 ،درصد شاغل 2/2 ،درصد دانشآموز و  /درصد
بازنشسته بودند.
43

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال یازدهم ،شماره  ،31پاییز 7315

جدول  :آمار شرکت کنندهگان در پژوهش به تفكيک استان محل سكونت
فراوانی

درصد

استان

ردیف
7

اردبیل

721

1/3

0

اصفهان

713

1

3

بوشهر

713

1

تهران

50

75/2

5

خراسان رضوی

1

خوزستان

752

1

سیستان و بلوچستان

711

1/0

2

قم

7 0

5

1

کردستان

727

1/3

71

کرمان

717

1

77

گلستان

712

1/0

70

گیالن

715

1/7

73

مازندران

715

1/7

7

هرمزگان

711

1/0

همدان

721

1/3

0212

711

75
کل

71

1/7
5/5

جدول  5وضعیت افراد شرکتکننده در پژوهش را بر اساس نوع حجاب نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود  361نفر با حجاب برتر 222 ،نفر با حجاب معمولی و  440نفر با
حجاب ضعیف شرکت کردهاند و بیشتر افراد به ترتیب دارای حجاب معمولی ،حجاب برتر و
حجاب ضعیف هستند.
جدول  :نوع حجاب شرکت کنندگان در پژوهش
نوع حجاب
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فراوانی

درصد

حجاب کامل (چادر)

211

31/3

حجاب معمولی (مقنعه و مانتو معمولی)

7551

5 /3

حجاب ضعیف (شال و مانتو تنگ و کوتاه)

1

75/

کل

0212

711

اساس نوع حجاب تفاوت وجود دارد ،پس از بررسی پیشفرضهای آزمون از تحلیل واریانس
چندمتغیری ( )MANOVAاستفاده شد .ابتدا آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس خطای
متغیرهای وابسته در سطوح متغیر مستقل بررسی شد .معنادار نبودن آماره  Fدر این آزمون
نشاندهنده همگنی واریانس خطای متغیرهای وابسته در سطوح متغیر مستقل است (جدول .)3
جدول  :نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس خطا
F

Df1

Df2

معناداری

متغير وابسته
عملکرد کلی خانواده

0 3/1 2

0

0111

1/1117

کنترل رفتار

70/011

0

0111

1/1117

آمیزش عاطفی

02/271

0

0111

1/1117

حل مشکل

7/112

0

0111

1/1117

ارتباط

71/551

0

0111

1/1117

نقشها

3/17

0

0111

1/1117

71/130

0

0111

1/1117

همراهی عاطفی

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

در ادامه برای بررسی این فرضیه ،که بین عملکرد خانوادگی افراد شرکتکننده در پژوهش بر

سپس برای پاسخ به این سؤال ،که آیا به صورت کلی بین عملکرد خانواده افراد سه گروه نوع
حجاب تفاوت معناداری دارد یا خیر از آزمون چندمتغیری استفاده شد .در این تحلیل نوع حجاب
به عنوان متغیر مستقل و عملکرد خانواده و ابعاد آن به عنوان متغیرهای وابسته وارد معادله شد.
جدول  4نتایج آزمون چندمتغیری را برای این تحلیل نشان میدهد.
جدول  :نتایج آزمون چندمتغيری
آزمون چندمتغيری

ارزش

F

 Dfسؤال

 Dfخطا

معناداری

اثر پیالی

1/327

751/51

00

53 1

1/1117

المبدای ویلکس

1/105

751/1

00

5332

1/1117

اثر هاتلینگ

1/522

300/17

00

5331

1/1117

بزرگترین ریشه روی

1/511

01 /732

77

0111

1/1117

همانطور که مالحظه میشود هر چهار آزمون چندمتغیری برای بررسی معناداری کلی این
مدل معنادارد؛ به عبارت دیگر ،این نتایج نشان میدهد که به صورت کلی عملکرد خانوادگی بین
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زنان و دختران با نوع پوشش متفاوت تفاوت معناداری دارد .بنابراین برای بررسی معناداری
تکتک ویژگیها از آزمون تأثیرات بین آزمودنی استفاده شد (جدول .)2
جدول  :نتایج آزمون تأثيرات بين آزمودنی
متغيرهای وابسته

مجموع مجذورات نوع سوم  Dfميانگين مجذورات

F

معناداری اندازه اثر

عملکرد کلی خانواده

51/ 55

0

01/10

17/75

1/1117

1/12

کنترل رفتار

5/ 11

0

00/11

03/11

1/1117

1/13

آمیزش عاطفی

011/033

0

0733/17

0 7/110

1/1117

1/011

حل مشکل

531/120

0

012/11

33/332

1/1117

1/1 2

ارتباط

017/151

0

731/11

00/ 11

1/1117

1/133

نقشها

001/010

0

773/73

01/ 31

1/1117

1/132

72/5

0

011/01

31/213

1/1117

1/15

همراهی عاطفی

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،عملکرد خانوادگی و ابعاد آن ،بین دختران و زنان
با نوع پوشش متفاوت ،تفاوت معناداری را نشان میدهد؛ به عبارت دیگر عملکرد خانوادگی و
تمامی ابعاد آن در افراد با حجاب برتر ،حجاب معمولی و حجاب ضعیف (بد حجاب) متفاوت
است .در گام نهایی برای بررسی معناداری تفاوت عملکرد خانواده در بین سه گروه از مقایسههای
پس از تجربه (آزمونهای تعقیبی) استفاده شد .نظر به اینکه اندازه نمونه برای این سه گروه تفاوت
دارد و نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس خطای چند متغیر وابسته در سطوح متغیر
مستقل معنادار شد از آزمون تعقیبی گیمز ـ هاول برای مقایسههای پس از تجربه استفاده شد( ).
شایان ذکر است که برای بررسی تفاوت در متغیرهای وابسته با همگنی واریانس در گروهها از
آزمون شفه استفاده شده است (جدول .)6
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متغيرهای وابسته نوع پوشش (حجاب) ميانگين انحراف معيار
عملکرد کلی

کنترل رفتار

 7ـ حجاب برتر

4/777

1/60

 0ـ حجاب معمولی

4/578

1/81

 3ـ حجاب ضعیف

4/110

1/09

 7ـ حجاب برتر

3/924

1/00

 0ـ حجاب معمولی

3/694

1/04

 3ـ حجاب ضعیف

3/465

1/06

16/71

2/76

 0ـ حجاب معمولی

15/03

3/09

 3ـ حجاب ضعیف

12/68

3/57

 7ـ حجاب برتر

1/51

2/85

 0ـ حجاب معمولی

8/53

2/86

 3ـ حجاب ضعیف

2/71

3/06

 7ـ حجاب برتر

1/ 3

2/48

 0ـ حجاب معمولی

6/52

2/49

 3ـ حجاب ضعیف

1/32

2/90

 7ـ حجاب برتر

1/01

2/03

 0ـ حجاب معمولی

6/58

2/16

 3ـ حجاب ضعیف

1/71

2/19

1/98

2/41

 0ـ حجاب معمولی

6/45

2/46

 3ـ حجاب ضعیف

5/29

2/72

آمیزش عاطفی  7ـ حجاب برتر

حل مشکل

ارتباط

انجام صحیح
نقشها

همراهی عاطفی  7ـ حجاب برتر

F

معناداری اثر اندازه جایگاه تفاوت

0/104 70/000 156/27

0/035 70/000 48/52

0/233 70/000 407/75

0/044 70/000 62/17

0/031 70/000 43/50

0/042 70/000 58/67

0/047 70/000 66/304

703

703

703

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

جدول  :نتایج آزمون تحليل واریانس برای مقایسه عملكرد خانواده به تفكيک نوع حجاب

703

703

703

703

همانطور که جدول  6نشان میدهد ،میانگین تمام گروهها در تمام متغیرهای وابسته تفاوت
معناداری با یکدیگر دارد .بر این اساس نتیجه گرفته میشود که عملکرد خانواده و ابعاد آن بین
دختران و زنان با حجاب برتر ،معمولی و ضعیف متفاوت است .همچنین تحلیل نشان میدهد که به
ترتیب حجاب برتر ،حجاب معمولی و حجاب ضعیف ابعاد عملکرد خانوادگی مؤثری داشت.
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بحث و نتيجهگيری
پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی افراد با حجاب برتر ،حجاب معمولی و
حجاب ضعیف در سطح کشور انجام شد .نتایج نشان میدهد که بین عملکرد خانواده افراد با
حجاب برتر ،حجاب معمولی و حجاب ضعیف تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که
عملکرد خانواده در افراد با حجاب برتر نسبت به حجاب معمولی و ضعیف و در حجاب معمولی
نسبت به حجاب ضعیف بیشتر است .عملکرد خانواده با عنایت به شش جنبه کارکرد خانواده،
سازمان و الگوی تبادلی این بافت را تبیین میکند؛ بدین معنی که روابط خانوادگی در یک
پیوستار از وضعیت سالمت تا اختالل شدید روانی مورد بررسی قرار میگیرد (اسکیر و همکاران،
 .)5001حجاب شاخص دینداری است که به عنوان منبع شخصی ،رابطه مثبت و منحصر به فردی با
کیفیت روابط در فضای خانواده دارد (اسپیلمن و همکاران .)50 3 ،بین اعضای خانواده افراد با
حجاب برتر نسبت به افراد با حجاب معمولی و حجاب ضعیف و افراد با حجاب معمولی در
مقایسه با حجاب ضعیف ،آمیختگی و همراهی عاطفی زیادی وجود دارد؛ بر رفتارهای یکدیگر
بویژه از سوی والدین به شیوه درست کنترل و مراقبت وجود دارد؛ با مسائل ،مشکالت و تعارضها
به شکل صحیح برخورد ،و به حل آنها پرداخته میشود؛ ارتباط صحیحی بین اعضا هست و روابط
گرم و حمایتی است؛ تصریح وظایف و پرداختن به نقشها بخوبی صورت میگیرد و بهطور کلی
عملکرد خانواده خوب است .این نتایج به صورت کلی با نتایج پژوهشهای مورفی و همکاران
( ،)50 2کامال ( ،)50 5دانکل و همکاران ( ،)50 0دروگسا ( ،)5002حسینی بهشتی و همکاران
(  ،) 31احمدی و همکاران ( ) 331و احمدی ،فتحی آشتیانی و عربنیا ( ) 332که بر نقش
معنادار عملکرد خانواده در چگونگی حجاب تأکید دارند ،همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان اذعان کرد که خانواده از طریق پایهریزی الگوهای تربیتی و رفتاری
خود و اجرای نقشهای اجتماعی گوناگون و فرایند جامعهپذیری ،همنوایی با هنجارهای اجتماعی
مورد پذیرش جامعه را به فرزندان خود انتقال میدهد و در آنها درونی میکند .در صورتی که
خانواده به هر دلیلی نتواند هنجارهای اجتماعی را به فرزندان خود منتقل کند و درونی سازد،
احتماالً رفتار فرزندان با هنجارهای جامعه مطابق نخواهد بود .از آنجا که نهاد اجتماعی خانواده
اولین پنجره ارتباطی فرد با دنیای بیرون است ،معموالً اولین تجربیات افراد در خانواده اتفاق
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1 - Skeer

تلقی میشود (احمدی و همکاران50 3 ،؛ سینگر و همکاران 5004 ،؛ ملدرام و یانگ و ویرمن،5
5001؛ شوماخر.)50 0 ،3
خانواده با عملکرد خوب و در این تحقیق در خانوادههایی با حجاب برتر در زمینههای حل
مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار راهکارهای مناسب را بهکار
میگیرند و همه اعضا نسبت به مسائل و مشکالت خانواده فعال میشوند و بر خالف آن در
خانواده با عملکرد ضعیف یعنی با حجاب ضعیف به انکار و یا واکنش نامناسب و اغراقگونه
دست میزنند (گلدنبرگ و گلدنبرگ.)5002 ،
عملکرد ناسالم خانواده حکایت دارد که قواعد حاکم بر خانواده ،قدرت والدینی ،مرزبندیها،
نقش و جایگاه اعضا و ائتالف و اتحادهای خرده سامانههای خانواده ،نامناسب و ناکارامد است

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

میافتد؛ به این ترتیب خانواده مهمترین واحد انتقالدهنده ارزشها و هنجارهای اجتماعی به فرد

(یولکر .)5003 ،در این نوع خانوادهها ،اعضا ،حمایت نمیشوند و فضای مثبتی نیست؛ درگیری و
تعارض زیاد است؛ اعضای خانواده احساس رهاشدگی و بیگانگی دارند؛ فقط در صورت
مشکالت گوناگون نسبت به هم واکنش نشان میدهند و سامانه خانواده در رسیدن به اهداف خود
 .)50در این وضعیت ،تحکیم و

با شکست روبهرو میشود (اینگرام50 0 ،؛ آماتو و کیت،

سالمت خانواده به سمت تزلزل گرایش پیدا میکند؛ همراهی و حمایت عاطفی کمرنگ میشود؛
ارتباط به شکل صحیح برقرار نمیشود؛ اعضا نسبت به یکدیگر حالت بیخیالی و کنارهگیری
دارند؛ وظایف و نقشها انجام نمیپذیرد؛ مشکالت و تعارضها حل نمیشود و به آن افزوه میشود؛
در نتیجه احتمال گرایش به آسیبها در اعضا افزایش پیدا میکند.
به صورت گذرا با توجه به یافته ها و مطالب مقاله روشن است که عملکرد خانواده در افراد با
حجاب و بدون حجاب تفاوت معناداری دارد .افراد با حجاب برتر در مقایسه با حجاب معمولی و
ضعیف سطح عملکرد خانوادگی باالیی در هر شش بعد نشان دادند؛ بنابراین هرگونه اقدام و
برنامهریزی در زمینه حجاب مستلزم توجه به ابعاد خانواده است .بر این اساس توجه بیش از پیش به
حوزه خانواده و بهکارگیری اقدامات و برنامههای هدفمند برای کمک به ارتقای عملکرد خانواده
با تکیه بر راهبردهای علمی در اولویت است.

1 - Singer et al.
2 - Meldrum, Young & Weerman
3 - Shoemaker
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خانواده به عنوان بستر شکلگیری نهادهای گسترده اجتماعی در طول زمانهای مختلف،
کارکردهای مختلفی از جمله پرورش نسل ،شکلگیری شخصیت و هویت و تأمین نیازهای
مختلف اعضای خود داشته است .حجاب به عنوان بخشی از هویت در آموزههای خانواده و جامعه
ریشه دارد .پرواضح است که خانواده اولین و مهمترین کانون شکلگیری هویت و یادگیری فرایند
اجتماعیشدن افراد را بر عهده دارد و نهادی است که انتقالدهنده فرهنگ و شیوه زندگی صحیح
به فرزندان است .اگر خانواده ناکارامد باشد ،عوامل خطرزا و آسیبزا مثل تعارض و کشمکش
خانوادگی ،گرایش به آسیبهای روانی اجتماعی ،طالق ،بیقید و بندی اعضا و عدم نظارت و
حمایت از یکدیگر در آن وجود داشته باشد ،زمینه بسیاری از آسیبهای فردی ،اجتماعی ،فرهنگی
و معنوی فراهم میشود (خدادادی سنگده ،احمدی و آموستی.) 314 ،
در خانواده کارامد و سالم که اعضای خود را در برابر همه آسیبها نگه میدارد ،مرزهای درون
خانواده واضح و مشخص است؛ اعضا نقشها و وظایف خود را بدرستی انجام میدهند؛ پذیرای حل
مشکل و گفتگو درباره چگونگی حل و فصل آن هستند؛ حمایت و همراهی عاطفی و روانی از
یکدیگر میکنند و ارتباط بین فردی مؤثری را نشان میدهند .مالک کارایی این است که خانواده
تا چه اندازه در تحقق وظایف و کارکردهایش توانا باشد و بتواند فرایند جامعهپذیری و انتقال
هنجارها و قواعد اجتماعی را بخوبی منتقل کند (خدادادی سنگده ،نظری ،احمدی و حسنی
 .) 314بر این اساس وقتی خانواده عملکرد مطلوبی ندارد ،اعضای خانواده نسبت به چگونگی
رفتارهای یکدیگر بی اعتنا هستند و روابط گسسته بین اعضا بر قرار است؛ در نتیجه احتمال گرایش
به رفتارهای نابهنجار از جمله بدحجابی افزایش پیدا میکند.
مبتنی بر نتایج تحقیق ،پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
ـ هر چه خانواده از عملکرد بهتری برخوردار باشد به همان میزان احتمال کمتری برای
کشیدهشدن به سمت بدحجابی خواهد بود؛ لذا شایسته است عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد
خانواده شناسایی شود تا بدین طریق مداخالت اثربخش طراحی ،و برنامههای آموزشی مرتبط برای
خانوادهها تدوین شود.
 5ـ رابطه والد ـ فرزند بویژه مادر ـ دختر در برابر حجاب نقش پررنگی ایفا میکند که این امر
لزوم توجه بیشتر به نقش مادر ،که عمالً مسئولیت نظارت را نیز بر عهده دارد در چگونگی وضعیت
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حجاب دختران و به عبارت بهتر نسل آینده دارد؛ به این دلیل لزوم کمک به مادران بهطور ویژه
مادران خانهدار از طریق الف) رسانه ملی در قالب فیلم و سریال ب) مدارس در قالب دعوت از

شناخت آنان در اولویت است.
 3ـ هر چقدر خانواده عملکرد مطلوب کمتری داشته باشد به همان میزان آسیبپذیری بیشتری
نسبت به بدحجابی خواهد داشت؛ بنابراین در هرگونه برنامهریزی و تصمیمگیری در زمینه حجاب
الزم است به این مؤلفه خانوادگی توجه شود.
تشکر و قدردانی :پژوهشگران از تمامی عزیزانی که در این پژوهش به هر شکلی یاریرسان
بودند ،صمیمانه قدردانی میکنند.
یادداشت
 7ـ آزمون تعقیبی برای گروههای نابرابر ،پیروی نکردن از عادی بودن و پیشفرض نداشتن همگنی واریانسها

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان
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