سنجش میزان اثرگذاری مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده
اعظم خطیبی
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دریافت مقاله1325/11/92 :

پذیرش نهایی1326/82/80 :

چكیده
سازگاری زن و شوهر در خانوادهها از اهمیت زیادی برخوردار است .تحقیقات بسیاری نشان داده که کاهش
میزان آن تهدیدی برای بقاء خانوادههاست .هدف اساسی این تحقیق سنجش میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفههای
سازگاری یعنی توافق و همرأیی ،پیوستگی ،ابراز عواطف و رضایتمندی از زندگی زناشویی بر تحکیم
خانوادههاست .این پژوهش با روش پیمایشی و رویکرد جامعهشناختی 140 ،نفر از کارکنان متأهل ( 64هیأت
علمی و  04کارمند) دانشگاههای پیام نور استان همدان را با شیوه نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب کرد و با
استفاده از پرسشنامه بومیشده سازگاری ویک و بنازون و همکارانش و فیلیسینگر و اسپانیر مورد مطالعه قرار داد.
یافتهها نشان داد ،میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده یکسان نیست .نتایج تحلیل
رگرسیون چند متغیره نشان داد که پیوستگی به خانواده با ( )β =8/515و سپس ابراز عواطف و احساسات با
( )β=8/338به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تحکیم خانواده دارد .این نتیجه متمایز از نتایج تحقیقات فیلیسینگر و
اسپانیر است که توافق و ابراز دلبستگی در روابط جنسی را مهمترین مؤلفه تبیینکننده تحکیم خانوادهها بر
میشمارد .این نتیجه تحت تأثیر فرهنگ جامعه است.
کلیدواژهها :توافق و همرأیی ،ابراز عواطف و احساسات ،رضایتمندی از زندگی زناشویی ،پیوستگی به خانواده،
تحکیم خانواده.
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مقدمه
خانواده منبع رشد و شکوفایی استعدادهای اعضای خود است و امکانات و ابزار عینی الزم را
به منطور تجلیسازی استعدادها فراهم میآورد (گود 142 :2531 ،به نقل از محسنی تبریزی،
 .)07 :2535برخی از عواملی که به فروپاشی ،گسیختگی ،اغتشاش و بیسازمانی در ساختار
خانوادگی منجر میشود و حالت آنومی بر خانواده تحمیل میکند از نظر گود شامل این موارد
است :عدم مشروعیت ،فسخ و جدایی ،طالق و ترک ،خانواده تو خالی یعنی اعضای آن به زندگی
با یکدیگر ادامه میدهند ولی با یکدیگر روابط و کنش متقابل ندارند و از حمایت احساسی
یکدیگر محرومند (محسنی تبریزی 02 :2535 ،و  .)07بسیاری از پژوهشگران ،کیفیت زندگی
زناشویی را نتیجه تعامالت و روابط متقابل تعریف کردهاند .بنابراین در بررسی کیفیت زندگی
زناشویی ،مفهوم کیفیت ارتباط زوجین از اهمیت خاصی برخوردار است به گونهای که در
دهههای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت ارتباط
زناشویی ،رضایت زوجین 2و تأثیر در سالمت خانواده جلب شده است .از نظر سندفورد)1770( 1
کیفیت ارتباط زوجین ،مفهومی چند بعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند
سازگاری ،رضایت ،شادکامی ،5انسجام و تعهد است (پاتو ،حقیقت و حسن آبادی .)2 :2525
سازگاری زناشویی فرایندی در حال تغییر و مجموعهای از چهار جنبه عملکرد زوجین در
زندگی مشترک و شامل  2ـ رضایت از زندگی زناشویی  1ـ پیوستگی به زندگی مشترک
 5ـ توافق و همرأیی در زندگی زناشویی  4ـ تجلی و ابراز عواطف و احساسات زوج در محیط
خانواده است (ویک1772 ،؛ بنازون و همکاران  .)103 :2221زوجهایی که با یکدیگر سازش
دارند ،نسبتا از روابط زناشویی خود راضی هستند؛ عادتهای شخصیت شریک زندگی خود را
دوست دارند؛ از مصاحبت با خانواده و دوستان لذت میبرند و مشکالت را با یکدیگر حل
میکنند (کالندر 2222 ،به نقل از لطیف نژاد رودسری و همکاران.)27 :2527 ،
امروز در دنیایی زندگی میکنیم که بیش از هر زمانی نیازمند انعطافپذیری و به عبارتی
سازگاری اجتماعی هستیم .مدرن شدن جامعه (گیدنز 2227 ،و  )2537و تبدیل آن به جامعه
خطرآفرین( 4بک 2221 ،3و  ،)2224خانوادهها را با مجموعهای از آسیبهای اجتماعی روبهرو
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ورطه آالمی چون اعتیاد و بزهکاری گرفتار میآیند (ساروخانی .)232 :2502 ،همچنین روند رو
به رشد طالق اعم از طالق صوری و قانونی و طالق عاطفی ،ایجاب میکند که راههای تقویت
سازگاری اجتماعی بویژه در درون خانوادهها شناسایی شود .در روانشناسی از پرکاربردترین
مفاهیم در مطالعه خانواده ،پژوهشهایی است که به سازگاری زوجین در روابط زناشویی پرداختهاند
(میلر.)332 :2537 ،
این پژوهش با رویکرد جامعهشناختی به سنجش میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفههای
سازگاری بر تحکیم بنیان خانواده در میان کارکنان دانشگاههای پیام نور استان همدان پرداخته
است؛ یعنی میزان تأثیر توافق همسران در کارهای مهم زندگی و روابط زناشویی ،پیوستگی آنها به
خانواده ،رضایتمندی از زندگی مشترک و در نهایت ابراز عواطف و احساسات آنها به یکدیگر و
اعضای خانواده بر تحکیم خانوادهها چقدر است؛ کدام مؤلفه ،بیشترین اثر را در تحکیم خانواده
دارد؟ در این زمینه چه راهکارهای کاربردی میتوان به مسئوالن و خانوادهها ارائه کرد؟
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ساخته است .فرزندان با اوجگیری کشمکشهای درون خانواده در نوجوانی به دور از والدین در

مسئوالن مرتبط با خانواده و خودِ خانوادهها میتوانند با برنامهریزی مبتنی بر شناخت و آگاهی،
راهکارهای منطقی و سازندهای در جهت تقویت تحکیم خانوادهها ارائه کنند و در کاهش
آسیبهایی که فرد و جامعه را تهدید میکند ،تالش مؤثر به عمل آورند به این دلیل که زیر بنای
جامعه سالم ،داشتن خانوادههای سالم است .از نشانههای مهم خانواده سالم ،وجود سازگاری میان
اعضاست .زن و مرد ،اعضای اصلی خانوادهها هستند که هر یک با ایفای نقش خاص خود عالوه
بر اجرای وظایف مشترک ،زمینه سالمت و پویایی جامعه را فراهم میسازند .در این تصویر،
تفاوت نقشها و فعالیتها نهتنها نشانِ کماهمیتی اعضا نیست بلکه ضامن هماهنگی و پویایی مجموعه
و مانع بروز اختالل در ایفای نقش خانواده است.
پدیدههای اجتماعی در جامعهشناسی پیچیدگی خاص خود را دارد و نمیتوان به یک بعد آنها
بسنده کرد .به همین دلیل در این پژوهش عالوه بر مطالعه برخی از تحقیقات در حوزه تحکیم
خانواده به برخی از تحقیقات در حوزه روانشناسی با موضوع سازگاری زوجین 2در روابط
زناشویی نیز اشاره شده است تا با کمک شناختی که به دست میآید ،بازسازی مؤلفههای
سازگاری و سنجش آن در حوزه جامعهشناسی امکانپذیر شود.
بخش عظیمی از تحقیقات در بیش از یک قرن به بررسی پیشبینیکنندههای عوامل اختالل در
1 - Couple Adjustment
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روابط زناشویی اختصاصیافته است؛ از جمله تحقیقات اسپرچر1772 ،؛ علیاکبری و کی قبادی،
1772؛ بایرز1773 ،؛ ترودل1771 ،؛ سانتیال و واگر و ویتینگ و سایر همکاران 1773 ،و. ...
از نظر فاتحیزاده و احمدی ( )2534با بهبود سطح ارتباطی زوجین از یک سو رضایتمندی
زناشویی افزایش مییابد و از سوی دیگر ،زوجینی که احساس رضایتمندی و آرامش از زندگی
بیشتری دارند ،احتماال از سبکهای ارتباطی سالمتری استفاده میکنند (نقل از پاتو وهمکارن:2525 ،
 .)2میشل ارجایل )1773( 2در تحقیق «عوامل استحکام خانوادهها» ،مسائل فرهنگى مانند آزادى
جنسى ،همجنسبازی و مسئله مد و لباس را عاملى براى طالق و در نتیجه اضمحالل و نابودی
استحکام خانوادهها بر میشمارد .دوآن شولتس )272 :2522( 1در تحقیق «عوامل مؤثر بر استحکام
بنیان خانواده» ،عدم استفاده از خشونت در روابط زناشویی ،برقراری برابری حقوق زن و مرد،
خوشخلقی و عدم ولنگاری زن و شوهر» را از عوامل مهم و مؤثر در استحکام بنیان خانوادهها بر
میشمارد .علوینژاد ( )2532در مقاله «عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآنی» از محبت،
عشق واقعی ،داشتن فرزند ،احساس نیاز عاطفی و جنسی بهعنوان مهمترین عوامل استحکام خانواده
یاد کرده است .از نظر کینیا ( ،)2505خانوادههایی که فاقد حداقل امکانات مالی هستند در معرض
تهدید جدی قرار دارند .همچنین ترویج معنویت در خانواده به وسیله والدین میتواند خانوادهها را
از بحرانهای زیادی نجات دهد (امینی .)2502 ،تحقیقات زیادی نشان داد که ایمان و باورهای دینی
و مذهبی در متن خانواده ،تأثیرات مثبتی دارد و از بسیاری از عوامل ایجادکننده ناسازگاری در
خانواده میکاهد (ساروخانی2502 ،؛ محدثی و یوسفیاصل2532 ،؛ سولیوان1772 ،5؛ اوراتینکال و
ونستیوجن1772 ،4؛ بهشتی2535 ،؛ دانش .)2532 ،برخی از دانشمندان بر نقش محوری تقسیم کار
جنسیتی در حفظ پیوستگی و انسجام خانواده هستهای معاصر تأکید کردهاند (میشل2502 ،3؛
پارسنز.)2223 ،
برخی از تحقیقات نشان میدهد که انسجام و پیوستگی اعضای خانواده مهمترین مؤلفه
کارامدی خانواده است و بیشترین آسیب به آن ،استفاده افراطی از رسانه خواهد بود (مانند
تلویزیون)؛ چون فرصت گفتگو و روابط بین اعضای خانواده را کاهش میدهد (محدثی و یوسفی
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هرکس میکوشد با وظایف و ایثار خود بر رونق و گرمی محیط خانوادگی بیفزاید (بهنودی،
 17 :2532ـ  .)2تبادل عاطفی از ویژگیهای خانواده متعادل در اسالم است و در همنوایی و
سازگاری زوجین مؤثر است .استفاده از شیوههای صحیح تبادل عاطفی از سرد شدن کانون
خانوادگی جلوگیری میکند؛ مانند مراقبت از یکدیگر و رسیدگی به همدیگر ،معاشرت و تمجید
از کارهای یکدیگر ،تقویت روحیه هم و حمایت از یکدیگر هنگام نیاز ،معاشرت نیکو و غیره
(بهشتی 223 :2535 ،ـ 222؛ الحسن.)15 :2523 ،
از اصول مهم و زیربنایی خانواده متعادل و پویا ،امید نسبت به آینده است .پیامبر اسالم(ص)
میفرمایند« :امید و آرزو برای امت من رحمت است» (مجلسی  ،2521ج  .)530 :1امید مانع
بگومگو و ناسازگاری در خانواده میشود و عامل تحمل سختیها و نامالیمات و امید به آیندهای
روشن میشود.
خانوادهای منسجم و مستحکم است که توان حل مشکالت خود را داشته باشد و بتواند از
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اصل .)101 :2532 ،سالمت و تعادل انسان در سایه سالمت و تعادل خانواده به دست میآید؛ زیرا

طریق گفتگو مسائل و تعارضات اعضا را برطرف کند و زن و شوهر برای حفظ خانواده وقت
بگذارند و احساس مسئولیت کنند .روابط بین اعضای خانواده شرط و زمینه اساسی ایفای
کارکردهای خانواده است .بیتردید اگر این روابط کاهش یابد یا به صورتی خشنودکننده نباشد،
کارکردهای خانواده تضعیف خواهد شد (ساروخانی .)273 :2502 ،از سوی دیگر ،دگرگونیهای
اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی جوامع شهری و ورود زنان به اجتماع موجب تغییراتی در
نگرش افراد ،کارکردها و توزیع قدرت در خانواده شده است (گیدنز .)2531 ،برای بیشتر
بزرگساالن ،شادمانی در زندگی ،بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی همراه با رضایت وابسته
است تا دیگر جنبههای زندگی .سازگاری زناشویی میتواند بهطور کامل بر کیفیت زندگی تأثیر
بگذارد و تحقیقات ،اهمیت تأثیر این موضوع را بر انواع نتایج بالینی مانند بهداشت روانی ،بهداشت
جسمانی و حتی طول عمر تأیید کرده است (عباسی172 :2530 ،؛ پاتو و همکاران 3 :2525 ،ـ .)27
در بررسی عوامل و زمینههای ناسازگاری در خانواده به برخی عوامل و اختالفات بعد از ازدواج
میرسیم؛ مانند بداخالقی ،نداشتن پوشش مناسب اسالمی ،بیاعتنایی نسبت به یکدیگر،
بیاعتمادی ،دعوا و خشونت ،بیتوجهی به نیازهای یکدیگر ،بیحرمتی به والدین و خانواده همسر،
خودخواهی و زیادهطلبی .این ناسازگاریها ،پیامدهای منفی در ابعاد خانوادگی ،اجتماعی ،رفتاری
و فرزندان به وجود میآورد (مظاهری2501 ،؛ مجلسی ،2521 ،ج .)524 :3
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برای دریافت دقیقتر موضوع نیاز است که به مبانی نظری مرتبط با پژوهش نیز پرداخته شود.
در این بخش از نظریههای برخی از روانشناسان اجتماعی و جامعهشناسان کالسیک و معاصر در
زمینۀ سازگاری استفاده شده است .سازگاری تالش برای داشتن زندگی دور از تنش و پرخاش و
مشکالت رفتاری است که موجب آرامش و سالمت خانواده میگردد .در فرهنگ فارسی عمید
( ،2525ج  )2527 :1سازگاری به سازگار بودن ،توافق ،موافقت و هماهنگی معنا شده است .انجمن
روانپزشکی امریکا در سال " 2224سازگاری اجتماعی" را هماهنگ ساختن رفتار به منظور براورده
ساختن نیازهای محیطی میداند که غالبا مستلزم مهار تکانهها ،هیجانات و یا نگرشها است (بار ـ
آن .)533 :1772 ،سازگاری در دیدگاه کنت به وفاق اجتماعی (آرون 27 :2534 ،ـ  )253و در
دیدگاه دورکیم به همبستگی اجتماعی(ریتزر )03 :2505 ،تعبیر شده است .توافق یا سازگاری
فرایندی است که بر فروکش کردن تضادها داللت میکند و زمانی پدید میآید که روابط
باالدست و فرودست موقتاً تثبیت شده ،و از طریق قوانین و آداب و رسوم تحت نظارت در آمده
باشد (کوزر)403 :2522 ،؛ به عبارتی"توافق جمعی بر سر مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی
است که در میدان تعاملی اجتماعی به وجود میآید که خود مولد «انرژی عاطفی» است" و انرژی
عاطفی همزمان نتیجه و موجد (علت و معلول) وفاق اجتماعی است (چلبی .)20 :2501 ،با وفاق
اجتماعی است که انرژی عاطفی برای حفظ همبستگی اجتماعی و احساس تعهد نسبت به اجتماع
فراهم میشود (چلبی 31 :2535 ،و .)35
از نظر دورکیم )2222( 2خانواده جزئی از جامعه ،و شناخت آن مستلزم شناخت کل جامعه
است؛ زیرا در فرایند تکامل یا تأثیر و تأثر 1با جامعه قرار میگیرد .به اعتقاد او انسجام اجتماعی
تنها نیرویی است که هدفها ،واکنشها و چگونگی رفتار فردی انسان را تعیین میکند .وی فرهنگ و
نهادهای اجتماعی را بنیادیترین منشأ انسجام اجتماعی معرفی میکند که از دو کارکرد مهم
برخوردار است :نخست اینکه انسجام و پیوستگی اجتماعی ،امکان حمایت روانی اعضای جامعه را
در وضعیتهای بحرانی فراهم میکند و از نگرانیها ،فشارها و نیز از تأثیر بحران بر افراد میکاهد.
دوم انسجام اجتماعی را ،که نقش آن کنترل و نظارت بر افراد است در جوامع بسیار همبسته و
منسجم (مثالً خانواده یا همسرانی که انسجام فراوانی دارند) حفظ میکند به طوریکه افراد به حال
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 9ـ بدین معنی که خانواده بهعنوان پدیدهای برخاسته از کل جامعه خود نیز بهنوبه خود بر آن اثر مینهد؛ بدینسان جامعه و
خانواده در فرایند دائمی نوعی تأثیر و اثر با تعامل قرار میگیرند.

و درنهایت ،فردگرایی و ازهمگسیختگی کاهش مییابد .همچنین او معتقد است که ثبات و
استواری خانواده به تقسیمکار بر مبنای جنس بستگی دارد که همسران نقشها و وظایف خود (نقش
ابزاری شوهر در خوشبختی زناشویی و نقش زن ارائهکننده عشق و محبت) را بخوبی ایفا کنند،
رابطه زناشویی از ثبات ،دوام و کیفیت و رضایتمندی برخوردار خواهد شد و تحکیم و انسجام آن
افزایش مییابد .وقتی این تعامل به دلیل شکست زن یا شوهر در به عهده گرفتن تعهدها و
وظایفشان قطع شود ،نیروی مؤثر و عمده انسجام و هماهنگی زناشویی از بین خواهد رفت
(برینکرهوف و وایت 132 :2203 ،و  .)127در این حالت هنگامی که رابطۀ فرد با جامعه ضعیف
یا قطع شود ،فرد منزوی میشود و انتقال پیوستۀ افکار و احساسات صورت نمیگیرد؛ فرد تحت
حمایت قرار نمیگیرد .انزوای اخالقی و عدم دریافت حمایت نیز ناامیدی ،بیهدفی ،احساس
بیمعنایی ،غم ،اندوه ،نداشتن احساس ارزشمندی و افسردگی را به دنبال میآورد (دورکیم،
 2503نقل از آزاده ،عبادی و آزمون.)2 :2522 ،
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خود رها نمیشوند؛ به خدمت خانواده در میآیند؛ به جای منافع فردی به منافع جمعی میاندیشند

بنابراین انسجام و پیوستگی به عنوان یکی از ساختارهای پر نفوذ خانواده و احساس همبستگی،
پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای خانواده نسبت به هم دارند (السون 2222 ،به نقل از زارع و
سامانی .)17 :2530 ،لینگرن )1775( 2انسجام و پیوستگی را احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر
تعریف میکند .از نظر او دو کیفیت مهم مربوط به انسجام در خانواده ،شامل تعهد و وقت
گذراندن با هم است .منظور از تعهد ،میل به صرف وقت و انرژی در فعالیتهای خانواده و همچنین
جلوگیری از تأثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن است .بعد دیگر انسجام ،وقت گذاشتن و
با هم بودن بین اعضای خانواده است .خانوادههایی که در این زمینه قوی هستند به طور مرتب
برنامهها و زمانهایی برای فعالیتهای گروهی در نظر میگیرند (زارع و سامانی .)17 :2530 ،هرگاه
در موقعیتهای اجتماعی ،کنشهای اظهاری ‹ خود› به دیگران معطوف باشد به نوعی همکاری و
انسجام میانجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد ،میتوان آن را همبستگی نامید (پارسنز2223 ،
به نقل از گل شیری اصفهانی و همکاران .)231 :2533 ،همبستگی پدیدهای است که براساس آن
در سطح گروه یا جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند .این امر
مستلزم طرد آگاهی و نفی اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست ،بلکه دعوت به احراز و کسب
01
1 - Lingern
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این ارزشها و احساس الزام متقابل است (بیرو .)477 :2507 ،طبق نظر پارسنز عالقه عاطفی بین
اعضای خانواده با نظم و ثبات در خانواده رابطه مستقیم و مثبت دارد (همیلتون .)275 :2235 ،بیشتر
مطالعات به این نتیجه رسیده است که زوجهای خوشبخت به دلیل تصمیمگیری مشترک،
گفتوگوی مفید و توافق متقابل و مشترک بهعنوان نمونه مشخص میشوند و سلطه یک همسر یا
اختالفات گسترده بر سر قدرت با طالق و نارضایتی زناشویی ارتباط دارد (چلبی.)157 :2533 ،
همچنین تحقیقات نشان میدهد که خانوادههای دینی کمتر به فروپاشی متمایل هستند (فرگوسن و
هارود 340 :2234 ،2ـ 347؛ باث و همکارانش )527 :2235 ،1و «پایبندی دینی» بر عاطفه خانواده،
مستقل از فعالیتهای خانواده تأثیر مستقیم دارد (ویلکینسون و تنر.)224 :2234 ،
فیلیسینگر و اسپانیر ( )2235روانشناسان اجتماعی ،چهار عامل وابسته به هم را در سازگاری
زوجین مؤثر میدانند .این عوامل شامل توافق زوجین در مورد امور جنسی ،پیوستگی زوجین یعنی
میزان فعالیتهای مشترک در روابط جنسی ،رضایت زوجین از وضع فعلی روابط زناشویی و
تعهدشان به تداوم آن ،و ابراز عالقه به روابط جنسی است (میلر .)332 :2537 ،از نظر آنها وجود
این عوامل در خانواده در نهایت به تحکیم خانوادهها منجر خواهد شد.
این پژوهش با الهام از مقیاس چهار عامل فیلیسینگر و اسپانیر (میلر ،)331 :2537 ،خارج کردن
آنها از روابط جنسی صِرف و الگوی سازگاری ویک ( )1772و بنازون و همکارانش (،)2221
لینگرن ( )1775و السون ( )2222و همچنین استفاده از معرفهای سازگاری و تحکیم خانواده بیان
شده در پیشینه و مبانی نظری ،الگوی پژوهش خود را به شکل نگاره  2ترسیم کرده است.
توافق با همسر در امور مهم زندگی و رابطه زناشویی
توان حل مشکالت

توافق و هم رأیی
رضایتمندی از زندگی

تحکیم بنیان خانواده

مؤلفههای سازگاری

گفتگو

مشترک
وقت گذاشتن برای هم

پیوستگی به خانواده
ابراز عواطف و احساسات در محیط خانواده

نگاره  :1الگوی پژوهش
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2 - Booth .& Johnson & Edvards

نوع پژوهش مقطعی ،و روش آن پیمایشی از نوع همبستگی ،و از مقیاسِ بازسازی شده
سازگاری زوجین 2ویک ( ،)1772بنازون و همکارانش ( ،)2221السون ( ،)2222لینگرن ( )1775و
فیلیسینگر و اسپانیر استفاده شده است .این مقیاس پرسشنامه  50گویهای است که به سبک طیف
لیکرت دارای گزینه  3درجه است .ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در حوزه جنسی 7/22
گزارش شده است .متغیر مورد سنجش در این مقیاس ،تحلیل عاملِ  4بُعدِ وابسته به هم است که
شامل توافق زوجین ،پیوستگی زوجین ،رضایت زوجین و ابراز عالقه زوجین به روابط جنسی
است .پژوهش به حوزه روابط جنسیِ صِرف بسنده نکرده است .به همین دلیل با استفاده از پیشینه
و مبانی نظری ،مفاهیم در حوزه تعامالت اجتماعی درون خانواده تعریف شد .این موضوع عالوه بر
نوآوری تحقیق ،کاربرد شاخص سازگاری زوجین را در تحقیقات اجتماعی امکانپذیر ساخته
است .متغیرها ،عاملها و تعریف عملیاتی (معرفها) و میزان پایایی آنها در جدول  2خالصه شده
است و اعتبار آنها از طریق اعتبار صوری ،و میزان پایایی آنها از طریق نرمافزار  spssنسخه 22
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روش

سنجیده شد.
جدول  :1متغیرها ،مؤلفهها (عوامل) ،معرفها و میزان پایایی آنها
متغیر

معرفها = تعریف عملیاتی متغیرها

مؤلفهها (عوامل)

آلفای کرونباخ

توافق در کارهای مهم زندگی و زناشویی مانند تقسیم کار ،گذران اوقات فراغت،
توافق

ارزشها و فلسفه زندگی ،مشارکت در تصمیمگیریهای مهم زندگی (ازدواج فرزندان و یا

و همرأیی همسران خرید) ،ادای فرائض و واجبات ،روابط زناشویی و خصوصی ،نوع تعامل با خانوادههای

09/3

طرفین و دوستان ( 2معرف)
رضایتمندی از
زندگی مشترک

مستقل
(پیش بین)

ابراز عواطف و
احساسات
پیوستگی به
خانواده
کل عاملها =4

احترام به هم ،اعتماد به هم ،همیار هم بودن ،عشق ورزیدن به هم ،ابراز عالقه به هم،
احساس غرور از ادامه زندگی با هم ،همکاری با هم در کارهای مشترک زندگی،

01/3

پشیمان نبودن از ازدواج با همسر فعلی ( 0معرف)
ابراز دوست داشتن همسر ،عدم خیانت به همسر ،ابراز عشق به همسر ،ابراز احترام به
همسر و دوستان و والدین همسر ،ابراز عالقه به رابطه جنسی با همسر و اعتدال آن (5

15/4

معرف)
نظم داشتن در زندگی مشترک ،مراقبت و رسیدگی به ضروریات زندگی (تأمین نیازها،
رفاه و تفریح) ،معاشرت نیکو با هم ،تمجید از کارهای یکدیگر ،تقویت روحیه هم و

14/0

حمایت از یکدیگر هنگام نیاز ،انسجام در تبادل و ارضای نیاز جنسی ( 6معرف)
کل معرفها = 90معرف

10/45
1 - Marital adjustment scale
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ادامه جدول  :1متغیرها ،مؤلفهها (عوامل) ،معرفها و میزان پایایی آنها
متغیر

معرفها = تعریف عملیاتی متغیرها

مؤلفهها (عوامل)

آلفای کرونباخ

توان حل مشکل :مشارکت در هدفمندی ،برنامهریزی و راهکارهای عملی خانواده،
برخورد منطقی ،مشورت در حل مسائل خانوادگی و...
گفتگو :اهل گفتگو و شوخی و توان اظهار عشق ،رعایت ارزشهای مورد قبول
پیوندهای زناشویی با برهان ،تالش برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت خاطر و آرامش
وابسته

روانی یکدیگر با گفتگوهای منطقی ،از حرف زدن با یکدیگر لذت بردن

(مالک)

وقت گذاشتن برای همسر و خانواده :مدتزمان بیشتری در کنار هم بودن ،با هم سفر

تحکیم خانواده

08/4

کردن ،با هم سینما رفتن ،با هم به دید و بازدید فامیل رفتن ،لذت بردن از کنار هم بودن
و با هم گپ زدن ،رعایت حقوق و وظایف متقابل در خانواده با تفریحات سالم و
کارهای ضروری ،داشتن روابط انسانی و عاشقانه با همسر و عادالنه با خانواده او (2
معرف)

کل متغیرهای مستقل و وابسته

کل معرفهای مستقل و وابسته = ( 31معرف)

12/43

جامعه آماری این پژوهش اعضای علمی و کارمندان متأهل دانشگاههای پیام نور استان همدان
بودند .شیوه نمونهگیری چند مرحلهای و نسبتی بود .در مرحله اول ،دانشگاههای پیام نور شهرهای
بهار ،همدان و نهاوند به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .در مرحله بعد ،نسبت اعضای علمی و
کارمندان متأهل محاسبه شد .در مرحله نهایی ،اعضای علمی و کارمندان متأهل آن دانشگاهها به
روش تصادفی غیر احتمالی مورد مطالعه قرار گرفتند .با استفاده از نمونهگیری نسبتی کوکران
حجم نمونه  243نفر به دست آمد.

( p =7/45 ،1- prevalence =7/23 ،z =2/22علمی)( q =7/30 ،کارمند) و d =7/73
برای افزایش روایی سؤاالت در مرحله مطالعه مقدماتی 2با  23نفر مصاحبه ،و در مرحله اجرای
اصلی از پرسشنامه ساختیافته استفاده شد .واحد تحلیل نیز فرد بود .آمارههای مورد استفاده عالوه
بر جدولهای فراوانی و درصد از تحلیل عاملی برای محدود کردن متغیرها به عاملهای چهارگانه
مورد نظر و همچنین تعیین نمرههای عاملی ،و از رگرسیون تک متغیره و چند متغیره 1به روش گام
به گام برای سنجش میزان همبستگی و پیشبینیهای الزم در تحلیل و تبیین استفاده شد .عملیات با
استفاده از نرمافزار  spss16انجام گرفت.
01

1 - Pilot study
2 - Univariable and multivariable

یافتههای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی
بیشترین سن پاسخگویان بین  42ـ  57سال 33/4( ،درصد) گزارش شده است25/2 .درصد سطح
تحصیالت پاسخگویان دکتری و  32درصد ارشد و  53/3درصد کارشناسی گزارش شده است.
یافتههای توصیفی متغیرهای مستقل در جدول  1خالصه شده است.
جدول  :2توزیع آماری نظر پاسخگویان نسبت به عوامل سازگاری در خانواده ()n =141
معرف

ردیف

کامالً موافق و موافق تا حدودی موافق مخالف و کامالً مخالف
(درصد)

(درصد)

(درصد)

1

توافق و همرأیی

51/01

32/55

18/09

9

رضایتمندی از زندگی مشترک

44/84

99/11

12/69

3

پیوستگی به خانواده

34/59

95/96

98/24

4

ابراز عواطف و احساسات به هم

54/61

39/13

15/29

همانطور که جدول  1نشان میدهد 32/30 ،درصد پاسخگویان داشتن توافق در کارهای مهم

سنجش میزان اثرگذاری مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده

یافتهها

زندگی و زناشویی را در حد کامالً موافق و موافق و  27/31درصد در حد مخالف و کامالً مخالف
گزارش کردهاند.
 44/74درصد پاسخگویان رضایتمندی از زندگی زناشویی را در حد کامالً موافق و موافق و
 22/21درصد در حد مخالف و کامالً مخالف گزارش کردهاند.
 34/22درصد پاسخگویان ابراز عواطف و احساسات به همسر را در حد کامالً موافق و موافق
و 23/21درصد در حد مخالف و کامالً مخالف گزارش کردهاند.
 54/31درصد پاسخگویان پیوستگی به خانواده را در حد کامالً موافق و موافق و  17/24درصد
در حد مخالف و کامالً مخالف گزارش کردهاند.
یافتههای توصیفی متغیر وابسته در جدول  5خالصه شده است.
جدول  :3توزیع آماری وضعیت تحكیم (متغیر وابسته) در خانوادههای متأهل ()141
متغیر

ردیف

همیشه

بیشتر اوقات اغلب اوقات

(درصد)

(درصد)

(درصد)

گاهی

هرگز

(درصد) (درصد)

1

توان حل مشکالت

31/16

31/23

11/1

5/66

9/33

9

گفتگوی دوستانه

44/56

31/3

18/6

1/06

4/4

3

وقت گذاشتن برای همسر و خانواده

51/53

91/13

11/51

5/06

3/13

46/61

38/39

11/92

6/46

3/92

کل
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همانطور که جدول  5نشان میدهد 50/02 ،درصد پاسخگویان توان حل مشکالت زندگی با
همدیگر یعنی در هدفگذاری ،برنامهریزی و راهکارهای عملی برای خانواده با مشارکت همسر را
در حد همیشه 50/25 ،درصد در حد بیشتر اوقات 22/0 ،درصد در حد اغلب اوقات 3/22 ،درصد
در حد گاهی و  1/55درصد در حد هرگز گزارش کردهاند.
 44/32درصد گفتگوی دوستانه با همسر خود درباره مسائل زناشویی و زندگی مشترک را در
حد همیشه52/5 ،درصد درحد بیشتر اوقات 27/2 ،درصد در حد اغلب اوقات 0/32 ،درصد در
حد گاهی و  4/4درصد در حد هرگز ،گزارش کردهاند.
 30/35درصد پاسخگویان وقت گذاشتن برای همسر و خانواده را در حد همیشه12/05 ،
درصد در حد بیشتر اوقات 22/30 ،درصد در حد اغلب اوقات 3/32 ،درصد در حد گاهی و 5/25
درصد در حد هرگز گزارش کردهاند.
در کل  42/22درصد از تحکیم خانواده قوی برخوردارند و  5/12درصد از خانواده متزلزل و
بقیه در حد فاصل این دو قرار دارند.
در مرحله بعد به آزمون فرضیهها پرداخته شد و نمرههای عاملی چهارگانه ،که با استفاده از
دستور  Extractionتعداد آنها مشخص و ذخیره شده بود برای تحلیل رگرسیون چند متغیره با
روش گام به گام وارد تحلیل شد.
قبل از آزمون فرضیهها نخست میزان پایایی متغیرها بر اساس آزمون کیسر ـ مایر ـ اوهلین
سنجیده شد .نتایج در جدول  4خالصه شده است.
جدول  :4آزمون بارتلت و KMO
اندازهگیری میزان شایستگی نمونه کیسر ـ مایر ـ اوهلین
آزمون بارتلت کای اسکویر

1

9

8/134
5144/140

درجه آزادی

1996

سطح معناداری

8/888

بر اساس دادههای جدول  ،4این متغیرها برای تحلیل از شایستگی مناسب برخوردار است؛ زیرا
میزان پایایی کیسر ـ مایر ـ اوهلین بیش از  % 07است (.)7/07 ˂ 7/054
 2ـ واریانس تبیین شده توسط عاملها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS16در جدول  3خالصه
شده است.
08

1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2 - Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

مجموع مجذورات 4قبل از

مجموعمجذورات 5بعد از

چرخش واریماکس

چرخش واریماکس

درصد واریانس

درصد واریانس

توافق

13/361

11/925

رضایتمندی

18/106

18/319

ابراز عواطف

4/135

0/184

پیوستگی

6/993

0/918

جمع

30/648

30/648

شاخصها( 3عاملها)

همانطور که جدول  3نشان میدهد ،کل واریانس تبیین شده تحکیم خانواده با عاملهای
چهارگانه توافق ،رضایتمندی از زندگی ،ابراز عواطف و پیوستگی 53/247 ،درصد است که میزان
بزرگی را در بر میگیرد و باقیمانده واریانس به عوامل دیگری بر میگردد که در این پژوهش
بررسی نشده است.

سنجش میزان اثرگذاری مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده

جدول  :5کل واریانس تبیین شده توسط عاملها 1قبل و بعد از چرخش واریماکس

2

عامل ( )2یعنی توافق قبل از چرخش واریماکس  25/522درصد و بعد از چرخش22/123 ،
درصد واریانس را تبیین کرده است .عامل ( )1یعنی رضایتمندی از زندگی قبل از چرخش،
27/032درصد و بعد از چرخش27/501 ،درصد واریانس را تبیین کرده است .عامل ( )5یعنی ابراز
عواطف قبل از چرخش4/253 ،درصد و بعد از چرخش 3/074 ،درصد واریانس را تبیین ،و در
نهایت عامل ( )4یعنی پیوستگی به خانواده قبل از چرخش 2/115 ،درصد و بعد از چرخش،
 3/107درصد واریانس را تبیین کرده است .دو عامل  5و  4بعد از چرخش ،واریانس بیشتری را
تبیین کرده است.
فرضیه اصلی تحقیق این بود که مؤلفههای سازگاری شامل توافق و همرأیی ،ابراز عواطف و
احساسات ،پیوستگی به خانواده و در نهایت رضایتمندی از زندگی زناشویی تأثیر متفاوتی بر
تحکیم خانواده دارد.
برای سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفهها بر تحکیم خانواده از آزمون رگرسیون
1 - Total Variance Explained
2 - Varimax
3 - Component
4 - Extraction Sums of Squared Loadings
5 - Rotation Sums of Squared Loadings
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چندگانه با شیوه گام به گام استفاده شد .در رگرسیون گام به گام ،متغیرها بر اساس میزان واریانس
تبیینکننده متغیر وابسته وارد تحلیل شد .برای مقایسه اثرگذاری هر یک از مؤلفهها از بتا( 2ضریب
اهمیت) استفاده شد و بتای بهدستآمده نیز مورد تحلیل قرار گرفت.
فرضیه  :2میزان اثرگذاری توافق و همرأیی بر تحکیم خانواده متفاوت از دیگر مؤلفههای
سازگاری است.
فرض صفر :میزان اثرگذاری توافق و همرأیی بر تحکیم خانواده با اثرگذاری دیگر مؤلفهها
یکسان است.

H0 = H1

فرض تحقیق :میزان اثرگذاری توافق و همرأیی بر تحکیم خانواده با اثرگذاری دیگر مؤلفهها
یکسان نیستH0 ≠ H1 .
نکته  :برای تمام فرضیهها ،وجود تفاوت با نماد ( H0 ≠ H1فرض تحقیق) و نبود تفاوت با
نماد ( H0 = H1فرض صفر) نمایش داده شده است.
فرضیه  :1میزان اثرگذاری پیوستگی به خانواده بر تحکیم خانواده از دیگر مؤلفههای سازگاری
متفاوت است.
فرض صفر H0 = H1 :و فرض تحقیقH0 ≠ H1 :
فرضیه  :5میزان اثرگذاری ابراز عواطف و احساسات بر تحکیم خانواده از دیگر مؤلفههای
سازگاری متفاوت است.
فرض صفر H0 = H1 :و فرض تحقیقH0 ≠ H1 :
فرضیه  :4میزان اثرگذاری رضایتمندی زوجین از زندگی مشترک بر تحکیم خانواده از دیگر
مؤلفههای سازگاری متفاوت است.
فرض صفر H0 = H1 :و فرض تحقیقH0 ≠ H1 :
نتایج آزمون رگرسیون با روش گام به گام در جدول  2خالصه شده است.

11
1 - Beta -β

تحكیم خانواده ()141
متغیر

عوامل

همبستگی

1

ضریب ضریب تعیین
تعین 2استانداردشده

3

عاملها یا شاخصهای سازگاری

توافق

8/699

8/301

8/303

پیوستگی به
خانواده

8/156

8/511

8/565

ابراز
عواطف و
احساسات
در خانواده

8 /010

8/662

8/663

رضایتمندی
از زندگی

8/041

8/181

8/622

میانگین
مربعات

درجه
آزادی
1
1613/541
رگرسیون
23/525
140
11/101
باقیمانده
1369/233
9
رگرسیون رگرسیون

8/888

29/289

8/888

4

141
باقیمانده

12/212
باقیمانده

3
رگرسیون

514/309
رگرسیون

146
باقیمانده

95/113
باقیمانده

آزمون
5
فیشر

معناداری

145
باقیمانده

1059/448
باقیمانده
9021/199
رگرسیون

20/532

8/888

3853/151
4
رگرسیون رگرسیون

19/143
باقیمانده

6

مجموع
مربعات
رگرسیون
1613/541
باقیمانده
9646/346
9461/454
رگرسیون

1490/119
باقیمانده

3853/151
رگرسیون

01/438

8/888

1966/143
باقیمانده

بتا

ضریب خط

7

t

6/494
94/323
ثابت
ثابت
8/699
توافق
2/614
8 /612
توافق
توافق
9/169
18/182
ثابت
ثابت
8/615
توافق
19/442
8/615
توافق
توافق
1/231
8/643
8/439
پیوستگی و پیوستگی و
پیوستگی
1/313
4/511
ثابت
ثابت
 498توافق
6/101
8/410
توافق
توافق
18/999
8/140
589
وحدت
وحدت
وحدت
6/506
8/141
8/411
ابراز عالقه
ابراز عالقه ابراز عالقه
8/834
8/119
(ثابت)
(ثابت)
8/311
توافق
4/010
8/318
توافق
توافق
18/230
8/156
8/515
وحدت
پیوستگی و...
وحدت
4/025
8/564
8/338
ابراز عالقه
ابراز عالقه ابراز عالقه
4/380
8/495
8/913
رضایتمندی رضایتمندی رضایتمندی

سنجش میزان اثرگذاری مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده

جدول  :6تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیشبینی میزان تأثیر عاملها یا شاخص سازگاری بر

در گام اول ،همانطور که جدول رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام نشان میدهد،
اولین متغیری که وارد تحلیل شده ،توافق و همرأیی است که ضریب همبستگی قوی ()R =7/211
و در سطح اطمینان  % 22رابطه معناداری با تحکیم خانواده داشت (.)sig =7/777
)(R =7/211, Sig = 7/777 < 7/73, F = 25/323, df = 2
ضریب تعیین  R =7/535نشان میدهد که میتوان تا حدود  53/5درصد واریانس تحکیم
1-R
2 - R Square
3 - Adjusted R Square
4 - Mean Square
5-F
6 - Sig
7-B

10

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال دوازدهم ،شماره  ،49بهار 1321

خانواده را از طریق عامل توافق و همرأیی تبیین کرد .این متغیر بهتنهایی  2205/340از تغییرات
واریانس تحکیم خانواده را تبیین میکند 20/03 .درصد باقیمانده واریانس به عوامل دیگر مربوط
است .بتا یا ضریب اهمیت عامل توافق  7/211است که تبیینکننده اهمیت بسیار زیاد این متغیر در
تحکیم خانواده است .توافق در کارهای مشترک زندگی در پایداری خانوادهها اثر بسیار زیادی
دارد .ضریب خط نشان میدهد که به ازای هر واحد تغییر در این متغیر بهاندازه  7/222در متغیر
تحکیم خانواده تغییر ایجاد ،و بر تحکیم خانواده افزوده میگردد و میتوان از روی تغییر در این
عامل ،میزان تغییر در تحکیم خانواده را پیشبینی کرد.
توافق × Y =b + b1x1 = 14/121 + 7/211

در گام دوم ،متغیر پیوستگی به خانواده وارد شد و ضریب همبستگی دو متغیر با متغیر تحکیم
خانواده بسیار شدید و قوی بهدست آمد ( )R =7/032و در سطح اطمینان  % 22رابطه معنادار شد
(.)sig =7/777
( df = 1و  F = 21/271و  Sig = 7/777و )R = 7/032
ضریب تعیین  ،R =7/323نشان میدهد که میتوان تا حدود  32/3درصد واریانس تحکیم
خانواده را از طریق دو عامل توافق و پیوستگی در خانواده تبیین کرد .پیوستگی به خانواده %25/4
واریانس را تبیین میکند.
()7/032 - 7/211 = 7/254
این دو متغیر  1420/434از تغییرات واریانس تحکیم خانواده را تبیین میکند 22/202 .درصد
واریانس باقیمانده به عوامل دیگر مربوط است .ضریب اهمیت یا بتای توافق  7/203و پیوستگی
 7/451است و تبیین کننده اثرگذاری بسیار زیاد این دو متغیر در تحلیل تحکیم خانواده است.
ضریب خط نشان میدهد که به ازای هر واحد تغییر در توافق و پیوستگی به خانواده به ترتیب
به اندازه  7/211و  7/203در متغیر تحکیم خانواده تغییر ایجاد میشود و میتوان از روی تغییر در
این مؤلفهها ،میزان تغییر در تحکیم خانواده را پیشبینی کرد.
پیوستگی و انسجام ×  + 7/203توافق ×Y =b + b1x1 +b2x2 = 14/121 + 7/211

در گام سوم ،متغیر ابراز عالقه نیز وارد تحلیل شد و این سه متغیر ،ضریب همبستگی بسیار قوی
و شدیدی با تحکیم خانواده نشان داد ( )7/323و در سطح اطمینان  %22رابطه معنادار شد
11

(.)sig =7/777
( df = 5و  F = 23/317و  Sig = 7/777و )R = 7/323

عامل را در تحکیم خانواده تبیین کرد .متغیر ابراز عالقه  7/721واریانس تحکیم خانواده را تبیین
میکند (.)7/323 - 7/032 = 7/721
این سه متغیر  324/531از تغییرات واریانس تحکیم خانواده را تبیین میکند .واریانس باقیمانده
 13/021به عوامل دیگر مربوط است .ضریب اهمیت یا بتای توافق  7/417و پیوستگی  7/371و
ابراز عواطف  7/420است و تبیین کننده اثرگذاری بسیار زیاد این سه متغیر در تحلیل تحکیم
خانواده است .در این مرحله ،میزان اثرگذاری عامل پیوستگی در تبیین و پیشبینی تحکیم خانواده
از دو عامل دیگر مهمتر است.
پیوستگی ˂ توافق> ابراز عواطف
ضریب خط نشان میدهد که به ازای هر واحد تغییر در توافق و همرأیی ،پیوستگی و انسجام و
ابراز عواطف و احساسات به همسر و خانواده ،به ترتیب  7/043 ،7/423و  7/040در متغیر تحکیم
خانواده تغییر ایجاد میشود و میتوان از روی تغییر در این مؤلفهها ،میزان تغییر در تحکیم خانواده

سنجش میزان اثرگذاری مؤلفههای سازگاری بر تحکیم خانواده

ضریب تعیین  R = 7/323نشان میدهد که میتوان تا حدود  32/3درصد واریانس نقش سه

را پیشبینی کرد.
Y =b + b1x1 +b2x2 + b3x3
ابراز عواطف و احساسات  × 7/040پیوستگی و انسجام ×  + 7/043توافق و همرأیی × Y = 14/121 + 7/423

در گام چهارم ،متغیر رضایتمندی از زندگی مشترک وارد تحلیل شد و چهار عامل ضریب
همبستگی بسیار زیادی با متغیر تحکیم خانواده داشت ( )7/340و در سطح اطمینان  %22رابطه
معناداری شد (.)sig = 7/777
( df = 4و  F = 30/417و  Sig = 7/777و )R = 7/340
این متغیرها  5735/032از تغییرات واریانس تحکیم خانواده را تبیین میکند .متغیر رضایتمندی
 7/712واریانس تحکیم خانواده را تبیین میکند ()7/340 - 7/323 = 7/712
از ضریب تعیین  R = 7/222میتوان تا حدود  21/1درصد واریانس نقش چهار عامل را در
تحکیم خانواده تبیین کرد .ضریب اهمیت یا بتای توافق  7/522و پیوستگی  7/323و ابراز عواطف
 7/557و رضایتمندی از زندگی زناشویی  7/105است و تبیین کننده اهمیت بسیار زیاد این چهار
متغیر در تحلیل تحکیم خانواده است.
در این مرحله اثرگذاری عامل پیوستگی در پیشبینی و تبیین تحکیم خانواده بیش از سه عامل
دیگر و اثرگذاری ابراز عواطف و احساسات بیشتر از دو عامل دیگر و اثرگذاری توافق و همرأیی
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بیش از رضایتمندی است.
پیوستگی ˂ ابراز عواطف ˂ توافق ˂ رضایتمندی
گام چهارم نشان میدهد که با افزایش متغیرهای دیگر به تحلیل از اثرگذاری متغیر توافق
کاسته شده اما متغیر پیوستگی به خانواده همچنان از اثرگذاری بسیار زیادی برخوردار است .در
این مرحله میزان اثرگذاری متغیرها به ترتیب ،پیوستگی به خانواده ،ابراز عواطف و احساسات،
تواف ق و همرأیی در کارهای مشترک و مهم زندگی و در نهایت رضایتمندی از زندگی زناشویی و
مشترک است.
ضریب خط نشان میدهد که به ازای هر واحد تغییر در توافق ،پیوستگی ،ابراز عالقه و
درنهایت رضایتمندی از زناشویی همسران نسبت به هم به ترتیب بهاندازه  7/324 ،7/032 ،7/127و
 7/413در متغیر تحکیم خانواده تغییر ایجاد میشود و میتوان از روی تغییر در این مؤلفهها ،میزان
تغییر در تحکیم خانواده را پیشبینی کرد.
Y = b + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4
رضایتمندی ×  + 7/413ابراز عواطف  × 7/324پیوستگی ×  + 7/032توافق ×Y = 7/221 + 7/127

پس از بررسی تأثیرگذاری و اهمیت هر یک از متغیرها در تحکیم خانواده در این بخش به
تحلیل مسیر پرداخته میشود .تحلیل مسیر تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل را بر
متغیر وابسته نشان میدهد .تحلیل مسیر مؤلفههای چهارگانه سازگاری به شرح جدول  0است.
جدول  :7تحلیل مسیر تأثیر مؤلفههای سازگاری بر تحكیم خانواده
اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

جمع

متغیر
توافق زناشویی در کارهای مشترک

8/311

1/105

9/826

ابراز عواطف و احساسات

8/338

-

8/338

پیوستگی به خانواده

8/515

1/812

1/534

رضایت از زندگی مشترک و زناشویی

8/931

-

-

همان طور که جدول نشان میدهد تأثیرات مستقیم متغیر پیوستگی به خانواده ،بیش از دیگر
مؤلفهها است ( ،)7/323و تأثیرات غیر مستقیم توافق زناشویی بر تحکیم خانواده بیش از دیگر
11

مؤلفهها است (.)2/033
تصویر تحلیل مسیر در نگاره  1به نمایش گذاشته شده است.

همانطور که نگاره  1نشان میدهد ،با توجه به جهت کمانهها ،مؤلفه پیوستگی به خانواده
بیشترین تأثیرگذار و مؤلفه رضایت از زندگی مشترک و زناشویی بیشترین تأثیرپذیر است.
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نگاره  :2تحلیل مسیر

بحث و نتیجهگیری
همان طورکه یافتهها نشان میدهد ،میزان سازگاری کارکنان دانشگاهها در خانواده در سطح
مناسبی قرار دارد .در کل  42/22درصد از خانواده پایدار برخوردارند و  5/12درصد خانواده
متزلزل ،و بقیه در فاصله بین این دو قرار دارند.
 32/30درصد عامل توافق و همرأیی در کارهای مهم زندگی و  34/22درصد عامل ابراز
عواطف و  44/74درصد عامل رضایتمندی و  54/31درصد عامل پیوستگی به خانواده را از عوامل
مهم تحکیم خانواده گزارش کردهاند.
نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفههای سازگاری در خانواده بر تحکیم خانواده تأثیر
یکسانی ندارد؛ یعنی هر یک از مؤلفهها به شکل معناداری میتواند تحکیم بنیان خانواده را
پیشبینی و تبیین کند؛ اما قدرت تبیین چهار عامل یکسان نیست.
بر اساس ضریب اهمیت تأثیر ،یعنی بتا ،مؤلفه پیوستگی در رتبه اول و مؤلفه ابراز عواطف در
رتبه دوم و توافق در رتبه سوم و رضایتمندی از زندگی زناشویی در رتبه چهارم از میزان
تأثیرگذاری بر تحکیم خانواده قرار گرفت؛ این بدان معناست که میزان تأثیرگذاری مؤلفههای
سازگاری بر تحکیم خانواده یکسان نیست و فرض تحقیق تأیید شد .همچنین تحلیل مسیر نشان داد
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که مؤلفه پیوستگی به خانواده بیشترین تأثیر مستقیم را بر تحکیم خانواده دارد؛ اما مؤلفه رضایت از
زندگی زناشویی و مشترک بیشترین تأثیر غیر مستقیم را بر تحکیم خانواده دارد .با توجه به جهت
کمانههای تأثیرگذار ،مؤلفه پیوستگی به خانواده بیشترین تأثیرگذار و مؤلفه رضایت از زندگی
زناشویی بیشترین تأثیرپذیر است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای سازگاری زوجین فیلیسینگر ،اسپانیر و ویلسون (،)2235
ویک ( ،)1772بنازون و همکاران ( ،)2221السون ( )2222و لینگرن ( )1775همسو است و تأثیر
چهار عامل سازگاری بر تحکیم خانواده آنها را تأیید میکند؛ اما برخالف یافتههای فلیسینگر و
اسپانیر ،که توافق و ابراز عواطف و احساسات به روابط زناشویی را در درجه اول و دوم اهمیت
قرار میداد ،یافتههای این تحقیق تأثیر پیوستگی به خانواده و روابط زناشویی را در درجه اول و
ابراز عواطف و احساسات در محیط خانواده را در درجه دوم از اهمیت تأثیرگذاری قرار داده
است .این موضوع به فرهنگ اسالمی ـ ایرانی مرتبط است .در این فرهنگ داشتن پیوستگی به
خانواده در تمام کارهای زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است و تحت تأثیر ایمان و اعتقادات
دینی خانوادههاست .این یافته با یافتههای تحقیقات ساروخانی ( ،)2502محدثی و یوسفی اصل
( ،)2532سولیوان ( ،)1772اوراتینکال و ونستیوجن ( ،)1772بهشتی ( ،)2535دانش (،)2532
فرگوسن و هارود ( )2234و بوث و همکارانش ( )2235همسو است.
در مجموع نتایج پژوهش حاکی است افرادی که در زندگی مشترک دارای سازگاری بیشتر
در ابعاد توافق در کارهای مشترک زندگی و زناشویی (مظاهری2501 ،؛ مجلسی ،)2521 ،ابراز
عواطف و عشق به همسر و خانواده (نوری2522 ،؛ علوی نژاد ،)2532 ،پیوستگی و انسجام در
روابط زناشویی (سولیوان1772 ،؛ اورتینکال و همکاران )1772 ،و خانواده (بهشتی2535 ،؛ الحسن،
 )2523و درنهایت رضایتمندی از زندگی مشترک (اسپرچر1772 ،؛ علیاکبری دهکردی و کی
قبادی1772 ،؛ بایرز1771 ،؛ سانتیال و همکاران )1773 ،هستند و از خشونت و ولنگاری دوری
میکنند (مظاهری2501 ،؛ مجلسی2521 ،؛ دوان شولتس2522 ،؛ ارجایل )1773 ،و برای آرامش
روحی ،روانی و اقتصادی خانواده تالش مینمایند (علوی نژاد )2532 ،و به ارزشهای اعتقادی
ایمان دارند (مجلسی2521 ،؛ امینی2532 ،؛ بهشتی2535 ،؛ ساروخانی2507 ،؛ محدثی اصل و
یوسفی )2532 ،و به اصول و وظایف خود در برابر خانواده پایبند هستند و با هم مشورت میکنند و
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از یکدیگر تمجید میکنند و به تقویت روحیه یکدیگر میپردازند و معاشرت نیکو دارند (نوری،
2522؛ بهشتی2535 ،؛ الحسن )2523 ،و امید به آینده دارند (مجلسی2521 ،؛ علوی نژاد )2532 ،و

تشریک مساعی در حل مشکالت زندگی میکوشند (بهشتی2535 ،؛ الحسن ،)2523 ،از خانواده
مستحکمتری برخوردارند و حرفی از طالق و جدایی و قهر و خشونت (مجلسی2521 ،؛ مظاهری،
2501؛ دوان شولتس )2522 ،در این خانوادهها زده نمی شود.
این یافتهها با یافتههای مطالعه سولیوان ( ،)1772اوراتینکال و ونستیوجن (  ،)1772محدثی و
یوسفیاصل ( )2532و ساروخانی ( )2507در تبیین عامل دینداری و ایمان و اخالق و سالمتی
روحی و روانی ،نظریههای پارسنز ( )2223و دورکیم در تبیین تقسیمکار جنسی ،کینیا ( )2505در
تبیین امور مالی ،علوینژاد ( )2532در تبیین عشق و محبت و عالقه ،ریاحی ( )2521در تبیین
آگاهی و شناخت و داشتن فلسفه زندگی مشترک ،محمدی ( )2527و علیاکبری دهکردی
( )2532و دوآن شولتس ( )2522و مجلسی ( )2521و مظاهری ( )2501در تبیین عدم استفاده از
خشونت و عدم ولنگاری در روابط زناشویی ،و برنارد ،بورگاس،کاتر ،والین ،ترمن ،الک و
واالس (نقل از میلر )332 :2537 ،در تبیین سازگاری در روابط زناشویی ،همسو است و آنها را
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برای همدیگر وقت میگذارند و با هم گفتگو میکنند (محدثی اصل و یوسفی )2532 ،و با

تأیید میکند.
در مجموع یافتههای این تحقیق با مقیاس سازگاری اسپاینر ،فیلیسنگر ،ویک ،بنازون و
همکارانش هماهنگ است؛ اما نوع تأثیرگذاری شاخصهای سازگاری به فرهنگ جامعه بستگی
دارد و عامل روابط جنسی تنها متغیر تأثیرگذار بر سازگاری و تحکیم خانواده نیست .این موضوع
در گام چهارم تحلیل رگرسیون چندگانه نیز تأیید شد.
در گام چهارم میزان تأثیرگذاری متغیرها به ترتیب شامل پیوستگی ،ابراز عواطف ،توافق در
کارهای مشترک و مهم زندگی و در نهایت رضایتمندی از زندگی زناشویی و مشترک بود .
با توجه به سطح بسیار باالی تبیین تحکیم خانواده از طریق مؤلفههای سازگاری ،پیشنهاد
میشود که سازمانهای مرتبط با خانواده ،آموزشهای مرتبط با مؤلفههای سازگاری را در اولویت
برنامههای خود قرار دهند .همچنین با برگزاری کارگاههای آموزشی و کرسیهای بحث و مناظره
بین خانوادهها و با استفاده از مدرسان با تجربه و متعهد ،انسجام و پیوستگی همسران در برقراری
معاشرت نیکو و روابط زناشویی مبتنی بر عشق و دوری از هوسبازی از یک سو و ابراز عالقه به
همسر و خانواده از سوی دیگر ،سطح آگاهی و شناخت خانوادهها را ارتقا بخشند .نکته قابل تعمق
این است که ابراز عواطف و عالقه به روابط زناشویی و جنسی منحصر نیست بلکه عشق واقعی بر
آگاهی و فلسفه زندگی و منحصر دیدن همسر بر اساس ایمان و اعتقادات و فرهنگ جامعه مبتنی

11

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال دوازدهم ،شماره  ،49بهار 1321

است که باید در آموزشها لحاظ گردد .همچنین به پژوهشگران پیشنهاد میشود موضوع را در
سطح ملی مطالعه کنند تا به نتایج قابل اعتمادتری دست یابند.
منابع
آرون ،ریمون ( .)1354مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی .ترجمه باقر پرهام .تهران :شرکت سهامی کتابهای
جیبی.
آزاده ،اعظم؛ عبادی ،منصوره؛ آزمون ،سیده مریم ( .)1321رابطۀ اختالل اجتماعی ،حمایت اجتماعی و عزت نفس
جوانان .مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران .دورۀ هفتم .ش .3-91 :9
امینی ،ابراهیم ( .)1312انتخاب یک همسر .تهران :سازمان انجمن اولیاء مدارس.
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چلبی ،مسعود ( . )1319وفاق اجتماعی .نامه علوم اجتماعی .ش  90 :3ـ .15
چلبی ،مسعود ( .)1303چارچوب مفهومی پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان .تهران :طرحهای ملی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
چلبی ،مسعود ( .)1305تحلیل اجتماعی در فضای کنش .تهران :نشر نی.
حجازی ،سارا ( .)1305بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر سازگاری اجتماعی زنان مبتال به
اختالل خلقی دوقطبی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه اصفهان.
الحسن ،محمد ( .)1365وسیله الشیعه .قم :ال البیت الحیا التراث.
دانش ،عصمت ( .)1302افزایش سازگاری زناشویی زوجهای ناسازگار با مشاوره از چشماندازی اسالمی.
مطالعات روانشناختی .دوره  .6ش  1 :9ـ .98
دوآن ،شولتس ( .)1362روانشناسى کمال .چ پنجم .ترجمه گیتى خوشدل .تهران ،انتشارات نشر نو.
دورکیم ،امیل ( .)1362درباره تقسیم کار اجتماعی .ترجمه باقر پرهام .بابل :کتابسرای بابل.
ریترز ،جورج (  .)1313نظریههای جامعه شناسی .ترجمه غروی زاد .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
زارع ،مریم؛ سامانی ،سیامک ( .)1301بررسی نقش انعطافپذیری و انسجام خانواده در هدفگرایی فرزندان.
فصلنامه خانواده پژوهی .س چهارم .ش  36 :13ـ .11
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شاملو ،سعید ( .)1311مكتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت .چ ششم .تهران :رشد.

رشد.
شولتز ،دوان؛ شولتز ،سیال ( .)1300نظریههای شخصیت .چ پانزدهم .ترجمه یحیی سید محمدی .تهران:
ویرایش.
علوی نژاد ،سید حیدر ( .)1306عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآنی .نگاه ویژه (قرآن و خانواده .)9
فصلنامه پژوهشهای قرآنی .ش  58ـ  192 :42ـ .119
علیاکبری ،مهناز؛ کیقبادی ،شیرین ( .)1300رابطه جنسی با بهداشت روانی و سازگاری زناشویی زنان.
چهارمین کنگره جهانی خانواده و سالمت جنسی .انجمن روانپزشکی تهران.
عمید ،حسن ( .)1363فرهنگ فارسی عمید .ج دوم .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
فاتحیزاده ،مریم؛ احمدی ،سید احمد ( .)1304بررسی الگوهای ارتباط ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی
شاغل در دانشگاه اصفهان .خانواده پژوهی .ش  198 :9ـ .182
کوزر ،لوئیس ( .)1362زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
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