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چکیده
ه ��دف از پژوه ��ش حاض ��ر مقایس ��ه کارآم ��دی خان ��واده در گروههایی ب ��ا پایبن ��دی مذهبی و
س ��بکهای هوی ��ت مختلف اس ��ت .در ای ��ن پژوه ��ش از روش توصیفی از نوع علی مقایس���های
اس ��تفاده ش ��د .جامع ��ه آم ��اری ای ��ن تحقیق ،کلی ��ه طالب م ��رد و زن و دانش ��جویان دانش���گاه
آزاد اس�ل�امی ش ��هر ق ��م میباش ��ند .از این جامع ��ه نمونهای متش ��کل از  388نفر ب ��ه صورت در
دس ��ترس انتخاب شد .ش ��رکتکنندگان در این پژوهش به پرسشنامههای کارآمدی خانواده
صفوراییپاریزی ( ،)SFEQIپایبندیمذهبی جانبزرگی( )JRAQو مقیاس سبکهای هویت
( )ISI-6Gپاس ��خ دادن ��د .دادهها با اس ��تفاده از روش تحلیل واریانس عامل ��ی و آزمون تعقیبی
توک ��ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها نش ��ان داد که بی ��ن گروههای دارای پایبندی
مذهب ��ی ،دوس ��وگرایی و ناپایبن ��دی از نظ ��ر کارآم ��دی خانواده تف ��اوت معنادار وج ��ود دارد و
همچنی ��ن افراد با س ��بکهای هویت اطالعات ��ی ،هنجاری و اجتنابی از نظ ��ر کارآمدی خانواده
تف ��اوت معن ��ادار وجود دارد .تأثیر تعامل ��ی پایبندی مذهبی و س ��بکهای هویت بر کارآمدی
خان ��واده معنادار نیس ��ت .آزم ��ون تعقیبی توکی نش ��ان داد گروه «پایبند مذهب ��ی» با دو گروه
«دوسوگرا» و «ناپایبند» تفاوت معنادار دارد اما دوسوگرا و ناپایبند از نظر کارآمدی خانواده با
یکدیگر تفاوت معنادار نشان نداد .همچنین افراد دارای «سبک هویت اطالعاتی» با دو سبک
«هنج ��اری» و «اجتناب ��ی» تفاوت معن ��ادار دارند .اما س ��بکهای هنج ��اری و اجتنابی تفاوت
معن ��ادار ندارند .بنابراین افرادی که پایبندی مذهبی باال و س ��بک هویتی اطالعاتی دارند ،از
لحاظ کارآمدی خانواده در سطح باالتر قرار دارند.
کلیدواژگان:سبکهویت ،کارآمدیخانواده،پایبندیمذهبی،ناپایبندیمذهبیودوسوگرایی
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 . 2کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمائی ،موسسه اخالق و تربیت.
jjafar138@gmail.com
 . 3دکتری روانشناسی ،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
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 .1مقدمه

نه���اد خانواده ،اصلىترین رکن جامعه و بس���تر فرهنگهاى گونا گون و زمینهس���از خوشبختى
یا بدبختى انس���انها و ّامتهاس���ت؛ از این رو اسالم که دربردارنده برنامه سعادت و تکامل بشر
اس���ت ،عنایت ویژهاى به سالمت ،رش���د و پویایى این نهاد سرنوشتساز دارد (محمدیریشهری،

 ،۱۳۹۳ص .)۷با توجه به اهمیت زیادی که خانواده در س�ل�امت و کمال انس���انها دارد ،این نهاد
زمانی میتواند نقش خود را درست ایفا کند که از کارآمدی الزم برخوردار باشد ،به همین دلیل
س���ازهای تحت عنوان «کارآمدی خان���واده »1یا «خانواده کارآمد» در ادبیات پژوهش���ی خانواده
مطرح شده است .خانواده کارآمد با توجه به منابع اسالمی ،خانوادهای است که با پایبندی
اعضای آن به باورهای دینی و رعایت حقوق و اخالق اسالمی ،زمینه کشف و پرورش قابلیتها
و تواناییهای آنان را در ابعاد ش���ناختی ،عاطفی و رفتاری فراهم میکند (صفوراییپاریزی .)۱۳۹۲ ،به
بیان دیگر «کارآمدی خانواده» عبارت است از ایفای مناسب نقشها و وظایف خانواده در برابر
اعض���ای خود و به تعبیر واضحتر تحقق تکالیف که توس���ط اعضا و زی���ر منظومههای آن صورت
میگیرد (هی لی.)1375 ،2
کارآم���دی خان���واده در نظریهه���ای مختلف مورد بررس���ی ق���رار گرفته و همهی اندیش���مندان
حوزهی خانواده بر عوامل مؤثر بر رشد و یا علتهای نا کارآمدی آن توجه نمودهاند (زارعیتوپخانه،

 .)۱۳۹۲محققان در چند دهه اخیر تالش کردهاند که با تحلیل خانوادههای موفق ،عوامل موثر
بر کارآمدی خانواده را شناس���ایی کنند (س���لطانیفر .)1386 ،در این پژوهشها به عوامل گونا گونی
اش���اره ش���ده اس���ت از جمله :صله رحم و کارآمدی خانواده (صفوراییپاریزی۱۳۸۸ ،الف) ،تأثیر رعایت
آموزههای اخالق اس�ل�امی برکارآمدی خانواده (صفوراییپاری���زی۱۳۸۸ ،ب) ،نقش حقوق در کارآمدی
خانواده از دیدگاه اسالم (صفوراییپاریزی۱۳۸۹ ،الف) ،انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارآمدی
خانواده (صفوراییپاریزی۱۳۸۹ ،ب) نق���ش اعتقادات ،بینشها و باورهای دینی در کارآمدی خانواده
(صفوراییپاری ��زی )۱۳۹۰ ،و برخ���ی پژوهشه���ا تأثی���ر مذهب بر کارآم���دی خانواده را مورد بررس���ی قرار
دادهاند (ماهونی3و همکاران1999 ،؛ کولدول1995 ،4؛ عبداهلل پور و همکاران.)1388 ،
پژوهشهای ذکر ش���ده تأثیر مس���ایل دینی را بر کارآمدی خانواده نش���ان دادهاند ،اما بیشتر
1. family efficiency
2. Haley.
3. Mahoney.
4. Coldwell.

ب���ه صورت تجربی در کارآمدی خانواده مورد پژوهش قرار گیرد .عالوه بر آن ،پژوهشهای فوق
هر کدام به بخش���ی از آموزههای اس�ل�امی توجه نموده و ارتباط آن را با کارآمدی خانواده نشان
داده اس���ت .از این رو الزم اس���ت که ارتباط پایبندی دینی به صورت کلی با کارآمدی خانواده
مورد مطالعه قرار گیرد.
تع���دادی از پژوهشها به متغیرهای همبس���ته ب���ا کارآمدی خانواده توج���ه نمودهاند؛ مانند
ارتباط پایبندی به آموزه های همس���رداری اس�ل�ام با کارآمدی خانواده (حی���دری خورمیزی،)۱۳۹۵ ،

پژوهشه���ای ف���وق ارتباط مثب���ت و معنادار متغیره���ای مذکور را ب���ا کارآمدی خانواده نش���ان
دادهاند .اما این پژوهشها تنها ارتباط بخش���ی از مس���ایل دینی را با کارآمدی خانواده نش���ان
داده اس���ت .بنابراین پژوهش���ی که تأثی���ر پایبندی مذهبی ب���ه معنای کل���ی آن را بر کارآمدی
خانواده نشان دهد ،ضرورت دارد.
برخ���ی پژوهشها ارتباط مس���ایل دینی را با روابط اعضای خان���واده که یک بخش کوچک از
کارآمدی خانواده است ،برجسته نموده است .برای مثال نتایج پژوهش فقیهی و رفیعیمقدم
( )1388نشان داد آموزشهای روانشناختی مبتنی بر روایات اسالمی ،در بهبود روابط همسران
موثر بوده است .ثنا گویی و همکاران ( )1390نشان دادند بین پایبندی مذهبی و نوع الگوهای
ارتباطی زوجین رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین تفاوت معناداری بین الگوهای ارتباطی
زوجی���ن ،در اف���راد پایبن���د به مذهب در مقایس���ه با اف���راد ناپایبند به مذهب به دس���ت آمد.
روابط مطلوب زوجین و خانواده همسر ،با پایبندی مذهبی و بخشش همبستگی مثبت و با
ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی همبستگی منفی دارد (قاسمی و اعتمادی.)1395 ،
در پژوهشهای ذکر ش���ده ارتباط آموزههای اسالمی با یکی از عناصر کارآمدی خانواده یعنی
روابط همس���ران و الگوهای ارتباطی پژوهش ش���ده است .بنابراین الزم است پژوهشی در مورد
تمام اجزا و عناصر کارآمدی خانواده و ارتباط آنها با پایبندی مذهبی انجام ش���ود.
پژوهشه���ای دیگ���ری ارتباط مس���ایل مذهب���ی را با «عملک���رد خانواده» که مفهوم مش���ابه
کارآمدی خانواده اس���ت ،مورد پژوهش قرار دادهاند .ب���رای نمونه جوانمرد و همکاران ( )1394به

................................................................................................................................

بهزیس���تی روان���ی با کارآمدی خان���واده (هوش ��یاری و صفوراییپاری���زی۱۳۹۴ ،؛ ۱۳۹۶ال���ف و ۱۳۹۶ب) .همه این

یتیوه یاهکبس و یبهذم یدنبیاپ رظن زا توافتم یاههورگ رد هداوناخ یدمآراک هسیاقم

ارتباط بهزیس���تی معنوی با کارآمدی خانواده (هوش���یاری ،صفوراییپاریزی و نیوش���ا ۱۳۹۳،و  )۱۳۹۴و ارتباط

..............................................................................................................................................

این مطالعات به صورت نظری و مروری انجام شده است و این نیاز وجود دارد که نقش مذهب
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ای���ن نتیجه رس���یدند که عملکرد کلی خانواده ب���ا میزان دینداری ،رابط���ه مثبت و معناداری
دارد و میزان دینداری افراد ،س���هم معناداری در تبیی���ن و پیشبینی تغییرهای عملکرد کلی
خانواده دارد .یوس���فی ( )1394نش���ان داد مداخل���ه توکل (مذهب محور) بر عملک���رد خانواده اثر
معناداری دارد .رفیعی و همکاران ( )1390به این نتیجه رسیدند که با بیشتر شدن نگرش مذهبی
عملک���رد خان���واده بهتر میش���ود .در این زمین���ه پژوهش کول���دول ( )1995نش���ان داد که انجام
فریضهه���ای دین���ی منجر به افزایش س���طح کارکرد خانواده میش���ود و بر بعد انس���جام خانواده
اثرگذار اس���ت .عبداهللپور و همکاران ( )1388نش���ان دادند که دخالت دادن دین در انتخابها و
تصمیمها با همه ابعاد کارکرد خانواده به جز ارتباط ،همبستگی معناداری دارد .پژوهشهای
زی���ادی در زمینه «عملکرد خانواده» یا «کارکرد خانواده» مش���اهده میش���ود به گونهای که در
یک جستجوی اینترنتی در سایت  SIDحدود  ۷۰پژوهش یافت شده است.
از آنجا که «عملکرد خانواده» یا «کارکرد خانواده» موضوعی اس���ت که بر اساس اندیشههای
روانش���ناختی مفهومس���ازی شده و منابع اس�ل�امی در س���اختار مفهومی آن نقشی ندارد ،الزم
اس���ت در باره ارتباط «پایبن���دی مذهبی» با «کارآمدی خانواده» که دارای س���اختار و ماهیت
اسالمی است ،پژوهشی انجام شود.
از س���وی دیگ���ر در بررس���ی رابطه دی���نداری با ح���وزه خانواده ،بیش���تر تحقیقات ب���ر رضایت
زناش���ویی متمرکز ش���دهاند ،از جمله :دادلی 1و کوسینس���کی ،)78 :1990( 2م���ارش 3و داالس:2001( 4

 ،)343روحان���ی و معنویپور ( ،)1387حاتمی ،حبی و ا کبری ( )1388و تحقیقات اندکی ،مولفههای
کارآم���دی خان���واده را مدنظ���ر ق���رار دادهاند .بیش���تر تحقیق���ات رابط���ه مثبت و معن���اداری بین
دینداری با رضایتمندی زناش���ویی را تایید کردهاند .روحان���ی و معنویپور ( ،)1387نیکویی و
س���یف ( ،)1384حاتمی و دیگران ( ،)1388در پژوهشهای���ی رابطه دینداری و پایبندی مذهبی
با رضایت زناش���ویی را مورد بررسی قرار دادهاند ،اسنو 5و کاپتن ،)979 :1996( 6گیبلین،)321 ،1997( 7
دادلی و کوسینس���کی ( ،)78 :1990مارش و داالس ( .)343 :2001مصلحی و احمدی ( )1392نش���ان داد
که زوجین هر دو پایبند به مذهب ،نس���بت به زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند به مذهب
1 . Dudley.
2 . Konsinski.
3 . Marsh.
4 . Dallos.
5 . Snow.
6 . Compton.
7 . Giblin.

مذهب بیش���تر از زندگی زناشویی خود رضایت داش���تند .نتایج منجزی و همکاران ( )1391نشان
داد که ارتباط اسالمی و نگرشهای مذهبی بر رضایت زناشویی زوجها موثر بوده است.
از آنجا که مفهوم «رضایت زناشویی» از لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت با کارآمدی خانواده
اس���ت  -هرچن���د ممکن اس���ت از لحاظ برخ���ی عناصر و اجزاء یکس���ان باش���ند  -مذهبی بودن
زوجین نمیتواند حل مسئله زناشویی را در زوجین افزایش دهد (هانلر 1و گنچوز .)2005 ،2به همین
دلیل الزم اس���ت که رابطه «پایبندی مذهبی» یا خود مفهوم کارآمدی خانواده مورد پژوهش

در هویتیابی افراد است (اسپیلکا3و همکاران .)1390،هویت عبارت است از پاسخهای صریح و ضمنی
به این س���وال که شما چه کسی هستید (ویگنولز 4و همکاران .)2011 ،هویت یک مفهوم سازمانیافته
از خود اس���ت که از ارزشها  ،باورها و اهدافی که فرد به آنها پایبند اس���ت تش���کیل شده است
(برزونس ��کی .)۲۰۱۱ ،دین میتواند س���هم مهمی در فرایند ایجاد هویت مطمئن داشته باشد ،مثال با
کمک کردن به تبیین مس���ائل وجودی ،با ایجاد حس تعلق ،و با فراهم آوردن فرصتی نهادینه
برای افراد تا به نوعی جهانبینی (وفاداری) دینی ملتزم شوند (اسپیلکا و همکاران ،1390 ،ص .)197
پ���س از تثبی���ت احس���اس هویت و احس���اس تعهد نس���بت به ارزشه���ا و اهداف ،اف���راد برای
تعهدات میان فردی آماده میشوند ،همچنان که بر اساس تحقیقات تشکیل هویت ،درگیری
در مشارکت متعهدانه در زندگی زناشویی را قویا پیشبینی میکند (برک ،1393 ،5ص  .)171اریکسون
( )1982صمیمیت بالیده و حقیقی را تنها پس از تثبیت حس معقوالنه هویت میسر میداند؛ چرا
که یکی از شروط رابطه نزدیک بین دو نفر این است که باید نخست هویت هر یک شکل گیرد.
علیرغ���م نقش هویت ب���ه لحاظ نظری در کارآمدی خانواده ،تحقیق���ات زیادی در این زمینه
انج���ام نگرفته اس���ت .در ان���دک پژوهشهای صورت گرفته س���بک هویت اطالعات���ی با رضایت
زناش���ویی (مع ��ارف و هم ��کاران )1393 ،و تعهد زناش���ویی (حیدری و هم���کاران )1394 ،رابطه نش���ان میدهد.
میزان اثرپذیری کارآمدی خانواده از چگونگی هویت افراد مس���ئلهای اس���ت که نیاز به بررس���ی
1 . Hunler
2 . Genco
3 . Spilka, B.
4 . Vignoles, V. L
5 . Berk, L

................................................................................................................................

به نظر میرسد جنبه دیگری از مذهب که با کارآمدی خانواده در ارتباط است ،نقش مذهب
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..............................................................................................................................................
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دارد .ب���ه لحاظ نظری تش���کیل هویت میتواند کارآمدی خانواده را تح���ت تأثیر قرار دهد زیرا از
مش���خصههای اصلی هویت ،انتخاب ارزشها ،باورها و هدفهای زندگی است (بخشایش و رضایی

مقدم .)1390 ،کس���ب هویت امن باعث میش���ود افراد به جس���تجوی روابط صمیمی و محبتآمیز
برآیند و در برقراری روابط بهتر عمل کنند.
بناب���ر این پژوهش حاضر به دنبال پاس���خ به این پرس���شها اس���ت که کارآم���دی خانواده در
کدام یک از گروههای پایبند ،ناپایبند و دوس���وگرا باالتر است .به بیان دیگر آیا بین گروههای
مختل���ف پایبندی مذهبی از نظر کارآمدی خانواده تفاوت معن���ادار وجود دارد؟ همچنین آیا
بی���ن گروههایی با س���بکهای مختلف هویتی از نظ���ر کارآمدی خانواده تف���اوت معنادار وجود
دارد؟ آیا کارآمدی خانواده در سبک هویت اطالعاتی باالتر است یا سبک هنجاری یا اجتنابی؟
 .2روش پژوهش

در این پژوهش از روش علی مقایس���های( 1پسرویدادی) اس���تفاده شده است .استفاده از این
روش در مواردی مناس���ب اس���ت که برخی علتها به دلیل خصیصهای بودن یا شرایط خاص،
قابل دس���تکاری نیس���ت و پژوهشگر تنه���ا به اندازهگیری آنه���ا پرداخته و تأثیر آنه���ا را بر متغیر
وابس���ته بررس���ی مینماید .در پژوهش حاضر نیز س���بکهای هویت و میزان پایبندی افراد از
سوی پژوهشگر قابل دستکاری و مداخله نیست و تنها گروههای مختلف از نظر پایبندی و
سبکها اندازهگیری شده و تأثیر آنها بر کارآمدی خانواده مورد پژوهش قرار گرفته است.
جامع���ه و نمون���ه :جامعهی آماری این پژوهش را کلیه طالب (تمام س���طوح) مرد و زن حوزه
علمیه قم و دانش���جویان دانش���گاه آزاد اس�ل�امی (تمام مقاطع تحصیلی) متاهل شهر قم که در
سال تحصیلی  1395 -96مشغول به تحصیل هستند ،تشکیل میدهد .نمونهی مورد مطالعه
نیز ش���امل  388نفر میباشد که از این میان  232نفر دانشجو و  155نفر طلبه و تعداد  133نفر
مرد و  255نفر زن بودند .نمونهی مورد پژوهش با توجه به مشکالت دسترسی به افراد متاهل
(در جامعه دانشجویان) با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدهاند ،به این صورت که با
مراجعه به محل برگزاری دروس حوزوی و نیز دانش���گاه آزاد اس�ل�امی پس از احراز رضایت جهت
شرکت در آزمون و ارائه توضیحات الزم ،نمونهگیری انجام شد.
1. Causal-Comparative

در این پژوهش از سه ابزار برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است:
ال���ف) مقی���اس اس�ل�امی کارآم���دی خان���واده صفوراییپاریزی (ف���رم تجدید نظر ش���ده):
پرس���شنامه تجدی���د نظ���ر ش���ده «کارآمدی خان���واده از دی���دگاه اس�ل�ام  ،»SFEQIی���ک ابزار 60
س���والی تجدید نظر شده است که توسط صفوراییپاریزی ،حیدری و همکاران ( )۱۳۹۴به منظور
س���نجش کارآمدی خانواده با اس���تناد به آیات و روایات اس�ل�امی از نس���خه اولیه آن تهیه شده
است .فرم اولیه این پرسشنامه بر اساس دیدگاه اسالم توسط صفوراییپاریزی ( )1388در قالب

( )۰/۷۶به دس���ت آمد .انسجام درونی کل پرسشنامه در پژوهش دردشتی ( )۱۳۹۱با استفاده از
آلفای کرونباخ  ۰/۸۷به دس���ت آمد .در پژوهش صفوراییپاریزی ،حیدری و همکاران ( )۱۳۹۴با
حذف  ۱۹گویه آلفای کرونباخ کل پرس���شنامه به  ۰/۹۶رس���ید که در نتیجه آن فرم تجدید نظر
ش���ده از پرس���شنامه در قالب  ۶۰گویه ارائه گردید که دارای هش���ت عامل است .ضریب آلفای
کرونب���اخ برای هش���ت عامل این مقیاس عبارت اس���ت از :رعایت حق���وق ( ،)۰/87رضامندی و
رش���د ( ،)۰/92رابط���ه عاطف���ی و کالم���ی ( ،)۰/80اندیش���ه دین���ی ( ،)۰/85مس���ئولیتپذیری و
مشارکت ( ،)۰/67رفتار دینی ( ،)۰/83اعتماد و بخشش ( ،)۰/74صداقت ( .)۰/55هوشیاری
و همکاران ( )۱۳۹۵با هنجاریابی مجدد این پرسشنامه نشان داد که  19گویه حاوی اطالعات
مفیدی به منظور برآورد سازه مورد نظر نیستند و با حذف آنها نسخه تجدید نظر شده دیگری
در قالب  ۶۰سؤال تهیه شد .بنابراین دو نسخه  ۶۰سؤالی از پرسشنامه مذکور تهیه شده است،
نس���خه اول توس���ط صفوراییپاریزی ،حیدری و همکاران ( )۱۳۹۴و نسخه دوم توسط هوشیاری
و همکاران ( )۱۳۹۵که در هر دو نس���خه  ۱۲س���ؤال به طور مشترک از نسخه اولیه حذف شدند.
 .۶۳ ،۵۱ ،۵۰ ،۴۶ ،۴۳ ،۴۰ ،۳۵ ،۲۹ ،۲۴ ،۲۳ ،۱۵ ،۱۳اما در نسخه صفوراییپاریزی ،حیدری
و همکاران ( )۱۳۹۴هفت س���ؤال زیر عالوه بر س���واالت باال از نس���خه اولیه حذف ش���ده است،۱۶ :
 .۷۶ ،۷۳ ،۶۰ ،۵۶ ،۴۹ ،۴۸این در حالی است که در نسخه هوشیاری و همکاران ( )۱۳۹۵هفت
س���ؤال دیگر ح���ذف ش���دند .۷۷ ،۷۰ ،۵۸ ،۴۲ ،۲۰ ،۸ ،۵ :بنابراین پرس���شنامه نیاز به مطالعه
بیشتر دارد.

................................................................................................................................

پرس���شنامه ( ،)۰/۸۹ش���اخص بینش���ی ( ،)۰/۸۵ش���اخص اخالقی ( )۰/۸۹و شاخص حقوقی
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..............................................................................................................................................
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ب) پرس���شنامه پایبن���دی مذهب���ی جانبزرگی :این پرس���شنامه آزمونی اس���ت که برای
س���نجش رفتاره���ای انس���انی و می���زان پایبن���دی مذهب���ی افراد در جوامع اس�ل�امی بر اس���اس
گزارهه���ای ق ��رآن کری ��م و نهجالبالغ ��ه س���اخته ش���ده اس���ت و دارای س���ه خرده مقیاس اس���ت:
«پایبندی مذهبی»« ،ناپایبندی مذهبی» و «دوس���وگرایی» .روش تحلیل عاملی نشان داد
ک���ه پایای���ی کل آزمون معادل  ۰/81اس���ت .پایایی ه���ر یک از مقیاسه���ای پایبندی مذهبی،
دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی به ترتیب  ۰/72 ،۰/68 ،۰/87و میانگین پایایی همه خرده
مقیاسها  ۰/76اس���ت .برای بررس���ی روایی محتوا ،همهی گویههایی که میزان مربوط بودن
آنه���ا از نظ���ر دو نفر از داوران تأیید نش���ده بود و یا نمره نهایی آن پس از محاس���ب ه نظر داوران،
کمتر از  75درصد بود ،ابتدا حذف ش���د و پس از تقلیل متناوب گویهها ،فرم نهایی با  60س���وال
م���ورد تجزیه و تحلی���ل عاملی قرار گرفت .برای روایی س���ازه ،ابتدا با دادهه���ا  n =683نفر مورد
تجزیه و تحلیل ا کتشافی قرار گرفت .میزان مناسب بودن یا کفایت گروه نمونه با آزمون کیسر،1
میر 2و الکین )KMO( 3بررسی شد و عدد  89/7به دست آمد (جانبزرگی.)1388 ،
ج) پرسشنامه سبکهای هویت ( :4)ISI-6Gپرسشنامه سبک هویت به منظور ارزیابی
جهتگیری هویت افراد توس���ط برزونسکی در س���ال  1989ساخته و در سال  1992مورد تجدید
نظ���ر ق���رار گرفت .این پرس���شنامه دارای  40س���وال اس���ت که  11س���وال آن مرب���وط به مقیاس
اطالعاتی 9 ،س���وال آن مربوط به مقیاس هنجاری و  10س���وال آن مربوط به مقیاس س���ردرگم/
اجتنابی و  10س���وال مربوط به مقیاس تعهد اس���ت که جهت تحلیل ثانویه اس���تفاده میش���ود
و خود یک س���بک هویت مجزا محس���وب نمیش���ود .وایت و همکاران���ش ( ،1998به نق���ل از غضنفری،

 )1383ف���رم تجدید نظر ش���دهای از آن را ارائه کردند ( .)ISI-6Gغضنف���ری ( )1383فرم تجدید نظر
ش���ده س���بک هویت توس���ط وایت و همکاران ( )1998را در ایران هنجاریابی کرد .به این منظور
پرس���شنامه سبک هویت و مقیاس س�ل�امت عمومی گلدبرگ ( )GHQ-28به طور همزمان در
نمونهای متش���کل از  1832آزمودنی ،اجرا شد .یافتهها بیانگر روایی پرسشنامه سبک هویت
میباش���د .برای ارزیابی و س���نجش همس���انی درونی پرسشنامه س���بک هویت ،ضریب آلفای
کرونباخ بر روی دادههای نمونه اصلی ( )N = 1832محاسبه شد ،ضرایب همسانی پرسشنامه
1 . keiser
2 . meyer
3 . olkin
)4 . Identity Styles Inventory, 6th Grade Reading Scales (ISI, 6G

هویت هنجاری۰/52 :؛ سبک هویت سردرگم یا اجتنابی۰/62 :؛ مقیاس تعهد( ۰/57 :غضنفری،

 .)1383در این تحقیق از این مقیاس استفاده شده است.
ب���رای تجزیه و تحلی���ل دادهها از پارامترهای آم���ار توصیفی ،تحلیل واریان���س عاملی و آزمون
تعقیبی توکی اس���تفاده ش���د ک���ه در آن نم���ره کل کارآمدی خان���واده به عنوان متغیر وابس���ته و
ی هویت (با س���ه س���طح) و پایبندی مذهبی (با س���ه س���طح) به عن���وان متغیرهای
س���بکها 
مستقل در نظر گرفته شد .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  ۲۴تحلیل شد.

بر اس���اس متغیر مس���تقل اول یعنی پایبندی مذهبی در س���ه س���طح درجهبندی شدهاند .در
گروه مورد مطالعه تعداد و درصد افرادی که در هر کدام از گروهها قرار دارند و همچنین تعداد و
درصد هر کدام از گروههای هویتی به صورت جدول متقاطع ارائه شده است.
جدول :۱میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی گروههای پایبندی و سبکهای هویت
پایبندی مذهبی

پای بندی

دوسوگرایی

ناپای بندی

کل

سبکهای هویت

میانگین

انحراف معیار

تعداد

اطالعاتی

214٫47

16٫24

66

هنجاری

211٫16

15٫51

74

اجتنابی

202٫70

18٫79

31

کل

210٫91

16٫84

171

اطالعاتی

193٫18

22٫37

20

هنجاری

191٫52

15٫41

29

اجتنابی

189٫48

15٫51

52

کل

190٫80

16٫93

101

اطالعاتی

200٫44

17٫73

22

هنجاری

189٫12

15٫88

22

اجتنابی

192٫19

16٫47

66

کل

193٫23

16٫90

110

اطالعاتی

207٫67

19٫73

108

هنجاری

202٫73

18٫51

125

اجتنابی

193٫43

17٫26

149

کل

200٫50

19٫29

382
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همانگونه که در جدول  ۱مشاهده میشود تعداد  ۱۷۱نفر ( ۴۵درصد) از افراد نمونه در گروه
پایبن���د ۱۰۱ ،نف���ر ( ۲۶درصد) در گروه دو س���وگرا و تعداد  ۱۱۰نفر ( ۲۹درص���د) در گروه ناپایبند
قرار دارند .از نظر متغیر س���بکهای هویت تعداد  ۱۰۸نفر ( ۲۸درصد) دارای س���بک اطالعاتی،
 ۱۲۵نفر ( ۳۳درصد) دارای س���بک هنجاری و تعداد  ۱۴۹نفر ( ۳۹درصد) داری س���بک اجتنابی
هس���تند .اندازههای فوق نش���ان میدهد که حجم نمونه در گروههای مختلف نزدیک به هم
هستند و اجرای تحلیل واریانس را مناسب نشان میدهد.
برای تحلیل واریانس عاملی عالوه بر بررسی حجم نمونه در هر گروه ،الزم است مفروضههای
همگنی واریانس و نرمال بودن نیز بررسی شود .در جدول  ۲این مفروضهها گزارش شده است.
جدول  :۲آزمون لوین برای همگنی واریانس و شاپیرو ویلک برای نرمال بودن توزیع

سبک هویت

پایبندی
مذهبی
آزمون لوین

متغیر

شاپیروـ ویلک

درجه آزادی

معناداری

اطالعاتی

۰.۹۵۳

۱۰۸

۰.۰۰۱

هنجاری

۰.۹۷۶

۱۲۵

۰.۰۲۵

اجتنابی

۰.۹۸۳

۱۴۹

۰.۰۵۸

پایبندی

۰.۹۶۲

۱۷۱

۰.۰۰۱

دوسوگرایی

۰.۹۸۸

۱۰۱

۰.۰۵۱

ناپایبندی

۰.۹۹۲

۱۱۰

۰.۰۵۴

F

درجه آزادی۱

درجه آزادی۱

معناداری

۱.۰۴۴

۸

۳۷۳

۰.۴۰۳

همانگون���ه که در جدول  ۲مش���اهده میش���ود آمارههای ش���اپیرو ویلک نش���ان میدهد که
دادهه���ا از توزی���ع نرمال پی���روی میکند و در همه س���طوح آزم���ون نرمال بودن معنادار اس���ت.
همچنین آزمون لوین معنادار نیس���ت و نش���ان میدهد که واریانسه���ا تفاوت ندارند و همگن
هستند .بنابراین مفروضههای تحلیل واریانس موجود است.
یافتههای به دست آمده از تحلیل واریانس عاملی در جدول  ۳ارائه شده است.
جدول :۳تحلیل واریانس عاملی برای تأثیر سطوح پایبندی و انواع سبکها بر کارآمدی خانواده
F

معناداری

اتا

منبع

مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

پای بندی مذهبی

22692.000

2

11346.000

40.959

۰.۰۰0

۰.180

سبک های هویت

3187.254

2

1593.627

5.753

۰.۰03

۰.۰30

پای بندی مذهبی
سبک های هویت

1564.320

4

391.080

1.412

۰.229

۰.۰15

خطا

103325.053

373

277.011

کل

15498961.460

382

نظر کارآمدی خانواده تفاوت معنادار دارند ،همچنین افراد دارای سبکهای هویت مختلف از
نظرکارآمدی خانواده تفاوت معنادار دارند .اما تعامل پایبندی مذهبی و س���بکهای هویت،
معنادار نیست و این دو متغیر اثر مشترک بر کارآمدی خانواده ندارند.
مقایسه گروهها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی در جدول  ۴ارائه شده است.
جدول :۴میانگین ،انحراف معیار و مقایسه میانگینگروهها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی
انحراف معیار پای بندی مذهبی( )Jتفاوت میانگین( )Jخطای استاندارد معناداری

دوسوگرایی

101

190.80

16.93

ناپای بندی

110

193.23

16.90

سبک هویت ()I

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اطالعاتی

108

207.67

19.73

هنجاری

125

202.73

18.51

اجتنابی

149

193.43

17.26

کل

382

200.50

19.29

ناپای بندی

۰.۰۰0

۰.180

۰.۰۰0

پای بندی

۰.۰03

۰.۰30

۰.۰00

ناپای بندی

۰.۰۰0

۰.180

۰.321

پای بندی

۰.229

۰.۰15

۰.000

دوسوگرایی

۰.۰۰0

۰.180

۰.321

سبک هویت()J

تفاوت میانگین( )Jخطای استاندارد معناداری

هنجاری

4.94

2.18

۰.101

اجتنابی

*14.23

2.10

۰.۰۰0

اطالعاتی

4.94

2.18

۰.101

اجتنابی

*9.29

2.01

۰.۰۰0

اطالعاتی

*14.23

2.10

۰.000

هنجاری

*9.29

2.01

۰.۰۰0

در جدول  ۴نشان داده شده است که گروه دارای «پایبندی مذهبی» با دو گروه «دوسوگرا»
و «ناپایبن���د» از نظر کارآمدی خانواده تفاوت معنادار دارن���د .اما دو گروه دیگر یعنی ناپایبند
و دوس���وگرا تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و میانگین این گروهها نش���ان میدهد که میزان
کارآم���دی خان���واده در گروه دارای پایبن���دی مذهبی به طور معناداری باالتر اس���ت و از لحاظ
کارآمدی خانواده در وضعیت بهتری قرار دارند.
همچنی���ن یافتههای جدول  ۴نش���ان میدهد که افراد دارای س���بک هویت اطالعاتی از نظر
کارآم���دی خانواده با گ���روه هنجاری تفاوت معن���ادار ندارند ،اما گروه با س���بک هویت اجتنابی
تفاوت معناداری با یکدیگر دارند؛ از سوی دیگر افراد دارای سبک هویت اجتنابی با هر دو گروه
اطالعاتی و هنجاری تفاوت معنادار دارند .میانگین نمره این گروه در کارآمدی خانواده نش���ان

یتیوه یاهکبس و یبهذم یدنبیاپ رظن زا توافتم یاههورگ رد هداوناخ یدمآراک هسیاقم

پای بندی

171

210.91

16.84

دوسوگرایی

۰.۰۰0

۰.180

۰.۰۰0

................................................................................................................................

پای بندی مذهبی ()I

تعداد

میانگین

..............................................................................................................................................

همانگونه که در جدول  ۳نش���ان داده شده اس���ت ،گروههای مختلف پایبندی مذهبی از
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میدهد که افراد با س���بک هویت اطالعاتی از نظر کارآمدی خانواده در س���طح باالتر و هنجاری
در درجه دوم و سبک هویت اجتنابی در درجه سوم قرار دارند.
 .5بحث و نتیجهگیری

یافتهه���ای پژوهش حاضر نش���ان میده���د که میزان کارآم���دی خانواده در گ���روه با پایبندی
مذهبی تفاوت معنادار با گروههایی که از نظر مذهبی دوس���وگرا یا نایپابند هس���تند دارد .این
یافت���ه نقش مذهب را در کارآمدی و اس���تحکام خانواده برجس���ته میس���ازد .زیرا مذهب حس
تعهد و التزام به افراد میدهد که باعث میشود افراد وظایف خود را در قبال خانواده به خوبی
انجام دهند و در نتیجه اس���تحکام خانواده افزایش مییابد .عالوه بر آن مذهب حس معنویت
ایجاد میکند که این حس س���بب روابط پایدار و عمیق بین اعضای خانواده میگردد .خداوند
عظیم میفرماید« :و از نشانههای او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید
تا در کنارشان آرامش یابید ،و در بین شما محبت و مهرورزی قرار داد» 1از سوی مقابل دوری از

ذک���ر و یاد خدا و فاصله گرفتن از معنویت موجب تلخی و تنگی زندگی خانوادگی میگردد .قرآن
کریم میفرماید« :و هر کس از هدایت من روی برتابد برای او زندگی بسیار تنگ و سختی خواهد
بود» 2دو آیه مبارکه نشان میدهند که هر کس معنویت داشت زندگی با محبت و صمیمیت را
تجربه خواهد کرد و روابط محبتآمیز بین اعضای خانواده برقرار خواهد ش���د و چنین روابطی
بر کارآمدی خانواده میافزاید.
ع�ل�اوه بر موارد ذکر ش���ده ،پایبن���دی به دین و آموزههای مذهبی س���بب میش���ود که افراد
مس���ایل اخالقی را رعایت

کنند و دین هموار حافظ و مبلغ اخالق انس���انی بوده است (حقیقتیان و

صالحی .)۱۳۹۳ ،پیامبر گرامی اس�ل�ام هدف از بعث���ت خود را تکمیل و تمیم مکارم اخالق میداند

3

(مجلسی۱۴۰۳ ،ق ،ج ،67ص  .)372پایبندی به آموزههای اخالقی باعث میشود که اعضای خانواده
نس���بت به یکدیگر رفتار احترامآمیز و با محبت داش���ته باشند ،ادب ،عفت کالم ،خوشخلقی،
راستگویی ،خوشزبانی ،وفای به وعده ،صبر ،بردباری و خویشتنداری را حفظ نماید و همه
این موارد هر کدام به سهم خود در کارآمدی خانواده اثر مثبت و قابل توجهی خواهد داشت.
هر چند پژوهش کامال موازی با پژوهش حاضر وجود ندارد اما پژوهشهای مختلفی همراستا
َْ ُ ُ َ
َ
ُ َ
ً
ُ
َ ََ َُ
ًَ
(َ .1 1و ِم ْن َ َآیا ِت ِه أ ْن خل َق لک ْم ِم ْن أنف ِسک ْم أ ْز َو ًاجا ِل َت ْسک ُنوا ِإل ْی َها َو َج َعل َب ْی َنک ْم َم َو ّدة َو َر ْح َمة) (روم.)۲۱ :
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
ض عن ِذ ک ِری ف ِإ َن له م ِعیشة ضنکا) (طه.)۱۲۴ :
(َّ . 2ومن أعر ُ
أْ ْ لاَ
َ
ِ . 3إن َما ُب ِع ْث ُت أِل َت ِ ّم َم َمک ِار َم الخ ِق (مجلسی۱۴۰۳ ،ق ،ج ،67ص .)372

ارتباط���ی زوجین نش���ان دادند که پایبندی مذهبی ب���ا الگوی ارتباطی س���ازنده متقابل رابطه
معنادار مثبت دارد ،یعنی هرچه پایبندی مذهبی بیشتر باشد احتمال اینکه الگوی ارتباطی
بین زوجین ،ارتباط س���ازنده متقابل باش���د ،بیش���تر اس���ت .همچنین یافتههای پژهش حاضر
همس���و اس���ت با یافتههای صفوراییپاریزی (۱۳۸۸الف) ،که تأثیر صله رحم را بر کارآمدی خانواده
نشان میدهد و پژوهش دیگر صفوراییپاریزی (۱۳۸۸ب) که تأثیر رعایت آموزههای اخالق اسالمی
برکارآم���دی خان���واده را مورد تأ کید قرار میده���د و پژوهش دیگ���ری از صفوراییپاریزی (۱۳۸۹الف)

باورهای دینی در کارآمدی خانواده (صفوراییپاریزی )۱۳۹۰ ،و پژوهشهای دیگر در زمینه تأثیر مذهب
بر

کارآمدی خانواده (ماهونی و همکاران1999 ،؛ کولدول 1995 ،؛ عبداهلل پور و همکاران.)1388 ،

نتای���ج تحقیق عبداهللپور و همکاران ( )1388نش���ان داد که دخال���ت دادن دین در انتخابها
و تصمیمه���ا به صورت معن���اداری مولفههای کارکرد کلی ،نقشها ،حل مس���ئله ،پاس���خدهی
عاطفی ،آمیزش عاطفی و کل مقیاس کارکرد خانواده در دانشجویان را پیشبینی کرده است.
تحقی���ق جوانمرد و هم���کاران ( ،)1394محمدی ،باباپور و علیپور ( )1393نیز نش���ان داد که میزان
دینداری زنان و مردان ،سهم معناداری در تبیین و پیشبینی تغییرات (واریانس) کارکرد کلی
خانواده دارد.
نکته دیگر این اس���ت که اش���خاص مذهبی و برخوردار از تعهد به ارزشها ،در زندگی به معنا
و هدفی دس���ت یافتهاند .مهمترین مانع دس���تیابی همسران به محبت و خشنودی زناشویی،
مش���کل عمومی «بحران معنا» اس���ت؛ بحرانی که غ���رب با فاصله گرفت���ن از باورها و ارزشهای
دینی ،گرفتار آن ش���ده اس���ت ،در نتیج���ه افراد با تناقضهای���ی روبرو ش���دهاند از جمله :آزادی
شخص و امنیت عاطفی ،بین استقالل و مسئولیت و بین تنها برای خود بودن و برای دیگران
بودن و مشکل بحران معنا ،فقط با تعریف مجدد معنا و اهداف زندگی با تکیه بر تعالیم دینی،
قابل رفع خواهد بود (بس ��تان ،1388 ،ص .)131پژوهشها نش���ان میدهند سبک هویتی منسجم با
معنای زندگی ارتباط مس���تقیمی دارد ،از جمله :دوریز و س���وئنز ( ،)2006بهادری خسروش���اهی و
محمود علی لو (.)1391

................................................................................................................................

همسر مطلوب و نقش آن در کارآمدی خانواده (صفوراییپاریزی۱۳۸۹ ،ب) نقش اعتقادات ،بینشها و

یتیوه یاهکبس و یبهذم یدنبیاپ رظن زا توافتم یاههورگ رد هداوناخ یدمآراک هسیاقم

که نقش حقوق را در کارآمدی خانواده از دیدگاه اس�ل�ام برجس���ته س���اخته اس���ت و نیز انتخاب

..............................................................................................................................................

و همخوان وجود دارد .ثنا گویی و همکاران ( )1390با بررسی رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای
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یافت���ه دوم پژوهش حاضر نش���ان میدهد که کارآمدی خانواده در گروههایی با س���بکهای
مختلف هویت یکس���ان نیست و سبکهای اطالعاتی و هنجاری از لحاظ کارآمدی خانواده در
س���طح باالت���ری قرار دارد .این یافته نش���ان میدهد افرادی که هویت خ���ود را از طریق تحقیق
و جس���تجوی اطالع���ات و مطالعه و تفکر به دس���ت میآورن���د ،نگاه عمیقتر به مس���ایل دارند و
مسایل خانوادگی و ارتباط با اعضای خانواده را با دید متفکرانه نگاه میکنند و چه بسا انتخاب
همس���ر ای���ن افراد نیز ب���ا تحقیق و تأمل بیش���تر صورت گرفته اس���ت .به همین دلی���ل کارآمدی
خانواده در این افراد باالتر است.
همچنی���ن اف���رادی که دارای س���بک هوی���ت هنجاری هس���تند ،نس���بت به افراد س���ردرگم/
اجتناب���ی از نظ���ر کارآمدی خانواده در س���طح باالتری قرار دارند .این یافت���ه را اینگونه میتوان
تبیین کرد که این افراد با هنجارها و عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگی خود را وفق دادهاند
و مسایل را رعایت میکنند به همین دلیل از سطوح باالتری از کارآمدی خانواده برخوردارند.
این یافته از طریق ویژگیهای افراد قابل تبیین اس���ت ،افرادی که سبک سردرگم /اجتنابی
دارن���د ،از پایینتری���ن و س���طحیترین روش هویتیاب���ی برخوردارن���د .ای���ن اف���راد تعه���دات و
اس���تانداردهای ضعیفی دارند (برزونسکی ،)2011 ،از پذیرش مسئولیت اجتناب میکنند ،از مواجهه
و کنار آمدن با تعارضات و تصمیمات ش���خصی اظهار بیمیلی میکنند و رفتارش���ان بر اس���اس
تقاضاها و پاس���خهای موقعیتی جهت داده میش���ود .روش مقابله این افراد ،ش���یوه متمرکز بر
هیجان است و از راهبردهای نا کارآمد شناختی و تصمیمگیری و خودآ گاهی پایین برخوردارند
(برزونس ��کی و ک ��وک .)2000 ،س�ل�امت روان ضعیف���ی دارن���د ،جهتگی���ری س���ردرگم ب���ا کیفی���ت روابط
همس���االن ،پیش���رفت تحصیلی و عزت نف���س رابطه منفی و ب���ا اثرات ناتوان کنن���ده اضطراب،
فاصلهگی���ری عاطف���ی ،جهت دهی توس���ط دیگران ،راهبرده���ای تصمیم گیری غی���ر انطباقی،
مش���کالت س���وء مصرف مواد و الکل ،روان رنجور خویی ،افسردگی و اختالالت خوردن و سلوک
رابطه مثبت نش���ان میدهد (نورمی و همکاران1997 ،؛ برزونسکی .)2003 ،2002 ،1990 ،جهتگیری اجتنابی با
اضطراب و افسردگی رابطه مثبت (غضنفری )1383 ،و با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی داشته
است (ولوراس و بوسما .)2005 ،این افراد فاقد تعهد هستند و در زندگی هدف مشخصی ندارند (شکری

و همکاران .)1386 ،با توجه به این یافتهها عدم وجود ارتباط مثبت بین سبک سردرگم /اجتنابی
با کارآمدی خانواده ،روشن است و دور از انتظار نیست .مقایسه منزلتهای هویت بین فردی

اف���راد با توجه به وضعیت طالق عاطفی تفاوت معن���اداری وجود دارد .تحلیل واریانس دادهها
حا کی از تفاوت معنادار بین دو گروه دارا و بدون نشانگان طالق عاطفی در منزلتهای هویتی
س���ردرگم و بحران زده بود .همس���رانی که در هویت ارتباطی بین فردی سردرگم بودند ،بیشتر
نشانگان طالق عاطفی نشان دادند (موسوی و رحیمی نژاد.)1394 ،
در تأیی���د این یافت���ه پژوهش شمس���ایی و همکاران ( )1385نش���ان میدهد ک���ه میزان هویت
در م���ردان و زنانی که دارای خانواده کارآمدی هس���تند ،بیش���تر از میزان هوی���ت مردان و زنانی

دارد .این یافته با پژوهش زارعی ،آذری و هدایتی ( )1394که رابطه معناداری بین س���بک هویت
هنج���اری با رضایت زناش���ویی به دس���ت نیامده اس���ت ،ناهمس���و اس���ت .پژوه���ش محمدی و
همکاران ( )1393نشان داد که از میان سبکهای هویت ،تنها سبک هویت اطالعاتی قادر است
تعارضات زناش���ویی را پیشبینی کند .این یافتهها به طور کلی همس���و با مطالعات برزونسکی
و آدامز ( ،)2006دانش���ورپور و همکاران ( )1386اس���ت .س���بک هویت اطالعاتی با روابط بین فردی
پختهتر همراه است.
در پای���ان بای���د متذک���ر ش���د که پایبن���دی به مذهب و کس���ب هوی���ت ،تاثیرات مش���ابهی در
کارآمدی خانواده ایفا میکنند .متعهد بودن نسبت به ارزشها و اهداف در زندگی ،و پایبندی
به ارزشهایی که منشا الهی و دینی دارند باعث موفقیت فرد در زندگی زناشویی میشود .این
اف���راد اه���ل ذک���ر و مناجات با خداوند هس���تند .این باعث می ش���ود که در زندگ���ی خود آرامش
بیش���تری را تجرب���ه کنند ،چ���را که میدانند فق���ط با یاد خداون���د دلها آرامش پی���دا میکند 1و
آرامش در فضای خانواده از جمله عوامل موثر در کارآمدی خانواده اس���ت (صفوراییپاریزی.)1392 ،
 .6پیشنهادات پژوهش

 پژوهشه���ای متعددی در م���ورد ارتباط آموزهه���ای دینی با کارآمدی خان���واده به صورتمجزا و جدا گانه انجام شود.
َ
ُ ُُْ
ْ
اهلل َت ْط َم ِئ ّن القلوب( .رعد)28 :
 .1أال ِب ِذک ِر ِ

................................................................................................................................
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 عوامل دینی مؤثر بر کارآمدی خانواده به صورت یک مدل منسجم مورد پژوهش قرار گیردکه در آن متغیرهای مستقل وابسته و میانجی مشخص شود.
 در مورد تأثیر تعاملی پایبندی مذهبی و س���بکهای هویت پژوهشهای بیش���تری انجامشود.
فهرست منابع

1.1قرآن کریم.
2.2اسپیلکا ،برنارد؛ هود ،رالف دبلیو؛ هونسبرگر ،بروس و گرساچ ،ریچارد .)1390( .روانشناسی دین :بر اساس رویکرد تجربی،
مترجم :محمد دهقانی ،تهران :رشد.
3.3اصغری ،فرهاد؛ کردمیرزا نیکوزاده ،عزت اله و احمدی ،لیال .)1392( .رابطه نگرش مذهبی ،منبع کنترل و گرایش به س���وء
مصرف مواد در دانشجویان .اعتیاد پژوهی ،)7( 25 ،صص .103-112
4.4امیدیان ،مرتضی  .)1388(.هویت از دیدگاه روانشناسی .انتشارات دانشگاه یزد.
5.5باباخانی ،نرگس؛ اسدینیازی ،شادی؛ علیزادهذکریا ،رامین و بختیاری ارکسی ،حمید .)1395( .رابطه سبکهای هویتی
با رضایت زناش ��ویی در زوجهای متاهل ش ��هر تهران ،مجله اصول بهداشت روانی ،س���ال .18آبان و آذر  ،1395صص -471
.477
6.6برک ،لورا ،)1393( .روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی) ،ترجمه :یحیی سید محمدی .ارسباران( .نشر اصلی)2007 :
7.7بس ��تان (نجفی) ،حس ��ین .)1388( .تأمالتی در باب جامعهشناسی خانواده .آسیبشناس ��ی خانواده (مجموعه مقاالت)،
تابستان  ،1388صص.145-121
8.8به ��ادری خسروش ��اهی ،جعف ��ر و محمود علیلو ،مجید .)1391( .بررس���ی رابطه بین س���بکهای هویت با معن���ای زندگی در
دانشجویان .مطالعات روانشناختی .شماره  .31صص .164-143
9.9ثنا گوی ��ی ،جانبزرگ ��ی و مهدوی ��ان ،)1390( .رابط���ه الگوه���ای ارتباطی زوجی���ن با رضامندی زناش���ویی .مطالعات اس�ل�ام و
روانشناسی ،)5( 9 ،صص .77-57
1010ج ��ان بزرگ ��ی ،مس ��عود .)1388( .س ��اخت و اعتباریابی آزم���ون پایبندی مذهبی بر اس���اس گزارههای ق���رآن و نهجالبالغه.
مطالعات اسالم و روانشناسی ،)3( 5 ،صص .79-106
1111جوانمرد ،غالمحس ��ین؛ محم ��دی قره قوزل ،رقی���ه؛ پورا کبران ،الهه؛ محمدی ،حس���ین و موس���وی ،محمدرضا.)1394( .
پیشبینی انس ��جام و کارکردهای خانوادگی در زوج ها ،بر اس���اس عمل به باورهای دین .پژوهش در دین و سالمت،)2( 1 .
صص .34-41
1212حر عاملی ،محمد بن حسن1409( .ق) .تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .قم :موسسه آل البیت؟مهع؟.
1313حقیقتی ��ان ،منصور و صالح ��ی ،وحید .)۱۳۹۳( .رابطه بین دینداری و اخالق کار (م���ورد مطالعه :کارمندان ادارات دولتی
شهر اقلید) ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،)8( 4 ،صص .201-177
1414حی ��دری خورمیزی ،س ��ید حس ��ین؛ احمدی ،محمدرض���ا و نارویی نصرت���ی ،رحی���م .)۱۳۹۵( .رابطه پایبن���دی مردان به
آموزه های همسرداری اسالم با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده ،مجله پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده ،پاییز
و زمستان  ،1395شماره  ،22صص.54-43
1515حیدری ،حس ��ین؛ کریمیان ،نادر و س ��االری ،سمانه ،)1394( .بررس���ی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبکهای هویتی با
تعهد زناشویی افراد متاهل .خانواده پژوهی ،)41( 11 ،صص.86-73
1616حیدری ،س ��ید حسین؛ صفوراییپاریزی ،محمد مهدی؛ هراتیان ،عباسعلی و زارعی توپخانه ،محمد ،)1394( .بازشناسی
س ��اختار عاملی مقیاس اس�ل�امی کارآمدی خانواده فرم تجدید نظر شده .اس�ل�ام و پژوهشهای روانشناختی ،)3(1 ،صص
.43-27
1717خدایاری فرد ،محمد؛ شهابی ،روح اهلل و ا کبری زردخانه ،سعید ،)1386( .رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی
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در دانشجویان متاهل .فصلنامه خانوادهپژوهی ،)10( 3 ،صص.620-611
1818خدایاری فرد ،محمد؛ شهابی ،روح اهلل و ا کبریزردخانه ،سعید ،)1388( .دینداری ،خودکنترلی و گرایش به مصرف مواد
در دانشجویان .رفاه اجتماعی ،)34( 9 ،صص.115-130
1919دانشورپور ،زهره؛ تاجیک اسماعیلی ،عزیز اهلل؛ شهرآرای ،مهرناز؛ فرزاد ،ولی اهلل و شکری ،امید .)1386( .مجله روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایران ،)4 (13 ،صص.393-404
2020دردشتی ،احمدرضا .)۱۳۹۱( .مقایسه میزان کارآمدی خانواده والدین شاغل و خانواده پدر شاغل از نگاه پدران ،پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
2121روحانی ،عباس و معنویپور ،داود .)1387( .رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مبارکه .دانش و پژوهش در روانشناسی 35(9 ،و  ،)36صص.206-189
2222زارعی ،اقبال؛ آذری ،پریس ��ا و هدایتی ،فاطمه ،)1394( .بررس ��ی رابطه س ��بکهای هویتی و س ��بکهای دفاعی با رضایت
زناش ��ویی در زوجین اس ��تان اصفهان .کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناس���ی و آس���یبهای
اجتماعی ایران ،تهران :انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات.
2323ساالریفر ،محمدرضا .)1385( .درآمدی بر نظام خانواده در اسالم .قم :مرکز نشر هاجر.
2424س ��لطانی فر ،عاطفه و بینا ،مهدی ،)1386( .بررس ��ی شیوع نشانههای افس���ردگی کودکان دبستانی  9تا  11ساله در تهران و
رابطه آن با عملکرد خانواده .فصلنامه اصول بهداشت روانی ،شماره  ،34-33صص .14-7
2525ش ��کری ،امید؛ تاجیک اسماعیلی ،عزیز اهلل؛ دانشورپور ،زهره؛ غنایی ،زیبا و دستجردی ،رضا .)1386( .تفاوتهای فردی
در سبکهای هویت و بهزیستی روانشناختی :نقش تعهد هویت .تازههای علوم شناختی ،شماره  ،34صص .46-33
2626شهرآرای ،مهرناز ،)1384( .روانشناسی رشد نوجوان :دیدگاهی تحولی .تهران :علم.
2727صفوراییپاریزی ،محمدمهدی ،)1388( .س ��اخت و اعتباریابی پرس���شنامه س���نجش کارآمدی خانواده از دیدگاه اسالم.
روانشناسی و دین ،)5(2 ،صص.108-85
2828صفوراییپاری ��زی ،محمدمه ��دی۱۳۸۸( .ال ��ف) ،صله رحم و کارآم���دی خانواده ،مجل ��ه مطالعات فقه تربیتی ،ش���ماره ،9
صص.166-155
2929صفوراییپاری ��زی ،محمدمه ��دی۱۳۸۸( .ب) ،اثربخش ��ی رعای���ت آموزه های اخالق اس�ل�امی در کارآمدی خان���واده ،مجله
معرفت اخالقی ،زمستان  ،1388شماره  ،1ص 91تا .118
3030صفوراییپاری ��زی ،محمد مهدی۱۳۸۹( .ال ��ف) ،نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اس�ل�ام .مجله علمی-ترویجی
معرفت ،شماره  ،154صص.82-69
3131صفوراییپاری ��زی ،محمدمه ��دی ،)1392( .ش ��اخصهای خان���واده کارآم���د .پژوهشنامه اس�ل�امی زنان و خان ��واده،)1(1 ،
صص.58-29
3232صفوراییپاری ��زی ،محمدمه ��دی ،)۱۳۹۲( .ش ��اخصهای خان���واده کارآمد ،پژوهشنامه اس�ل�امی زنان و خان ��واده،)3( 1 ،
صص.58-29
3333صفوراییپاریزی ،محمدمهدی ،)۱۳۹۲( .نقش اعتقادات ،بینشها و باورهای دینی در کارآمدی خانواده .مجله معرفت،
شماره  ،163صص.66-53
3434صفوراییپاریزی ،محمدمهدی۱۳۸۹( .ب) .انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارآمدی خانواده ،پژوهشنامه اسالمی
زنان و خانواده ،شماره  ،7صص.88-71
3535صیدی ،محمد س ��جاد؛ نظری ،علیمحمد و ابراهیمی ،محمد .)1393( .نقش باور به مقدس بودن ازدواج در ش���ادکامی.
روانشناسی و دین ،)1( 7 ،صص.60-48
3636طبرسی ،حسن بن فضل1408( .ق) ،مکارم االخالق .بیروت :دار الحوراء.
3737عبداهللپ ��ور ،ن ��ازی؛ مقیم ��ی آذری ،محمدباقر؛ قلیزاده ،حس���ین و س���یدمهدوی ،می���رروحاهلل و علی اش���رفی زکی ،زینب.
( ،)1388رابطه بین دینداری با کارکرد خانواده در بین دانش ��جویان دانش���گاه آزاد اسالمی تبریز .فصلنامه تخصصی علوم
اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد شوشتر ،)7(3 ،صص.176-157
3838غضنفری ،احمد .)1383( .اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت ( .)6G-ISIمطالعات تربیتی و روانشناسی،
شماره  ،17صص.96-81
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