
ABSTRACT
The present study aims at investigating the
relationship of religious commitment and
identity styles with family efficiency. It
was of descriptive type and was conducted
through a correlational method. The
statistical population was composed of
all male and female seminary students
and university students in Islamic Azad
UniversityinQom.Fortheresearchsample,
388subjectswereselected.Theparticipants
presented some of the demographic
specifications, and answered the following
questions: JRAQ, ISI-6G, and SFEQI.
The findings show that family efficiency
is positively correlated with religious
commitment and informational identity
styles and is negatively correlated with
religious non-commitment and dualism.
The results of regression analysis showed
that religious commitment and dualism as
wellasinformationalidentitystyleisableto
predictfamilyefficiency.
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کرونباخکلمقی���اسبرابربا96 جهتبررس���یپایایی)همس���انیدرونی(پرس���شنامهضریبآلف���ای
درصدمحاسبهشدهاستکهبیانگرهمسانیدرونیمناسباینمقیاساست.ضریبآلفایکرونباخ
برایهش���تعاملاینمقیاسعبارتنداز:رعایتحقوق)87درصد(،رضامندیورشد)92درصد(،
رابط���هعاطف���یوکالمی)80درصد(،اندیش���هدینی)85درصد(،مس���ئولیتپذیریومش���ارکت)67

درصد(،رفتاردینی)83درصد(،اعتمادوبخشش)74درصد(،صداقت)55درصد(.
کهبرایسنجشرفتارهایانسانی پرسش نامه پایبندی مذهبی:اینپرسشنامه،آزمونیاست
کریمونهجالبالغهساخته گزارههایقرآن ومیزانپایبندیمذهبیافراددرجوامعاس���المیبراساس
شدهاستودارایسهخردهمقیاساست:پایبندیمذهبی،ناپایبندیمذهبیودوسوگرایی.روش
کلآزمونمعادل81درصداس���ت.پایاییهریکازمقیاسهای کهپایایی تحلیلعاملینش���انداد
پایبن���دیمذهب���ی،دوس���وگراییوناپایبندیمذهبیب���هترتیب87درصد،68درص���د،72درصدو
گویههایی میانگینپایاییهمهخردهمقیاسها76درصداس���ت.برایبررس���یروای���یمحتوا،همه
کهمیزانمربوطبودنآنهاازنظردونفرازداورانتأییدنشدهبودویانمرهنهاییآنپسازمحاسبه
گویهه���ا،فرمنهاییبا کمت���راز75درصدبود،ابتداحذفش���دوپ���سازتقلیلمتناوب نظ���رداوران،
گرفت.برایرواییس���ازه،ابتدابادادهه���ا683نفرمورد 60س���ؤالم���وردتجزیهوتحلیلعامل���یقرار
کیسر1،میر2و گروهنمونهباآزمون کفایت گرفت.میزانمناسببودنیا کتشافیقرار تجزیهوتحلیلا

الکینKMO(3(بررسیشدوعدد89/7بهدستآمد)جانبزرگی،1388(.
پرسش نامه سبک های هویت )6G ,ISI(4:پرسشنامهسبکهویتجهتارزیابیجهتگیری
هویتافرادتوس���طبرزونسکیدرس���ال1989ساختهودرسال1992موردتجدیدنظرقرارگرفت.این
که11سؤالمربوطبهمقیاساطالعاتی،9سؤالمربوطبهمقیاس پرسشنامهدارای40سؤالاست
هنج���اری،10س���ؤالمرب���وطبهمقیاسس���ردرگم/اجتنابیو10س���ؤالمربوطبهمقیاستعهداس���ت

1.keiser
2.meyer
3.olkin
4.IdentityStylesInventory,6thGradeReadingScales)ISI,6G(
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کهجهتتحلیلثانویهاس���تفادهمیش���ودوخودیکس���بکهویتمجزامحس���وبنمیشود.وایتو
همکاران)1998(،فرمتجدیدنظرشدهایازآنراارائهکردند)6G-ISI(کهدرایرانتوسطغضنفری
)1383(،هنجاریابیش���د.بدینمنظور،پرس���شنامهسبکهویتومقیاسسالمتعمومیگلدبرگ
)GHQ-28(بهطورهمزماندرنمونهایمتش���کلاز1832آزمودنی،اجراشدویافتهها،بیانگرروایی
پرسشنامهسبکهویتمیباشد.برایارزیابیوسنجشهمسانیدرونیپرسشنامهسبکهویت،
ضری���بآلف���ایکرونباخب���ررویدادههاینمونهاصلی)N=1832(محاس���بهش���د،ضرایبهمس���انی
پرس���شنامهبهاینصورتبهدس���تآمد:کلپرس���شنامه،73درصد؛س���بکهویتاطالعاتی،67
درصد؛سبکهویتهنجاری،52درصد؛سبکهویتسردرگمیااجتنابی،62درصد؛مقیاستعهد،

57درصد)غضنفری،1383(.دراینپژوهش،ازاینمقیاساستفادهشدهاست.
برایتجزیهوتحلیلدادههایبهدس���تآمدهازازروشآماریهمبس���تگیپیرس���ونوبرایبررسی

توانپیشبینی،ازرگرسیونچندگانهبهروشهمزماناستفادهشد.

یافته های پژوهش
کارآم���دیخانوادهازضریب ب���رایتعیینهمبس���تگیبینپایبندیمذهبیوس���بکهایهویتبا
کارآمدیخانواده همبس���تگیپیرسوناستفادهشد.جدول1،نتایجبررسیرابطهپایبندیمذهبیبا

رانشانمیدهد.

)n=388( کارآمدی خانواده جدول 1. ماتریس همبستگی پایبندی مذهبی و سبک های هویت با 
رعایت 
حقوق

رضامندی 
و رشد

رابطه عاطفی 
و کالمی

اندیشه 
دینی

مسئولیت  پذیری 
و مشارکت

اعتماد و رفتار دینی
بخشش

کل کارآمدی صداقت
خانواده

 پایبندی
مذهبی

0/340**0/231**0/239**0/531**0/318**0/575**0/327**0/332**0/433**

 دوسوگرایی
مذهبی

-0/429**-0/335**-0/259**-0/381**-0/312**-0/233**-0/412**-0/358**-0/432**

 ناپایبندی
مذهبی

-0/286**-0/026**-0/202**-0/404**-0/271**-0/457**-0/349**-0/319**-0/393**

 پایبندی
کل

0/442**0/349**0/292**0/534**0/372**0/501**0/455**0/418**0/521**

 جهت گیری
اطالعاتی

0/396**0/238**0/346**0/377**0/376**0/353**0/298**0/325**0/426**

 جهت گیری
هنجاری

0/322**0/247**0/280**0/351**0/341**0/321**0/264**0/317**0/378**

 جهت گیری
اجتنابی

-0/024-0/0480/022-0/066-0/021-0/051-0/071-0/087-0/058

**0/422**0/383**0/387**0/396**0/309**0/388**0/234**0/261**0/353تعهد

*P≤0/05**P≤0/01
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کارآمدیخانواده)r=0/433(وتمامیزیرمقیاسهای طب���قایننتایج،متغیرپایبندیمذهبیبا
کارآم���دیخان���واده)r=-0/432(و آنرابط���ۀمثب���تومعن���اداردارد.متغی���ردوس���وگراییمذهب���یبا
کارآمدیخانواده تمام���یزیرمقیاسهایآنرابطۀمنفیومعناداردارد.متغیرناپایبن���دیمذهبیبا

)r=-0/393(وتمامیزیرمقیاسهایآنرابطۀمنفیومعناداردارد.
کارآمدیخان���واده)r=0/426(وتمام���یزیرمقیاسهایآنرابطۀ متغی���رجهتگی���ریاطالعاتیبا
کارآم���دیخان���واده)r=0/378(وتمام���ی مثب���تومعن���اداردارد.متغی���رجهتگی���ریهنج���اریب���ا
کارآمدیخانوادهرابطۀ زیرمقیاسهایآنرابطۀمثبتومعناداردارد.متغیرجهتگیریاجتنابیبا
منف���یوغیرمعن���ادارداردوتمام���یزیرمقیاسهایآنرابط���ۀمنفیوغیرمعن���اداردارد.متغیرتعهدبا

کارآمدیخانواده)r-0/422(وتمامیزیرمقیاسهایآنرابطۀمثبتومعناداردارد.
کارآمدیخانواده کهپایبندیمذهبیوسبکهایهویتبهچهمیزان برایپاسخبهاینپرسش
گامبهگاماستفادهشد،نتایجآندرجداول2و3ارائهشدهاست. راپیشبینیمیکنند،ازرگرسیون

کارآمدی خانواده بر اساس زیرمقیاس های پایبندی مذهبی  جدول 2. ضرایب پیش بینی 
)n=388( و سبک های هویت

سطح معناداریTضریب استانداردخطای پیش بینیضریب غیراستاندارد
133/18112/75410/4420/000مقدار ثابت

4/4570/000-0/260-0/5790/130-دوسوگرایی مذهبی

0/6890/1580/2284/3750/000پایبندی مذهبی

0/7510/1880/2114/0050/000جهت گیری اطالعاتی

کارآمدیخانواده متغیرمالک:

همانطورک���هجدول2نش���انمیدهد،هنگامیکهزیرمقیاسهایپایبندیمذهبیوس���بکهای
کارآمدیخانوادهقرارمیگیرند،تنهاپایبندیمذهبی)0/228(، هویتدریکمدلبرایپیشبینی
کارآمدیخانوادهرابهطور دوس���وگراییمذهبی)0/260-(وجهتگیریاطالعاتی)0/211(میتوانند

کنند. معناداریپیشبینی

کارآمدی خانواده بر اساس مجموع متغیرهای پیش بین  جدول 3. ضریب پیش بینی 
ModelRR SquareAdjusted R Square

10/5970/3570/345
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همانطورکهجدول3نشانمیدهد،متغیرهایپایبندیمذهبی،ناپایبندیمذهبی،دوسوگرایی
مذهبیوس���بکهویتاطالعاتی،سبکهویتهنجاری،سبکهویتسردرگم/اجتنابیوتعهددر

کارآمدیخانوادهراپیشبینیمیکنند. مجموع،34درصداز

بحث و نتیجه گیری
کوچکترینواحداجتماعیودرعینحالمبناواس���اسهراجتماعبزرگتراست.ازاینرو، خانواده،
کارآمدیایننهادارزش���مند،بسیارحائزاهمیتاست.دراینمیان،پایبندیبه پرداختنبهعوامل

کارآمدیخانوادهدارد. مذهبوبرخورداریازهویت،نقشمهمیدرارتقاء
ای���نپژوه���ش،ب���هبررس���یرابط���ۀپایبندیمذهب���یوس���بکهایهویتب���اکارآمدیخان���وادهو
کارآمدیخانوادهبراساسپایبندیمذهبیوسبکهایهویت،پرداختهودرصددپاسخ پیشبینی

بهپرسشهایزیربودهاست.
کارآمدیخانوادهرابطهمعناداریدارد؟ -آیاپایبندیمذهبیوسبکهایهویتبا

کارآمدیخانوادهراپیشبینیمیکنند؟ -پایبندیمذهبیوسبکهایهویتبهچهمیزان
کهپایبندیمذهبیوس���بکهایهویتاطالعاتیوهنجاری یافتههایپژوهشنش���انمیدهد
کارآمدیخانوادهدارد،ولیباس���بکهویتسردرگم/اجتنابیهمبستگی رابطۀمثبتومعناداریبا
گویی،جانبزرگیومهدویاان منفیداردگرچهاینهمبستگیمعنادارنیست.همسوباایننتایج،ثنا
ک���هپایبندی )1390(ب���ابررس���یرابط���هپایبن���دیمذهبیباالگوه���ایارتباطیزوجیننش���اندادند
کههرچه مذهبیباالگویارتباطیس���ازندهمتقابلرابطۀمثبت)0/22(دارد،وایننش���انمیدهد
پایبندیمذهبیبیش���ترباش���د،احتم���الاینکهالگویارتباطیبی���نزوجین،ارتباطس���ازندهمتقابل
باش���د،بیشتراس���ت.ایننتیجهدرراس���تایپژوهششمس���ایی،نیکخواهوجدیدی)1385(نشان
کارآمدیهستند،بیشترازمیزانهویت کهدارایخانواده کهمیزانهویتدرمردانوزنانی میدهد
کارآمدیخانوادهپایینتریبرخوردارند.نتایجپژوهشباباخانی،اس���دی کهاز مردانوزنانیاس���ت
نیازی،علیزادهزکریاوبختیاریارکس���ی)1395(،نش���اندادکهتعهدهویتنقشتعیینکنندهایدر
که جنبههایمختلفرضایتزناش���وییدارد.اینیافتهب���اپژوهشزارعی،آذریوهدایتی)1394(
رابطهمعناداریبینسبکهویتهنجاریبارضایتزناشوییبهدستنیامدهاست،ناهمسواست.
کارآمدیخانوادهایف���امیکنند.متعهد کس���بهوی���ت،تأثیراتمش���ابهیدر پایبندیبهمذهبو
کهمنش���أالهیودینیدارند، بودننس���بتبهارزشهاواهدافدرزندگی،وپایبندیبهارزشهایی
موجبموفقیتفرددرزندگیزناشوییمیشود.اینافراداهلذکرومناجاتباخداوندهستند.این
کهمیدانندفقطبایادخداوند کنند،چرا کهدرزندگیخودآرامشبیش���تریراتجربه باعثمیش���ود
اْلُقُلوب«)رعد:28(.آرامشدرفضایخانوادهازجمله ِبِذْکِراهلِلَتْطَمِئّنُ ال

َ
دلهاآرامشپیدامیکند:»أ
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کارآمدیخانوادهاس���ت)صفورایی،1392(.همچنین،هویتیافتگیباعثمیش���ود عواملمؤثردر
کهبهنوعیتعهددستیافتهاندودچارسردرگمی کمتردچاراضطرابواسترسشود.افرادی کهفرد

کمتردچاراضطرابمیشوند)غضنفری،1383(. هویتنیستند،
کهارزشهایدینیوالهیمعیارعملدرروابطباهمسرباشدوبه پایبندیمذهبیباعثمیشود
اینترتیب،ازبروزتنشهاوتعارضاتجلوگیریمیش���ود.کسبهویتامننیزموجبمیشودافراد
بهجس���توجویروابطصمیمیومحبتآمیزبرآیندوباعثمیشوداینافراددربرقراریروابطبهتر
کنند.اریکسون)1982(،صمیمیتبالیدهوحقیقیراتنهاپسازتثبیتحسمعقوالنههویت عمل
میسرمیداند؛چراکهیکیازشروطرابطۀنزدیکبیندونفرایناستکهبایدنخستهویتهریک
گیرد)بهنقلاز:دانشورپوروهمکاران،1386(.پسازتثبیتاحساسهویتواحساستعهد شکل
نس���بتبهارزشهاواهداف،افرادبرایتعهداتمیانفردیآمادهمیش���وند،همچنانکهبراس���اس
تحقیقات،تشکیلهویت،درگیریدرمشارکتمتعهدانهدرزندگیزناشوییراقویًاپیشبینیمیکند
کهافرادروابطپایدارتریباهمس���االنخود )برک،1393،ص171(.هویتیافتگیموجبمیش���ود

کوک،2005(. برقرارسازند)برزونسکیو
نکتۀدیگراینکه،اشخاصمذهبیوبرخوردارازتعهدبهارزشها،درزندگیبهمعناوهدفیدست
یافتهاند.مهمترینمانعدستیابیهمسرانبهمحبتوخشنودیزناشویی،مشکلعمومی»بحران
گرفتارآنش���دهاس���ت،در گرفتنازباورهاوارزشهایدینی، معنا«اس���ت؛بحرانیکهغرببافاصله
نتیج���هافرادباتناقضهاییروبروش���دهاندازجمله:آزادیش���خصوامنیتعاطفی،بیناس���تقالل
ومس���ئولیتوبی���نتنهابرایخودبودنوبرایدیگرانبودنومش���کلبح���رانمعنا،فقطباتعریف
مجددمعناواهدافزندگیباتکیهبرتعالیمدینی،قابلرفعخواهدبود)بس���تان،1388،ص131(.
پژوهشهای���یمانن���ددوری���زوس���وئنز)2006(،بهادریخسروش���اهیومحمودعلیلو)1391(نش���ان

میدهندسبکهویتیمنسجمبامعنایزندگیارتباطمستقیمیدارد.
اینیافتههابراس���اسنظریۀنقشنیزقابلتبییناست.براساسنظریۀنقش،اعتقاداتمذهبی
اف���رادخان���وادهدرتعیی���نهویتهاینق���شدریکخان���وادهورواب���طورفتارهایاف���رادآنخانواده
نق���شدارند.آموزههایدینی،دس���تورالعملهاییرادررابطهباباوره���اورفتارهایمرتبطبانقشها
کهمیدهند، درخان���وادهفراه���ممیکنندوازپیامدهایمنف���یتعارضاتخانوادگی،باهش���دارهایی
کندرابهصورتدقیقمشخصمیکنند)الیسون، کههرنقشبایدایفا جلوگیریمیکنندووظایفی
بارتکووس���کیوآندرس���ون،1999(.دی���ناس���المآموزههاییرادرم���وردنقشهایعاطفیوجنس���ی
ْن

َ
همسران،بیانمیکند.ازجملهاینکه،همسرانرامایهآرامشیکدیگرمعرفیمیکند:»َوِمْنآیاِتِهأ

کهازجنس ْزواجًاِلَتْس���ُکُنواِإَلْیها«)روم:21(؛وازنشانههایخداوندآناست
َ
ْنُفِس���ُکْمأ

َ
َخَلَقَلُکْمِمْنأ

که کنارشانآرامشیابید.درروایاتنیزمواردفراوانیوجوددارد خودتانبرایتانهمسرانیآفریدتادر
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گرامیاسالم؟ص؟ کیدشدهاست.ازجمله،پیامبر براهمیتتوجهزنبهنیازهایعاطفیش���وهرشتأ
درس���تایشاززنانقریش،بهمهرورزیآناننس���بتبهشوهرانش���انبهعنوانویژگیبرجس���تهآنان
کریم گزارههایفراوانیدرقرآن اش���ارهفرمودهاست)حرعاملی،1409ق،ج14،ص20(.همچنین،
کیدمیکند کهبرلزومتوجهش���وهرانبهنیازهایعاطفیهمسرانش���انتأ ومناب���عرواییوج���وددارد
ِباْلَمْعُروف« کهبهرفتارشایس���تهش���وهرباهمس���رشداللتدارندمانند:»َوعاِش���ُروُهّنَ ازجمله:آیاتی
ْوَتْسریٌحِبِإْحسان«)بقره:229(.دربرخیازروایات،

َ
ٌکِبَمْعُروٍفأ تاِنَفِإْمسا الُقَمّرَ )نس���اء:19(و»الّطَ

محبتش���وهربههمسرشازاخالقپیامبرانوازش���اخصهایایمانبهشمارآمدهاست)حرعاملی،
کارآمدیخانوادهدرس���هحوزۀبینش���ی،اخالقیو 1409ق،ج14،ص9(.رابطهپایبندیمذهبیو

حقوقیقابلتبییناست.
کارآمدیخانواده بینش���ی:ایم���انبهخداوندبهعنواناساس���یترینباوردین���ینقشبس���زاییدر
کهبازندگیآنهامرتبطاس���تراانعکاس���یازمش���یتالهیمیدانند ایفامیکند.افرادباایمانوقایعی
کهبهجهانخلقتوهس���تی، )ویلیامجیمز،بهنقلاز:صفورائی،1388(.ایننگاهباعثمیش���ود
خوشبینباشندوآفرینشراهدفداروزندگیرابامعنابدانند.ایمانبهخداوندمتعالموجبایجاد
ْنَزَلاهلُلَسکیَنَتُهَعلیَرُسوِلِه

َ
أ آرامشدرزندگیانسانمیشود،چنانچهخداوندمتعالمیفرماید:»ُثّمَ

َوَعَل���یاْلُمْؤِمنی���ن«)توبه:26(؛آنگاهخداس���کینت)آرام���ش(خودرابرپیغمبرشوب���رمؤمناننازل
نم���ود.مؤمنی���ندرمواجههبامش���کالت،باتکیهواعتمادبرقدرتخداون���دمتعال،دچارضعفاراده
کاس���تهمیشود.ایمانبه کهدارند، ودلهرهنمیش���وندوازمیزانآس���یبپذیریآنهابهاندازهایمانی
کهفرددرامورزندگیاعتمادوتکیهاشبرقدرت خداوندوتعهدبهارزشهایدینی،موجبمیشود
خداوندباشدودرسختیهاتحملبیشتریداشتهباشد،بهاینکهخداوندحامیوپشتیباناوستو
کهازخدابترسد،خدابرایشراهنجاتیاز کس���ی درمش���کالتاورایاریمیکند،ایمانداردومیداند
ِقاهلَلَیْجَعْل گماننمیکندرزقاوراتأمینمیکند:»َِوَمْنَیّتَ که گرفتاریهاقرارمیدهدوازمس���یری

ْلَعَلیاهلِلَفُهَوَحْسُبه«)طالق:2و3(.
َ
َیْحَتِسُبَوَمْنَیَتَوّک َلُهَمْخَرجًاَوَیْرُزْقُهِمْنَحْیُثال

کهدرتبییناینرابطهمیتوانبهآن نکت���ۀدیگر،دیدگاهافرادمذهبیبهازدواجوخانوادهاس���ت
کرد.افرادمذهبی،بهازدواجبهمنزلۀمس���ئولیتیبرایتمامعمر،مهرورزیبهیکدیگر،فراهم اش���اره
کردناس���بابآرامشهمدیگرووفاداریوتعهدبههمس���ر،مینگرند)ماهونی،2005(.خانوادههای
مذهبینس���بتبهازدواجوزندگیخانوادگی،دیدگاهیارزش���یدارندوبهازدواجبهعنوانیکپیمان
گرافرادبه ک���همیتواندوبایدادامهیابد،مینگرند.باتوجهبهایننکته،میتوانگفتکها مذهب���ی
طورعمیقبهمعنویبودنازدواجخوداعتقادداش���تهباش���ند،بهجهتترسازدس���تدادنرابطه
گناه،س���عیدرحفاظتاززندگیمش���ترکخوددارندودرنتیجه،ازمشاجراتو باخداوندواحس���اس
کبریزردخانه، بداخالقیهادوریمیکنند)لطفآبادی،1384،بهنقلاز:خدایاریفرد،ش���هابیوا
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1386(.ازدواجدرمکتباسالم،بهعنوانبهترینبناازنظرخداوند،عاملآرامش،محبتورحمت
)روم:21(،موج���بنزولرحم���تخداوند)مجلس���ی،1403ق،ج100،ص221(،عاملحفظدینو
طهارتمعنوی)حرعاملی،1409ق،ج20،ص17(درنظرگرفتهمیشود.توجهوباوربهویژگیهای
گرفت���هوبهعنوانجلوهایاز کهصفاتیمتعالیبهخود معن���وییکرابطهونقش،موجبمیش���ود
خداوندنگریس���تهشودومقدسخواندهش���ود)ماهونیوهمکاران،2001،بهنقلاز:صیدی،نظری

وابراهیمی،1393(.
ک���هروابطدربیناعضایخانوادهبراس���اسمحبتو اخالق���ی:پایبندیمذهبیموجبمیش���ود
گفتارتأثیرعمیقیبراس���تحکامروابطعاطفی تکری���مواحتراممتقابلش���کلبگیرد.ابرازمحب���تدر
کهبههمس���رش گرامیاس���الم؟ص؟میفرمایند:»اینس���خنمرد درخان���وادهبرج���امیگذارد،رس���ول
میگوید:واقعًاتورادوس���تدارم،هرگزازقلبشخارجنخواهدش���د«)حرعاملی،1409ق،ج20،ص
گش���ادهروییونگاه 23(.همچنی���ن،توصیهه���ایدینیمبنیبررعایتحس���نخلقدرروابطمانند
کارآمدیخان���وادهرادرپیدارد)س���االریفر،1385،ص75(.رعایتاحتراممتقابلنیز ب���امهربانی،
کارآمدترش���دنخانوادهمیگردد.درمنابعدینیازجملهحقوقزنبرمرد، س���بباس���تحکامروابطو
کهاحترامهمسر رعایتاحتراموتکریمزنذکرش���دهاست)مجلس���ی،1403ق،ج71،ص4(وزنی
گرفتهاس���ت)هم���ان،ج103،ص253(.ش���خصبرخورداراز خ���ودرارعای���تنکندم���وردلعنتقرار
کهباعثمیشود،فردازهرگونهاقدام کنترلدرونیمجهزاست ایمانواخالقمذهبیبهیکعامل
کند.درروایتیازامامحسنمجتبی†آمدهاست:»دختر کارآمدیخانوادهاجتناب ظالمانهومغایربا
گردخترترادوس���تبدارد، خودرابهازدواجش���وهرمتدینوپرهیزگاردرآورید؛زیراچنینش���خصیا
گرام���یخواه���دداش���توچنانچهاورانپس���ندد،بهویس���تمنخواهدکرد«)طبرس���ی،1408ق، اورا
کهمذهب ص214(.خدایاریف���ردوهم���کاران)1388(،درپژوه���شخ���ودبهایننتیجهرس���یدند
موجبمیش���ود،فردخودکنترلیبیش���تریراتجربهکند.همچنینمذهبیبودنموجبمیشودفرد
کنترلدرونیبرخوردارش���ود)اصغری،کردمیرزانیکورادهواحمدی،1392(.کس���انیکهمنبع ازمنبع
کنترلدرونیدارند،علتبروزمش���کالتدرروابطخانوادگیرابهخودنس���بتمیدهندوبیشترسعی
کمتریرخدهد.مدارا، کهدرزندگیزناش���ویی،تنشهای دراصالحخوددارندواینباعثمیش���ود
کارآمدیخانواده کیداست،در کهدرآموزههایدینیموردتأ عفو،بخش���ش،ایثاروازخودگذش���تگی
گذشتبیشترینشانمیدهند، کهدرمقابلخطایدیگرانبخش���شو نقشمهمیدارند.افرادی
ارتباطاتاجتماعیوخانوادگیس���المتریبرقرارمیکنندوروابطش���انازاستحکامبیشتریبرخوردار
اس���ت.طبقنتایجپژوهش،روابطمطلوبزوجینباپایبندیمذهبیوبخششهمبستگیمثبتو

باناپایبندیمذهبیودوسوگراییهمبستگیمنفیدارد)قاسمیواعتمادی،1395(.
کارآمدیخانواده،رعایتحقوقاعضایخانوادهتوس���طیکدیگراس���ت. حقوق���ی:یک���یازعوامل



59   کارآمدی خانواده     رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک های هویت با 

اس���المبرایهریکازاعضایخانوادهحقوقیراقراردادهاس���ت:ارضاینیازهایجنس���یهمس���ران
کیزهبودن نس���بتب���هیکدیگر،تأمی���ننیازهایمال���یومخارجزندگیتوس���طش���وهر،آراس���تگیوپا
ومعاش���رتنیک���وازجمل���هحقوقیاس���تکهبیانش���دهاس���ت)س���االریفر،1385،ص55(.یکیاز
انگیزههایاصلیتش���کیلخانوادهتأمیننیازجنسیزوجیناست.بنابراین،رضایتازروابطجنسی
سهمعمدهایدرتداومزندگیمشترکایفامیکندوعدمتوجهبهایننیاز،بهمیزانقابلتوجهیاز

کارآمدیخانوادهمیکاهد)صفورایی،1388(.
درتبیینرابطهسبکهایهویتباکارآمدیخانوادهمیتوانگفت:افرادیکهدارایسبکهویت
اطالعاتیاندبهاینمعناستکهدرمسائلمربوطبههویتشیوهایعلمیواطالعاتمداردارند،آنها
بهجس���توجو،پردازشوارزیابیاطالعاتمربوطبهخودمیپردازندوهموارهدرگیریکفرایندخود
کاوش���گرفعالهستند)امیدیان،1388(.روشمقابلهمس���ئلهمحور،سبکمعرفتشناسیمنطقیو
برنامهری���زیدرتصمیمگیریرابطهدارد)برزونس���کیوکوک،2000(.ای���نافرادازتصمیمگیریهای
آن���یوب���رپایههیجاناتواحساس���ات،خودداریمیکنندوبیش���تربهحلمس���ائلفک���رمیکنند،به
ک���هاینافراد دنب���الراهحلبرایمش���کالتپیشآم���دهدرزندگیمیپردازندواینموجبمیش���ود
کهخانوادهبابحرانمواجهمیش���ودبهخوبی،آنهاراپش���تس���ربگذارن���دوبهتربتوانند درم���واردی
کنند.سبکهویتاطالعاتیباهویتشکلیافتهارتباطداردوافراددارایهویت خانوادهرامدیریت
گرفتهوباتوجهبهشرایطخود، گزینههایمختلفرادرنظر ش���کلیافته)موفق(درمس���ائلزندگی،
کمت���ریبهعقایددیگرانبرای تصمیممیگیرند.ازعملکردش���ناختیخوبیبرخوردارندووابس���تگی
تصمیمگیریهایخود،نش���انمیدهند)مارس���یا،1980(.بس���یاریازمش���کالتدرخانوادهناشیاز
دخالتدادنتصمیماتافرادخارجازخانوادهاس���ت،افراددارایس���بکهویتاطالعاتیوابس���تگی
کمتریبهنظراتدیگراندارندواجازهنمیدهنددیگرانبرایآنهاتصمیمبگیرند.ازسویدیگر،از
مش���ورتبادیگرانوکس���باطالعاتدرحلمسائلمربوطبهخود،خودرامحرومنمیکنند.رویکرد
گش���ودگیرابطه اطالعات���یبامقابل���هموفقیتآمیزبااس���ترسواضطراب،روشمقابلهمس���ئلهمدارو
مثبت،وباجهتدهیتوس���طدیگران،اثراتاضطراب،تفکرآرزومندانهوفاصلهگیریعاطفیرابطه

منفینشانمیدهد)نورمیوهمکاران،1997؛برزونسکی،2003،2002،1990(.
کس���انیکهدارایس���بکهنجاریهس���تند،ارزشها،اهدافوتجویزهایدیگرانرادرونیسازی
میکنند)برزونس���کی،2011(.افراددارایاینسبکهویتبهشیوهجزمیوهنجاریعملمیکنند،
کردهب���هدرونس���ازیارزشهای هم���وارهب���اتج���اربوانتظاراتاف���رادمه���مزندگیش���انهمنوایی

گروههایمرجع)مانندیکمکتبمذهبیخاص(تمایلدارند)برزونسکی،2002(.
کهسبکهویتهنجاری، اینیافتهازلحاظنظری،تناقضآمیزبهنظرمیرس���د.انتظارمیرفت
کارآمدیخانواده،همبستگیمنفیویافاقدرابطهمثبتمعنادار باتوجهبهخصوصیاتذکرشده،با
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گوندرب���ارهارتباطمثبتس���بکهویتهنجاریب���امؤلفههای گونا باش���د.امانتای���جپژوهشهای
کارآمدی،هدفمحوریوخودارزشی)به بهزیس���تیروانیمانندعزتنفس،امیدواری،خوشبینی،
گ���ودرزی،1388(،اینیافت���هراتوجیهپذیرمیکند.اینس���بکبا نقلاز:محس���نزاده،ش���هرآرایو
پایگاههویتزودرسدرنظریهمارس���یامرتبطاس���ت،افراددارایهویتزودرس،افرادیهس���تندکه
روشش���ناختیمتعصبانهوانعطافناپذیردارن���ددرنتیجهارزشهاوعقایدوالدینودیگرانرابدون
کنند،درونیمیکنند.درمس���ائلزندگیمانندش���غل،مذهب،سیاس���توسایرمسائل اینکهارزیابی
توس���طدیگرانهدایتمیش���وند،جهتیابیاوبیرونیاس���ت،نهدرونی،غالبًانقش���یراکهازس���وی
اش���خاصقدرتمندیادوس���تانبانفوذبرایاوتجویزمیش���ود،قبولمیکند)ش���هرآرای،1384،ص

شادند)کروگر،1996(. 176(.اینافرادمعمواًل
بهنظرمیرس���د،جهتگیریبیرونیدرس���بکهنجاری،بستگیبهش���رایطفرهنگیدارد،بهاین
کهبرایزندگیخانوادگیمفیدباش���دوبر کردهاس���ت گراینش���خصارزشهاییرادرونی کها معن���ا
گرش���رایطفرهنگیوعوامل کردوا کارآمدیخانوادهبیفزاید،درزندگیزناش���وییموفقعملخواهد
کهدرجهتتضعیفوتزلزلخانوادهعملمیکنند، بیرونیش���رایطناس���المودورازارزشهاییباشد
کارآمدیمناس���بخودراازدست کارکردالزمرانخواهدداش���توبهتبعآن،خانواده، فرددرخانواده
گرفتهدر کهجهتس���نجشس���بکهایهویتمورداستفادهقرار خواهدداد.ازس���ویدیگر،ابزاری
بیشترپژوهشهاهمبستگیمعناداریبیننمراتافراددردوسبکهویتهنجاریواطالعاتینشان
کند،نتایجدقیقتریبه کید کهبرخصوصیاتمتفاوتسبکهنجاریتأ میدهد.بنابراین،ابزاری

بارخواهدآورد)محسنزادهوهمکاران،1388(.
درتبییناینیافتهمیتوانگفت:آنچهدرعملکردخانوادهمهماستایناستکهفردبهتعهدی
دستیافتهباشد،وروششناختی-اجتماعیدرپردازشاطالعاتمربوطبهخودوفرایندهویتیابی
ک���هافرادبرمیگزینن���د،تأثیریبرعملکردفرددرزندگیزناش���وییندارد.بهعبارتدیگر،بینس���بک
کارآمدیخانوادهمش���اهدهنمیش���ود.بهنظر هوی���تاطالعات���یوهنجاریفرقچندانیدرارتباطبا
کهبرایآنهاسرمایهگذارینمودهایم،نتیجهدستیابی میرس���د،پایبندیبهاهدافوانتخابهایی
بههویتویکیاززمینههایاصلیبرقراریروابطرضایتمنددرزندگیاست.بههمیندلیل،افرادی
 کهباهویتپایینوفاقدتعهدبهاهدافوانتخابهاوارزشهاواردزندگیمشترکمیشوند،احتمااًل
باعدماعتمادوبدبینیبیش���تری،روابطبینفردیوعاطفیباهمسرخودبرقرارمیکند)شمساییو

همکاران،1385(.
کارآمدیخانواده،نتایجآزمونضریبهمبستگیپیرسوننشان دربررسیرابطهسبکاجتنابیبا
کارآمدیوتمامزیرمقیاسه���ایآنرابطهمنفی)بهجزدر دادکهبینس���بکس���ردرگم/اجتنابیب���ا

کالمی(وجوددارد،امادرهیچیکاززیرمقیاسها،رابطهمعناداربهدستنیامد. مؤلفهرابطه
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کهسبکسردرگم/اجتنابی اینیافتهباتوجهبهویژگیهایاینافرادقابلتبییناس���ت،افرادی
دارند،ازپایینترینوسطحیترینروشهویتیابیبرخوردارند.اینافرادتعهداتواستانداردهای
کنارآمدنبا ضعیفیدارند)برزونس���کی،2011(،ازپذیرشمس���ئولیتاجتنابمیکنن���د،ازمواجههو
تعارضاتوتصمیماتش���خصیاظهاربیمیلیمیکنندورفتارش���انبراس���استقاضاهاوپاس���خهای
موقعیتیجهتدادهمیش���ود،روشمقابلهاینافراد،ش���یوهمتمرکزبرهیجاناس���توازراهبردهای
گاهیپایینبرخوردارند)برزونسکیوکوک،2000(.تحقیقاتی کارآمدشناختیوتصمیمگیریوخودآ نا
کهرابطهاینسبکراباسالمتروانبررسیکردهاندنشانمیدهندکهجهتگیریسردرگمباکیفیت
روابطهمس���االن،پیش���رفتتحصیلیوع���زتنفسرابطهمنفیوب���ااثراتناتوانکنن���دهاضطراب،
فاصلهگیریعاطفی،جهتدهیتوس���طدیگ���ران،راهبردهایتصمیمگیریغیرانطباقی،مش���کالت
س���وءمصرفم���وادوال���کل،روانرنجورخوی���ی،افس���ردگیواختالالتخ���وردنوس���لوکرابطهمثبت
نش���انمیدهد)نورمیوهمکاران،1997؛برزونسکی،2003،2002،1990(.جهتگیریاجتنابیبا
اضطرابوافسردگیرابطۀمثبت)غضنفری،1383(وبابهزیستیروانشناختیرابطۀمنفیداشته
اس���ت)ولوراسوبوس���ما،2005(.اینافرادفاقدتعهدندودرزندگیهدفمشخصیندارند)شکری،
تاجیکاس���ماعیلی،دانش���ورپور،غناییودش���تجردی،1386(.باتوجهبهاینیافتهها،عدموجود
کارآمدیخانواده،روش���ناستودورازانتظارنیست. ارتباطمثبتبینس���بکس���ردرگم/اجتنابیبا
مقایس���همنزلتهایهوی���تبینفردیمتأهلیندارایوبدوننش���انگانطالقعاطف���یدر200زوج
نش���انداد،بی���نمنزلتهایهویتافرادب���اتوجهبهوضعیتطالقعاطفیتف���اوتمعناداریوجود
گروهداراوبدوننشانگانطالقعاطفی کیازتفاوتمعناداربیندو دارد.تحلیلواریانسدادههاحا
کهدرهویتارتباطیبینفردیسردرگم درمنزلتهایهویتیس���ردرگموبحرانزدهبود.همس���رانی

بودند،بیشترنشانگانطالقعاطفینشاندادند)موسویورحیمینژاد،1394(.
کارآم���دیخانوادهبا بررس���ینق���شپیشبینیکنندگ���یپایبندیمذهبیوس���بکهایهوی���تدر
گامبهگام،نش���اندادکهوقتیزیرمقیاسهایپایبندیمذهبیوس���بکهای اس���تفادهازرگرس���یون
کارآمدیخانوادهقرارمیگیرند،تنهاپایبندیمذهبی)0/228(، هویتدریکمدلبرایپیشبینی
کارآمدیخانوادهرابهطور دوسوگراییمذهبی)0/260-(وجهتگیریاطالعاتی)0/211(میتوانند

کنند. معناداریپیشبینی
کب���ران،محمدیوموس���وی)1394(،محمدی، ای���ننتای���جباپژوهشجوانم���رد،محمدی،پورا
باباپوروعلیپور)1393(همس���واس���ت.پژوهشجوانمردوهمکارانبااس���تفادهازتحلیلرگرسیون
خط���ینش���اندادکهمیزاندینداریزنانومردان،س���هممعناداریدرتبیی���نوپیشبینیتغییرات
کهازمیان کلیخان���وادهدارد.پژوهشمحمدیوهمکاران)1393(،نش���انداد کارکرد )واریان���س(
س���بکهایهویت،تنهاس���بکهویتاطالعاتیقادراستتعارضاتزناشوییراپیشبینیکند.این
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کارک���ردخانوادهدر کل���ی،نقشه���ا،حلمس���ئله،پاس���خدهیعاطفی،آمی���زشعاطفیوکلمقی���اس
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محدودیت های پژوهش
گیرد.ممکناس���ت ب���هدلیلطوالنیبودنابزارها،اس���تنادب���هنتایجحاصلبایدبااحتیاطصورت

برخیازآزمودنیها،بهدلیلحجمزیاداطالعاتخواستهشده،دچارخستگیشدهباشند.
دراینپژوهش،ازروشنمونهگیریدردس���ترساس���تفادهشدهاس���ت،درنتیجهتعمیمنتایجآن
بایدبااحتیاطصورتگیرد.دراینپژوهش،طالبودانشجویانموردبررسیقرارگرفتهاند،بنابراین
گیرد.س���طحس���وادازدیگرمحدودیتهای گروههایدیگربایدبااحتیاطانجام تعمی���منتایجآنبه

کهمیتواندتعمیمدهیآنرابهافرادباسوادپایینبااحتیاطهمراهسازد. اینپژوهشمیباشد

پیشنهادهای پژوهش
کهتأثیر یافتههایاینپژوهش،ازطریقیکمطالعههمبس���تگیبهدس���تآمدهاس���ت،اماازآنجا
گاهغیرمس���تقیم،باتوجهبهاینکه گاهمس���تقیماس���تو کارآمدیخانواده باورهاواعمالمذهبیبر
کارآمدیخانوادهتأثیرگذارباش���دواینپژوهشتنهابهدوموردپرداخته عوام���لمختلفیمیتواندبر
کهدرآنازروشهایتجزیهوتحلیلآماریپیچیدهاینظیر است،پیش���نهادمیشودپژوهشهایی
مدلمعادالتس���اختاریومدلرگرس���یونسلس���لهمراتبیاس���تفادهمیش���ود،انجامپذیرد.پیشنهاد

میشودپژوهشهاییازاینقبیل،درنمونههاییباروشنمونهبرداریدیگر،انجامپذیرد.
پیش���نهادمیش���ودارتباطدینوهوی���توتعاملای���ندووهمچنین،چگونگیاثرگ���ذاریدینبر

گردد. هویتیابیافراد،بهطوردقیقبررسی
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