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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
University in Qom. For the research sample,
388 subjects were selected. The participants
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
well as informational identity style is able to
predict family efficiency.

چکیده
 بررس���ی رابط���ۀ پایبن ��دی،ه���دف ای���ن پژوه���ش
مذهبی و س���بکهای هویت ب���ا کارآمدی خانواده
 از نوع توصیفی اس ��ت که با، این پژوه���ش.اس���ت
.اس���تفاده از روش همبس���تگی انجام ش���ده اس ��ت
 کلیه ط�ل�اب مرد و،جامع���ه آم���اری ای���ن پژوه���ش
زن و دانش���جویان دانش���گاه آزاد اس�ل�امی شهر قم
 نف���ر به صورت388 ، نمون���ۀ پژوهش.میباش���ند
 ش���رکتکنندگان ضمن. انتخاب شد،در دس���ترس
 ب ��ه،ارائ���ه برخ���ی مش���خصات جمعیتش���ناختی
،)JRAQ( پرس���شنامههای پایبندیمذهب���ی
) و کارآمدی خانواده6G-ISI( س���بکهای هویت
 یافتهها نشان میدهد که.) پاسخ دادندSFEQI(
کارآمدی خانواده با پایبندی مذهبی و سبکهای
هویت اطالعاتی و هنجاری همبس���تگی مثبت و با
ناپایبندی و دوسوگرایی مذهبی همبستگی منفی
 نتای���ج تحلی���ل رگرس���یون نیز نش���ان داد که.دارد
پایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی و همچنین
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سبک هویت اطالعاتی ،توان پیشبینی کارآمدی
خانواده را دارند.

KEY WORDS: religious commitment,
identity styles, family efficiency.

کلیدواژهه ��ا :پایبن���دی مذهب���ی ،دوس ��وگرایی
مذهبی ،س���بک هوی���ت اطالعاتی ،س���بک هویت
هنجاری ،کارآمدی خانواده.

مقدمه
یکی از مهمترین نهادهای جامعه و شکلدهندۀ شخصیت آدمی ،خانواده است .مطلوبیت ،رضایت،
خش ��نودی ،کیفیت و کارکرد بهینۀ خانواده ،عامل بس ��یار تأثیرگذاری در ش ��کوفایی ،رش���د و پیش���رفت
اعضای خانواده اس ��ت (ال ک 1و ویلیامسون ،1958 ،2به نقل از :صادقی و همکاران« .)1394 ،کارآمدی
خانواده» 3عبارت اس ��ت از :ایفای مناس���ب نقشها و وظایف خانواده در براب���ر اعضای خود و به عبارت
دیگر ،تحقق تکالیف که توسط اعضا و زیرمنظومههای آن صورت میگیرد (هیلی .)1375 ،4خانوادهها
از جهات گوناگون با یکدیگر تفاوتهایی دارند؛ از جمله میتوان به تفاوتهای موجود در حلمس���ئله،
نحوۀ ارتباطات ،چگونگی ایفای نقشها ،شیوه و میزان پاسخگویی عاطفی ،میزان آمیختگی عاطفی و
الگوی کنترل رفتار (ریان ،5اپستین ،6کیتنر ،7میلر 8و بیشاپ )1390 ،9اشاره کرد .مشاهده این تفاوتها
در کارکرد خانواده منجر به ارائه مفاهیمی مانند خانواده سالم ،بهنجار و خانواده کارآمد شد .وجه مشترک
ن مفاهیم عبارت است از :اینکه خانواده بتواند با فشارهای روانی ،تعارضات و مشکالت مقابله کند و
ای 
10
نقشها ،وظایف و کارکردهایش را تحقق بخشد (مینوچین .)1373 ،
«خانوادۀ کارآمد» ،از منظر آموزههای اس�ل�امی مورد بررسی قرار گرفته است .طبق این دیدگاه ،خانوادۀ
کارآمد خانوادهای است که با پایبندی اعضای آن به باورهای دینی و رعایت حقوق و اخالق اسالمی ،زمینۀ
کشف و پرورش قابلیتها و تواناییهای آنان در ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری فراهم میشود (صفورایی،
 .)1392برایناساس ،مؤلفههای کارآمدی خانواده عبارت است از :میزان برخورداری از بینشهای دینی،
پایبندی به اخالق و میزان پایبندی اعضاء به حقوق یکدیگر (حیدری ،کریمیان و ساالری.)1394 ،
1. Locke, H. J
2. Williamson, R. C
3. family efficiency
4. Haley, J.
5. Ryan, C.E.
6. Epstein, N.B.
7. Kietner, G.I.
8. Miller, I.W.
9. Bishop, D.S.
10. Minochin, S
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محقق ��ان در چن ��د دهۀ اخیر تالش کردهاند که با تحلیل خانوادهه���ای موفق ،عوامل مؤثر بر کارآمدی
خان ��واده را شناس ��ایی کنند (س ��لطانیفر و بین ��ا .)1386 ،در ای���ن پژوهشها به عوامل گوناگونی اش���اره
ش ��ده اس ��ت از جمله :ارتباط متقابل ،اعتماد ،وفاداری ،مدیریت مالی ،خانواده و دوس���تان و ویژگیهای
شخصیتی (صفورایی پاریزی .)1388 ،از میان عوامل مختلفی که مورد مطالعه قرار گرفته است ،برخی
پژوهشها رابطۀ مذهب با کارآمدی خانواده را مورد بررس���ی ق���رار دادهاند (ماهونی ،1پارگامنت ،2جول 3و
هم ��کاران1999 ،؛ کولدول1995 ،4؛ عبداهللپ���ور ،مقیمیآذری ،قلیزاده ،س���یدمهدوی و زکی.)1388 ،
زیربنای نظری آن عبارت اس ��ت از :اینکه مذهب ،ش���امل آموزههایی برای زندگی و ارائهدهندۀ نظامی از
باورها و ارزشهاست که این ویژگیها میتواند زندگی خانوادگی را متأثر سازند (هانلر 5و گنچوز.)2005 ،6
در بررس ��ی رابطۀ دینداری با حوزۀ خانواده ،بیش ��تر تحقیقات بر رضایت زناش���ویی متمرکز شدهاند،
از جمله :دادلی 7و کوسینس ��کی ،)1990( 8م ��ارش 9و داالس ،)2001( 10روحانی و معنویپور (،)1387
حاتم ��ی ،حب ��ی و اکبری ( )1388و پژوهشه ��ای اندکی ،مؤلفههای کارآمدی خان���واده را مدنظر قرار
دادهان ��د .در ای ��ن زمین ��ه ،پژوهش کولدول ( )1995نش ��ان داد که انجام فریضهه���ای دینی منجر به
افزایش س ��طح کارکرد خانواده میش���ود و بر ُبعد انس ��جام خانواده مؤثر اس ��ت .عبداهللپور و همکاران
( ،)1388نش ��ان دادند که دخالت دادن دین در انتخابه ��ا و تصمیمها با همۀ ابعاد کارکرد خانواده
به جز ارتباط ،همبستگی معناداری دارد .برخی پژوهشها نشان میدهد که مذهبی بودن نمیتواند
حل مسئله را در زوجین افزایش دهد (هانلر و گنچوز.)2005 ،
چگونگی اثرگذاری دین و مذهب بر کارکرد خانواده موجب ش ��ده اس ��ت که پژوهش���گران از زوایای
گونا گ ��ون ب ��ه تبیین این مس ��ئله بپردازند .برخ ��ی به مذهب بهعن ��وان عاملی برای کنت���رل اجتماعی
نگریستهاند ،به این معنی که مذهب رفتارها و اعمال فردی و بینفردی غیرقابل قبول را منع میکند.
برخ ��ی دیگر ،مذهب را مجموعهای از باورها ،هنجارها و اعم ��ال اجتماعی میدانند که باعث تقویت
هویتهای نقش اصلی در خانواده شده و معنای خاصی برای هر یک از این نقشها قائل میشود که
منج ��ر به رضایت خاطر در افراد ایفاکننده این نقشها میگردد .برخی به ویژگی مقابلهگری مذهب با
تنیدگیها و حوادث و مش ��کالت زندگی و خانوادگی پرداختهاند (خدایاریفرد و عابدینی .)1391 ،اما
مذهب ،جنبههای دیگری نیز دارد که در زندگی خانوادگی مؤثر است.
1. Mahoney, A
2. Pargament, K. I
3. Jewel, T
4. Coldwell, K. J,
  5. Hunler, O. S
6. Genc, OZ, T.I
7. Dudley, M. G
8. Konsinski, F. A.,Jr
9. Marsh, R
10. Dallos, R
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ب ��ه نظر میرس ��د جنب ��ۀ دیگری از مذهب که ب ��ا کارآمدی خان ��واده در ارتباط اس���ت ،نقش مذهب در
هویتیابی افراد است (اسپیلکا ،1هود ،2هونسبرگر 3و گرساچ ،1390 ،4ص  .)197هویت عبارت است از:
پاسخهای صریح و ضمنی به این سؤال که شما چه کسی هستید؟ (ویگنولز ،5شوارتز 6و لویکس.)2011 ،7
هویت ،یک مفهوم سازمانیافته از خود است که از ارزشها ،باورها و اهدافی که فرد به آنها پایبند است،
تش ��کیل ش ��ده است و کارکرد آن ایجاد تعادل میان خود و دیگران اس���ت (اریکسون ،1964 ،8به نقل از:
ً
هاشمی و جوکار .)1389 ،دین میتواند سهم مهمی در فرایند ایجاد هویت مطمئن داشته باشد ،مثال با
کمک کردن به تبیین مسائل 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
میزان اثرپذیری کارآمدی خانواده از چگونگی هویت افراد ،مس ��ئلهای است که نیاز به بررسی دارد.
به لحاظ نظری تشکیل هویت میتواند کارآمدی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا از مشخصههای
اصلی هویت ،انتخاب ارزشها ،باورها و هدفهای زندگی اس ��ت (بخش ��ایش و رضاییمقدم.)1390 ،
یش ��ود اف ��راد به جس� �توجوی رواب ��ط صمیم ��ی و محبتآمیز برآین���د و در
کس ��ب هوی ��ت امن باعث م 
برق ��راری رواب ��ط بهتر عمل کنند .اریکس ��ون ( ،)1982صمیمیت بالیده و حقیق���ی را تنها پس از تثبیت
ح ��س معقوالن ��ه هویت میس ��ر میداند؛ چرا که یکی از ش ��روط رابط ��ه نزدیک بین دو نفر این اس���ت که
باید نخس ��ت هویت هر یک ش ��کل گیرد (به نقل از :دانشورپور ،تاجیک اس ��ماعیلی ،شهرآرای ،فرزاد و
ش ��کری .)1386 ،پس از تثبیت احس ��اس هویت و احس ��اس تعهد نس ��بت به ارزشها و اهداف ،افراد
یش ��وند ،همچنانکه بر اس ��اس تحقیقات ،تشکیل هویت ،درگیری
برای تعهدات میانفردی آماده م 
ً
9
در مشارکت متعهدانه در زندگی زناشویی را قویا پیشبینی میکند (برک  ،1393 ،ص  .)171علیرغم
نقش هویت به لحاظ نظری در کارآمدی خانواده ،تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است.
اف ��راد در نحوۀ تش ��کیل هویت و دریاف ��ت اطالعات مربوط به خود روشه���ای متفاوتی دارند ،یکی
ً
از نظریات نس ��بتا جدید در این زمینه که توس ��ط برزونس ��کی )2004 ،1990( 10مطرح شده است ،بیان
میکن ��د ک ��ه این تفاوته ��ا را میتوان در قالب س ��ه نوع جهتگی ��ری پردازش ش���ناختی -اجتماعی یا
«سبک هویت» مطرح کرد که عبارتند از« :سبک اطالعاتی»« ،11سبک هنجاری»« ،12سبک مغشوش/
  1. Spilka, B.
2. Hood, Jr, R W.
3. Hunsberger, B.
4. Gorsuch, R.
5. Vignoles, V. L
6. Schwartz, S. J
7. Luyckx, K
8. Erikson, E. H.
9. Berk, L
10. Berzonsky, M, D.
11. informational style
12. Formative style

رابطۀ پایبندی مذهبی و سبکهای هویت با کارآمدی خانواده

51 

اجتنابی» .1دس ��ته اول ،همواره در جس� �توجو و ارزیابی اطالعات مربوط به خود هستند .دستۀ دوم،
ب ��ا اف ��راد مهم زندگیش ��ان همنوایی میکنن ��د ،در مقابل تهدیدات بالقوه از پاس���خهای قبلی اس���تفاده
میکنند و دست به تحریف شناختی میزنند و سعی در حفظ موجودیت قبلی خود دارند .دستۀ سوم،
بر اساس تقاضاهای موقعیت ،واکنش نشان میدهند (امیدیان ،1388 ،ص .)35
2
ش ��واهد تجربی نش ��ان میدهد که س ��بک هویت اطالعاتی با س�ل�امت روانی (نورمی  ،برزونس���کی،
تامی 3و کینی1997 ،4؛ برزونسکی ،)2003 ،2002 ،1990 ،رضایت زناشویی (معارف ،خلیلی ،حجازی
و غالمعلی لواس ��انی)1393 ،؛ تعهد زناش ��ویی (حی ��دری و همکاران )1394 ،رابط���ۀ مثبت و معناداری
دارد .رویک ��رد ش ��ناختی -اجتماعی به هویت ،در بررس ��ی نقش آن در کارآمدی خانواده به این س���ؤال
پاسخ میدهد :آیا افرادی که فعاالنه در جستوجوی اطالعات مربوط به خود بوده و سعی در شناخت
خود دارند ،در مقایسه با کسانی که از سبک هنجاری برخوردار بوده و با افراد مهم زندگی خود همنوایی
میکنند ،و افرادی که جهتگیری اجتنابی و سردرگم دارند ،دارای خانواده کارآمدتری هستند؟
ب ��ا توجه به آنچه بیان ش ��د ،این پژوهش درصدد اس ��ت ک ��ه رابطۀ پایبندی به مذه���ب و نیز انواع
س ��بکهای هویت با کارآمدی خانواده از منظر آموزههای اس�ل�امی را به دست آورد و از این طریق این
س ��ؤاالت مورد بررس ��ی قرار گیرد ک ��ه پایبندی افراد به مذهب چ ��ه تأثیری بر کارآم���دی خانواده دارد؟
جهتگیریهای گوناگون در ساخت هویت به چه میزان کارآمدی خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد؟
و اینک ��ه هر یک از متغیرهای پایبندی مذهبی و س ��بکهای هویت به تنهایی ،و نیز در مجموع ،چه
میزان از کارآمدی خانواده را پیشبینی میکنند؟
روش پژوهش
جامع ��ۀ آم ��اری این پژوهش را کلیه طالب (تمام س ��طوح) مرد و زن حوزۀ علمیه قم و دانش���جویان
دانش ��گاه آزاد اس�ل�امی (تم ��ام مقاط ��ع تحصیلی) متأهل ش ��هر قم که در س ��ال تحصیل���ی 1395 -96
مش ��غول به تحصیل هستند ،تش ��کیل میدهد .نمونۀ مورد مطالعه نیز شامل  388نفر میباشد که از
ای ��ن میان 233 ،نفر دانش ��جو و  155نفر طلبه و تعداد  133نفر م ��رد و  255نفر زن بودند .نمونۀ مورد
پژوهش با توجه به محدودیت زمانی و مشکالت دسترسی به افراد متأهل (در جامعۀ دانشجویان) با
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدهاند ،به این صورت که با مراجعه به محل برگزاری دروس
حوزوی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی پس از احراز رضایت جهت شرکت در آزمون و ارائه توضیحات الزم،
نمونهگیری انجام شد .ابزارهای پژوهش عبارتند از:
1. diffuse-avoidant style
2. Nurmi, J. E
3. Tammi, K
4. Kinney, A
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مقیاس اس�ل�امی کارآمدی خانواده (فرم تجدید نظر ش ��ده) :پرس� �شنامه «کارآمدی خانواده از
دیدگاه اس�ل�ام ،»SFEQI ،یک ابزار  60س ��ؤالی است که برای س ��نجش کارآمدی خانواده با استناد به
آیات و روایات اسالمی ساخته شده است .فرم اولیه این پرسشنامه توسط صفورایی پاریزی ()1388
تهیه و دارای  79س ��ؤال بوده اس ��ت .صفورایی پاری ��زی و همکاران ( ،)1394روایی و پایایی نس���خه
تجدیدنظرش ��ده مقیاس اولیه کارآمدی خانواده را در نمونهای  590نفری مورد س���نجش قرار دادند.
نتایج نش ��ان داد که با حذف  19گویه ،پایایی مقیاس (آلفای کرونباخ) به حدا کثر خود خواهد رس���ید.
بنابراین ،در نس ��خۀ تجدیدنظرش ��ده ،تعداد س ��ؤاالت از  79س ��ؤال به  60س���ؤال کاهش یافته است.
جهت بررس ��ی پایایی (همس ��انی درونی) پرس� �شنامه ضریب آلف ��ای کرونباخ کل مقی���اس برابر با 96
درصد محاسبه شده است که بیانگر همسانی درونی مناسب این مقیاس است .ضریب آلفای کرونباخ
برای هش ��ت عامل این مقیاس عبارتند از :رعایت حقوق ( 87درصد) ،رضامندی و رشد ( 92درصد)،
رابط ��ه عاطف ��ی و کالمی ( 80درصد) ،اندیش ��ه دینی ( 85درصد) ،مس ��ئولیتپذیری و مش���ارکت (67
درصد) ،رفتار دینی ( 83درصد) ،اعتماد و بخشش ( 74درصد) ،صداقت ( 55درصد).
پرسشنامه پایبندی مذهبی :این پرسشنامه ،آزمونی است که برای سنجش رفتارهای انسانی
و میزان پایبندی مذهبی افراد در جوامع اس�ل�امی بر اساس گزارههای قرآن کریم و نهجالبالغه ساخته
شده است و دارای سه خردهمقیاس است :پایبندی مذهبی ،ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی .روش
تحلیل عاملی نش ��ان داد که پایایی کل آزمون معادل  81درصد اس ��ت .پایایی هر یک از مقیاسهای
پایبن ��دی مذهب ��ی ،دوس ��وگرایی و ناپایبندی مذهبی ب ��ه ترتیب  87درصد 68 ،درص���د 72 ،درصد و
میانگین پایایی همه خردهمقیاسها  76درصد اس ��ت .برای بررس ��ی روای ��ی محتوا ،همه گویههایی
که میزان مربوط بودن آنها از نظر دو نفر از داوران تأیید نشده بود و یا نمره نهایی آن پس از محاسبه
نظ ��ر داوران ،کمت ��ر از  75درصد بود ،ابتدا حذف ش ��د و پ ��س از تقلیل متناوب گویهه���ا ،فرم نهایی با
 60س ��ؤال م ��ورد تجزیهوتحلیل عامل���ی قرار گرفت .برای روایی س ��ازه ،ابتدا با دادهه���ا  683نفر مورد
تجزیهوتحلیل اکتشافی قرار گرفت .میزان مناسب بودن یا کفایت گروه نمونه با آزمون کیسر ،1میر 2و
الکین )KMO( 3بررسی شد و عدد  89/7به دست آمد (جانبزرگی.)1388 ،
پرسشنامه سبکهای هویت ( :4)6G ,ISIپرسشنامه سبک هویت جهت ارزیابی جهتگیری
هویت افراد توس ��ط برزونسکی در س ��ال  1989ساخته و در سال  1992مورد تجدیدنظر قرار گرفت .این
پرسشنامه دارای  40سؤال است که  11سؤال مربوط به مقیاس اطالعاتی 9 ،سؤال مربوط به مقیاس
هنج ��اری 10 ،س ��ؤال مرب ��وط به مقیاس س ��ردرگم /اجتنابی و  10س ��ؤال مربوط به مقیاس تعهد اس���ت
1. keiser
2. meyer
3. olkin
)4. Identity Styles Inventory, 6th Grade Reading Scales (ISI, 6G
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یش ��ود و خود یک س ��بک هویت مجزا محس���وب نمیشود .وایت و
که جهت تحلیل ثانویه اس ��تفاده م 
همکاران ( ،)1998فرم تجدیدنظر شدهای از آن را ارائه کردند ( )6G-ISIکه در ایران توسط غضنفری
( ،)1383هنجاریابی ش ��د .بدینمنظور ،پرس� �شنامه سبک هویت و مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ
( )28-GHQبهطور همزمان در نمونهای متش ��کل از  1832آزمودنی ،اجرا شد و یافتهها ،بیانگر روایی
پرسشنامه سبک هویت میباشد .برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه سبک هویت،
ضری ��ب آلف ��ای کرونباخ ب ��ر روی دادههای نمونه اصلی ( )N=1832محاس ��به ش���د ،ضرایب همس���انی
پرس� �شنامه به این صورت به دس ��ت آمد :کل پرس� �شنامه 73 ،درصد؛ س ��بک هویت اطالعاتی67 ،
درصد؛ سبک هویت هنجاری 52 ،درصد؛ سبک هویت سردرگم یا اجتنابی 62 ،درصد؛ مقیاس تعهد،
 57درصد (غضنفری .)1383 ،در این پژوهش ،از این مقیاس استفاده شده است.
برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدس� �تآمده از از روش آماری همبس ��تگی پیرس���ون و برای بررسی
توان پیشبینی ،از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد.
یافتههای پژوهش
ب ��رای تعیین همبس ��تگی بین پایبندی مذهبی و س ��بکهای هویت با کارآم���دی خانواده از ضریب
همبس ��تگی پیرسون استفاده شد .جدول  ،1نتایج بررسی رابطه پایبندی مذهبی با کارآمدی خانواده
را نشان میدهد.
جدول  .1ماتریس همبستگی پایبندی مذهبی و سبکهای هویت با کارآمدی خانواده ()n=388
رعایت
حقوق

رضامندی
و رشد

رابطه عاطفی
و کالمی

اندیشه
دینی

مسئولیتپذیری
و مشارکت

رفتار دینی

اعتماد و
بخشش

صداقت

کل کارآمدی
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

جهتگیری
اطالعاتی

**0/396

**0/238

**0/346

**0/377

**0/376

**0/353

**0/298

**0/325

**0/426

جهتگیری
هنجاری

**0/322

**0/247

**0/280

**0/351

**0/341

**0/321

**0/264

**0/317

**0/378

جهتگیری
اجتنابی

-0/024

-0/048

0/022

-0/066

-0/021

-0/051

-0/071

-0/087

-0/058

تعهد

**0/353

**0/261

**0/234

**0/388

**0/309

**0/396

**0/387

**0/383

**0/422

*P≤ 0/05       **P≤ 0/01
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طب ��ق این نتایج ،متغیر پایبندی مذهبی با کارآمدی خانواده ( )r=0/433و تمامی زیرمقیاسهای
آن رابط ��ۀ مثب ��ت و معن ��ادار دارد .متغی ��ر دوس ��وگرایی مذهب ��ی با کارآم ��دی خان���واده ( )r=-0/432و
تمام ��ی زیرمقیاسهای آن رابطۀ منفی و معنادار دارد .متغیر ناپایبن ��دی مذهبی با کارآمدی خانواده
( )r=-0/393و تمامی زیرمقیاسهای آن رابطۀ منفی و معنادار دارد.
متغی ��ر جهتگی ��ری اطالعاتی با کارآمدی خان ��واده ( )r=0/426و تمام ��ی زیرمقیاسهای آن رابطۀ
مثب ��ت و معن ��ادار دارد .متغی ��ر جهتگی ��ری هنج ��اری ب ��ا کارآم ��دی خان ��واده ( )r=0/378و تمام���ی
زیرمقیاسهای آن رابطۀ مثبت و معنادار دارد .متغیر جهتگیری اجتنابی با کارآمدی خانواده رابطۀ
منف ��ی و غیرمعن ��ادار دارد و تمام ��ی زیرمقیاسهای آن رابط ��ۀ منفی و غیرمعن���ادار دارد .متغیر تعهد با
کارآمدی خانواده ( )r-0/422و تمامی زیرمقیاسهای آن رابطۀ مثبت و معنادار دارد.
برای پاسخ به این پرسش که پایبندی مذهبی و سبکهای هویت به چه میزان کارآمدی خانواده
را پیشبینی میکنند ،از رگرسیون گامبهگام استفاده شد ،نتایج آن در جداول  2و  3ارائه شده است.
جدول  .2ضرایب پیشبینی کارآمدی خانواده بر اساس زیرمقیاسهای پایبندی مذهبی
و سبکهای هویت ()n=388
مقدار ثابت

ضریب غیراستاندارد
133/181

خطای پیشبینی

ضریب استاندارد

T
10/442

سطح معناداری
0/000

دوسوگرایی مذهبی

-0/579

0/130

-0/260

-4/457

0/000

پایبندی مذهبی

0/689

0/158

0/228

4/375

0/000

جهتگیری اطالعاتی

0/751

0/188

0/211

4/005

0/000

12/754

متغیر مالک :کارآمدی خانواده

همانطورک ��ه جدول  2نش ��ان میدهد ،هنگامیکه زیرمقیاسهای پایبندی مذهبی و س���بکهای
هویت در یک مدل برای پیشبینی کارآمدی خانواده قرار میگیرند ،تنها پایبندی مذهبی (،)0/228
دوس ��وگرایی مذهبی ( )-0/260و جهتگیری اطالعاتی ( )0/211میتوانند کارآمدی خانواده را بهطور
معناداری پیشبینی کنند.
جدول  .3ضریب پیشبینی کارآمدی خانواده بر اساس مجموع متغیرهای پیش بین
Model

R

R Square

Adjusted R Square

1

0/597

0/357

0/345
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همانطورکه جدول  3نشان میدهد ،متغیرهای پایبندی مذهبی ،ناپایبندی مذهبی ،دوسوگرایی
مذهبی و س ��بک هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری ،سبک هویت سردرگم /اجتنابی و تعهد در
مجموع 34 ،درصد از کارآمدی خانواده را پیشبینی میکنند.
بحث و نتیجهگیری
خانواده ،کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال مبنا و اس ��اس هر اجتماع بزرگتر است .ازاینرو،
پرداختن به عوامل کارآمدی این نهاد ارزش ��مند ،بسیار حائز اهمیت است .در این میان ،پایبندی به
مذهب و برخورداری از هویت ،نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی خانواده دارد.
ای ��ن پژوه ��ش ،ب ��ه بررس ��ی رابط ��ۀ پایبندی مذهب ��ی و س ��بکهای هویت ب���ا کارآمدی خان���واده و
پیشبینی کارآمدی خانواده بر اساس پایبندی مذهبی و سبکهای هویت ،پرداخته و درصدد پاسخ
به پرسشهای زیر بوده است.
 آیا پایبندی مذهبی و سبکهای هویت با کارآمدی خانواده رابطه معناداری دارد؟ پایبندی مذهبی و سبکهای هویت به چه میزان کارآمدی خانواده را پیشبینی میکنند؟یافتههای پژوهش نش ��ان میدهد که پایبندی مذهبی و س ��بکهای هویت اطالعاتی و هنجاری
رابطۀ مثبت و معناداری با کارآمدی خانواده دارد ،ولی با س ��بک هویت سردرگم /اجتنابی همبستگی
منفی دارد گرچه این همبستگی معنادار نیست .همسو با این نتایج ،ثناگویی ،جانبزرگی و مهدویاان
( )1390ب ��ا بررس ��ی رابط ��ه پایبن ��دی مذهبی با الگوه ��ای ارتباطی زوجین نش���ان دادند ک���ه پایبندی
مذهبی با الگوی ارتباطی س ��ازنده متقابل رابطۀ مثبت ( )0/22دارد ،و این نش���ان میدهد که هرچه
پایبندی مذهبی بیش ��تر باش ��د ،احتم ��ال اینکه الگوی ارتباطی بی ��ن زوجین ،ارتباط س���ازنده متقابل
باش ��د ،بیشتر اس ��ت .این نتیجه در راس ��تای پژوهش شمس ��ایی ،نیکخواه و جدیدی ( )1385نشان
میدهد که میزان هویت در مردان و زنانی که دارای خانواده کارآمدی هستند ،بیشتر از میزان هویت
مردان و زنانی اس ��ت که از کارآمدی خانواده پایینتری برخوردارند .نتایج پژوهش باباخانی ،اس���دی
نیازی ،علیزاده زکریا و بختیاری ارکس ��ی ( ،)1395نش ��ان داد که تعهد هویت نقش تعیینکنندهای در
جنبههای مختلف رضایت زناش ��ویی دارد .این یافته ب ��ا پژوهش زارعی ،آذری و هدایتی ( )1394که
رابطه معناداری بین سبک هویت هنجاری با رضایت زناشویی به دست نیامده است ،ناهمسو است.
پایبندی به مذهب و کس ��ب هوی ��ت ،تأثیرات مش ��ابهی در کارآمدی خانواده ایف���ا میکنند .متعهد
بودن نس ��بت به ارزشها و اهداف در زندگی ،و پایبندی به ارزشهایی که منش���أ الهی و دینی دارند،
موجب موفقیت فرد در زندگی زناشویی میشود .این افراد اهل ذکر و مناجات با خداوند هستند .این
باعث میش ��ود که در زندگی خود آرامش بیش ��تری را تجربه کنند ،چرا که میدانند فقط با یاد خداوند
ُُْ
َ ْ
اهَّلل َت ْط َم ِئ ُّن القلوب» (رعد .)28 :آرامش در فضای خانواده از جمله
دلها آرامش پیدا میکند« :أال ِب ِذک ِر ِ
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عوامل مؤثر در کارآمدی خانواده اس ��ت (صفورایی .)1392 ،همچنین ،هویت یافتگی باعث میش���ود
که فرد کمتر دچار اضطراب و استرس شود .افرادی که به نوعی تعهد دست یافتهاند و دچار سردرگمی
هویت نیستند ،کمتر دچار اضطراب میشوند (غضنفری.)1383 ،
پایبندی مذهبی باعث میشود که ارزشهای دینی و الهی معیار عمل در روابط با همسر باشد و به
این ترتیب ،از بروز تنشها و تعارضات جلوگیری میش ��ود .کسب هویت امن نیز موجب میشود افراد
به جس� �توجوی روابط صمیمی و محبتآمیز برآیند و باعث میشود این افراد در برقراری روابط بهتر
عمل کنند .اریکسون ( ،)1982صمیمیت بالیده و حقیقی را تنها پس از تثبیت حس معقوالنه هویت
میسر میداند؛ چرا که یکی از شروط رابطۀ نزدیک بین دو نفر این است که باید نخست هویت هر یک
شکل گیرد (به نقل از :دانشورپور و همکاران .)1386 ،پس از تثبیت احساس هویت و احساس تعهد
نس ��بت به ارزشها و اهداف ،افراد برای تعهدات میانفردی آماده میش ��وند ،همچنانکه بر اس���اس
ً
تحقیقات ،تشکیل هویت ،درگیری در مشارکت متعهدانه در زندگی زناشویی را قویا پیشبینی میکند
(برک ،1393 ،ص  .)171هویت یافتگی موجب میش ��ود که افراد روابط پایدارتری با همس���االن خود
برقرار سازند (برزونسکی و کوک.)2005 ،
نکتۀ دیگر اینکه ،اشخاص مذهبی و برخوردار از تعهد به ارزشها ،در زندگی به معنا و هدفی دست
یافتهاند .مهمترین مانع دستیابی همسران به محبت و خشنودی زناشویی ،مشکل عمومی «بحران
معنا» اس ��ت؛ بحرانی که غرب با فاصله گرفتن از باورها و ارزشهای دینی ،گرفتار آن ش���ده اس���ت ،در
نتیج ��ه افراد با تناقضهایی روبرو ش���دهاند از جمله :آزادی ش ��خص و امنیت عاطفی ،بین اس���تقالل
و مس ��ئولیت و بی ��ن تنها برای خود بودن و برای دیگران بودن و مش ��کل بح���ران معنا ،فقط با تعریف
مجدد معنا و اهداف زندگی با تکیه بر تعالیم دینی ،قابل رفع خواهد بود (بس���تان ،1388 ،ص.)131
پژوهشهای ��ی مانن ��د دوری ��ز و س ��وئنز ( ،)2006بهادری خسروش ��اهی و محمود علیلو ( )1391نش���ان
میدهند سبک هویتی منسجم با معنای زندگی ارتباط مستقیمی دارد.
این یافتهها بر اس ��اس نظریۀ نقش نیز قابل تبیین است .بر اساس نظریۀ نقش ،اعتقادات مذهبی
اف ��راد خان ��واده در تعیی ��ن هویتهای نق ��ش در یک خان ��واده و رواب ��ط و رفتارهای اف���راد آن خانواده
نق ��ش دارند .آموزههای دینی ،دس ��تورالعملهایی را در رابطه با باوره ��ا و رفتارهای مرتبط با نقشها
در خان ��واده فراه ��م میکنند و از پیامدهای منف ��ی تعارضات خانوادگی ،با هش���دارهایی که میدهند،
جلوگیری میکنند و وظایفی که هر نقش باید ایفا کند را به صورت دقیق مشخص میکنند (الیسون،
بارتکووس ��کی و آندرس ��ون .)1999 ،دی ��ن اس�ل�ام آموزههایی را در م ��ورد نقشهای عاطفی و جنس���ی
َ
همسران ،بیان میکند .از جمله اینکه ،همسران را مایه آرامش یکدیگر معرفی میکند«َ :و ِم ْن آیا ِت ِه أ ْن
ُ َ
َ ُ ُ َ ً
ََ َُ
خل َق لک ْم ِم ْن أ ْنف ِس ��ک ْم أ ْزواجا ِل َت ْس ��ک ُنوا ِإل ْیها» (روم)21 :؛ و از نشانههای خداوند آن است که از جنس
خودتان برایتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید .در روایات نیز موارد فراوانی وجود دارد که
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بر اهمیت توجه زن به نیازهای عاطفی ش ��وهرش تأ کید شده است .از جمله ،پیامبر گرامی اسالم؟ص؟
در س ��تایش از زنان قریش ،به مهرورزی آنان نس ��بت به شوهرانش ��ان بهعنوان ویژگی برجس���ته آنان
اش ��اره فرموده است (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،14ص  .)20همچنین ،گزارههای فراوانی در قرآن کریم
و مناب ��ع روایی وج ��ود دارد که بر لزوم توجه ش ��وهران به نیازهای عاطفی همسرانش���ان تأ کید میکند
ُ ُ ْ
وه َّن ِبال َم ْع ُروف»
عاش���ر
از جمله :آیاتی که به رفتار شایس ��ته ش ��وهر با هم َس ��رش داللت دارند مانند«َ :و ِ
َّ ُ
وف أ ْو َت ْس ٌ
الق َم َّرتان َفإ ْم ٌ
ریح ِب ِإ ْحسان» (بقره .)229 :در برخی از روایات،
(نس ��اء )19 :و «الط
ساک ِب َم ْع ُر ٍ
ِ ِ
محبت ش ��وهر به همسرش از اخالق پیامبران و از ش ��اخصهای ایمان بهشمار آمده است (حرعاملی،
1409ق ،ج  ،14ص  .)9رابطه پایبندی مذهبی و کارآمدی خانواده در س ��ه حوزۀ بینش���ی ،اخالقی و
حقوقی قابل تبیین است.
بینش ��ی :ایم ��ان به خداوند بهعنوان اساس� �یترین باور دین ��ی نقش بس���زایی در کارآمدی خانواده
ایفا میکند .افراد با ایمان وقایعی که با زندگی آنها مرتبط اس ��ت را انعکاس ��ی از مش���یت الهی میدانند
(ویلیام جیمز ،به نقل از :صفورائی .)1388 ،این نگاه باعث میش ��ود که به جهان خلقت و هس���تی،
خوشبین باشند و آفرینش را هدفدار و زندگی را بامعنا بدانند .ایمان به خداوند متعال موجب ایجاد
اهَّلل َس َ
آرامش در زندگی انسان میشود ،چنانچه خداوند متعال میفرماید«ُ :ث َّم َأ ْن َز َل ُ
کین َت ُه َع َ
لى ر ُسو ِل ِه
َ ْ ْ
َو َعل ��ى ال ُمؤ ِمنی� �ن» (توبه)26 :؛ آنگاه خدا س ��کینت (آرام ��ش) خود را بر پیغمبرش و ب���ر مؤمنان نازل
نم ��ود .مؤمنی ��ن در مواجهه با مش ��کالت ،با تکیه و اعتماد بر قدرت خداون ��د متعال ،دچار ضعف اراده
و دلهره نمیش ��وند و از میزان آس ��یبپذیری آنها به اندازه ایمانی که دارند ،کاس���ته میشود .ایمان به
خداوند و تعهد به ارزشهای دینی ،موجب میشود که فرد در امور زندگی اعتماد و تکیهاش بر قدرت
خداوند باشد و در سختیها تحمل بیشتری داشته باشد ،به اینکه خداوند حامی و پشتیبان اوست و
در مش ��کالت او را یاری میکند ،ایمان دارد و میداند کس ��ی که از خدا بترسد ،خدا برایش راه نجاتی از
ْ
گرفتاریها قرار میدهد و از مس ��یری که گمان نمیکند رزق او را تأمین میکندَِ « :و َم ْن َی َّتق َ
اهَّلل َی ْج َعل
ِ
َ َّ ْ َ َ
َ
ُ
َُ ْ ً ُُْ
َ
ى اهَّلل ف ُه َو َح ْس ُبه» (طالق 2 :و .)3
له َمخ َرجا َو َی ْرزقه ِم ْن َح ْیث ال َی ْحت ِس ُب َو َم ْن َیت َوکل عل ِ
نکت ��ۀ دیگر ،دیدگاه افراد مذهبی به ازدواج و خانواده اس ��ت که در تبیین این رابطه میتوان به آن
اش ��اره کرد .افراد مذهبی ،به ازدواج بهمنزلۀ مس ��ئولیتی برای تمام عمر ،مهرورزی به یکدیگر ،فراهم
کردن اس ��باب آرامش همدیگر و وفاداری و تعهد به همس ��ر ،مینگرند (ماهونی .)2005 ،خانوادههای
مذهبی نس ��بت به ازدواج و زندگی خانوادگی ،دیدگاهی ارزش ��ی دارند و به ازدواج بهعنوان یک پیمان
مذهب ��ی ک ��ه میتواند و باید ادامه یابد ،مینگرند .با توجه به این نکته ،میتوان گفت که ا گر افراد به
طور عمیق به معنوی بودن ازدواج خود اعتقاد داش ��ته باش ��ند ،به جهت ترس از دس���ت دادن رابطه
با خداوند و احس ��اس گناه ،س ��عی در حفاظت از زندگی مش ��ترک خود دارند و در نتیجه ،از مشاجرات و
بداخالقیها دوری میکنند (لطفآبادی ،1384 ،به نقل از :خدایاریفرد ،ش���هابی و ا کبری زردخانه،
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 .)1386ازدواج در مکتب اسالم ،بهعنوان بهترین بنا از نظر خداوند ،عامل آرامش ،محبت و رحمت
(روم ،)21 :موج ��ب نزول رحم ��ت خداوند (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،100ص  ،)221عامل حفظ دین و
طهارت معنوی (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،20ص  )17در نظر گرفته میشود .توجه و باور به ویژگیهای
معن ��وی یک رابطه و نقش ،موجب میش ��ود که صفاتی متعالی به خود گرفت���ه و بهعنوان جلوهای از
خداوند نگریس ��ته شود و مقدس خوانده ش ��ود (ماهونی و همکاران ،2001 ،به نقل از :صیدی ،نظری
و ابراهیمی.)1393 ،
اخالق ��ی :پایبندی مذهبی موجب میش ��ود ک ��ه روابط در بین اعضای خانواده بر اس���اس محبت و
تکری ��م و احترام متقابل ش ��کل بگیرد .ابراز محب ��ت در گفتار تأثیر عمیقی بر اس���تحکام روابط عاطفی
در خان ��واده برج ��ا میگذارد ،رس ��ول گرامی اس�ل�ام؟ص؟ میفرمایند« :این س���خن مرد که به همس���رش
ً
میگوید :واقعا تو را دوس ��ت دارم ،هرگز از قلبش خارج نخواهد ش ��د» (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،20ص
 .)23همچنی ��ن ،توصیهه ��ای دینی مبنی بر رعایت حس ��ن خلق در روابط مانند گش���ادهرویی و نگاه
ب ��ا مهربانی ،کارآمدی خان ��واده را درپی دارد (س ��االریفر ،1385 ،ص  .)75رعایت احترام متقابل نیز
س ��بب اس ��تحکام روابط و کارآمدتر ش ��دن خانواده میگردد .در منابع دینی از جمله حقوق زن بر مرد،
رعایت احترام و تکریم زن ذکر ش ��ده است (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،71ص  )4و زنی که احترام همسر
خ ��ود را رعای ��ت نکند م ��ورد لعنت قرار گرفته اس ��ت (هم ��ان ،ج  ،103ص  .)253ش���خص برخوردار از
ایمان و اخالق مذهبی به یک عامل کنترل درونی مجهز است که باعث میشود ،فرد از هرگونه اقدام
ظالمانه و مغایر با کارآمدی خانواده اجتناب کند .در روایتی از امام حسن مجتبی† آمده است« :دختر
خود را به ازدواج ش ��وهر متدین و پرهیزگار درآورید؛ زیرا چنین ش ��خصی اگر دخترت را دوس���ت بدارد،
او را گرام ��ی خواه ��د داش ��ت و چنانچه او را نپس ��ندد ،به وی س ��تم نخواهد کرد» (طبرس���ی1408 ،ق،
ص  .)214خدایاریف ��رد و هم ��کاران ( ،)1388در پژوه ��ش خ ��ود به این نتیجه رس���یدند که مذهب
موجب میش ��ود ،فرد خودکنترلی بیش ��تری را تجربه کند .همچنین مذهبی بودن موجب میشود فرد
از منبع کنترل درونی برخوردار ش ��ود (اصغری ،کردمیرزا نیکوراده و احمدی .)1392 ،کس���انیکه منبع
کنترل درونی دارند ،علت بروز مش ��کالت در روابط خانوادگی را به خود نس ��بت میدهند و بیشتر سعی
در اصالح خود دارند و این باعث میش ��ود که در زندگی زناش ��ویی ،تنشهای کمتری رخ دهد .مدارا،
عفو ،بخش ��ش ،ایثار و ازخودگذش ��تگی که در آموزههای دینی مورد تأ کید است ،در کارآمدی خانواده
نقش مهمی دارند .افرادی که در مقابل خطای دیگران بخش ��ش و گذشت بیشتری نشان میدهند،
ارتباطات اجتماعی و خانوادگی س ��المتری برقرار میکنند و روابطش ��ان از استحکام بیشتری برخوردار
اس ��ت .طبق نتایج پژوهش ،روابط مطلوب زوجین با پایبندی مذهبی و بخشش همبستگی مثبت و
با ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی همبستگی منفی دارد (قاسمی و اعتمادی.)1395 ،
حقوق ��ی :یک ��ی از عوامل کارآمدی خانواده ،رعایت حقوق اعضای خانواده توس���ط یکدیگر اس���ت.
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اس�ل�ام برای هر یک از اعضای خانواده حقوقی را قرار داده اس ��ت :ارضای نیازهای جنس���ی همس���ران
نس ��بت ب ��ه یکدیگر ،تأمی ��ن نیازهای مال ��ی و مخارج زندگی توس ��ط ش ��وهر ،آراس���تگی و پاکیزه بودن
و معاش ��رت نیک ��و از جمل ��ه حقوقی اس ��ت که بیان ش ��ده اس ��ت (س ��االریفر ،1385 ،ص  .)55یکی از
انگیزههای اصلی تش ��کیل خانواده تأمین نیاز جنسی زوجین است .بنابراین ،رضایت از روابط جنسی
سهم عمدهای در تداوم زندگی مشترک ایفا میکند و عدم توجه به این نیاز ،به میزان قابل توجهی از
کارآمدی خانواده میکاهد (صفورایی.)1388 ،
در تبیین رابطه سبکهای هویت با کارآمدی خانواده میتوان گفت :افرادی که دارای سبک هویت
اطالعاتیاند به این معناست که در مسائل مربوط به هویت شیوهای علمی و اطالعاتمدار دارند ،آنها
به جس� �توجو ،پردازش و ارزیابی اطالعات مربوط به خود میپردازند و همواره درگیر یک فرایند خود
کاوش ��گر فعال هستند (امیدیان .)1388 ،روش مقابله مس ��ئلهمحور ،سبک معرفتشناسی منطقی و
برنامهری ��زی در تصمیمگیری رابطه دارد (برزونس ��کی و کوک .)2000 ،ای ��ن افراد از تصمیمگیریهای
آن ��ی و ب ��ر پایه هیجانات و احساس ��ات ،خودداری میکنند و بیش ��تر به حل مس���ائل فک���ر میکنند ،به
دنب ��ال راهحل برای مش ��کالت پیش آم ��ده در زندگی میپردازند و این موجب میش���ود ک���ه این افراد
در م ��واردی که خانواده با بحران مواجه میش ��ود به خوبی ،آنها را پش ��ت س���ر بگذارن���د و بهتر بتوانند
خانواده را مدیریت کنند .سبک هویت اطالعاتی با هویت شکلیافته ارتباط دارد و افراد دارای هویت
ش ��کلیافته (موفق) در مس ��ائل زندگی ،گزینههای مختلف را در نظر گرفته و با توجه به شرایط خود،
تصمیم میگیرند .از عملکرد ش ��ناختی خوبی برخوردارند و وابس ��تگی کمت ��ری به عقاید دیگران برای
تصمیمگیریهای خود ،نش ��ان میدهند (مارس ��یا .)1980 ،بس ��یاری از مش���کالت در خانواده ناشی از
دخالت دادن تصمیمات افراد خارج از خانواده اس ��ت ،افراد دارای س ��بک هویت اطالعاتی وابس���تگی
کمتری به نظرات دیگران دارند و اجازه نمیدهند دیگران برای آنها تصمیم بگیرند .از سوی دیگر ،از
مش ��ورت با دیگران و کس ��ب اطالعات در حل مسائل مربوط به خود ،خود را محروم نمیکنند .رویکرد
اطالعات ��ی با مقابل ��ه موفقیتآمیز با اس ��ترس و اضطراب ،روش مقابله مس ��ئلهمدار و گش���ودگی رابطه
مثبت ،و با جهتدهی توس ��ط دیگران ،اثرات اضطراب ،تفکر آرزومندانه و فاصلهگیری عاطفی رابطه
منفی نشان میدهد (نورمی و همکاران1997 ،؛ برزونسکی.)2003 ،2002 ،1990 ،
کس ��انیکه دارای س ��بک هنجاری هس ��تند ،ارزشها ،اهداف و تجویزهای دیگران را درونیسازی
میکنند (برزونس ��کی .)2011 ،افراد دارای این سبک هویت به شیوه جزمی و هنجاری عمل میکنند،
هم ��واره ب ��ا تج ��ارب و انتظارات اف ��راد مه ��م زندگیش ��ان همنوایی کرده ب ��ه درونس���ازی ارزشهای
گروههای مرجع (مانند یک مکتب مذهبی خاص) تمایل دارند (برزونسکی.)2002 ،
این یافته از لحاظ نظری ،تناقضآمیز به نظر میرس ��د .انتظار میرفت که سبک هویت هنجاری،
با توجه به خصوصیات ذکر شده ،با کارآمدی خانواده ،همبستگی منفی و یا فاقد رابطه مثبت معنادار
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باش ��د .اما نتای ��ج پژوهشهای گوناگون درب ��اره ارتباط مثبت س ��بک هویت هنجاری ب���ا مؤلفههای
بهزیس ��تی روانی مانند عزت نفس ،امیدواری ،خوشبینی ،کارآمدی ،هدفمحوری و خودارزشی (به
نقل از :محس� �نزاده ،ش ��هرآرای و گ ��ودرزی ،)1388 ،این یافت ��ه را توجیهپذیر میکند .این س���بک با
پایگاه هویت زودرس در نظریه مارس ��یا مرتبط اس ��ت ،افراد دارای هویت زودرس ،افرادی هس���تند که
روشش ��ناختی متعصبانه و انعطافناپذیر دارن ��د در نتیجه ارزشها و عقاید والدین و دیگران را بدون
اینکه ارزیابی کنند ،درونی میکنند .در مس ��ائل زندگی مانند ش ��غل ،مذهب ،سیاس���ت و سایر مسائل
ً
توس ��ط دیگران هدایت میش ��وند ،جهتیابی او بیرونی اس ��ت ،نه درونی ،غالبا نقش���ی را که از س���وی
اش ��خاص قدرتمند یا دوس ��تان با نفوذ برای او تجویز میش ��ود ،قبول میکند (ش���هرآرای ،1384 ،ص
ً
 .)176این افراد معموال شادند (کروگر.)1996 ،
به نظر میرس ��د ،جهتگیری بیرونی در س ��بک هنجاری ،بستگی به ش ��رایط فرهنگی دارد ،به این
معن ��ا که اگر این ش ��خص ارزشهایی را درونی کرده اس ��ت که برای زندگی خانوادگی مفید باش���د و بر
کارآمدی خانواده بیفزاید ،در زندگی زناش ��ویی موفق عمل خواهد کرد و اگر ش���رایط فرهنگی و عوامل
بیرونی ش ��رایط ناس ��الم و دور از ارزشهایی باشد که در جهت تضعیف و تزلزل خانواده عمل میکنند،
فرد در خانواده کارکرد الزم را نخواهد داش ��ت و به تبع آن ،خانواده ،کارآمدی مناس���ب خود را از دست
خواهد داد .از س ��وی دیگر ،ابزاری که جهت س ��نجش س ��بکهای هویت مورد استفاده قرار گرفته در
بیشتر پژوهشها همبستگی معناداری بین نمرات افراد در دو سبک هویت هنجاری و اطالعاتی نشان
میدهد .بنابراین ،ابزاری که بر خصوصیات متفاوت سبک هنجاری تأ کید کند ،نتایج دقیقتری به
بار خواهد آورد (محسنزاده و همکاران.)1388 ،
در تبیین این یافته میتوان گفت :آنچه در عملکرد خانواده مهم است این است که فرد به تعهدی
دست یافته باشد ،و روششناختی -اجتماعی در پردازش اطالعات مربوط به خود و فرایند هویتیابی
ک ��ه افراد برمیگزینن ��د ،تأثیری بر عملکرد فرد در زندگی زناش ��ویی ندارد .به عبارت دیگر ،بین س���بک
هوی ��ت اطالعات ��ی و هنجاری فرق چندانی در ارتباط با کارآمدی خانواده مش���اهده نمیش���ود .به نظر
میرس ��د ،پایبندی به اهداف و انتخابهایی که برای آنها سرمایهگذاری نمودهایم ،نتیجه دستیابی
به هویت و یکی از زمینههای اصلی برقراری روابط رضایتمند در زندگی است .به همین دلیل ،افرادی
ً
که با هویت پایین و فاقد تعهد به اهداف و انتخابها و ارزشها وارد زندگی مشترک میشوند ،احتماال
با عدم اعتماد و بدبینی بیش ��تری ،روابط بینفردی و عاطفی با همسر خود برقرار میکند (شمسایی و
همکاران.)1385 ،
در بررسی رابطه سبک اجتنابی با کارآمدی خانواده ،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان
داد که بین س ��بک س ��ردرگم /اجتنابی ب ��ا کارآمدی و تمام زیر مقیاسه ��ای آن رابطه منفی (به جز در
مؤلفه رابطه کالمی) وجود دارد ،اما در هیچ یک از زیرمقیاسها ،رابطه معنادار به دست نیامد.
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این یافته با توجه به ویژگیهای این افراد قابل تبیین اس ��ت ،افرادی که سبک سردرگم /اجتنابی
دارند ،از پایینترین و سطحیترین روش هویتیابی برخوردارند .این افراد تعهدات و استانداردهای
ضعیفی دارند (برزونس ��کی ،)2011 ،از پذیرش مس ��ئولیت اجتناب میکنن ��د ،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 اس���ت و از راهبردهای
ناکارآمد شناختی و تصمیمگیری و خودآ گاهی پایین برخوردارند (برزونسکی و کوک .)2000 ،تحقیقاتی
که رابطه این سبک را با سالمت روان بررسی کردهاند نشان میدهند که جهتگیری سردرگم با کیفیت
روابط همس ��االن ،پیش ��رفت تحصیلی و ع ��زت نفس رابطه منفی و ب ��ا اثرات ناتوانکنن���ده اضطراب،
فاصلهگیری عاطفی ،جهتدهی توس ��ط دیگ ��ران ،راهبردهای تصمیمگیری غیرانطباقی ،مش���کالت
س ��وءمصرف م ��واد و ال ��کل ،روانرنجورخوی ��ی ،افس ��ردگی و اختالالت خ ��وردن و س���لوک رابطه مثبت
نش ��ان میدهد (نورمی و همکاران1997 ،؛ برزونسکی .)2003 ،2002 ،1990 ،جهتگیری اجتنابی با
اضطراب و افسردگی رابطۀ مثبت (غضنفری )1383 ،و با بهزیستی روانشناختی رابطۀ منفی داشته
اس ��ت (ولوراس و بوس ��ما .)2005 ،این افراد فاقد تعهدند و در زندگی هدف مشخصی ندارند (شکری،
تاجیک اس ��ماعیلی ،دانش ��ورپور ،غنایی و دش ��تجردی .)1386 ،با توجه به این یافتهها ،عدم وجود
ارتباط مثبت بین س ��بک س ��ردرگم /اجتنابی با کارآمدی خانواده ،روش ��ن است و دور از انتظار نیست.
مقایس ��ه منزلتهای هوی ��ت بینفردی متأهلین دارای و بدون نش ��انگان طالق عاطف���ی در  200زوج
نش ��ان داد ،بی ��ن منزلتهای هویت افراد ب ��ا توجه به وضعیت طالق عاطفی تف���اوت معناداری وجود
دارد .تحلیل واریانس دادهها حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه دارا و بدون نشانگان طالق عاطفی
در منزلتهای هویتی س ��ردرگم و بحرانزده بود .همس ��رانی که در هویت ارتباطی بینفردی سردرگم
بودند ،بیشتر نشانگان طالق عاطفی نشان دادند (موسوی و رحیمینژاد.)1394 ،
بررس ��ی نق ��ش پیشبینیکنندگ ��ی پایبندی مذهبی و س ��بکهای هوی ��ت در کارآم���دی خانواده با
اس ��تفاده از رگرس ��یون گامبهگام ،نش ��ان داد که وقتی زیرمقیاسهای پایبندی مذهبی و س���بکهای
هویت در یک مدل برای پیشبینی کارآمدی خانواده قرار میگیرند ،تنها پایبندی مذهبی (،)0/228
دوسوگرایی مذهبی ( )-0/260و جهتگیری اطالعاتی ( )0/211میتوانند کارآمدی خانواده را به طور
معناداری پیشبینی کنند.
ای ��ن نتای ��ج با پژوهش جوانم ��رد ،محمدی ،پوراکب ��ران ،محمدی و موس���وی ( ،)1394محمدی،
باباپور و علیپور ( )1393همس ��و اس���ت .پژوهش جوانمرد و همکاران با اس���تفاده از تحلیل رگرسیون
خط ��ی نش ��ان داد که میزان دینداری زنان و مردان ،س ��هم معناداری در تبیی���ن و پیشبینی تغییرات
(واریان ��س) کارکرد کلی خان ��واده دارد .پژوهش محمدی و همکاران ( ،)1393نش���ان داد که از میان
س ��بکهای هویت ،تنها س ��بک هویت اطالعاتی قادر است تعارضات زناشویی را پیشبینی کند .این
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یافتهه ��ا با پژوهش دانش ��ورپور و همکاران ( )1386همس ��و اس ��ت .س ��بک هویت اطالعات���ی با روابط
بینفردی پختهتر همراه اس ��ت .تحلیل رگرسیون چندگانه در تحقیق عبداهللپور و همکاران ()1388
نش ��ان داد ک ��ه دخالت دادن دین در انتخابه ��ا و تصمیمها به صورت معن���اداری مؤلفههای کارکرد
کل ��ی ،نقشه ��ا ،حلمس ��ئله ،پاس� �خدهی عاطفی ،آمی ��زش عاطفی و کل مقی���اس کارک���رد خانواده در
دانشجویان را پیشبینی کرده است.
عوام ��ل مختلفی ب ��ا کارآمدی خانواده ارتب���اط دارد .ارتباط متقابل ،اعتماد ،وف���اداری ،مدیریت مالی،
خان ��واده و دوس ��تان و ویژگیه ��ای ش ��خصیتی از عوام ��ل مؤثر در کارآمدی خانواده محس���وب میش���وند
(صفورای ��ی پاری ��زی ،1388 ،ص 121و  .)122در ای���ن پژوهش ،از میان عوامل گوناگ���ون مؤثر در کارکرد
خانواده ،تنها دو عامل دین و هویت ،بررسی شده است .بنابراین ،نتایج بهدستآمده دور از انتظار نیست.
محدودیتهای پژوهش
ب ��ه دلیل طوالنی بودن ابزارها ،اس���تناد ب ��ه نتایج حاصل باید با احتیاط صورت گیرد .ممکن اس���ت
برخی از آزمودنیها ،به دلیل حجم زیاد اطالعات خواسته شده ،دچار خستگی شده باشند.
در این پژوهش ،از روش نمونهگیری در دس ��ترس اس ��تفاده شده اس ��ت ،در نتیجه تعمیم نتایج آن
باید با احتیاط صورت گیرد .در این پژوهش ،طالب و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتهاند ،بنابراین
تعمی ��م نتایج آن به گروههای دیگر باید با احتیاط انجام گیرد .س ��طح س ��واد از دیگر محدودیتهای
این پژوهش میباشد که میتواند تعمیمدهی آن را به افراد با سواد پایین با احتیاط همراه سازد.
پیشنهادهای پژوهش
یافتههای این پژوهش ،از طریق یک مطالعه همبس ��تگی به دس ��ت آمده اس���ت ،اما ازآنجاکه تأثیر
باورها و اعمال مذهبی بر کارآمدی خانواده گاه مس ��تقیم اس ��ت و گاه غیرمس���تقیم ،با توجه به اینکه
عوام ��ل مختلفی میتواند بر کارآمدی خانواده تأثیرگذار باش ��د و این پژوهش تنها به دو مورد پرداخته
است ،پیش ��نهاد میشود پژوهشهایی که در آن از روشهای تجزیهوتحلیل آماری پیچیدهای نظیر
مدل معادالت س ��اختاری و مدل رگرس ��یون سلس ��لهمراتبی اس ��تفاده میش ��ود ،انجام پذیرد .پیشنهاد
میشود پژوهشهایی از این قبیل ،در نمونههایی با روش نمونهبرداری دیگر ،انجام پذیرد.
پیش ��نهاد میش ��ود ارتباط دین و هوی ��ت و تعامل ای ��ن دو و همچنین ،چگونگی اثرگ���ذاری دین بر
هویتیابی افراد ،به طور دقیق بررسی گردد.
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