
DOI:  10.22122/rbs.v16i1.2081 Published by Vesnu Publications 

 

 شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکتری، گروه روان -1
 شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکتری، گروه روان -2
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران -3
 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانکارشناس ارشد، گروه روان -4

  Email: m_ahangarcani@yahoo.com محمد آهنگرکانی نویسنده مسؤول:

 

 
 

http://rbs.mui.ac.ir 

 1397/  1/ شماره  16تحقیقات علوم رفتاری / دوره  93

 های ازدواج در افراد متأهلگری ارزشگیری مذهبی با واسطهرابطه ساختار خانواده و جهت
 

 4، الهه گودرز ناصری3، فاطمه شفیعی2، اصغر پوردرویش1محمد آهنگرکانی
 

 چكيده

گيري مذهبي، گيري جهتهاي آن در شکلهاي خانواده و ارزشبا توجه به نقش مذهب در عملکرد اعضا و سالمت رواني جامعه و با عنايت به تأثيرگذاري زمينه :زمینه و هدف

 .ام شدگيري مذهبي در افراد متأهل انجهاي ازدواج در رابطه بين ساختار خانواده و جهتاي ارزشپژوهش حاضر با هدف بررسي اثر واسطه

ده بودند، شل شهرستان بابل انتخاب اي(، از بين افراد متأهاي )منطقهاي چند مرحلهگيري خوشهمرد( که با روش نمونه 149زن و  208نفر ) 357در اين مطالعه،  ها:مواد و روش

 .هاي ازدواج دلخموش را تکميل کردندارزشو  Allportگيري مذهبي ، جهتOlsonکنندگان ابزارهاي مدل ساختار خانواده شرکت نمودند. مشارکت

 ،(P < 01/0(، برابرنگري )P < 01/0شدگي )(، محاطP < 01/0گيري بيروني )(، جهتP < 01/0گيري مذهبي دروني )نشانگر تأثير مستقيم انسجام خانواده با جهت هايافته ها:یافته

(، P < 05/0گيري دروني )پذيري با جهت( بود. همچنين، بين مؤلفه انعطافP < 01/0( و سلسله مراتبي )P < 05/0(، خودمختاري عقالني )P < 05/0خودمختاري عاطفي )

هاي برازش نکويي مدل نيز از اثر ( تأثير مستقيمي وجود داشت و تحليل مسير و شاخصP < 01/0( و برابرنگري )P < 05/0(، خودمختاري عقالني )P < 05/0خودمختاري عاطفي )

 .هاي ازدواج حمايت کردارزش ايواسطه

 .ه باشندگيري مذهبي نقش داشتتتوانند در نوع جهشناختي، ميهاي ازدواج به عنوان دو سازه روانهاي ساختار خانواده و ارزشکرد که مؤلفه گيريتوان نتيجهمي گیري:نتیجه

 خانواده، باورهاي مذهبي، الگوهاي ازدواج، افراد متأهل اعضاي هاي کلیدي:واژه

 

. افراد متأهل های ازدواج درگری ارزشگیری مذهبی با واسطهرابطه ساختار خانواده و جهت .الهه ، گودرز ناصریفاطمه ، شفیعیاصغر ، پوردرویشمحمد آهنگرکانی ارجاع:
 93-100(:1) 16؛ 1397 مجله تحقیقات علوم رفتاری

 15/1/1397تاريخ چاپ:  20/11/1396 پذيرش مقاله: 24/9/1396 مقاله: دريافت

 

 مقدمه
یهاد  بهه عنهوان مقابلهه مهذه یو از آن شناختی است نیروی روان نوعی مذهب
ههای وقعیتبهه مقابلهه بها م ،مهذه یباورها و اعمال گیری ازبا بهره کهکنند می

مقابلهه بها  فراینهد (. دین و مذهب از این جهت که در1، 2) زا اشاره دارداسترس
ماد بهه اعت ،کنترل از موقعیت احراز حسهای معنایابی، حوادث و مشکالت نقش

امه  از عو، معنهوی در فهرد دارد آرامهش و لهذتو  حس اطمینهان نفس و ایجاد
 .(3-5) شودثیرگذار در سالمت روان محسوب میأت

جهدان وتفکهر از روی  ،دین را با توجهه بهه ریشهه نتینهی آن اندیشمندان،
اط را عهدم ارت ه( Neurosis) نژنهدیکه عامه  اصهلی روان به طوری ؛دندانمی

ت، باورهها و نیز با توجهه بهه عله  اعتقهادا یبزرگ جان(. 6) اندبیان کردهمعنوی 
. اسهت رفتارهای مذه ی، مذهب را به دو صورت بیرونی و درونی تعریه  کهرده

عهد یک ت(، ع ارت از Internal orientation) گیری درونیاز جهتر وی منظو
بهرای  ایوسهیلهگیری بیرونی را و جهتهدف است انگیزشی فراگیر که غایت و 
 .(7)داند می دستیابی به اهداف فردی

یم هم به طهور مسهتقمذهب تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که 
 ستقیم بهرشناختی افراد و هم به طور غیر مبهزیستی روان سالمت جسمانی وبر 

 ؛ به طهوریگذاردتأثیر میسالمت نظام خانواده و اعضای آن و رضایت زناشویی 
هزیستی گیری مذه ی با بکه در این راستا نتایج مطالعات بیانگر ارت اط بین جهت

، پهذیری اسهترس، باشهایششناختی، افسردگی زنهان سهالمندان و واکنشروان
دگی، افسر همچونکاهش اختالنت روانی  ،و افزایش عزت نفسبهداشت روانی 

 (.8-11باشد )میمدار لهأی مساس ک مقابله یرتقاا و تنیدگی
گیری مهذه ی بها سهاختار همچنین، پژوهش در زمینه ارت هاط بهین جههت

. مطالعهات متعهدد (12خانواده حکایت از رابطه این مؤلفه با ساختار خانواده دارد )
 وبه نقش مهذهب و عمه  بهه باورههای دینهی در روابهو زناشهویی، تعارضهات 

ینهد پذیری( و فرازناشویی و سازگاری )انعطافناسازگاری خانوادگی، رضایتمندی 
 (.13-17) اندح  تعارض اشاره کرده

 هههههای ازدوا  ( و ارزشFamily structureسههههاختار خههههانواده )
(Marital valuesدو سازه روان )وانند نقش مهؤثری تکه می باشندشناختی می

 مقاله پژوهشی
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نیروی انسهانی، (. خانواده به عنوان مولد 18گیری مذه ی داشته باشند )در جهت
ها، اعتماد بهه نفهس، اجتمهاعی شهدن، نقشی اساسی در رشد احساسات و ارزش

(. با 19گیری منطقی اعضای خانواده بر عهده دارد )شاصیت، یادگیری و تصمیم
توانند به این چنهین اههدافی دسهت یابنهد کهه ها زمانی میاین اوصاف، خانواده

و  حقهو ، روابو اعضها جاد کنند که معرفبتوانند در نظام خانواده ساختاری را ای
 دو بهر، درآخرین نساه مدل چند ماتصهاتی Olsonباشد.  هاتکالی  متقاب  آن

)میزان صمیمیت و ( Cohesion) بعد کارکرد زناشویی و خانوادگی یعنی انسجام
میهزان ( )Flexibility) پهذیریپیوند عاطفی بهین اعضهای خهانواده( و انعطاف

اشهاره ( هها و قهوانینواده برای تغییهر در سهاختار قهدرت، نقشتوانایی نظام خان
کننده رضایت زناشویی و خهانوادگی مشاص به طوری که این دو بعد را؛ کندمی
ای که به صهورت مسهتقیم بهه ارت هاط بهین سهاختار . نتایج مطالعه(20) داندمی

سهاختار گیری مذه ی پرداخت، نشان داد که ارت اط مث تهی بهین خانواده و جهت
گیری مذه ی درونی و ارت اط منفی بین مؤلفه منسجم و انعطاف خانواده با جهت

 (.12گیری بیرونی وجود داشت )پذیری خانواده با جهتانسجام و انعطاف
ههای یافتههگیری مهذه ی، با توجه به ارت اط بین ساختار خهانواده و جههت
ن ههای رفتهاری فرزنهدایتحقیقات دیگر نیز بر اهمیت ساختار خهانواده بهر ویژگ

ر نظام دهمچون رفتارهای پرخاشگرانه و سازگاری نوجوانان، احساس هم ستگی 
ویی تر زناشهباعث رضایت بیش کنند که اینخانواده و روابو مث ت اعضا تأکید می

 جهانی راشود و ارت اط انسجام با رضایت و بهزیسهتی هیو بهزیستی هیجانی می
ری ا سهازگابهابطه والدین و نوجوانهان و ارت هاط آن . ارزیابی نوع ردهدنشان می

یکهی از  خهانواده بهه عنهوان یروابو منفی اعضانوجوانان حاکی از آن است که 
آشفته شهدن  خودپنداره، ثر در بروز و تداوم مشکالت روانی، اختالل درؤعوام  م

 (.21-24) شودیممحیو خانواده و انزجار تدریجی فرزندان از خانواده در نظر گرفته 
گیری چنههین توانههد در شههک بنهها بههر تحقیقههات مههذکور، سههاختار خههانواده می

گیری مهذه ی های اساسهی جههتهایی مؤثر باشهد. یکهی از مؤلفههگیریجهت
باشهد ایش میدرونی، هویت، خودپنداره بان و هدفمند بودن افراد دارای این گهر

ها نقهش هی ایهن مؤلفههدتوانهد در شهک که در این راستا سهاختار خهانواده می
 (.25، 26تأثیرگذاری داشته باشد )

گیری مهذه ی یکی از مسای  مؤثر در ارت اط بها سهاختار خهانواده و جههت
 باشههد.اعضههای آن، سیسههتم ارزشههی هههر یههک از زوجههین در نظههام خههانواده می

شهود یگرفته م نظر های فرهنگی درهای ارزشهای ازدوا  به منزله جلوهارزش
نهدگی زهای عملهی قلمهرو مفروضه و هم کندقواعد ازدوا  را توجیه می هم که

توان از آن به های ازدوا  میدر تعری  ارزش (.27، 28) خواندزناشویی را فرا می
هها در آن های ارزشی در قلمرو ازدوا  که اعضای جامعههعنوان معانی و دریافت
ها توسهو ارزش هش در رابطه با(. برای اولین بار پژو28اشتراک دارند، یاد کرد )

Hofsted ( امهها28انجههام شههد ،)  بررسههی  ،آناز  پههس اساسههی اولههین تحقیهه
ا و (. مطالعهات وی بیشهتر در زمینهه محتهو29، 30بود ) Schwartzهای ارزش

درون  های انسان در سطح بین فرهنگی انجام شده است. در سطحساختار ارزش
ز انهد کهه برگرفتهه اای ازدوا  پرداختهههفرهنگی )ایران( نیز بهه بررسهی ارزش

 ( و م تنهی بهر دو بعهد جهام 30 ،29) Schwartzچهارچوب مفههوم فرهنگهی 
شهدگی در مقابه  خهودپیروی عقلهی و هها یعنهی محاطهای فرهنگهی آنارزش

 (. 29باشد )خودپیروی عاطفی و سلسله مرات ی در مقاب  برابرنگری می
گیری مهذه ی ههای ازدوا  و جههتارزشنتایج تحقیقی در زمینهه ارت هاط 

شدگی و سلسهله نشان داد که بین مؤلفه خودماتاری عاطفی و عقالنی و محاط

ههای های ارزشگیری مذه ی درونی ارت اط مث ت و بهین مؤلفههمرات ی با جهت
گیری بیرونی ارت اط منفی وجود دارد. همچنهین، نتهایج در زمینهه ازدوا  با جهت

های ازدوا  و ساختار خانواده نیز نشان دهنهده ارت هاط ن ارزشارت اط مستقیم بی
منفی مؤلفه سلسله مرات ی و خودماتاری عاطفی و ارت هاط مث هت برابرنگهری و 

شدگی با انسجام خانواده و ارت اط مث ت بهین مؤلفهه برابرنگهری و ارت هاط محاط
. باشهدمی پذیری ساختار خهانوادهمنفی خودماتاری عاطفی و عقالنی با انعطاف

بنابراین، نگرش برابرنگری به نوعی با رضایت زناشویی زوجین در ارت هاط اسهت 
جا که دو متغیر گانه، از آن(. با توجه به مطالب مذکور، در مورد متغیرهای سه12)

گیری مذه ی با توجه به بعد فرهنگی آن در کشورمان، های ازدوا  و جهتارزش
گیری و با توجه به تقدم شک  رونداده به شمار میناپذیر نظام خانودو بعد جدایی

هههای ازدوا  در نظههام خههانواده و همچنههین، توجههه بههه جن ههه اکتشههافی و ارزش
دهی نظری این تحقی ، پژوهش حاضر بها ههدف تعیهین رابطهه سهاختار توسعه

ههای ازدوا  انجهام گیری مذه ی با توجه به نقش میانجی ارزشخانواده و جهت
ههای ازدوا  در رابطهه بررسی نقش میهانجی ارزش»العه شام  گرفت. هدف مط

گیری مذه ی درونی و های ساختار خانواده )انسجام و انعطاف( با جهتبین مؤلفه
 .بود« بیرونی
 

 هامواد و روش
ام انجه 1392این تحقی  به روش توصیفی و هم ستگی تحلی  مسهیر در سهال 

ه بدادند.  ساکن شهرستان باب  تشکی شد. جامعه آماری پژوهش را افراد متأه  

چنهد  ای غیر تصادفیگیری خوشهکنندگان، از روش نمونهمنظور انتااب شرکت

اول  ر مرحلهای( استفاده گردید. به این ترتیب که دگیری منطقهای )نمونهمرحله

ن هر از میا گانه شهرستان باب ، چهار ناحیه انتااب شد. سپساز بین مناط  پنج

بهه ازای ههر  ها نیز از منازل آن منطقه انتااب شدند.یک منطقه و نمونه ناحیه،

زن و  208) نفر 357نفر در نظر گرفته شد که به این ترتیب  40بین، متغیر پیش

 4/38 ± 8/6مرد( مورد بررسی قرار گرفتند. میهانگین سهنی گهروه نمونهه،  149

فصهی  امه بهه ته شد که در ادها استفادآوری دادهجم از سه ابزار برای  سال بود.

 آمده است.

های این مقیهاس برگرفتهه از نظریهه های ازدواج:نامه ارزشپرسش

 Schwartzهای فرهنگی های فرهنگی و م تنی بر دو ریات جام  ارزشارزش
شدگی در برابر خودپیروی )که خودپیروی به دو صهورت خهودپیروی یعنی محاط

باشد و سلسله مرات ی در برابر برابرنگری میباشد( عقلی و خودپیروی عاطفی می
ههای ازدوا  از نهوع (. مقیهاس ارزش30گزاره تنظیم شده است ) 46که در قالب 

مدادی است. پاسخ دهندگان میزان موافقت یا ماالفت خود با هر گزاره را  -کاغذ
بنهدی )کامالً موافه ( درجه 6)کامالً ماال ( تا  1ای از روی مقیاس شش درجه

بههازآزمون در یههک نمونههه  -کننههد. اعتمادپههذیری مقیههاس بههه روش آزمههونمی
ای از متوسو تا بان نفر( به فاصله دو هفته، در دامنه 87دانشجویی دختر و پسر )

شهدگی، ههای محاطمقیاس (. ضرایب به دست آمده از خهرده30گزارش گردید )
ی بهه ترتیهب سلسله مرات ی، خودپیروی عقلی، خهودپیروی عهاطفی و برابرنگهر

بههر م نههای  Allport(. 31بههه دسههت آمههد ) 69/0و  74/0، 81/0، 82/0، 84/0
گیری گیری جههتسعی در ساختن مقیاس برای انهدازه ،خود های نظریکوشش

 کهه  را طراحهی کهردای گزینهه 20به همین منظور یک مقیهاس و  مذه ی نمود
مذه ی گیری جهت به آنگزینه  9رونی و یگیری مذه ی بگزینه آن به جهت 11
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گیری مذه ی آیتمی از مقیاس جهت 21یک نساه  Feagin. بوددرونی مربوط 
در آن انتاهاب شهده  ویهای ساخت که تمام گزینهه Allport درونیبیرونی و 

کنهد کهه مهذهب همهان کهاری می»شام  یک گزینه دیگر  ،بود و عالوه بر آن
ام کند که زندگییعنی کمک می؛ کندعضویت من در گروه دوستان و آشنایان می

این گزینه هم ستگی مث ت (. 32) نیز به آن افزود را« را متعادل و پایدار نگهدارم
به بعهد  زمان گیری مذه ی بیرونی داشت و از آن( با مقیاس جهت61/0بانیی )

هم سهتگی بهین  ،اواین مقیاس بیشتر مورد استفاده قرار گرفهت. ط ه  تحقیه  
به  -21/0رونی یگیری بهای جهتری مذه ی درونی با گزینهگیهای جهتگزینه

انجام داد،  Feagin پژوهشی کهمطالعات دیگر از جمله  برخی (. در7) دست آمد
 بسهیار کهه دیهگرد محاسه ه -20/0 رونییگیری درونی و بهم ستگی بین جهت

سهنجش  (. جههت7) بهود Allport توسهو آمده دست به هم ستگی به نزدیک
 توسهو Feagin درونی و رونییب گیریجهت مقیاس ایران، درروایی این آزمون 

بهازخوانی توسهو  از طریه ترجمهه شهد و صهحت آن  فارسهی بهه یبزرگ جان
ییهد گردیهد و سهپس بها أترجمهه دوبهاره آن بهه انگلیسهی ت و دیگر انمتاصص

جهت متناسب نمودن آن با بافهت فرهنگهی و مهذه ی ایرانهی  ،بازنویسی متعدد
 نفههری از 325یههک نمونههه  بههر روی مههذکور اعت ههار مقیههاس (.7) کوشههش شههد

 برابر بها Cronbachs alphaضریب های استان تهران با دانشجویان دانشگاه
 71/0نیز اعت ار ایهن مقیهاس را (. مطالعه دیگری 7مورد تأیید قرار گرفت ) 77/0
 (.32ش نمود )گزار

بهر اسهاس مقیهاس  درونهی و بیرونهی مذه ی گیریمقیاس جهت یهاگزینه
ه بهرونهی یگیری مهذه ی بگذاری بهرای مقیهاس جههتنمره گردید.لیکرت تنظیم 

 = موافقم و کامالً 2 = موافقم ، تقری ا4ً = ماالفم تقری اً ،5 = ماالفم کامالًصورت 
 به صهورت دهینمرهگیری مذه ی درونی انت جهتؤبرای سدر نظر گرفته شد.  1

 بود. 5ماالفم  مالًو کا 4 = ماالفم ، تقری ا2ً = موافقم ، تقری ا1ً = موافقم کامالً

پذيری و پیوستگی خاانواده  ويارايش مقیاس ارزشیابی سازش
 ياااا  Family Adaptability and Cohesion Scaleساااو   

FACES-III:)  وری خانواده بر اسهاس مهدل کنشاین مقیاس به منظور ارزیابی

( و 33( یا چند ماتصاتی طراحی شهده اسهت )Circumplex modelگشتاوری )
خهانواده « پذیریانعطاف»و « پیوستگی»گیری دو بعد اصلی الگوی به منظور اندازه

باشهد. ایهن سهؤال در طیه  لیکهرت می 20شهام   FACES-III. رودبه کار می
دهی است که هر یهک از اعضهای خهانواده بهه نامه خودگزارشمقیاس یک پرسش

کنند؛ یعنهی اطالعهات مربهوط بهه ط یعهت ماهیهت طور جداگانه آن را تکمی  می

گردد. هر خانواده بر اساس نمهرات بهه دسهت آوری میخانواده از چندین عضو جم 
سهنجی ایهن ههای رواند. در خصهو  ویژگیگیهرآمده در هر یک از ابعاد قرار می

پهذیری حهدود صهفر بهود ستگی گزارش شده بهین پیوسهتگی و انط ا آزمون، هم 
(003/0  =Pو این بدین معنی است که دو بعد کامالً مستق  از یکدیگر می ) باشهند
بهرای بعهد  77/0پذیری و پیوسهتگی خهانواده، (. اعت ار مقیاس ارزشیابی سازش28)

 (.33پذیری برآورد شده است )برای بعد انط ا  62/0پیوستگی و 

و یهک  خانواده متشک  از پدر، مادر 376همچنین، در پژوهشی که بر روی 
 واده بهاپذیری و پیوسهتگی خهانفرزند جوان انجام شد، اعت هار ارزشهیابی سهازش

عهد بو برای  74/0برای بعد پیوستگی  Cronbachs alphaاستفاده از ضریب 
 (.34به دست آمد ) 75/0پذیری انط ا 

 

 هایافته
های ای ارزشبه این که هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی نقش واسطهبا توجه 

ک مهدل گیری مهذه ی در قالهب یهازدوا  در رابطه بین ساختار خانواده و جهت
ک ه بها کمهساختاری بود، از روش تحلی  مسیر به منظور ارزیابی استفاده شد که

د تعری  تجزیه و تحلی  گردید. مدل تحلی  ساختاری نیازمن LISRELافزار نرم
 .باشدگیری و یک مدل ساختاری مییک مدل اندازه
 .ارایه شده است 1های هم ستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شاخص

ههای ساختار خهانواده، ارزش»سه متغیر مورد مطالعه پژوهش حاضر شام  
ان م به عنوو متغیر آشکار انعطاف و انسجابود که د« گیری مذه یازدوا  و جهت

زاد ونهای خانواده در نظر گرفته شد و هر دو بهه عنهوان متغیرههای بهرشاخص
گیری ههتهای ازدوا  نیز به عنوان متغیرهای میهانجی و جمنظور گردید. ارزش

 زای آشکار بود.مذه ی درونی و بیرونی به عنوان متغیرهای درون
ای بههرازش مههدل، از شههاخص بههرازش مقایسهههبههه منظههور ارزیههابی 

(Comparative fit indices  یهههاCFI شهههاخص نیکهههویی بهههرازش ،)
(Goodness of fit index  یاGFI شاخص تعهدی  شهده نیکهویی بهرازش ،)
(Adjusted goodness of fit index  یاAGFI مجذور میانگین مربعهات ،)

یها  Root mean square error of approximationخطهای تقریهب )
RMSEAمانهده(، ریشه میانگین باقی (Root mean residual  یهاRMR ،)

  Standard root mean residualاسهتاندارد شهده ) ماندهریشه میانگین باقی
، 91/0، 94/0، 90/0( و آماره بحرانی اسهتفاده شهد کهه بهه ترتیهب SRMRیا 
 به دست آمد. 169و  06/0، 05/0، 08/0

 
 رهایمتغ نیب یهمبستگ سيماتر و نیانگیم. 1 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار ±میانگین  متغیر

         1 13/4 ± 18/1 انسجام -1
        1 **39/0 87/3 ± 07/1 انعطاف -2
       1 11/0 **29/0 23/3 ± 23/1 شدگیمحاط -3
      1 46/0 **22/0 **-32/0 56/3 ± 08/1 نگریبرابر -4
     1 50/0 53/0 09/0 16/0 05/4 ± 76/0 لسله مرات یس -5
    1 -51/0 38/0 -49/0 **-26/0 -19/0 73/3 ± 11/1 ودماتاری عاطفیخ -6
   1 57/0 53/0 47/0 -42/0 **-29/0 **21/0 89/3 ± 18/1 خودماتاری عقالنی -7
  1 **35/0 **-38/0 **37/0 11/0 **33/0 13/0 **25/0 23/4 ± 54/0 مذه ی درونیگیری جهت -8
 1 07/0 13/0 10/0 **28/0 **-27/0 12/0 **24/0 *-18/0 10/3 ± 03/1 مذه ی بیرونیگیری جهت -9
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 گیری مذهبیهای ازدواج بر جهتدار متغیرهای ابعاد ساختار خانواده و ارزشمسیرهای مستقیم و غیر مستقیم معنی .1شکل 

 
  بهین بهر متغیهر مهالک دراثرات مستقیم و غیهر مسهتقیم متغیرههای پیش

شهتر ههای ازدوا  در بی، ارزش3جهدول ههای آمده است. بر اساس داده 1شک  
 گیری مهذه ی نقهشروابو بین ساختار انسجام و انعطاف خانواده و انواع جههت

 ای داشت.واسطه
 وسهتقیم برای تفسیر بهتر نتایج به دست آمده از تحلی  مسیر، مسیرهای م

گیری های جههتهای سهاختار خهانواده بها مؤلفههغیر مستقیم ارت اط بین مؤلفه
 ازدوا  در ادامه آمده است.های گری ارزشمذه ی با میانجی

به دست آمده از تحلیه  مسهیر بها اسهتفاده از ضهرایب  هایبر اساس یافته
شدگی نیز شدگی و مؤلفه محاطاستاندارد بتا، انسجام خانواده بر روی مؤلفه محاط

گیری درونی تأثیرگذار بود. از طرف دیگر، با توجه بهه تهأثیر بر روی مؤلفه جهت
دار بودن مسیرهای گیری مذه ی درونی و معنیاده بر جهتمستقیم انسجام خانو

شهدگی در توان گفهت کهه مؤلفهه محاطمستقیم و غیر مستقیم در این مدل، می
گیری مذه ی )درونی و بیرونهی( نقهش ارت اط بین مؤلفه انسجام خانواده و جهت

ری نس ی داشت. همچنین، مؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه برابرنگه میانجی
 گیری بیرونههی تههأثیر تههأثیر منفههی و مؤلفههه برابرنگههری روی مؤلفههه جهههت

 مث تی گذاشت. 
گیری مذه ی از طرف دیگر، با توجه به اثر مستقیم انسجام خانواده با جهت

تهوان دار بودن مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیر، میبیرونی و معنی
ارت اط بین مؤلفهه انسهجام خهانواده و  چنین عنوان نمود که مؤلفه برابرنگری در

. مؤلفه انسجام خانواده بر کندگیری مذه ی بیرونی نقشی میانجی را ایفا میجهت
روی مؤلفه خودماتاری عاطفی و مؤلفه خودماتاری عاطفی نیز بر روی مؤلفهه 

 گیری درونی تأثیر منفی داشت. جهت
 

 زاد  مالک(های درونبین( بر متغیرزاد  پیش. اثرات مستقیم  غیر مستقیم و کل متغیرهای برون3جدول 

 بینمتغیر پیش اثر مستقیم متغیر رابط اثر غیر مستقیم اثر کل متغیر مالک

 انسجام خانواده 19/0 شدگیمحاط 05/0 24/0 گیری درونیجهت

 برابرنگری 08/0 27/0

 خودماتاری عقالنی 02/0 21/0
 سلسله مرات ی 03/0 22/0

 انعطاف خانواده 18/0 برابرنگری -04/0 14/0
 خودماتاری عاطفی 06/0 24/0
 خودماتاری عقالنی 03/0 21/0

 انسجام خانواده -12/0 برابرنگری -06/0 -18/0 گیری بیرونیجهت

 خودماتاری عاطفی -02/0 -14/0

 انعطاف خانواده - برابرنگری 03/0 06/0
 خودماتاری عاطفی 03/0

 

 گيري جهت

 بيروني

 انوادهخ پذیرینعطافا

 گيري جهت

 شدگيمحاط رونيد
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 ی گیری مذهاز سوی دیگر، با توجه به اثر مستقیم انسجام خانواده با جهت
تهوان ، میدار بودن مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیردرونی و معنی

ده و م خهانوابیان نمود که مؤلفه خودماتاری عاطفی در ارت اط بین مؤلفه انسهجا
مچنهین، هگیری مذه ی )درونی و بیرونی( نقش میانجی نس ی را ایفا کرد. جهت

ی ودماتهارمؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه خودماتاری عقالنی و مؤلفهه خ
 ه تهأثیرثیر گذاشهت. بها توجهه بهگیری درونی تأعقالنی نیز بر روی مؤلفه جهت
ی دار بودن مسیرهاگیری مذه ی درونی و معنیمستقیم انسجام خانواده با جهت

ه تهوان چنهین رکهر کهرد کهه مؤلفهمستقیم و غیر مسهتقیم در ایهن مسهیر، می
 گیری مهذه یخودماتاری عقالنی در ارت اط بین مؤلفه انسجام خانواده و جهت

 .درونی نقش میانجی نس ی داشت
ؤلفه ممچنین، مؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه سلسله مرات ی اثر داشت. ه

 گیری بیرونیگیری درونی تأثیر منفی و روی جهتسلسله مرات ی روی مؤلفه جهت
انواده بها نسهجام خهتأثیر مث تی را نشان داد. از طرف دیگر، با توجه به اثر مسهتقیم ا

یهر غدار بهودن مسهیرهای مسهتقیم و نهیگیری مذه ی درونی و بیرونی و معجهت
سهجام ؤلفهه انمستقیم، نزم به رکر است که مؤلفه سلسله مرات ی در ارت اط بهین م

  ا نمود.گیری مذه ی درونی و بیرونی نقش میانجی نس ی را ایفخانواده و جهت
دارد ب استاننتایج به دست آمده از تحلی  مسیر با استفاده از ضرای اساسبر 
و  ابرنگهریپذیری خهانواده بهر مؤلفهه برزمان، مؤلفه انعطافرسیون همبتا در رگ

گر، طرف دی گیری بیرونی تأثیر گذاشت. ازمؤلفه برابرنگری نیز روی مؤلفه جهت
تقیم رهای مسدار بودن مسیپذیری و معنیبا توجه به تأثیر مستقیم مؤلفه انعطاف

در  ابرنگهریود که مؤلفه برتوان چنین عنوان نمو غیر مستقیم در این مسیر، می
قهش نگیری مهذه ی بیرونهی پذیری خهانواده و جههتارت اط بین مؤلفه انعطاف

ات ی لسله مرسپذیری بر مؤلفه میانجی نس ی را ایفا کرد. همچنین، مؤلفه انعطاف
، با رف دیگرگیری بیرونی تأثیر داشت. از طو مؤلفه سلسله مرات ی نیز روی جهت

دار بودن عنیگیری بیرونی و مپذیری با جهتیم مؤلفه انعطافتوجه به تأثیر مستق
مهود کهه توان چنین عنهوان نمسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیر، می
گیری جههت پهذیری خهانواده ومؤلفه سلسله مرات ی در ارت اط بین مؤلفه انعطاف

 مذه ی بیرونی نقش میانجی نس ی داشت.
های خودماتههاری عههاطفی و پههذیری بهها مؤلفههههمچنههین، مؤلفههه انعطاف

های خودماتهاری و مؤلفهه داری را نشهان دادخودماتاری عقالنی ارت اط معنهی
 اشت. ازگیری مذه ی درونی تأثیر گذعاطفی و خودماتاری عقالنی نیز بر جهت

 پهذیری بهاداری تأثیر مسهتقیم مؤلفهه انعطافطرف دیگر، با توجه به عدم معنی
تهوان دار بودن مسیر غیر مستقیم در ایهن مسهیر، مهینی و معنیگیری دروجهت

اط بهین های خودماتاری عاطفی و عقالنهی در ارت هچنین عنوان نمود که مؤلفه
 گیری درونی نقش میانجی را ایفا نمود.پذیری با جهتمؤلفه انعطاف

های مؤلفهههنشههان داد کههه  3در ارت ههاط بهها سههؤال اول، نتههایج جههدول 
قهش ودماتاری عاطفی، خودماتاری عقالنی و سلسله مرات هی نشدگی، خمحاط

یهانجی ا نقش ممیانجی در ارت اط با انسجام خانواده داشت. همچنین، در ارت اط ب
ایج گیری مذه ی نیز نتهپذیری خانواده و جهتهای ارزش ازدوا  با انعطافمؤلفه

نقشی  عقالنیهای خودماتاری عاطفی و خودماتاری مؤلفهحاکی از آن بود که 
وم نیز سؤال د گیری درونی دارد. در ارت اط بامیانجی بین انعطاف خانواده و جهت

 جی را درهای برابرنگری و سلسله مرات ی نیز نقش میهانمؤلفهتوان گفت که می
مؤلفهه  گیری مهذه ی بیرونهی ایفها کردنهد وارت اط با انسجام خهانواده و جههت
 اشت.دگیری بیرونی عطاف خانواده و جهتبرابرنگری نیز نقش میانجی با ان

 گیریبحث و نتیجه
و بهین های ازدوا  در روابگری ارزشمطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه

حاص   هایتهگیری مذه ی انجام گردید. در این رابطه یافساختار خانواده و جهت
اختار از سههای انسهجام و انعطهاف از تحلی  مسیر حاکی از آن بهود کهه مؤلفهه

 یرونهی(،گیری مذه ی )درونهی و بهای ازدوا ، بر جهتخانواده به واسطه ارزش
 د شد.ده خواهتأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد که در ادامه به تفصی  توضیح دا

دههد کهه نتایج مطالعهه حاضهر نشهان می گیری مذهبی درونی:جهت

م از یر مستقیغو هم به طور مؤلفه انسجام از ساختار خانواده هم به طور مستقیم 

شههدگی، خودماتههاری عههاطفی، هههای ازدوا  )محاططریهه  چهههار بعههد ارزش

. طهه داردگیری مذه ی درونی رابخودماتاری عقالنی و سلسله مرات ی(، با جهت

غیهر  به طور همچنین، مؤلفه انعطاف از ساختار خانواده هم به طور مستقیم و هم

اتهاری ی ازدوا  )خودماتاری عهاطفی و خودمهامستقیم از طری  دو بعد ارزش

یج بها گیری مهذه ی درونهی نشهان داد. ایهن نتهاعقالنی(، ارت اطی را بها جههت

أثیر مستقیم ( همسو بود. در ت یین ت12تحقی  آهنگرکانی و همکاران ) هاییافته

تهوان گفهت، گیری مهذه ی درونهی میمؤلفه انسجام از ساختار خانواده در جهت

ها و عالیه  ها منسجم است، نس ت به ارزشهایی که نظام ساختاری آنخانواده

شهتری های خانوادگی وقهت و انهر ی بیند و در فعالیتباشتر مییکدیگر حساس

گذارنهد کهه هها میهم برای اعضای خانواده و هم برای مراق ت و مواظ ت از آن

ب ده، سه خهانوا گیری پیوستگیچنین رفتارهایی در نظام خانواده عالوه بر شک 

د گردمی ها و باورهای مذه ی درونی اعضای خانوادهگیری و تقویت دیدگاهشک 

واده در ختار خهان(. عالوه بر این، در ت یین تأثیر مستقیم مؤلفه انعطاف از سها12)

ر تههوان بیههان کههرد، افههراد تربیههت یافتههه دگیری مههذه ی درونههی نیههز میجهههت

اده و ای خهانوی بر ح  اظهار نظر آزادانه در فضهم تن هاهایی که نظام آنخانواده

قهش پذیری در ناحترام گذاشتن به عقاید اعضای خانواده و به طور کلی، انعطاف

در  باشههد، نظههام خههانوادههای مههذاکره میره ههری و مههدیریت خههانواده و شههیوه

 (.18دهی باورهای مذه ی درونی و باطنی نقش مهمی دارد )دهی و جهتشک 

گری اسهطهجام از ساختار خانواده عالوه بهر تهأثیر مسهتقیم، بها ومؤلفه انس

 شدگی، خودماتاری عقالنهی و خودماتهاری عهاطفی، سلسهلههای محاطمؤلفه

د. یمی دارگیری مذه ی درونی اثر غیر مستقهای ازدوا  بر جهتمرات ی از ارزش

 شهدگی، بهه احتهرامتوان گفت کهه محاطشدگی میدر ت یین نقش ارزش محاط

هایی که اده. بنابراین، خانوکندنس ت به سنت و حفظ رفتارهای مرسوم اشاره می

روابو  شان احساس مسؤولیت، پذیرش و تعهد عاطفی و گرمیدر نظام خانوادگی

ل ها و حفهظ رفتارههای مرسهوم در خهالو عواط  حاکم باشد، نس ت به سهنت

، در کنند. همچنینتأکید میهای خانواده احترام و پذیرش آداب، به قواعد و نقش

ه فهرادی کهاتوان به این نکته اشاره کرد، ارت اط با نقش خودماتاری عاطفی می

ود در کمتهر متوجهه آزادی و اسهتقالل خه یابنهد،در خانواده منسجم پرورش می

ی ن افهرادانگیز و تنوع در زندگی هستند و چنیتجربه کردن لذت، زندگی هیجان

به خهود م، به نوازدواجشان و با استقرار در خانواده منسجبا توجه به نظام ارزشی 

 شوند. گیری باورهای مذه ی درونی و اصی  میس ب شک 

توان به این نکته اشاره کرد، در ارت اط با ارزش خودماتاری عقالنی نیز می
بهه اعضهای خهانواده احسهاس  کننهد،اشااصی که در خانواده منسجم رشهد می

و بیشتر توجهاتشهان را بهه نیازههای مشهترک اعضهای  مسؤولیت بیشتری دارند
کنند و چنین افرادی در فضهای خهانواده بهه عقایهد دیگهران خانواده معطوف می
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مشهترک مشهارکت  هایگیریو اعضای خانواده را در تصهمیم گذارنداحترام می
توان گفت، افرادی که در دهند. در ارت اط با نقش ارزش سلسله مرات ی نیز میمی
ههایی همچهون توانند کمتر واجد ارزشمی کنند،نواده منسجم پرورش پیدا میخا

هها در زنهدگی سازی مناب  قدرت و اعتقاد به توزی  نهابرابر قهدرت و نقشارزنده
 زناشویی باشند.

ده بها خهانوا نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که مؤلفه انعطاف از ساختار
اطفی بهه صهورت مث هت و خودماتهاری خودماتاری عههای گری مؤلفهواسطه

تهأثیر  گیری مذه ی درونی به طور غیر مستقیمعقالنی به صورت منفی بر جهت
باشهد، بهتهر  ترهها منعطه کند که هرچه ساختار خانوادهدارد. این نتایج بیان می

ظر ه، در نهایی همچون ح  اظهار نظر آزادانه در فضای خانوادتوانند خصیصهمی
عهد هها در تصهمیمات و تهدوین قوادهی آنهای اعضا و مشارکتگرفتن خواسته

ین بروابو  خانوادگی را پرورش دهند و این در حالی است که فضای باز حاکم بر
 بیشهتری شود که اعضای خانواده به آزادی و استقاللاعضای خانواده موجب می

ع در نهودر دن ال کردن تجربیات مث ت عاطفی مانند لهذت، زنهدگی هیجهانی و ت
زنههدگی دسههت یابنههد. چنههین فضههایی سهه ب توجههه و تأکیههد بیشههتر اعضهها بههه 

اد شود کهه بها ایجههای شاصی و استقالل خود م نی بر هدفشان میکنجکاوی
ذه ی مدهی و تقویت باورهای یک عام  مهم انگیزشی در زندگی فرد، در شک 

 درونی افراد تأثیر دارد.

دههد کهه حاضهر نشهان مینتایج مطالعه گیری مذهبی بیرونی: جهت

مؤلفه انسجام از ساختار خانواده هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از 
گیری های ازدوا  )برابرنگری و سلسهله مرات هی(، بها جههتطری  دو بعد ارزش

مؤلفهه  داری را بهینمذه ی بیرونی رابطه داشت. همچنین، نتهایج ارت هاط معنهی
ههای ازدوا  به طور غیر مستقیم از طریه  بعهد ارزشانعطاف از ساختار خانواده 

گیری مذه ی بیرونی نشان داد. در ت یین تهأثیر مسهتقیم و )برابرنگری( بر جهت
هها تهوان گفهت کهه هرچهه خانوادهمنفی مؤلفه انسجام از سهاختار خهانواده، می

ها و عالی  یکدیگر داشته باشند و در فعالیهت حساسیت کمتری نس ت به ارزش
خانوادگی وقت و انر ی کمتری صرف یکدیگر کننهد و بهه ع هارت دیگهر،  های

هرچه افراد تعهد عاطفی کمتری نس ت به اعضای خهانواده داشهته باشهند، ایهن 
ویژگی در نظام خانواده در خودمحور کردن اعضا و تقویت مذهب رشد نایافتهه و 

جام از سهاختار باشد. عالوه بر این، مؤلفه انسهسودجوی اعضای خانواده مؤثر می
ارزش برابرنگهری و  هایگری مؤلفههخانواده عالوه بر تأثیر مسهتقیم بها واسهطه

گیری مذه ی بیرونی اثر غیر مستقیم داشهت. در ت یهین سلسله مرات ی، بر جهت
هها نسه ت بهه توان گفت که هرچه خانوادهای ارزش برابرنگری مینقش واسطه

بیشتری داشته باشند و برای همسهر  ها و عالی  اعضای خانواده حساسیتارزش
و فرزندان خود وقت و انر ی بیشتری صرف کنند، افراد پهرورش یافتهه در ایهن 

های شاصی نظام خانواده برای حفظ انسجام خانواده توجه کمتری به کنجکاوی
طل ی خود و به طور ط یعی توجه بیشتری به نیازهای خانوادگی دارنهد و استقالل

های خهانواده قایه  به توزی  نقش برابر با توجه بهه توانمنهدیو ارزش بیشتری 

 یابنهد،هایی رشهد میهستند. بنابراین، افرادی که در نظام خانواده با چنین ارزش
ای هستند که به نوبهه خهود پهرورش دهنهده افکهار و باورههای افراد خودساخته

تهر مهرو  مذه ی درونی و رشهد یافتهه در افهراد و اعضهای نظهام خهانواده و کم
 شوند.گیری مذه ی بیرونی میجهت

تهوان در ت ین نقش ارزش سلسله مرات ی در ارت اط غیر مستقیم مث ت مهی
ی پای نهد بیان کرد که هرچه افراد در خانواده منسجمی پهرورش یافتهه باشهند و

ر دهای سلسله مرات هی داشهته باشهند، خودمحهوری بیشهتری بیشتری به ارزش
ها شهرکت گیریو کمتر خود و دیگهران را در تصهمیم شودهدفشان مشاهده می

کهه دارای  (. بنهابراین، کسهانی20کنند )دهند و بیشتر دستورات را دیکته میمی
دن هال  گیری بیرونی هستند و دینداری را برای دستیابی به اهداف شاصیجهت
سلسهله  ناپذیری و قدرت همسازی پایینی دارند کهه ایهن ارزشکنند، انعطافمی
 گیری نقش داشته باشد.گیری این نوع جهتتواند در شک رات ی میم

ختار یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بهود کهه مؤلفهه انعطهاف از سها
گری مؤلفهه طهگیری مذه ی بیرونی اثر مستقیم ندارد، اما با واسخانواده با جهت

رد. ثیر داتأ گیری مذه ی بیرونی به طور غیر مستقیم و مث تبرابرنگری بر جهت
اده بهر این رابطه غیر مسهتقیم در حهالی وجهود دارد کهه سهاختار انعطهاف خهانو

ر بهبهه خهود ههای ازدوا  نیهز بهه نوبرابرنگری تأثیر مث ت و این مؤلفه از ارزش
پهذیری افگیری مذه ی بیرونی تأثیر مث تی دارد. تأثیر غیهر مسهتقیم انعطجهت

تهه این نک کنندهواسطه برابرنگری بیان گیری مذه ی بیرونی بهخانواده بر جهت
پهذیری های خانوادگی م تنی بهر انعطافاست که چنانچه فضای حاکم بر محیو

ههر  رود نسه ت بهههای مذاکره باشد، از افراد انتظار میدر شیوه مدیریت و شیوه
   برابهریک از اعضای خانواده، احساس تعههد نماینهد و در برابهر پهذیرش توزیه

ایی هخانواده های اعضا انعطاف نشان دهند. بنابراین،متناسب با توانمندیها نقش
یافته رشد نا وتوانند مذه ی بیرونی که این ویژگی در خانوادشان حاکم ن اشد، می

 را در خود و یا در هر یک از اعضای خانواده رشد و پرورش دهند.
نهاد ، پیشک  دهندها باواهند گرایش مذه ی افراد خانواده را شاگر خانواده

ورش ههایی کهه در فضهای خهانواده پهرشود به نوع ساختار خهانواده و ارزشمی
 دهند، دقت بیشتری داشته باشند.می

عهدم تهوان بهه هایی بود که از آن جملهه میتحقی  حاضر دارای محدویت
نامه ها در حضور محق  و میسر ن ودن امکان تکمی  پرسهشنامهتکمی  پرسش
ا بهزوجین در حضور محق  کهه روایهی داخلهی نتهایج پهژوهش را توسو هر دو 

 ههای آینهده بهه بهه طهورشهود در پژوهشسازد. پیشهنهاد میمشک  مواجه می
ه زدوا  بهاههای ازدوا  ق ه  و بعهد از زمان از دیدگاه زوجین در زمینه ارزشهم

 .منظور بررسی هماوانی دیدگاه استفاده گردد
 

 سپاسگزاری
همکاری نمودنهد،  هانامههایی که در تکمی  پرسشکلیه آزمودنیبدین وسیله از 

 .آیدتشکر و قدردانی به عم  می
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The Prediction of Family Flexibility and Cohesion and Religious Orientation with 

the Mediation of Marital Values among Married Individuals 
 

Mohammad Ahangarcani1, Asghar Pourdarvish2, Fatemeh Shafie3, Elaheh Godarz-Naseri4 

 

Abstract 
Aim and Background: According to the role of religion and religious in function and mental health of society and 

family members, and regarding the effect of family structure and values on religious orientation, this study aimed to 

investigate the mediating effect of marital values in the relationship between family structure and religious orientation. 
Methods and Materials: In this study, 357 marital individual (208 women and 149 men) selected from Babol City, 

Iran, through a multistage random cluster sampling method. Participants completed the Olson family structure, 

Allport religious orientation, and Delkhamoush marital value scales.  

Findings: There was a significant correlation between family cohesion with internal orientation (P < 0.01), external 

orientation (P < 0.01), embeddedness (P < 0.01), egalitarianism (P < 0.01), affective autonomy (P < 0.05), 

intellectual autonomy (P < 0.05), and hierarchy (P < 0.01). Moreover, there were a significant correlation between 

family flexibilitywith internal orientation (P < 0.05), affective autonomy (P < 0.05), intellectual autonomy (P < 0.05), 

and egalitarianism (P < 0.01), and the result of the path analysis and the model goodness of fit indices supported the 

meditational effect of marital values. 

Conclusions: It is concluded that family structure and marital value, as two psychological constructs, can play a 

significant role in creating religion orientation. 

Keywords: Family members, Religious beliefs, Marriage patterns, Married persons 

 

Citation: Ahangarcani M, Pourdarvish A, Shafie F, Godarz-Naseri E. The Prediction of Family Flexibility and Cohesion and 

Religious Orientation with the Mediation of Marital Values among Married Individuals. J Res Behav Sci 2018; 16(1):  

93-100. 

 

Received: 15.12.2017 Accepted: 09.02.2018 Published: 04.04.2018 

 

 

Original Article 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
97

.1
6.

1.
13

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
bs

.m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v36i484.9825
http://dx.doi.org/10.22122/rbs.v16i1.2081
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1397.16.1.13.9
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-587-fa.html
http://www.tcpdf.org

