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رابطه ساختار خانواده و جهتگیری مذهبی با واسطهگری ارزشهای ازدواج در افراد متأهل
محمد آهنگرکانی ،1اصغر پوردرویش ،2فاطمه شفیعی ،3الهه گودرز ناصری
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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :با توجه به نقش مذهب در عملکرد اعضا و سالمت رواني جامعه و با عنايت به تأثيرگذاري زمينههاي خانواده و ارزشهاي آن در شکلگيري جهتگيري مذهبي،
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر واسطهاي ارزشهاي ازدواج در رابطه بين ساختار خانواده و جهتگيري مذهبي در افراد متأهل انجام شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه 357 ،نفر ( 208زن و  149مرد) که با روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي (منطقهاي) ،از بين افراد متأهل شهرستان بابل انتخاب شده بودند،
شرکت نمودند .مشارکتکنندگان ابزارهاي مدل ساختار خانواده  ،Olsonجهتگيري مذهبي  Allportو ارزشهاي ازدواج دلخموش را تکميل کردند.
یافتهها :يافتهها نشانگر تأثير مستقيم انسجام خانواده با جهتگيري مذهبي دروني ( ،)P > 0/01جهتگيري بيروني ( ،)P > 0/01محاطشدگي ( ،)P > 0/01برابرنگري (،)P > 0/01
خودمختاري عاطفي ( ،)P > 0/05خودمختاري عقالني ( )P > 0/05و سلسله مراتبي ( )P > 0/01بود .همچنين ،بين مؤلفه انعطافپذيري با جهتگيري دروني (،)P > 0/05
خودمختاري عاطفي ( ،)P > 0/05خودمختاري عقالني ( )P > 0/05و برابرنگري ( )P > 0/01تأثير مستقيمي وجود داشت و تحليل مسير و شاخصهاي برازش نکويي مدل نيز از اثر
واسطهاي ارزشهاي ازدواج حمايت کرد.
نتیجهگیري :ميتوان نتيجهگيري کرد که مؤلفههاي ساختار خانواده و ارزشهاي ازدواج به عنوان دو سازه روانشناختي ،ميتوانند در نوع جهتگيري مذهبي نقش داشته باشند.
واژههاي کلیدي :اعضاي خانواده ،باورهاي مذهبي ،الگوهاي ازدواج ،افراد متأهل

پذيرش مقاله1396/11/20 :

دريافت مقاله1396/9/24 :

مقدمه

تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که مذهب هم به طهور مسهتقیم
بر سالمت جسمانی و بهزیستی روانشناختی افراد و هم به طور غیر مستقیم بهر
سالمت نظام خانواده و اعضای آن و رضایت زناشویی تأثیر میگذارد؛ به طهوری
که در این راستا نتایج مطالعات بیانگر ارت اط بین جهتگیری مذه ی با بهزیستی
روانشناختی ،افسردگی زنهان سهالمندان و واکنشپهذیری اسهترس ،باشهایش،
بهداشت روانی و افزایش عزت نفس ،کاهش اختالنت روانی همچون افسردگی،
تنیدگی و ارتقای س ک مقابلهای مسألهمدار میباشد (.)8-11
همچنین ،پژوهش در زمینه ارت هاط بهین جههتگیری مهذه ی بها سهاختار
خانواده حکایت از رابطه این مؤلفه با ساختار خانواده دارد ( .)12مطالعهات متعهدد
به نقش مهذهب و عمه بهه باورههای دینهی در روابهو زناشهویی ،تعارضهات و
ناسازگاری خانوادگی ،رضایتمندی زناشویی و سازگاری (انعطافپذیری) و فراینهد
ح تعارض اشاره کردهاند (.)13-17
سههههاختار خههههانواده ( )Family structureو ارزشهههههای ازدوا
( )Marital valuesدو سازه روانشناختی میباشند که میتوانند نقش مهؤثری

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
 -4کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
نویسنده مسؤول :محمد آهنگرکانی
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مذهب نوعی نیروی روانشناختی است و از آن بهه عنهوان مقابلهه مهذه ی یهاد
میکنند که با بهرهگیری از باورها و اعمالمهذه ی ،بهه مقابلهه بها موقعیتههای
استرسزا اشاره دارد ( .)1 ،2دین و مذهب از این جهت که در فراینهد مقابلهه بها
حوادث و مشکالت نقشهای معنایابی ،احراز حس کنترل از موقعیت ،اعتماد بهه
نفس و ایجاد حس اطمینهان و آرامهش و لهذت معنهوی در فهرد دارد ،از عوامه
تأثیرگذار در سالمت روان محسوب میشود (.)3-5
اندیشمندان ،دین را با توجهه بهه ریشهه نتینهی آن ،تفکهر از روی وجهدان
میدانند؛ به طوری که عامه اصهلی رواننژنهدی ( )Neurosisرا عهدم ارت هاط
معنوی بیان کردهاند ( .)6جان بزرگی نیز با توجهه بهه عله اعتقهادات ،باورهها و
رفتارهای مذه ی ،مذهب را به دو صورت بیرونی و درونی تعریه کهرده اسهت.
منظور وی از جهتگیری درونی ( ،)Internal orientationع ارت از یک تعهد
انگیزشی فراگیر که غایت و هدف است و جهتگیری بیرونی را وسهیلهای بهرای
دستیابی به اهداف فردی میداند (.)7

تاريخ چاپ1397/1/15 :
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ارجاع :آهنگرکانی محمد ،پوردرویش اصغر ،شفیعی فاطمه ،گودرز ناصری الهه .رابطه ساختار خانواده و جهتگیری مذهبی با واسطهگری ارزشهای ازدواج در افراد متأهل.
مجله تحقیقات علوم رفتاری 1397؛ 93-100:)1( 16

بررسي اثر واسطهاي ارزشهاي ازدواج در رابطه بين ساختار خانواده

مواد و روشها

پرسشنامه ارزشهای ازدواج :این مقیهاس برگرفتهه از نظریهههای
ارزشهای فرهنگی و م تنی بر دو ریات جام ارزشهای فرهنگی Schwartz
یعنی محاطشدگی در برابر خودپیروی (که خودپیروی به دو صهورت خهودپیروی
عقلی و خودپیروی عاطفی میباشد) و سلسله مرات ی در برابر برابرنگری میباشد
که در قالب  46گزاره تنظیم شده است ( .)30مقیهاس ارزشههای ازدوا از نهوع
کاغذ -مدادی است .پاسخ دهندگان میزان موافقت یا ماالفت خود با هر گزاره را
روی مقیاس شش درجهای از ( 1کامالً ماال ) تا ( 6کامالً موافه ) درجهبنهدی
میکننههد .اعتمادپههذیری مقیههاس بههه روش آزمههون -بههازآزمون در یههک نمونههه
دانشجویی دختر و پسر ( 87نفر) به فاصله دو هفته ،در دامنهای از متوسو تا بان
گزارش گردید ( .)30ضرایب به دست آمده از خهرده مقیاسههای محاطشهدگی،
سلسله مرات ی ،خودپیروی عقلی ،خهودپیروی عهاطفی و برابرنگهری بهه ترتیهب
 0/74 ،0/81 ،0/82 ،0/84و  0/69بههه دسههت آمههد ( Allport .)31بههر م نههای
کوششهای نظری خود ،سعی در ساختن مقیاس برای انهدازهگیری جههتگیری
مذه ی نمود و به همین منظور یک مقیهاس  20گزینههای را طراحهی کهرد کهه
 11گزینه آن به جهتگیری مذه ی بیرونی و  9گزینه آن به جهتگیری مذه ی
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این تحقی به روش توصیفی و هم ستگی تحلی مسهیر در سهال  1392انجهام
شد .جامعه آماری پژوهش را افراد متأه ساکن شهرستان باب تشکی دادند .به
منظور انتااب شرکتکنندگان ،از روش نمونهگیری خوشهای غیر تصادفی چنهد
مرحلهای (نمونهگیری منطقهای) استفاده گردید .به این ترتیب که در مرحله اول
از بین مناط پنجگانه شهرستان باب  ،چهار ناحیه انتااب شد .سپس از میان هر
ناحیه ،یک منطقه و نمونهها نیز از منازل آن منطقه انتااب شدند .بهه ازای ههر
متغیر پیشبین 40 ،نفر در نظر گرفته شد که به این ترتیب  357نفر ( 208زن و
 149مرد) مورد بررسی قرار گرفتند .میهانگین سهنی گهروه نمونهه38/4 ± 6/8 ،
سال بود .از سه ابزار برای جم آوری دادهها استفاده شد که در ادامه بهه تفصهی
آمده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.13.9

در جهتگیری مذه ی داشته باشند ( .)18خانواده به عنوان مولد نیروی انسهانی،
نقشی اساسی در رشد احساسات و ارزشها ،اعتماد بهه نفهس ،اجتمهاعی شهدن،
شاصیت ،یادگیری و تصمیمگیری منطقی اعضای خانواده بر عهده دارد ( .)19با
این اوصاف ،خانوادهها زمانی میتوانند به این چنهین اههدافی دسهت یابنهد کهه
بتوانند در نظام خانواده ساختاری را ایجاد کنند که معرف روابو اعضها ،حقهو و
تکالی متقاب آنها باشد Olson .درآخرین نساه مدل چند ماتصهاتی ،بهر دو
بعد کارکرد زناشویی و خانوادگی یعنی انسجام (( )Cohesionمیزان صمیمیت و
پیوند عاطفی بهین اعضهای خهانواده) و انعطافپهذیری (( )Flexibilityمیهزان
توانایی نظام خانواده برای تغییهر در سهاختار قهدرت ،نقشهها و قهوانین) اشهاره
میکند؛ به طوری که این دو بعد را مشاصکننده رضایت زناشویی و خهانوادگی
میداند ( .)20نتایج مطالعهای که به صهورت مسهتقیم بهه ارت هاط بهین سهاختار
خانواده و جهتگیری مذه ی پرداخت ،نشان داد که ارت اط مث تهی بهین سهاختار
منسجم و انعطاف خانواده با جهتگیری مذه ی درونی و ارت اط منفی بین مؤلفه
انسجام و انعطافپذیری خانواده با جهتگیری بیرونی وجود داشت (.)12
با توجه به ارت اط بین ساختار خهانواده و جههتگیری مهذه ی ،یافتههههای
تحقیقات دیگر نیز بر اهمیت ساختار خهانواده بهر ویژگیههای رفتهاری فرزنهدان
همچون رفتارهای پرخاشگرانه و سازگاری نوجوانان ،احساس هم ستگی در نظام
خانواده و روابو مث ت اعضا تأکید میکنند که این باعث رضایت بیشتر زناشهویی
و بهزیستی هیجانی میشود و ارت اط انسجام با رضایت و بهزیسهتی هیجهانی را
نشان میدهد .ارزیابی نوع رابطه والدین و نوجوانهان و ارت هاط آن بها سهازگاری
نوجوانان حاکی از آن است که روابو منفی اعضای خهانواده بهه عنهوان یکهی از
عوام مؤثر در بروز و تداوم مشکالت روانی ،اختالل در خودپنداره ،آشفته شهدن
محیو خانواده و انزجار تدریجی فرزندان از خانواده در نظر گرفته میشود (.)21-24
بنهها بههر تحقیقههات مههذکور ،سههاختار خههانواده میتوانههد در شههک گیری چنههین
جهتگیریهایی مؤثر باشهد .یکهی از مؤلفهههای اساسهی جههتگیری مهذه ی
درونی ،هویت ،خودپنداره بان و هدفمند بودن افراد دارای این گهرایش میباشهد
که در این راستا سهاختار خهانواده میتوانهد در شهک دهی ایهن مؤلفههها نقهش
تأثیرگذاری داشته باشد (.)25 ،26
یکی از مسای مؤثر در ارت اط بها سهاختار خهانواده و جههتگیری مهذه ی
اعضههای آن ،سیسههتم ارزشههی هههر یههک از زوجههین در نظههام خههانواده میباشههد.
ارزشهای ازدوا به منزله جلوههای ارزشهای فرهنگی در نظر گرفته میشهود
که هم قواعد ازدوا را توجیه میکند و هم مفروضههای عملهی قلمهرو زنهدگی
زناشویی را فرا میخواند ( .)27 ،28در تعری ارزشهای ازدوا میتوان از آن به
عنوان معانی و دریافتهای ارزشی در قلمرو ازدوا که اعضای جامعهه در آنهها
اشتراک دارند ،یاد کرد ( .)28برای اولین بار پژوهش در رابطه با ارزشها توسهو
 Hofstedانجههام شههد ( ،)28امهها اولههین تحقی ه اساسههی پههس از آن ،بررسههی
ارزشهای  Schwartzبود ( .)29 ،30مطالعهات وی بیشهتر در زمینهه محتهوا و
ساختار ارزشهای انسان در سطح بین فرهنگی انجام شده است .در سطح درون
فرهنگی (ایران) نیز بهه بررسهی ارزشههای ازدوا پرداختهانهد کهه برگرفتهه از
چهارچوب مفههوم فرهنگهی  )29 ،30( Schwartzو م تنهی بهر دو بعهد جهام
ارزشهای فرهنگهی آنهها یعنهی محاطشهدگی در مقابه خهودپیروی عقلهی و
خودپیروی عاطفی و سلسله مرات ی در مقاب برابرنگری میباشد (.)29
نتایج تحقیقی در زمینهه ارت هاط ارزشههای ازدوا و جههتگیری مهذه ی
نشان داد که بین مؤلفه خودماتاری عاطفی و عقالنی و محاطشدگی و سلسهله

مرات ی با جهتگیری مذه ی درونی ارت اط مث ت و بهین مؤلفهههای ارزشههای
ازدوا با جهتگیری بیرونی ارت اط منفی وجود دارد .همچنهین ،نتهایج در زمینهه
ارت اط مستقیم بین ارزشهای ازدوا و ساختار خانواده نیز نشان دهنهده ارت هاط
منفی مؤلفه سلسله مرات ی و خودماتاری عاطفی و ارت هاط مث هت برابرنگهری و
محاطشدگی با انسجام خانواده و ارت اط مث ت بهین مؤلفهه برابرنگهری و ارت هاط
منفی خودماتاری عاطفی و عقالنی با انعطافپذیری ساختار خهانواده میباشهد.
بنابراین ،نگرش برابرنگری به نوعی با رضایت زناشویی زوجین در ارت هاط اسهت
( .)12با توجه به مطالب مذکور ،در مورد متغیرهای سهگانه ،از آنجا که دو متغیر
ارزشهای ازدوا و جهتگیری مذه ی با توجه به بعد فرهنگی آن در کشورمان،
دو بعد جداییناپذیر نظام خانواده به شمار میروند و با توجه به تقدم شک گیری
ارزشهههای ازدوا در نظههام خههانواده و همچنههین ،توجههه بههه جن ههه اکتشههافی و
توسعهدهی نظری این تحقی  ،پژوهش حاضر بها ههدف تعیهین رابطهه سهاختار
خانواده و جهتگیری مذه ی با توجه به نقش میانجی ارزشههای ازدوا انجهام
گرفت .هدف مطالعه شام «بررسی نقش میهانجی ارزشههای ازدوا در رابطهه
بین مؤلفههای ساختار خانواده (انسجام و انعطاف) با جهتگیری مذه ی درونی و
بیرونی» بود.

محمد آهنگرکاني و همکاران

خانواده از چندین عضو جم آوری میگردد .هر خانواده بر اساس نمهرات بهه دسهت
آمده در هر یک از ابعاد قرار میگیهرد .در خصهو ویژگیههای روانسهنجی ایهن
آزمون ،هم ستگی گزارش شده بهین پیوسهتگی و انط ا پهذیری حهدود صهفر بهود
( )P = 0/003و این بدین معنی است که دو بعد کامالً مستق از یکدیگر میباشهند
( .)28اعت ار مقیاس ارزشیابی سازشپذیری و پیوسهتگی خهانواده 0/77 ،بهرای بعهد
پیوستگی و  0/62برای بعد انط ا پذیری برآورد شده است (.)33
همچنین ،در پژوهشی که بر روی  376خانواده متشک از پدر ،مادر و یهک
فرزند جوان انجام شد ،اعت هار ارزشهیابی سهازشپذیری و پیوسهتگی خهانواده بها
استفاده از ضریب  Cronbachs alphaبرای بعد پیوستگی  0/74و برای بعهد
انط ا پذیری  0/75به دست آمد (.)34

درونی مربوط بود Feagin .یک نساه  21آیتمی از مقیاس جهتگیری مذه ی
بیرونی و درونی  Allportساخت که تمام گزینهههای وی در آن انتاهاب شهده
بود و عالوه بر آن ،یک گزینه دیگر شام «مهذهب همهان کهاری میکنهد کهه
عضویت من در گروه دوستان و آشنایان میکند؛ یعنی کمک میکند که زندگیام
را متعادل و پایدار نگهدارم» را نیز به آن افزود ( .)32این گزینه هم ستگی مث ت
بانیی ( )0/61با مقیاس جهتگیری مذه ی بیرونی داشت و از آن زمان به بعهد
این مقیاس بیشتر مورد استفاده قرار گرفهت .ط ه تحقیه او ،هم سهتگی بهین
گزینههای جهتگیری مذه ی درونی با گزینههای جهتگیری بیرونی  -0/21به
دست آمد ( .)7در برخی مطالعات دیگر از جمله پژوهشی که  Feaginانجام داد،
هم ستگی بین جهتگیری درونی و بیرونی  -0/20محاسه ه گردیهد کهه بسهیار
نزدیک به هم ستگی به دست آمده توسهو  Allportبهود ( .)7جههت سهنجش
روایی این آزمون در ایران ،مقیاس جهتگیری بیرونی و درونی  Feaginتوسهو
جان بزرگی بهه فارسهی ترجمهه شهد و صهحت آن از طریه بهازخوانی توسهو
متاصصان دیگر و ترجمهه دوبهاره آن بهه انگلیسهی تأییهد گردیهد و سهپس بها
بازنویسی متعدد ،جهت متناسب نمودن آن با بافهت فرهنگهی و مهذه ی ایرانهی
کوشههش شههد ( .)7اعت ههار مقیههاس مههذکور بههر روی یههک نمونههه  325نفههری از
دانشجویان دانشگاههای استان تهران با ضریب  Cronbachs alphaبرابر بها
 0/77مورد تأیید قرار گرفت ( .)7مطالعه دیگری نیز اعت ار ایهن مقیهاس را 0/71
گزارش نمود (.)32
گزینههای مقیاس جهتگیری مذه ی درونهی و بیرونهی بهر اسهاس مقیهاس
لیکرت تنظیم گردید .نمرهگذاری بهرای مقیهاس جههتگیری مهذه ی بیرونهی بهه
صورت کامالً ماالفم =  ،5تقری اً ماالفم =  ،4تقری اً موافقم =  2و کامالً موافقم =
 1در نظر گرفته شد .برای سؤانت جهتگیری مذه ی درونی نمرهدهی به صهورت
کامالً موافقم =  ،1تقری اً موافقم =  ،2تقری اً ماالفم =  4و کامالً ماالفم  5بود.

یافتهها

مقیاس ارزشیابی سازشپذيری و پیوستگی خاانواده ويارايش
ساااو  Family Adaptability and Cohesion Scaleياااا
 :)FACES-IIIاین مقیاس به منظور ارزیابی کنشوری خانواده بر اسهاس مهدل
گشتاوری ( )Circumplex modelیا چند ماتصاتی طراحی شهده اسهت ( )33و
به منظور اندازهگیری دو بعد اصلی الگوی «پیوستگی» و «انعطافپذیری» خهانواده
به کار میرود FACES-III .شهام  20سهؤال در طیه لیکهرت میباشهد .ایهن
مقیاس یک پرسشنامه خودگزارشدهی است که هر یهک از اعضهای خهانواده بهه
طور جداگانه آن را تکمی میکنند؛ یعنهی اطالعهات مربهوط بهه ط یعهت ماهیهت

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-18

با توجه به این که هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی نقش واسطهای ارزشهای
ازدوا در رابطه بین ساختار خانواده و جهتگیری مهذه ی در قالهب یهک مهدل
ساختاری بود ،از روش تحلی مسیر به منظور ارزیابی استفاده شد کهه بها کمهک
نرمافزار  LISRELتجزیه و تحلی گردید .مدل تحلی ساختاری نیازمند تعری
یک مدل اندازهگیری و یک مدل ساختاری میباشد.
شاخصهای هم ستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  1ارایه شده است.
سه متغیر مورد مطالعه پژوهش حاضر شام «ساختار خهانواده ،ارزشههای
ازدوا و جهتگیری مذه ی» بود که دو متغیر آشکار انعطاف و انسجام به عنوان
شاخصهای خانواده در نظر گرفته شد و هر دو بهه عنهوان متغیرههای بهرونزاد
منظور گردید .ارزشهای ازدوا نیز به عنوان متغیرهای میهانجی و جههتگیری
مذه ی درونی و بیرونی به عنوان متغیرهای درونزای آشکار بود.
بههه منظههور ارزیههابی بههرازش مههدل ،از شههاخص بههرازش مقایسهههای
( Comparative fit indicesیههها  ،)CFIشهههاخص نیکهههویی بهههرازش
( Goodness of fit indexیا  ،)GFIشاخص تعهدی شهده نیکهویی بهرازش
( Adjusted goodness of fit indexیا  ،)AGFIمجذور میانگین مربعهات
خطهای تقریهب ( Root mean square error of approximationیها
 ،)RMSEAریشه میانگین باقیمانهده ( Root mean residualیها ،)RMR
ریشه میانگین باقیمانده اسهتاندارد شهده (Standard root mean residual
یا  )SRMRو آماره بحرانی اسهتفاده شهد کهه بهه ترتیهب ،0/91 ،0/94 ،0/90
 0/06 ،0/05 ،0/08و  169به دست آمد.

جدول  .1میانگین و ماتريس همبستگی بین متغیرها

1
0/11
**0/22
0/09
**-0/26
**-0/29
0/13
**0/24

1
0/46
0/53
-0/49
-0/42
**0/33
0/12
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1
0/50
0/38
0/47
0/11
**-0/27

1
-0/51
0/53
**0/37
**0/28

1
0/57
**-0/38
0/10

1
**0/35

0/13

1
0/07

1
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متغیر
 -1انسجام
 -2انعطاف
 -3محاطشدگی
 -4برابرنگری
 -5سلسله مرات ی
 -6خودماتاری عاطفی
 -7خودماتاری عقالنی
 -8جهتگیری مذه ی درونی
 -9جهتگیری مذه ی بیرونی

میانگین  ±انحراف معیار
4/13 ± 1/18
3/87 ± 1/07
3/23 ± 1/23
3/56 ± 1/08
4/05 ± 0/76
3/73 ± 1/11
3/89 ± 1/18
4/23 ± 0/54
3/10 ± 1/03

1
1
**0/39
**0/29
**-0/32
0/16
-0/19
**0/21
**0/25
*-0/18

2

3

4

5

6

7

8

9

بررسي اثر واسطهاي ارزشهاي ازدواج در رابطه بين ساختار خانواده

جهتگيري
دروني

محاطشدگي

انعطافپذیری خانواده

جهتگيري
بيروني

شکل  .1مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم معنیدار متغیرهای ابعاد ساختار خانواده و ارزشهای ازدواج بر جهتگیری مذهبی

جدول  .3اثرات مستقیم غیر مستقیم و کل متغیرهای برونزاد پیشبین) بر متغیرهای درونزاد مالک)
جهتگیری درونی

0/24
0/27
0/21
0/22
0/14
0/24
0/21
-0/18
-0/14
0/06

0/05
0/08
0/02
0/03
-0/04
0/06
0/03
-0/06
-0/02
0/03
0/03

محاطشدگی
برابرنگری
خودماتاری عقالنی
سلسله مرات ی
برابرنگری
خودماتاری عاطفی
خودماتاری عقالنی
برابرنگری
خودماتاری عاطفی
برابرنگری
خودماتاری عاطفی

0/19

انسجام خانواده

0/18

انعطاف خانواده

-0/12

انسجام خانواده

-

انعطاف خانواده

جهتگیری بیرونی
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متغیر مالک

اثر کل

اثر غیر مستقیم

متغیر رابط

اثر مستقیم

متغیر پیشبین
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اثرات مستقیم و غیهر مسهتقیم متغیرههای پیشبهین بهر متغیهر مهالک در
شک  1آمده است .بر اساس دادهههای جهدول  ،3ارزشههای ازدوا در بیشهتر
روابو بین ساختار انسجام و انعطاف خانواده و انواع جههتگیری مهذه ی نقهش
واسطهای داشت.
برای تفسیر بهتر نتایج به دست آمده از تحلی مسیر ،مسیرهای مسهتقیم و
غیر مستقیم ارت اط بین مؤلفههای سهاختار خهانواده بها مؤلفهههای جههتگیری
مذه ی با میانجیگری ارزشهای ازدوا در ادامه آمده است.
بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیه مسهیر بها اسهتفاده از ضهرایب
استاندارد بتا ،انسجام خانواده بر روی مؤلفه محاطشدگی و مؤلفه محاطشدگی نیز
بر روی مؤلفه جهتگیری درونی تأثیرگذار بود .از طرف دیگر ،با توجه بهه تهأثیر
مستقیم انسجام خانواده بر جهتگیری مذه ی درونی و معنیدار بودن مسیرهای

مستقیم و غیر مستقیم در این مدل ،میتوان گفهت کهه مؤلفهه محاطشهدگی در
ارت اط بین مؤلفه انسجام خانواده و جهتگیری مذه ی (درونی و بیرونهی) نقهش
میانجی نس ی داشت .همچنین ،مؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه برابرنگهری
تههأثیر منفههی و مؤلفههه برابرنگههری روی مؤلفههه جهههتگیری بیرونههی تههأثیر
مث تی گذاشت.
از طرف دیگر ،با توجه به اثر مستقیم انسجام خانواده با جهتگیری مذه ی
بیرونی و معنیدار بودن مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیر ،میتهوان
چنین عنوان نمود که مؤلفه برابرنگری در ارت اط بین مؤلفهه انسهجام خهانواده و
جهتگیری مذه ی بیرونی نقشی میانجی را ایفا میکند .مؤلفه انسجام خانواده بر
روی مؤلفه خودماتاری عاطفی و مؤلفه خودماتاری عاطفی نیز بر روی مؤلفهه
جهتگیری درونی تأثیر منفی داشت.

محمد آهنگرکاني و همکاران
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مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطهگری ارزشهای ازدوا در روابو بهین
ساختار خانواده و جهتگیری مذه ی انجام گردید .در این رابطه یافتههای حاص
از تحلی مسیر حاکی از آن بهود کهه مؤلفهههای انسهجام و انعطهاف از سهاختار
خانواده به واسطه ارزشهای ازدوا  ،بر جهتگیری مذه ی (درونهی و بیرونهی)،
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد که در ادامه به تفصی توضیح داده خواهد شد.
جهتگیری مذهبی درونی :نتایج مطالعهه حاضهر نشهان میدههد کهه
مؤلفه انسجام از ساختار خانواده هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از
طریهه چهههار بعههد ارزشهههای ازدوا (محاطشههدگی ،خودماتههاری عههاطفی،
خودماتاری عقالنی و سلسله مرات ی) ،با جهتگیری مذه ی درونی رابطهه دارد.
همچنین ،مؤلفه انعطاف از ساختار خانواده هم به طور مستقیم و هم به طور غیهر
مستقیم از طری دو بعد ارزشهای ازدوا (خودماتاری عهاطفی و خودماتهاری
عقالنی) ،ارت اطی را بها جههتگیری مهذه ی درونهی نشهان داد .ایهن نتهایج بها
یافتههای تحقی آهنگرکانی و همکاران ( )12همسو بود .در ت یین تأثیر مستقیم
مؤلفه انسجام از ساختار خانواده در جهتگیری مهذه ی درونهی میتهوان گفهت،
خانوادههایی که نظام ساختاری آنها منسجم است ،نس ت به ارزشها و عالیه
یکدیگر حساستر میباشند و در فعالیتهای خانوادگی وقهت و انهر ی بیشهتری
هم برای اعضای خانواده و هم برای مراق ت و مواظ ت از آنهها میگذارنهد کهه
چنین رفتارهایی در نظام خانواده عالوه بر شک گیری پیوستگی خهانواده ،سه ب
شک گیری و تقویت دیدگاهها و باورهای مذه ی درونی اعضای خانواده میگردد
( .)12عالوه بر این ،در ت یین تأثیر مستقیم مؤلفه انعطاف از سهاختار خهانواده در
جهههتگیری مههذه ی درونههی نیههز میتههوان بیههان کههرد ،افههراد تربیههت یافتههه در
خانوادههایی که نظام آنها م تنی بر ح اظهار نظر آزادانه در فضهای خهانواده و
احترام گذاشتن به عقاید اعضای خانواده و به طور کلی ،انعطافپذیری در نقهش
ره ههری و مههدیریت خههانواده و شههیوههای مههذاکره میباشههد ،نظههام خههانواده در
شک دهی و جهتدهی باورهای مذه ی درونی و باطنی نقش مهمی دارد (.)18
مؤلفه انسجام از ساختار خانواده عالوه بهر تهأثیر مسهتقیم ،بها واسهطهگری
مؤلفههای محاطشدگی ،خودماتاری عقالنهی و خودماتهاری عهاطفی ،سلسهله
مرات ی از ارزشهای ازدوا بر جهتگیری مذه ی درونی اثر غیر مستقیمی دارد.
در ت یین نقش ارزش محاطشدگی میتوان گفت کهه محاطشهدگی ،بهه احتهرام
نس ت به سنت و حفظ رفتارهای مرسوم اشاره میکند .بنابراین ،خانوادههایی که
در نظام خانوادگیشان احساس مسؤولیت ،پذیرش و تعهد عاطفی و گرمی روابو
و عواط حاکم باشد ،نس ت به سهنتها و حفهظ رفتارههای مرسهوم در خهالل
احترام و پذیرش آداب ،به قواعد و نقشهای خانواده تأکید میکنند .همچنین ،در
ارت اط با نقش خودماتاری عاطفی میتوان به این نکته اشاره کرد ،افهرادی کهه
در خانواده منسجم پرورش مییابنهد ،کمتهر متوجهه آزادی و اسهتقالل خهود در
تجربه کردن لذت ،زندگی هیجانانگیز و تنوع در زندگی هستند و چنین افهرادی
با توجه به نظام ارزشی ازدواجشان و با استقرار در خانواده منسجم ،به نوبه خهود
س ب شک گیری باورهای مذه ی درونی و اصی میشوند.
در ارت اط با ارزش خودماتاری عقالنی نیز میتوان به این نکته اشاره کرد،
اشااصی که در خانواده منسجم رشهد میکننهد ،بهه اعضهای خهانواده احسهاس
مسؤولیت بیشتری دارند و بیشتر توجهاتشهان را بهه نیازههای مشهترک اعضهای
خانواده معطوف میکنند و چنین افرادی در فضهای خهانواده بهه عقایهد دیگهران
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از سوی دیگر ،با توجه به اثر مستقیم انسجام خانواده با جهتگیری مذه ی
درونی و معنیدار بودن مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیر ،میتهوان
بیان نمود که مؤلفه خودماتاری عاطفی در ارت اط بین مؤلفه انسهجام خهانواده و
جهتگیری مذه ی (درونی و بیرونی) نقش میانجی نس ی را ایفا کرد .همچنهین،
مؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه خودماتاری عقالنی و مؤلفهه خودماتهاری
عقالنی نیز بر روی مؤلفه جهتگیری درونی تأثیر گذاشهت .بها توجهه بهه تهأثیر
مستقیم انسجام خانواده با جهتگیری مذه ی درونی و معنیدار بودن مسیرهای
مستقیم و غیر مسهتقیم در ایهن مسهیر ،میتهوان چنهین رکهر کهرد کهه مؤلفهه
خودماتاری عقالنی در ارت اط بین مؤلفه انسجام خانواده و جهتگیری مهذه ی
درونی نقش میانجی نس ی داشت.
مؤلفه انسجام خانواده بر روی مؤلفه سلسله مرات ی اثر داشت .همچنین ،مؤلفه
سلسله مرات ی روی مؤلفه جهتگیری درونی تأثیر منفی و روی جهتگیری بیرونی
تأثیر مث تی را نشان داد .از طرف دیگر ،با توجه به اثر مسهتقیم انسهجام خهانواده بها
جهتگیری مذه ی درونی و بیرونی و معنهیدار بهودن مسهیرهای مسهتقیم و غیهر
مستقیم ،نزم به رکر است که مؤلفه سلسله مرات ی در ارت اط بهین مؤلفهه انسهجام
خانواده و جهتگیری مذه ی درونی و بیرونی نقش میانجی نس ی را ایفا نمود.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحلی مسیر با استفاده از ضرایب استاندارد
بتا در رگرسیون همزمان ،مؤلفه انعطافپذیری خهانواده بهر مؤلفهه برابرنگهری و
مؤلفه برابرنگری نیز روی مؤلفه جهتگیری بیرونی تأثیر گذاشت .از طرف دیگر،
با توجه به تأثیر مستقیم مؤلفه انعطافپذیری و معنیدار بودن مسیرهای مستقیم
و غیر مستقیم در این مسیر ،میتوان چنین عنوان نمود که مؤلفه برابرنگهری در
ارت اط بین مؤلفه انعطافپذیری خهانواده و جههتگیری مهذه ی بیرونهی نقهش
میانجی نس ی را ایفا کرد .همچنین ،مؤلفه انعطافپذیری بر مؤلفه سلسله مرات ی
و مؤلفه سلسله مرات ی نیز روی جهتگیری بیرونی تأثیر داشت .از طرف دیگر ،با
توجه به تأثیر مستقیم مؤلفه انعطافپذیری با جهتگیری بیرونی و معنیدار بودن
مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در این مسیر ،میتوان چنین عنهوان نمهود کهه
مؤلفه سلسله مرات ی در ارت اط بین مؤلفه انعطافپهذیری خهانواده و جههتگیری
مذه ی بیرونی نقش میانجی نس ی داشت.
همچنههین ،مؤلفههه انعطافپههذیری بهها مؤلفههههای خودماتههاری عههاطفی و
خودماتاری عقالنی ارت اط معنهیداری را نشهان داد و مؤلفهههای خودماتهاری
عاطفی و خودماتاری عقالنی نیز بر جهتگیری مذه ی درونی تأثیر گذاشت .از
طرف دیگر ،با توجه به عدم معنیداری تأثیر مسهتقیم مؤلفهه انعطافپهذیری بها
جهتگیری درونی و معنیدار بودن مسیر غیر مستقیم در ایهن مسهیر ،مهیتهوان
چنین عنوان نمود که مؤلفههای خودماتاری عاطفی و عقالنهی در ارت هاط بهین
مؤلفه انعطافپذیری با جهتگیری درونی نقش میانجی را ایفا نمود.
در ارت ههاط بهها سههؤال اول ،نتههایج جههدول  3نشههان داد کههه مؤلفههههای
محاطشدگی ،خودماتاری عاطفی ،خودماتاری عقالنی و سلسله مرات هی نقهش
میانجی در ارت اط با انسجام خانواده داشت .همچنین ،در ارت اط با نقش میهانجی
مؤلفههای ارزش ازدوا با انعطافپذیری خانواده و جهتگیری مذه ی نیز نتهایج
حاکی از آن بود که مؤلفههای خودماتاری عاطفی و خودماتاری عقالنی نقشی
میانجی بین انعطاف خانواده و جهتگیری درونی دارد .در ارت اط با سؤال دوم نیز
میتوان گفت که مؤلفههای برابرنگری و سلسله مرات ی نیز نقش میهانجی را در
ارت اط با انسجام خهانواده و جههتگیری مهذه ی بیرونهی ایفها کردنهد و مؤلفهه
برابرنگری نیز نقش میانجی با انعطاف خانواده و جهتگیری بیرونی داشت.

بحث و نتیجهگیری
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سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه آزمودنیهایی که در تکمی پرسشنامهها همکاری نمودنهد،
تشکر و قدردانی به عم میآید.
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احترام میگذارند و اعضای خانواده را در تصهمیمگیریهای مشهترک مشهارکت
میدهند .در ارت اط با نقش ارزش سلسله مرات ی نیز میتوان گفت ،افرادی که در
خانواده منسجم پرورش پیدا میکنند ،میتوانند کمتر واجد ارزشههایی همچهون
ارزندهسازی مناب قدرت و اعتقاد به توزی نهابرابر قهدرت و نقشهها در زنهدگی
زناشویی باشند.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که مؤلفه انعطاف از ساختار خهانواده بها
واسطهگری مؤلفههای خودماتاری عهاطفی بهه صهورت مث هت و خودماتهاری
عقالنی به صورت منفی بر جهتگیری مذه ی درونی به طور غیر مستقیم تهأثیر
دارد .این نتایج بیان میکند که هرچه ساختار خانوادههها منعطه تر باشهد ،بهتهر
میتوانند خصیصههایی همچون ح اظهار نظر آزادانه در فضای خانواده ،در نظر
گرفتن خواستههای اعضا و مشارکتدهی آنهها در تصهمیمات و تهدوین قواعهد
خانوادگی را پرورش دهند و این در حالی است که فضای باز حاکم بر روابو بین
اعضای خانواده موجب میشود که اعضای خانواده به آزادی و استقالل بیشهتری
در دن ال کردن تجربیات مث ت عاطفی مانند لهذت ،زنهدگی هیجهانی و تنهوع در
زنههدگی دسههت یابنههد .چنههین فضههایی س ه ب توجههه و تأکیههد بیشههتر اعضهها بههه
کنجکاویهای شاصی و استقالل خود م نی بر هدفشان میشود کهه بها ایجهاد
یک عام مهم انگیزشی در زندگی فرد ،در شک دهی و تقویت باورهای مذه ی
درونی افراد تأثیر دارد.
جهتگیری مذهبی بیرونی :نتایج مطالعه حاضهر نشهان میدههد کهه
مؤلفه انسجام از ساختار خانواده هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از
طری دو بعد ارزشهای ازدوا (برابرنگری و سلسهله مرات هی) ،بها جههتگیری
مذه ی بیرونی رابطه داشت .همچنین ،نتهایج ارت هاط معنهیداری را بهین مؤلفهه
انعطاف از ساختار خانواده به طور غیر مستقیم از طریه بعهد ارزشههای ازدوا
(برابرنگری) بر جهتگیری مذه ی بیرونی نشان داد .در ت یین تهأثیر مسهتقیم و
منفی مؤلفه انسجام از سهاختار خهانواده ،میتهوان گفهت کهه هرچهه خانوادههها
حساسیت کمتری نس ت به ارزشها و عالی یکدیگر داشته باشند و در فعالیهت
های خانوادگی وقت و انر ی کمتری صرف یکدیگر کننهد و بهه ع هارت دیگهر،
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
سودجوی اعضای خانواده مؤثر میباشد .عالوه بر این ،مؤلفه انسهجام از سهاختار
خانواده عالوه بر تأثیر مسهتقیم بها واسهطهگری مؤلفهههای ارزش برابرنگهری و
سلسله مرات ی ،بر جهتگیری مذه ی بیرونی اثر غیر مستقیم داشهت .در ت یهین
نقش واسطهای ارزش برابرنگری میتوان گفت که هرچه خانوادههها نسه ت بهه
ارزشها و عالی اعضای خانواده حساسیت بیشتری داشته باشند و برای همسهر
و فرزندان خود وقت و انر ی بیشتری صرف کنند ،افراد پهرورش یافتهه در ایهن
نظام خانواده برای حفظ انسجام خانواده توجه کمتری به کنجکاویهای شاصی
و استقاللطل ی خود و به طور ط یعی توجه بیشتری به نیازهای خانوادگی دارنهد
و ارزش بیشتری به توزی نقش برابر با توجه بهه توانمنهدیهای خهانواده قایه

هستند .بنابراین ،افرادی که در نظام خانواده با چنین ارزشهایی رشهد مییابنهد،
افراد خودساختهای هستند که به نوبهه خهود پهرورش دهنهده افکهار و باورههای
مذه ی درونی و رشهد یافتهه در افهراد و اعضهای نظهام خهانواده و کمتهر مهرو
جهتگیری مذه ی بیرونی میشوند.
در ت ین نقش ارزش سلسله مرات ی در ارت اط غیر مستقیم مث ت مهیتهوان
بیان کرد که هرچه افراد در خانواده منسجمی پهرورش یافتهه باشهند و پای نهدی
بیشتری به ارزشهای سلسله مرات هی داشهته باشهند ،خودمحهوری بیشهتری در
هدفشان مشاهده میشود و کمتر خود و دیگهران را در تصهمیمگیریها شهرکت
میدهند و بیشتر دستورات را دیکته میکنند ( .)20بنهابراین ،کسهانی کهه دارای
جهتگیری بیرونی هستند و دینداری را برای دستیابی به اهداف شاصی دن هال
میکنند ،انعطافناپذیری و قدرت همسازی پایینی دارند کهه ایهن ارزش سلسهله
مرات ی میتواند در شک گیری این نوع جهتگیری نقش داشته باشد.
یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بهود کهه مؤلفهه انعطهاف از سهاختار
خانواده با جهتگیری مذه ی بیرونی اثر مستقیم ندارد ،اما با واسطهگری مؤلفهه
برابرنگری بر جهتگیری مذه ی بیرونی به طور غیر مستقیم و مث ت تأثیر دارد.
این رابطه غیر مسهتقیم در حهالی وجهود دارد کهه سهاختار انعطهاف خهانواده بهر
برابرنگری تأثیر مث ت و این مؤلفه از ارزشههای ازدوا نیهز بهه نوبهه خهود بهر
جهتگیری مذه ی بیرونی تأثیر مث تی دارد .تأثیر غیهر مسهتقیم انعطافپهذیری
خانواده بر جهتگیری مذه ی بیرونی به واسطه برابرنگری بیانکننده این نکتهه
است که چنانچه فضای حاکم بر محیوهای خانوادگی م تنی بهر انعطافپهذیری
در شیوه مدیریت و شیوههای مذاکره باشد ،از افراد انتظار میرود نسه ت بهه ههر
یک از اعضای خانواده ،احساس تعههد نماینهد و در برابهر پهذیرش توزیه برابهر
نقشها متناسب با توانمندیهای اعضا انعطاف نشان دهند .بنابراین ،خانوادههایی
که این ویژگی در خانوادشان حاکم ن اشد ،میتوانند مذه ی بیرونی و رشد نایافته
را در خود و یا در هر یک از اعضای خانواده رشد و پرورش دهند.
اگر خانوادهها باواهند گرایش مذه ی افراد خانواده را شک دهند ،پیشنهاد
میشود به نوع ساختار خهانواده و ارزشههایی کهه در فضهای خهانواده پهرورش
میدهند ،دقت بیشتری داشته باشند.
تحقی حاضر دارای محدویتهایی بود که از آن جملهه میتهوان بهه عهدم
تکمی پرسشنامهها در حضور محق و میسر ن ودن امکان تکمی پرسهشنامه
توسو هر دو زوجین در حضور محق کهه روایهی داخلهی نتهایج پهژوهش را بها
مشک مواجه میسازد .پیشهنهاد میشهود در پژوهشههای آینهده بهه بهه طهور
همزمان از دیدگاه زوجین در زمینه ارزشههای ازدوا ق ه و بعهد از ازدوا بهه
منظور بررسی هماوانی دیدگاه استفاده گردد.
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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.
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