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چکیده

هدف مطالعه حاضر ،تبیین جامعهشناختی مناسبات زندگی شم  ت  کر ز جو ی سوب ن یل ا ه ل وگ های برت  ی هداوناخ یت      

3

است.

حجم نمونه 073 ،نفر دوب و جهت روش نمونهگیری از تصادفی چند مرحله ای استفا هد شد که با توجه قن هب ش کولب ه    
بندی شهر فراشبند ،تعد دا ی بل کو

به روش تصادفی انتخاب و در مرحله بعد ،تعد دا ی از او حد سم یاه کون شور هب ی    

تصادفی انتخاب و به هر یک از زوجین پرسشنامه ارائه گردید .روش پژوهش پیمایش هدوب و داد هها ا از طریق شسرپ   
نامه گردآوری شده اس .ت یافتههای تحقیق هدافتسا اب ا مرن زا ف از رر ررررررر spssن ناش داد  ینعم هطبار د را نیب یمیقتسم و     

متغیرهای مستقل ،ال وگ ها ای انسانی(ش و ردپ لما نیجوز ردام )))) ))))) ( ،)r=0/ 05 3تأثیرپذیرییی م بهذ ییی زوج یدلاو زا نی نن ننن

( ،)r=0/021ال وگ ه یا    س کب   

تربیت یی ی زوج رد نی کدوک یییی یی( )r=0/142و ال وگ ه  هناسر یا ا یاضف و نویزولت(ی

    

مجازی)( ،)0/462با متغیر سباو ته مناسبات زندگی مشترک زوجین وج دو اد ر .د بررس مه هناگدنچ نویسرگر ی ناشن     
یکنند.
داد متغیرهای مستقل پژوهش 41 /8درصد از او ریانس متغیر سباو ته مناسبات زندگی مشترک زوجین را تبیین م 
ی ،س کب
ی مذ به ی ی
واژگان کلیدی :تربیت خانوادگی زوجین ،صمیمیت زوجین ،تأثیرپذیری ی

زوجین در کودکی.
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مقدمه

خان هداو وا لین و مهمترین نهاد در تاریخ و تمدن انسانی است که اف دار رد یرشب ویش اب نآ ههههههههههاییی
زندگی و تفاهم و سازگاری با دیگر نا آشنا می گردند .خ هداونا سانم بب بببت یر ننن نتفای تیلعف رتسب    
قابلیتها و استعد دا ها و ت او ناییهای ان و تسا یناس

شهاییی عظیم اعبا زا ی د دارفا تیصخش     
خب ششش ششش

شهاییی
همچ نو رفتارهای اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،تحمل و بر و نارگید ربارب رد یرابد نکاو شششش شششش
عاطفی در آن شکل می گیر .د خان هداو به مفه مو محد دو آن عبارت است از یک او حد عامتجا  یی ییی،
ناش  جاودزا زا ی ی رم کی و نز ک دد

ددد دد ددد ک هه ه فرزند یدپ نا د مآ  د انآ زا ه نننن ن ننننن  ،خ داونا ه لیمکت ار     

یباشد که با ارتباط تا
میکند(کاسلو .) 25 : 2001 ،و در تعریفی دیگر خان هداو گروهی از افر دا ی م 
خویشاوندی مستقیمًاًا پیوند یافتهاند و اعضای زب ر سگ ال آن مسؤلیت مراقبت از ک دو کان را بر عهده
اد رند(گیدنز .) 52 : 1384 ،ع او ملي همچ نو نقش ال وگ های انسانی ،رسانه ای ،شی هو های سبک تربیتی
زوجین در ک دو کی و تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین در خان هداو وج دو اد رد كه هم يگ آنها
   

در مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجين تأثير اذگ ر مي باشد .يلد نيمه هب ل هب هداوناخ 

عن ناو وا لين نماينده جامعه كه فرد سالهاي وا ليه عمر خ دو را در آن م نارذگ ي ددددد ،وظيف دراد ه هك   
نوز دا سباو ته ،فاقد فرهنگ و لذت جو را به موج يدو خو بد اور ،با فرهنگ و مسؤول تي

پ يذ ر تبد لی

کند(هالپرن .) 51 :2102 ،محيط خان هداو در تر تيب و چ وگ ن يگ رفتارهاي هر شخص ،نقش مهمی را
يا ف هك هدومن ا م نيرت ساسح رد د اوناخ ينعي ايند هسر د یزاس ناسنا يارب ه يم تمدخ

      

      

      

    

كنند(بهبهانی.) 84 :0931 ،

یکنند
ی اد ند که هر یک از زوجین از آن تغذیه م 
ژ نا دی المارک ،1خان هداو را مهمترین کانونی م 
و بدین ترتیب زوجین با تأثیری که از نهادهای اجتماعی و خان هداو خ دو دریافت کردهانددد زندگی
ی .) 47 : 92 31 ،بن زا کی ره نیاربا
مشترک خ دو را تحت ت ارق ریثأ ر  یم  د نه ددد دددددد (خ مدا ی ی

یجوز نننن ننننن،

خان هداو را به عن ناو ال وگ یی مح وس ب میکنند که هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر س تیصخش راتخا ی   
آنان می اذگ رد و این ال وگ پذیری و تقلید زوجین از خان هداو امری انتخابی نی تس

بلکه ه زا مادک ر   

ی اد رند .خان هداو سیستم ارتباطی منحصر بفردی است که
آنان به صورت طبیعی به سوی آن قدم برم 
با ر باو ط ود ستی و کاری متفاوت اس .ت ور دو به چنین سیستم ارتب ا هتفای نامزاس یطا ییی یییی ،ص فر ًاًا زا 

- Jan de lamarck

1

تبیین جامعهشناختی مناسبات زندگی مشترک9......................................................................................

گ .) 79 : 1386 ،ارزش اص یل
طریق تولد ،از جاود و یا فرزند خ او ندگی صورت می گیرد (گالدینگ گ
گ: 92 31 ،
خان هداو  ،حاصل شبکه ر باو طی است که توسط اعضای آن وب ج دو آمده اس ربندلگ( ت گگ گگ
 .)541در اد خل چنین سیستمی ،افر دا وب سیله حلقههای عاطفی قدرتمند ،با ماود و متقابل بهیکد رگی
گره خوردهاند( .مدیری.) 29 : 95 31 ،
بر همین اساس نظریه پر اد ز نا خان هداو به اهمیت پیوند صمیمانه میان همسر نا تأکید میییکنند نآ و 
را برای ایجاد هویت خان گداو ی مطمئن الزم می اد نند و صمیمیت را کلید اد شتن از اود جی مؤفق و
یآورند یلپ(  جج ججج .) 215 : 2005 ،بن نیاربا
منبع مهم شادی ،احساس معنا و رضایت زناشویی به شمار م 
با توجه به دسته بندی چهارگانه ال وگ های مؤثر در تربیت خان گداو ی زوجین شامل ال وگ های انسانی
(پدر ،مادر) ،ال وگ ی رسانه ای (تلوزی نو  ،فضای مجازی) ،ال وگ ی سبک تربیتی زوجین در ک دو کی
(ال وگ ی سلطه گرایانه ،ال وگ ی سهل گیرانه و ال وگ ی س و )یقطنم رادتقا کب
زوجین از او لدین (تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر و مادر)و ر با ط نآ ه

ی م یبهذ
تأثیرپذیری ی
اب    مناس یاهراتفر و تاب   

زندگی مشترک زوجین ،سؤالی که در اینجا مطرح م رگ ی دد مادک هک تسا نیا

زا کی نیا

       

ال وگ ها بیشترین تأثیر را در تربیت زوجین اد ر .د ل اذ این پژوهش تالشی است جهت بررسی علمیبا ا
رویکردی جامعهشناختی در مورد نقش و تأثیر ال وگ های تربیتی خ هداونا هراتفر و تابسانم رب ای     
یباشد.
زندگی مشترک زوجین م 
یکند  .در این کان نو وا لیه
انسان در خان هداو به دنیا میآید و وا لین تعامالت خ دو را با محیط آغاز م 
تأثیر و تأثرات متقابل آغاز میشود و انسان کم کم در فرایند رشد و اجتماعی شدن قرار می گیرد.
خان هداو در عین حال که ک سا یعامتجا دحاو نیرتکچو تتتتتتتتت  ،مبن  هیاپ و ا ه زب عامتجا ر ر زین گ

    

میباشد .بنابراین در صورتی که خان هداو به کارکردهای اساسی خ دو آشنایی نداشته باشد دناوتن و    
عملکرد تربیتی خ دو را به نحو احسن انجام دهد باعث م کش الت درگ یم یرایسب د هک 

هلمج زا      

مهمترین آنها تأثیرات نامطلوب بر مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک افر دا در آینده می درگ ددد ،
زیرا هر یک از زوجین تربیت یافته در محیط خان هداو میباشند که از آنج دراو ا کرتشم یگدنز    
یشوند.
زناشویی م 
بنابراین خان هداو با اد را ندوب پیشینه ای به قدمت آفرینش ،قدیمیترین نهاد و او حد بنیادین اجتم عا
است که زندگی اجتماعی از آن آغاز میشود و اصلیترین کان نو آرامش ،تع کش و لدا لل لللگیری ی
ی
ن ک ونا نننهاییی ت بسانم رب راذگ ریثأ ا اتفر و ت ر ز یاه ننننن ن ننننننندگی
شخصیت زوجین و یکی از مهمت یر ن ن
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مشترک زوجین میباشد .و با توجه به اینکه همه اد نشمند نا عل مو اجتماعی و جامعه شناسان ،ن شق
خان هداو را بیش از هر عامل دیگری در تربیت زوجین مؤثر می اد نند ،هر چند  لماوع هک  د رگی ی     
همچ نو مدرسه ،گر هو های همساالن ،رسانههای جمعی و  ...بی تأثیر نیستند ،اما در او قع این مح طی
خان هداو است که شخصیت هریک از زوجین در آن فرآیند جامعهپذیری را می آموزد و شخصیت
هر یک از زوجین در آغوش تربیت خان گداو ی رشد گ یم لکش و  ی یجوز .در ننننن نننننن ،خ هداونا هب ار   
عن ناو ال وگ یی مح وس ب میکنند که هم اثر مثبت و هم اث نانآ یتیصخش راتخاس رب یفنم ر

یم   

   

اذگ رد و این ال وگ پذیری و تقلید زوجین از خان هداو امری انتخابی نی تس بلکه آنان به صورت طبیعی
به سوی آن قدم برمی اد رند .به همین دالیل ::وا ً:الًال اهمی رپ ت د یبرت یاهوگلا هب نتخا ت تتت ت تتتتتتی خ اونا ددد ه
میتواند به عن ناو یکی از رکنهای بنیادین اجتماع و ییایوپ رد یرشب

کرتشم یگدنز ماجسنا      

یو
زوجین مثمرثمر باشد .ود مً:اًا با توجه به نقش خان هداو در اجتم نزرف ندش یعا دد ددددد نا  ،شکلللگیری ی
رشد شخصیت افر دا  ،اهمیت بررسی تأثیر اذگ ری آن بر مناسبات و رفتاره هب یرورض نیجوز یا    
نظر میرسد .سومً:اًا زوجین بر صمیمیت بیشتر در مناسبات و رفتاره هب دوخ کرتشم یگدنز یا

   

ال وگ ها و ارزشهایی نیاز اد رند که سب یاری از این ال وگ ها و ارزشها در ود ر نا ک دو کی تا نوج یناو
بر ساختار شخصیتی آنان تأثیر اذگ ری خ دو را اد شته است که در ای یراذگریثأت نازیم شهوژپ ن     
این ال وگ ها و مؤلفهها بررسی می گر .دد
ل اذ خان هداو به عن ناو وا لین نهاد جامعهپذیری و کهنترین هسته طبیعی ،در همه ج او مع انسانی وج دو
اد شته و شب ر تا کن نو نت او نسته است جای زگ ینی برای آن بیابد و این موض ا یگشیمه روضح عو ین     
نهاد وجو تیمها و یعامتجا  دی ار نآ

ناشن

یم هد د.

    

     بن یاربا نن ن اهمی زا یرایسب هداوناخ ت    

اندیشمند نا را بر آن اد شته که در حوزههای وگ نا نوگ و با رویکرده فتم یا اا اااوت همچ نو

  

یوگلا   

تربیتی خان هداو به تحقیق و بررسی در این موض عو بپر اد زد .از آنجا ک داوناخ ه ه بنج زا ههه ههههها ا و با ع دا
مختلفی در شکلگیری تربیت خان گداو ی هر یک از زوجین نقش اد رد و همچنین تحقیقات انج ما
گرفته در این زمینه ،موض عو خان هداو را سررب عیسو و یلک تروص هب ی رک  ده ووووووووووووو ه چی

زا مادک   

پژوهشهای صورت گرفته به صورت جزئ ت ی رر ررر ،ن تیبرت یاهوگلا شق ی وناخ  دا اب ه و تابسانم     
رفتارهای زندگی مشترک زوجین را بررسی ن رک ددد هاند ،نی ینچ هب زا ن رظن هب یرورض یقیقحت         
میرسد .شهرستان فراشبند ویژگیهای خ صا

وخ د زا اریز دراد ار     ترکیب

گهاییی
خ هدر نهرف گگ گگ

ن میییباش و تسا هدش لیکشت دن   
فارس و ترک که از عشایر ق قش ایی و سب یاری از آنان کوچ ن یش ن ن
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همچنین تغییرات اساسی در ساختار نهادها و سازمانها از جمله خان هداو ها و تغییر س و یگدنز کب
ی ال وگ ه برت یا یتت تتتی خ اونا ددد ه و تابسانم رب
تغییر در نگرشهای کلی جامعههه ،تبب عماج نی هه هههش تخان ی ی
رفتارهای زندگی مشترک زوجین در این شهر از اهمیت برخور اد ر است و از آنجا ک داوناخ ه ه زا   
جنبهها و با عاد مختلفی در شکلگیری تربیتی خان داو ه زوجین نقش اد رد و همچنین تحقیقات انجام
گرفته در این زمینه ،موض عو خان هداو را سررب عیسو و یلک تروص هب ی رک  ده چیه و زا مادک         
پژوهشهای صورت گرفته به صورت جزئ ت ی رر ررر ،ن تیبرت یاهوگلا شق ی وناخ  دا اب ه و تابسانم     
رفتارهای زندگی مشترک زوجین را بررسی ن رک ددد هاند ،نی ینچ هب زا ن رظن هب یرورض یقیقحت         
یرسد.
م 
با توجه به يا نكه تح يقيق با موض عو تبیین جامعهشناختی مناسبات زندگی م هلیسوب نیجوز کرتش    
ال وگ های تربیتی خان هداو پر اد خته باشد مالحظه نگر يد د ،ل كي ن ساير پژوهشها يي
موض عو يا ن تح قيق پر اد خته يا به موض عو يا ن تح قيق ن كيدز

زا يشخب هب هك   

هستند به شرح زير اشاره مي ش دو :

بیژن زارع وهاجر صفیاری( ) 94 31در پژوهش خ دو به بررسی ر با طه ع او مل مؤثر بر می ناز تیاضر   
از زندگی زناشویی در بین زنان و مر ناد متأهل شهر تهر نا پر اد ختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین
ی ،اختالف تا
می ناز رضایت از زندگی زناشویی با می ناز ع قش و عالقه ،طول مدت زندگی زناش یو ی ی
سنی زوجین ،پایگاه اقتصادی اجتماعی و می ناز تحصیالت زوجین ر با طه معنا اد ر وج دو اد ر .د یونس
نوربخش( ) 92 31در پژوهشی تحت عن ناو دینداری و ال وگ ی تربیت داوناخ ی ه داد ناشن هک

هوحن     

تعامل او لدین با فرزند نا میتواند بر رفتار و شکلگیری شخصیت آنان تأثیر اذگب ر .د اسفندیار آز دا
مرزآبادی(  ) 1387در پژوهشی با عن ناو بررسی ر با طه نظام ارزشی خان هداو با ارزشهای نوج او نان به
این نتایج دست یافت که بین نظام ارزشی نوج او نان و ارزشهای خان گداو ی ارتباط معنا اد ری وج دو
اد ر .د زرگر و نشاط ود ست( ) 1386در پژوهشی ع او مل مرتبط با ناسازگاری و زمینه س  قالط زا در
زوجین را بررسی کردهاند .نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین علل تقاضای طالق شامل م تالکش
ارتباطی ،اعتیاد و دخالت خان هداو ها .دوب لیال صا قد مقدم(  ) 1385در پژوهش خ دو نازیم ناونع اب   
رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه اد ر و همسر نا آنه تیاضر نیب هک داد ناشن ا      
مندی از زندگی زناشویی و وج هو مختلف آن و در زنان ش  هناخ نانز و لغا د را اهنآ نارسمه و      
ارتباط وج دو اد ر .د س بسن یلاع دی ((( (((( ) 1382در پ وخ شهوژ د اونع اب  ن سررب  ی تافالتخا للع         
یشود و کمب دو محبت
خان گداو ی نشان داد که باورهای ضعیف دینی منجر به اختالف خان گداو ی م 
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بین زن و شوهر و عدم تطبیق با شرایط باعث اختالف خان گداو ی میشو .د فرانک و بی رلهو ( ( ) 2007
هم در پژوهشی نشان داد ند که خصومتهای زناشویی با م کش الت رفتاری برونی شده ارتباط اد ر .د
ریچموند و استوکر(  ) 2006هم در پژوهش خ دو ن ناش خ ماجسنا هک دنداد ا اون د  یگ ککککک ک کککککککهی زا یک
فرایند تسا یگداوناخ یاه ش ینورب یراتفر تالکشم اب د  یفنم طابترا ه د ااااااااا ا اااااااااااااااا ر .د لوکی و ا
برسالتو(  ) 2006هم در پژوهش خ دو بر ارتباط بین انسجام خ گداونا ی نورد تالکشم و  ی و هدش 
م کش الت توجه به فرزند نا تأکید نم دو ند .با بررسی تحقیقات پیشین به نظر میرسد بررسی ج یعما
از اتصال نظری بین نظریه پر اد زی اجتماعی از ال وگ های تربیتی خ هداونا بسانم رب نآ ریثأت و ا و ت   
رفتارهای زندگی مشترک زوجین که ارتباط مستقیمیبا موض عو این تحقیق اد شته باشد انجام نشده
اس .ت اما در این تحقیق به شکل جامع تری به بررسی تببین جامعهشناختی ال وگ های تربیتی خ اونا ددد ه
همچ نو ال وگ های انسانی (پدر ،مادر) ،ال وگ ی رسانه ای (تلوزی نو  ،فضای مج یزا )) ،ال کبس یوگ   
تربیتی زوجین در ک دو کی (ال نایارگ هطلس یوگ ههه هههه ،ال ناریگ لهس یوگ ه کبس یوگلا و 

رادتقا       

منطقی) و تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین (تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر و م ردا ) )و ت ریثأ
آن در مناس و تاب

کرتشم یگدنز یاهراتفر

هتفرگ تروص نیجوز       

        اس ار نآ هک ت

ریاس زا       

تحقیقات پیشین متمایز می ساز .د
با توجه به يد دگاههاي مطرح شده در مباني نظري و مطالعات مقدماتي پژوهش در ال وگ هاي تر يب تی
خان داو ه ،بر يا تد يو ن چارچوب نظري تح قيق از نظريهها اي مكت لاگس( تروفكنارف ب ننن نننن،) 1375 ،
كاركر گد ر ييا ساختاري پارس وگ( زنو د دددد  ،) 19 95 ،ش وي هههها اي س برت کب ی جوز یت ی رد ن

دوک ک یییی ییییی

بامر يا ند (علی هداز  ،) 92 31 ،جهتگیری م سابع( تروپلآ يبهذ ییی یییی ،) 139 5 ،نظر توكس چيپرام هي    
لئومان ( سوربن و تانکاد ) 91 31 ،و نظريه كاشت گربنر (رضوی ز هدا  ) 94 31 ،اس هدافت .تسا هدش   
يكي از مباحث مطرح در نظریههای جامعه شناسي اب هك    مناس رتشم یگدنز یاهراتفر و تاب ککککککککک
زوجين در ارتباط است ،كاركر گد ر ييا ساختاري و يد دگاه نها يد اس .ت در وناخ هاگديد نيا ا هد
به عن ناو نظامي در نظر گرفته مي ش دو

دورو هك ييي  ،خروج زازعا(دراد يياهدنيارف و ي ییی یییی: 1386 ،

 .) 87از نظر شل يكس  1هر وگ نه اصالح در شخص بايد از خان هداو آغاز گر دد  ،زيرا در روند تكامل

بخ يش دن به نظام و مناسبات پابرجاي جامعه ،خان هداو پ شي تاز اس .ت نظريه كاركر گد ر ييا كه مت زا رثأ

-Shelesky

1
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تفكرات پارسونز 1شكل گرفت ،بر نقش و اهم تي

خان هداو در جامعه پ يذ ري افر دا تأ يك د دراد  اب و   

توجه به نقش انكارناپ يذ ر پدر و مادر در شكل يگ ري شخص تي

افر دا و ن عو ال وگ ه ئارا يتيبرت يا ه    

شده از او لدين مي ت او ند در مناسبات و رفتارهاي زند يگ م زا كي ره كرتش

اذگريثأت نيجوز ر      

باشد ( دوگ .) 754 : 1995 ،
در ال يوگ ش هوي هاي سبک تربیتی بامر يا ند هم سه ال وگ ارائه مي گر دد  :ال يوگ
سلطه گرایانه است كه در يا ن ال وگ

وا ل ،سبک خ هداونا

او لدين مايل ن سي تند رفتارهاي استقالل طلبانه فرزند نا را ت قيوش

كنند .او لدين از فرزند نا خ دو انتظار اطاعت اد شته و اغلب بر يا پ يگشي ري از نافرمانی فرزند نا خ دو
ب ،ترس ووو ،
ن ،ن ارگ ننن  ،م رطض ب ب
را تنبيه مي كنند(علی هداز  .) 54 : 92 31 ،در ور نيا ششش ،ن يگمشخ يلس نن نن
افسر هد و سرشار از احساس گناه و مبتال به ان عاو آسيبها اي اجتم ورپ يعا ر وپرقاب(دباي يم ش رر رر ررررر،
 .) 65 : 93 31در ال يوگ

مود (سبک سهل گیرانه) كه در آن او لدين هيچ وگ نه كنترلي ر يو فرزند نا

خ دو ندارند .يا ن او لدين نسبت به رفتار كدوك  ،گرم و پ يذ را هستند و از حداقل تنبيه اس هدافت يم   
كنند(دهقانی .) 84 : 95 31 ،او لدين يا ن گر هو اطالعات كم نيمز رد ي هه هههها اي مختل ناشدنزرف زا ف
اد رند .آز يدا عمل ،يب احترامي به او لدين ،خ دو تر يب تي ،يب بند و باري ،ال با الي گري ،سهل انگاري
و خ دو خ او هي از خصوصيات يا ن ن عو فرزند نا است (فتحی .) 74 : 94 31 ،در ال يوگ
اقتدار منط يق ) ،او لدين فرزندانشان را وب سيله كالمي و جسماني حما تي
فرزندانشان با محبت و ر باو ط ن كيدز

ک
سو ممم (سبک ک

م نك ي ن زا نيدلاو نيا .د

  

مراقبت مي كنند و انتظارات ناش ياناوت اب يييييييها اي فرزندان ناش

تناسب اد رد .در يا ن ال وگ محبت در كنار قاطع تي

اعمال مي ش .دو فرزند نا در چنين خان هداو ها يي از

اعتماد به نفس و استقالل باال برخور اد ر هدوب و رفت و تبثم را

يناجيه ريغ     

اد رنددد(دهقانی: 95 31 ،

 .) 68بنابر يا ن با توجه به مباحث ارائه شده در سه ال يوگ بامر يا ند و ن عو فرزند پروري پدر و م و ردا
يا نكه كد ما ال وگ را بر يا تر تيب

فرزند نا خ دو در خان هداو به كار ببرند ،در ش تيصخش يريگ لك    

يا ن فرزند نا و ر با طه آن با مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین تأثیر خ او هد اد ش .ت

آلپورت 2یکی از نظریه پر اد ز نا در زمینه مذهب و کارکردهای آن مي باشددد .وی ود ن هج عو تتتتت -
گیری نسبت به دین را مطرح نم .دو جهت گیري درونی و جه تتت گیر ييي بیرونییی م یبهذ  ...بههه نظررر
آلپورت ،شخصی که جهت گیري مذهبی درونی اد رد با مذهبش زندگی میکند اما شخصییی کههه
-Parsons

-Allport

1
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جهت گیري مذهبی بیرونی اد رد ،از مذهبش استفا هد میکند .اشخاصییی کههه جه تتت گیر ييي درونییی
اد رند ،انگی هز هاي اصلی خ دو را در مذهب می یابند .چنین اشخاصی شخصیت شان با مذهب شا ننن
یکی میش دو  .در حالی که افر دا با جهتگیري بیرونی بر يا رسیدن به اهدافی دیگر به سمت م هذ ببب
ن اشخاصییی بههه سم تتت خد وا نددد میرونددد بدو ننن اینکههه از خو ددد ر يو
میروند ،به عبارت دیگر چنین ن
ی فر گا یررر و اد ر يا اصوللل س امزا ننن یافتههه و
گب ر اد نند .براساس نظریه آلپورت مذهب درونییی ،م بهذ ی ی
درونی شده است ،درحالیکه مذهب برونی ،خارجی و ازبا ري است که بر يا ارضاي نیازهاي فر يد
ی درونییی
ت از جه تتت گیر ييي م بهذ ی ی
از قبیل مقام و امنیت مورد استفا هد قرار می گیر .د منظور آلپ رو ت ت
ف
عبارت است از تعهد انگیزش فر گا یر که غایت و هدف است نه وسیله يا بر يا دستیابی به اهداف ف
فر يد (عباسی.) 98 : 95 31 ،
در نظريه مارپ چي س وك ت بر اهم تي

تأثير اذگ ري رسانهها ا در ش ارفا تيصخش يريگ لك دد ددددددد  ،م درو
1

بررسي قرار مي يگ ر .د نظريه مارپ چي س وك ت كه توسط لئومان مط يم نايب هديدرگ حر دراد هك
رسانههاي جمعي بر افكار شخص اثر ق يو

   

اد رند .بنابر يا ن در ناسر هيرظن نيا ههه ههههها ا در ح ريغتم مك   

مستقلي قرار مي يگ رند كه متغير سباو ته آنها يعني افكار اشخاص در نظر گرفته مي ش .دو  هب ه نيم    
دليل رسانهها يي كه اد ر يا همصد ييا هستند ،نظرات و يا دههاي خ دو را به صورتي ارائه م دنهد ي   
كه افر دا جامعه قالب فكري آنان هم وس با محت ياو توليد شده توسط رسانه شكل گرفته و يا ن قالب
فكري شكل گرفته توسط رسانهها در زند يگ مشترك زوجين م نازيم .دشاب راذگريثأت دناوت ي     
تأثيرپ يذ ري افر دا از رسانهها و يا نكه از كد ما ن عو از يا ن رس نا هههها ا اس هدافت .دراد يگتسب دننك يم   
استفا هد هر كي

از زوجين از تلوز نوي

ياضف و    مج ش ديلوت ياوتحم عون و يزا ده طسوت نيا   

    

رسانهها و م نازي تاثیرپذیری زوجين از آن در شكل يگ ري مناسبات و رفتاره رتشم یگدنز یا ککککککک
بین آنان تأثير اذگ ر مي باشد (سورین و تانکاد.)527 : 91 31 ،

گربنر 2از تئورسينهاي اصلي نظريه كاشت هم معتقد اس ناسر :هك ت ههه ههههها ا در بلند بجوم تدم     
تأثير اذگ ري در جهان يب ني و نظام ارزشي مصرف كننده ناگ ش ديلوت ياوتحم زا د نيا طسوت ه

    

رسانهها مي شوند و با توجه به تكرار محت او هاي يك في توليد شده توسط رسانهها که با ذهن و روح
و ر ناو زوجين تلف قي گر يد ده و مناسبات و رفتارهای زندگی م رتش ککک زوج ت نی حح حححت ت نازيم ريثأ
-Leoman

-Grebmer

1
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تأثیرپذیری از يا ن رسانهها خ او هد دوب (رضوی ز هدا  .) 45 : 94 31هوركهايمر1از اند نادنمشي بتكم   
نن ن ننننننننننها ا

فرانكفورت خان هداو را به عن ناو يكي از مهمت زا هك يرصانع نير اسنا تيصخش و ديلوتزاب

مراقب مي كند نام مي برد (سگالن .) 52 : 1375 ،به ع يق ده هوركه ميا ررر ،ال وگ ه ارفا يتيبرت يا د رد 
خان هداو شكل مي يگ رد و يا ن ال وگ هاي تر يب تي در مناسبات و رفتارهای زندگی زوجین تأثير اذگ ري
خ دو را نشان مي دهد (سگالن .) 87 : 1375 ،بر اساس سؤاالت مطرح شده و مبانی نظری مرور شده،
فرضیههای تحقیق شب رح ذیل تعریف میشوند ا .لف -ال وگ های انسانی (شامل پدر و م )نیجوز ردا   
تبیین کننده مناس سا نانآ کرتشم یگدنز تاب تتتتتتتتتتت  .ب -ال وگ ه و نویزولت(یا هناسر یا

   

یاضف

مجازی) تبیین کننده مناسبات زندگی مشترک زوجین اس .ت پ -ال وگ های سبک تربیتی زوجین در
ی م زا نیجوز یبهذ   
ک دو کی تبیین کننده تسا نانآ کرتشم یگدنز تابسانم  ........ .....ت .تأثیرپذیری ی
او لدین تبیین کننده مناسبات زندگی مشترک آنان اس .ت

ششناسی
رو 

این پژوهش به روش پیمایشی انجام و هداد ها ا از طریق .تسا هدش یروآدرگ همانشسرپ     
آماری تحقیق شامل کلیه زوجین شهرستان فراشبند ک ادعت ه د انآ  ن   

جامعه

 92 6 10نفررر میییباشد .تهج   

روش نمونهگیری از تصادفی چند مرحله ای استفا هد شد که با توج رهش یدنب کولب هشقن هب ه
فراشبند ،تعد دا ی بل کو

    

به روش تصادفی انتخاب و در مرحله بعد ،تعد دا ی از او حد سم یاه کونی   

به روش تصادفی انتخاب و به هر یک از زوجین پرس .دیدرگ هئارا همانش    حج اب قیقحت هنومن م    
استفا هد از نرم اف از ر ،spss sample powerبرای چهار متغیر مستقل ،ت ناو آزمو ننن  80درصددد ،س حط
اطمینان  95درصد تا  99درصد و حجم اثر قا هد صیخشت لب دص ممممممم ماگ اب     ،0/ 05جامعه آم یرا
 92 6 10نفر با آلفای  ،0/ 05حجم نمونه با حداقل  01درصد ضریب تعیین با ماگ  01نفررر 073 ،نفر
برآورد شده است که در هر خان هداو زوجین به صورت جد گا انه پرسشنامه را تکمیل نم دو ند.
جدول شماره -1برآورد حجم نمونه با استفاده از نرم افزار spss sample power
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جدول شماره 1برآورد حجم نمونه با استفا هد از نرم اف از ر  spss sample powerرا نشان می دهد .با
توجه به جدول ف قو  ،آلفا در سه سطح یک صدم ،سه صدم و پنج صدم در نظر گرفت تسا هدش ه    
Horkheimer
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که حجم نمونه  073در سطح پنج صدم با ت ناو آزم نو

 10/ 000برای این تحقیق در نظر گرفته شد.

یباشد .خان هداو به عن ناو
متغیر سباو ته تحقیق حاظر مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین م 
یک سیستم اجتماعی ش ارفا زا یهورگ لما د قیرط زا هک تسا 

اودزا ججججججججججججج  ،تولید و لثم 

شرورپ    

خ ،ن یارب یتایح شق    
یکنند .این سیستم و سازمان اجتماعی در طول ت یرا خ خ
فرزند نا با هم زندگی م 
رشد ،پیشرفت و اجتماعی شدن ن عو انسان ایف رک ا ده روفکب( تسا دد ددددددد  .) 38 : 1388 ،شجنس یارب   
مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین از پرسشنامه مقیاس صمیمیت زوجین ک ککهی ییک رازبا
 17سؤالی میباشد و توسط او ک  نوسپمات و ر (( (((  ) 1983تدوی سا هدش ن تتتتتتت  ،اس هدافت هرمن .دیدرگ   
یشو .د اد منه نم ب تار ین   
آزم دو نی از طریق حجم نمرات سؤاالت و ت سق یم آن بر عدد  17حاصل م 
(1کام ًالًال مخالف) تا ( 5کام ًالًال م او فق) است که نمره باالتر نشانه صمیمیت بیشتر زوجین اس .ت پایایی
این مقیاس یافلآ بیرض اب    

 0/ 91تا  0/ 97بدس هک تسا هدمآ ت

سمه زا ااااا اااااانی درون بسانم ی   

برخور اد ر اس .ت این مقیاس توسط ثنائی (  ) 1379ترجمه شده یاپ بیرض و ای ا ی ی رد همانشسرپ ن   
پژوهش دغاغله ( 0/ 96 ) 91 31به دست آمد .نعیم (  ) 1387نیز برای تعیین پایایی مقی سا
رفتارهای زندگی مشترک زوجین از روش آلفای کرونب خا

هدافتسا هک درک

مناس و تاب

ربارب        0/ 96اس و ت

بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است(دغاغله .) 91 31 ،رش هدازدی ( ( )0931و ش این یلاری (( ((( ) 91 31در
پژوهشهای خ دو  ،ر او یی آن را تأیید نم دو هاند .متغیرهای مستقل عبارتند از:

الف-تأثیرپ یذ ری مذهبی زوجین از والدین :مذهب کاربردهای مختلفی در ساختاردهی به
شخصیت هر فرد اد را میباشد و باورهای مذهبی حاکم در محیط خان گداو ی هر فرد ت ییازسب ریثأ   

در شکلگیری شخصیت آن فرد خ او هد اد شت که شکلگیری شخصیت در مناسبات و رفتاره یا
ی م یبهذ
زندگی مشترک زوجین نمایان شگ ته و تأثیر خ دو را علنی می ساز .د بنابراین جه تتتگیری ی
روی آوری کلی افر دا میباشد ک رک ذاختا بهذم زا ه دد د دددددد هانددد و در ارتب یلاعتم یدوجوم اب طا     
مجموعه ای از اعتقا اد ت ،اعمال و تشریفات خاص را در زندگی ابرذآ(دراد رب رد  ی ناج ییی یییی: 13 88 ،
.) 26در این پژوهش مذهب هم در کنار سایر ع او مل و متغیرهای متعدد اونع هب هک ی ن وگلا  های      
تربیتی در مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین مؤثر میباشد ،مورد بررسی و سنجش قرار
گرفت تسا ه .. .....برای س نازیم شجن       تأثیرپ ریذ ی نیجوز یبهذم 
گرن وک ی تس (  ،) 1998استفا هد شده اس .ت گرن وک ی تس

ن از پرس همانش    
یدلاو زا نننننننننننن ن

با ای حطس همانشسرپ ن   

تأثیرپذی یبهذم یر   

زوجین از او لدین به شکلی که در ود ر نا ک دو کی تجربه ک هدر رطاخ هب و     میییآورنددد ،ساسا رب   
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مقیاسی  14ما هد ای ارزیابی کر .د مقیاس ف قو شامل عباراتی از جمله می ناز دناوخ اعد ن یدلاو  نننن ننننن،
مطالعه کتابهای مذهبی ،شرکت در مراسم دینی ،اهمیت عقاید مذهبی برای او لدین ...و میباشد.
گرن وک ی تس

همسانی درونی این آزم نو را از طریق ضریب آلفای کرونباخ دلاو ره یارب      7م هدا

 0/ 92به دست آور .د در پژوهش حاضر پاسخ وگ یان می ناز تأثیرپذیری مذهبی از او لدین خ دو را اب
ارزیابی هر یک از جمالت در یک مقیاس  5درج ماک زا یا ه ًالًال ات قفاوم  ماک ًالًال نییعت فلاخم 

      

یکنند.
م 

ب -الگوهای سبک تربیتی زوجین در کودکی :بامرایند با ارائه ال وگ ه کبس یا   

تربیتییی

معتقد است که فرزند نا باید شایستگیهای متعدد اجتماعی وشناختی را کسب نم هدو و فرصتهای
یا گد یری و انگیزشی مناسب را جهت حمایت او لدین از خ دو کسب نمایند .بامرایند معتقد است که
شی هو های فرزند پروری از ود بعد :درخ او ست کنندگی او لدین (کنترل) و پاس نیدلاو یگدنهد خ    
(گرمی یا پذیرش) ت کش یل شده اس .ت در مدل او لدینی مقتدران نیارماب ه ددددد ،پاس یوگخ ی نیدلاو  ی و 
خ او ستهای او لدینی کم و بیش مستقل از یکدیگر مح وس ب میییش ووو ند ا .همیت ک نیا دنیارماب را    
است که در ال وگ های ارائه شده از سوی سه ال وگ ی خان هداو سلطه گرایانه ،ک وناخ نیا رد ه ادهه هههههها ا
سطح پایینی از صمیمیت و سطح باالیی از انظباط سخت گیرانه برای فرزند نا اعمال می .ددرگ رد
ال وگ ی خان هداو سهل گیرانه نسبت به فرزند نا رفتاری گرم و پذیرا و حداقل تنبیه اعمال می گر دد و
در ال وگ ی خان هداو اقتدار منطقی ،محبت در کنار قاطعیت اعمال می گر ب.دد رای س یاهوگلا شجن   
سبک تربیتی زوجین در ک دو کی از پرسشنامه سبک تربیتی بامرایند(  ) 1971استفا هد گردید .در این
پرسشنامه پاسخ وگ نظر خ دو را بر حسب مقیاس  5درج یم صخشم ترکیل یا ه

 و دیامن د هنما      

یباشد .بامرایند یاپ نازیم  ای ا ی ی ر همانشسرپ ن ا      
نمرات بین ( 1کام ًالًال مخالف) تا ( 5کام ًالًال م او فق) م 
برای ال وگ ی سهل گیرانه  ،0/ 81ال وگ ی سلطه گرایانه  0/ 85و ال وگ ی اقتدار منطقی را  0/ 92شرازگ
نم .دو اسفندیاری(  ) 1374فرم اصلی این پرسشنامه را ترجمه کر هد اس یایاپ دوخ قیقحت رد و ت ی     
ال وگ ی سهل گیرانه را  ،0/ 69سلطه گرایانه 0/77 ،و ال وگ ی اقتدار منطقی را  0/ 73ومن شرازگ د و 
ر او یی صوری آن را تأیید نم هدو است(باقرپور.) 21 : 139 3 ،

پ -الگوهای انسانی و رسانه ای :ال وگ ه د رثؤم یناسنا یا ر بسانم ا اتفر و ت ر یگدنز یاه       
مشترک زوجین شامل نقش ال وگ های تربیتی پدر و مادر ،میباشد رد هک  قن شهوژپ نیا ش ره   
کد ما از این ع او مل و تأثیر آن بر مناسبات و رفتارهای زندگی شم  ت  کر ز جو ی و شجنس دروم ن    
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بررسی قرار گرفته اس .ت هر کد ما از زوجین در مراحلی از زندگی خ دو تحت تأثیر ای یاهوگلا ن   
انسانی تربیتی قرار گرفت تتهاند ،و ه  زا مادک ر ز جو ی زا ن وگلا نیا های برت  ی  یت ی دپ ینع رررررررر ررررررررر و م ردا
تأثیرپذیری اد شته ،که این تأثیرپذیری از ال وگ های تربیتی آثار خ دو را در زندگی مشترک زوج نی
ل
نمایان می ساز .د ال وگ ی رسانه ای مؤثر در مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین هم ش ما ل ل
می ناز تأثیرپذیری زوجین از تلوزی نو و فضای مجازی میباشد .ا هب هجوت اب نیاربانب ی هکن        یارب
شناخت و معرفت بیشتر دربارهیک موض عو بهترین و وا لین مرحله تعریفی جامع از موض عو اس و ت
از این رو در م وق له رسانهها با تدا به تعریف رسانه می پر اد زیم .منظور از رس نآ هنا

لیاسو زا هتسد    

هستند که مورد توجه تعد دا ی کثیری میباشند و از تمدنهای جدید به وج دو آمدددهانددد .رس نا هههها ا
امری فر گا یرند که میییتوانند  کی  ک سرد سال یب

    

یلیم اب راوید ا شت عمتسم اهدر ک .دنهد لی    

است او رتهال جامعه را بصورت مدار سب ته ای تعریف میکند که رسانههای جمعی به عن ناو شاهر ها
در فرایند هویت بخشی در جامعه نقش پیدا میکنند .رسانهها با خصوصیات منحصر رف هب دی

هک    

اد رند میتوانند وا لویتهای فکری افر دا خان هداو را مشخص و هدایت نمایند .ر با رت مرت نو معتقد
است که رسانهها در درازمدت ساختار ارزشی افر دا را شکل می دهند و ای راتخاس یهد لکش ن     
ارزشی افر دا در زندگی مشترک زوجین تأثیرات خ دو را نمایان می ساز .د ال وگ ی رسانه ای در این
پژوهش تلویزی نو میباشد ،که زوجین به می ناز تأثیرپذیری که از این رسانه اد شتهاند ،در مناس تاب
و رفتارهای زندگی مشترک آنان تبلور می یابد .برای ساختن پرسشنامههاییی مح قق

تخاس هه ههه ،س هزا

ال وگ های انسانی تربیت خان هداو شامل (پدر ،مادر) و همچن یا هناسر یوگلا نی ت( لماش ل ویزو ننننننننننن ،
فضای مجازی) تعد دا ی سؤال برای سنجش آن طرح و در نهایت سؤاالت مر وب ط به آن با یکدیگر
ترکیب گردید .طیف پاسخ وگ یی به این سؤاالت بر حسب مقیاس  5درجه ای لیکرت هدوب و شی هو
نمره اذگ ری در پاسخ وگ یی به سؤاالت به صورت کام ًالًال م او فق نمره  ،5تقریب ًاًا هرمن قفاوم      ،4حد
وسط نمره  ،3تقریبًاًا مخالف نمره  2و کام ًالًال مخالف نمره  1میباشد .برای تعیین ر او یی پرسشنامه از
نظر چند تن از اساتید جامعهشناسی استفا هد شد و نکات اصالحی آنها در پرسشنامه لح ظا
پایایی پرسشنامههای مح قق ساخته در جدول شماره ( )2آمده اس .ت

دیدرگ .....

جدول شماره  -2قابلیت اعتماد هر کدام از سازههای پرسشنامه الگوهای انسانی و رسانه ای تربیت خانواده
سازه (متغیر)

تعداد        
وگ یه

ض بیر       
آلفا

ال وگ های انسانی

01

0/ 719

ال وگ های رسانه ای

01

0/828
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یافتههای پژوهش

یهای اجتماعی  -جمعیتی پاسخگویان:
الف – یافتههای توصیفی :توصیف ویزگ 
جدول شماره  -3توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ،تحصیالت ،شغل و سن
جنسیت

متغیر

زن
581

فر اوا نی
درصد فر اوا نی
متغیر

 50درصد

تحصیالت
مرد
581
 50درصد

بی داوس

با تدایی

0

 22ن ف ر

 741ن ف ر

 5/9درصد

 93/8درصد

0

شغل
آز دا
 75نفر

فر اوا نی
درصد فر اوا نی

 20 /3درصد

لیسانس و باالتر

دیپلم

 201نفر
 54 /3درصد

سن
ود لتی

سایر مشاغل

 20تا  03سال

 31تا  40سال

 41سال به باال

 151نفر

 441ن ف ر

 101نفر

 210نفر

 59نفر

 40 /8درصد

 38 /9درصد

 56 /6درصد

 27 /4درصد

 16درصد

در این پژوهش ،تبیین جامعهشناختی مناسبات زندگی شم  ت  کر ز جو ی سوب ن یله      ال وگ ه برت یا ی یت   
خان هداو مورد تحقیق قرار گرفته اس .ت محاسبههای انجام شده با استفا هد از آمارهای توصیفی ن ناش
می دهد که از مجم عو  073نفر حجم نمونه 581 ،نفر (  50درصد) از افر دا نمونه اد رای جنسیت مرد
و  581نفر (  50درصد) نیز اد رای جن نز تیس

وب د دددد هانددد .همچن نی

 101نفر از حج  هنومن م (( (((27 /4

درصد) بین سنین  20تا 03سال 210 ،نفر از حجم نمونه ( ) 56 /6بین سنین  31تا  40سال و  59نفر از
حجم نمونه (  16درصد) بین سنین  41تا  50سال دوب هاند .توزیع پاسخ وگ یان تالیصحت بسح رب    
هم نشان داد که تعد دا افر دا بی داوس صفر نفر ،با تد یا ی  22نفررر(  5/9درصد)) ،دی ملپ  741نفر( (93/8
یباشد .توزیع فر اوا نی پاسخ وگ یان بر حسب
درصد) و لیسانس و باالتر هم  201نفر ( 54 /3درصد) م 
شغل هم بیانگر این موض عو دوب که  151نف  ر (( 40 /8درصد تلود لغاشم یاراد ) ییی یییی 75 ،نفر((20 /3
درصد و دازآ لغاشم یاراد )
دوب هاند.

 441نف  ر (( ( 38 /9درصد مه نایوگخساپ زا ) یاراد

لغاشم ریاس           

جدول شماره  -4شاخص توصیفی مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین
صها
شا خ 

متغیر
مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین

تعد دا
073

مرکزی
میانگین
4/77

پراکندگی
مینیمم
3/ 58

ماکزیمم
5

او ریانس
1/174

شکل توزیع
انحراف معیار
0/ 294

چولگی
-0/012

کشیدگی
0/ 19

با توجه به هداد های جدول ف قو از مجم عو  073نفر ،میانگین شاخص مناسبات و رفتارهای زندگی
مشترک زوجین ،در بین پاسخ وگ یان 4/77است که از حد وسط ( )3باالتر است و ن ناش دهد یم    
که مناسبات و رفتاره  نیجوز کرتشم یگدنز یا د بسانم رایسب دح ر بولطم و ی         میییباشد و 
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یباشد که
همچنین مقدار چولگی در شاخص مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین منفی م 
نشان دهنده این است که نمره اغلب زوجین در این بعد باالتر از میانگین اس .ت

جدول شماره  -5شاخص توصیفی تأثیرپ یذ ری مذهبی زوجین از والدین
صها
شا خ 

متغیر

تعد دا

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین

مرکزی

پراکندگی

میانگین

مینیمم

ماکزیمم

او ریانس

شکل توزیع
انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

073

4/529

1/ 28

5

0/466

0/ 217

-0/329

15 / 158

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر

073

4/ 917

1/ 57

5

0/283

0/ 23

-01/672

17 / 206

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از مادر

073

5

0/ 401

0/260

-1/287

28 /724

4/39

1

با توجه به هداد های جدول ف قو از مجم عو  073نفر ،میانگین شاخص تأثیرپذیری مذهبی زوجین از
او لدین ،در بین پاسخ وگ یان  4/529است که از حد وس  ط (( )3و تسا رتالاب
ش صخا   

یم ناشن دهد که   

   

تأثیرپ ریذ ی یجوز یبهذم  نننننن ن از او لدی نن ن اد رای تأثیر نیب رد ییالاب یراذگ یوگخساپ ان        

میباشد .بنابراین با توجه به میانگین تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر  4/ 917و تأثیرپذیری مذهبی
زوجین از مادر  4/39و همچنین مقدار منفی چولگی در شاخصها که همگی نشان دهنده این است
که نمره اغلب افر دا در این با عاد و شاخصها باالتر از میانگین اس .ت

جدول شماره  -6شاخص توصیفی الگوهای سبک تربیتی زوجین در کودکی
صها
شا خ 

متغیر

تعد دا

مرکزی

پراکندگی

میانگین

مینیمم

ال وگ های سبک تربیتی زوجین در ک دو کی

073

3/ 68

1/ 33

5

ال وگ ی اقتدار منطقی

073

3/ 69

1/ 33

5

2/ 613

ال وگ ی سهل گیرانه

073

3/ 68

1/ 33

5

2/ 62

ال وگ ی سلطه گرایانه

073

3/ 68

1/ 33

5

2/ 611

شکل توزیع

ماکزیمم

او ریانس

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

7/ 758

0/656

-0/240

0/470

0/ 659

-0/ 118

0/ 216

-0/121

0/ 204

-0/ 119

0/ 208

0/66
0/ 659

با توجه به هداد های جدول ف قو  ،از مجم عو  073نفر ،میانگین ال وگ ه کبس یا   

تربیت رد نیجوز ی

ک دو کی در بین پاسخ وگ یان 3/ 68است که از حد وسط باالتر است و نشان می دهد که تأثیر اذگ ری
ال وگ های سبک تربیتی زوجین در ک دو کی بر مناسبات و رفتارهای زندگی شم  ت کر   

آنا ننن در نیب

پاسخ وگ یان باال میباشد .میانگین تأثیر اذگ ری ال وگ های سبک تربیتی زوج وک رد نی د یک    در بعد
سهل گیرانه (  ،)3/ 68در بعد اقتدار منطقی (  )3/ 69و در بعد سلطه گرایانههه 3/ 68میییباشد ناشن هک    
دهنده این موض عو است که در بین شاخص ال وگ های سبک تربیتی زوج وک رد نی دک یی ییی ،ش صخا
سبک اقتدار منطقی از شدت باالیی برخور اد ر اس .ت
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ب -يافتههاي استنباطي:

در يا ن بخش ،فرضيههاي تح قيق مورد آزم نو قرار مي يگ ر .د

جدول شماره  :7ضریب همبستگی پیرسون بین الگوهای تربیتی خانواده و صمیمیت زوجین
سطح معنی اد ری()sig

متغیر مستقل

ضریب همبستگی

تعد دا

ال وگ های انسانی(شامل پدر و مادر زوجین)

0/ 05 3

073

0/ 000

ال وگ های رسانه ای(تلوزی نو و فضای مجازی)

0/462

073

0/ 000

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین

0/021

073

0/020

ال وگ های سبک تربیتی زوجین در ک دو کی

0/142

073

0/ 000

بر اساس هداد های بدست آمده از آزم نو و راد ینعم حطس هب هجوت اب ی ((((( (((((( ،)sig≤0/05ک ب ه ین   
تأثیر اذگ ری نقش متغیرهای مستقل در تربیت خان گداو ی هر یک از زوجین با مناسبات و رفتاره یا
یشود که این ر با طه مثبت و مستقیم اس .ت بنابراین
زندگی مشترک آنها ر با طه معنی اد ری مشاهده م 
فرضیههای تجقیق تأیید میشو .د به این معنا که با اف از یش نقش تأثیر اذگ ری این متغیره برت رد ا یت   
خان گداو ی هر یک از زوجین می ناز رضایت مندی از مناسبات و رفتاره اهنآ کرتشم یگدنز یا     
اف از یش می یابد.
در این قسمت متغیرهاي مستقل تح قيق يراد ينعم هطبار ياراد هك و تابسانم هتسباو ريغتم اب       
رفتارهای زندگی مشترک زوجین مي باشد ،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیر .د

جدول شماره  -8مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین الگوهای تربیتی خانواده بر مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک
زوجین

مدل
1

ضریب همبستگی
R
0/ 418

ضریب تعیین

R Square
0/471

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R Square
0/561

خطای برآورد انحراف استاندارد

Std.Error of the stimate
4/965

در این قسمت سعی بر آن است که مهمترین ع او مل تأثیر اذگ ر بر متغیر سباو ته مناسبات و رفتارهای
زندگی مشترک زوجین مورد تجزیه و تحلیل قرار گی در  ...نیب شیپ یارب ی بسانم  ا اتفر و ت ر یاه      
زندگی مشترک زوجین بر اس یبرت راذگریثأت یاهوگلا ریغتم سا ت ا یگداوناخ  زززززز ززززززز روش تحلیل
رگرسی نو خطی چند گانه استفا هد شده اس .ت با توجه به جدول باال ،مقدار ضریب همبستگی چند
گانه ال وگ های تأثیر اذگ ر تربیت خ گداونا ی

0 / 418اس و تابسانم هتسباو ریغتم نیب هطبار هک ت      

رفتارهای زندگی مشترک زوجین و متغیر ال وگ های تأثیر اذگ ر تربیت خان گداو ی را نشان می دهد.
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مدل معادله ساختاری با استفاده از استفاده از نرم افزارsmart pls

در مدل رگرس ینوی متغیره ناسنا یاهوگلا یا ییی یییی ،رس ا هنا ییی ،ال وگ ه کبس یا   

تربیت رد نیجوز ی

ل یمص یارب می و ت
ک دو کی و تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین ،ن قتسم ریغتم شق للل للل

تابسانم    

زندگی مشترک زوجین به عن ناو متغیر سباو ته این تحقیق میباش .دن بیارض هب هجوت اب نیاربانب       
رگرسیونی  0/ 317برای متغیر ال وگ ه ناسنا یا یی ییی  0/147 ،هناسر یاهوگلا ریغتم یارب ا یییی ییییی-0/465 ،
متغیر سبک تربیتی زوجین در ک دو کی و  0/ 134برای متغیر تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین به
عن ناو متغیرهای پیش بین اد رای همبستگی با متغیر سباو تهیا مالک تحقیق یعن یمص ی می جوز ت ین    
میباشند .بار ع یلما ( ( 0/ 897ال برت یوگ ی ردپ یت ))) )))) 0/ 790 ( ،ال برت یوگ ی ردام یت ))) ))))0/969( ،ال یوگ
تربیتی تلوزی نو )0/269( ،فضای مج یزا ))0/3 99 ( ،س یقطنم رادتقا یرورپ دنزرف کب ))))) ))))))0/ 995 ( ،
سبک فرزند پروری س گ له ی نار هه ههه) و ( 0/ 996س نایارگ هطلس کب ههه هههه) 0/ 915 ( ،تأثیرپذی یبهذم یر   
زوجین از پدر) و ( 0/ 938تأثیرپذیری مذهبی زوجین از مادر) ،یک ضریب بتای اس درادنات هناشن و   
همبستگی متغیرهای ال وگ ی تربیتی پدر ،مادر به عن ناو ال وگ های انسانی ،تلوزی نو و فضای مجازی به
عن ناو ال وگ های رسانه ای ،سبک ال وگ ی تربیتی اقتدار منطقی ،سهل گیرانه و سلطه گرایانه به عن ناو
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ی زوج ا نی ززز پد یوگلا و ر   
ال وگ های سبک تربیتی زوجین در ک دو کی و ال وگ ی تأثیرپذیری م بهذ ی ی
تأثیرپذیری م دام زا نیجوز یبهذ ررر رررر یاهوگلا ناونع هب     تأثیرپذی جوز یبهذم یر ی زا ن یدلاو نننن ننننن
یباشد.
م 
همچنین  17 /4درصد از او ریانس متغیر سباو ته صمیمیت زوجین ،او ریانس متغیرهای مستقل تحقیق
اس .ت در پارامتر تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر صمیمیت زوجین و با توجه  بیرض هب ب  ه د تس
یباشد  اب و  ا انیمط ن   
آمده در  Pvalueاد رای تفاوت معنا اد ر با صفر م 

   

 0/ 95تف یعت بیرض توا ییییییین

 0/471با صفر معنا اد ر میباشد و اثر متغیرهای م ا لماش قیقحت لقتس ل ناسنا یاهوگ ییییی یییییی ،رس ا هنا ییی،
تأثیرپذیری مذهبی و سبک تربیتی زوجین در ک دو کی بر متغیر سباو ته صمیمیت زوج هنومن رد نی   
آماری یک اثر معنا اد ر میباشد .بنابراین نتایج فرضیههای تحقیق به م  یم ناشن ا د ده هیضرف هک       
تحقیق مبنی بر اینکه متغیرهای مستقل بر متغیر سباو ته صمیمیت زوجین اثر می دراذگ دییأت دروم    
قرار می گیر .د

جدول شماره  9اعتبار ممیز در سطح معرف متغیرهای مستقل تحقیق و متغیر وابسته مناسبات زندگی مشترک زوجین
معرف

ال وگ های انسانی

صمیمیت زوجین

عقالنی

0/003

0/269

عاطفی

0/782

0/ 959

پدر

0/ 897

0/ 295

مادر

0/ 790

0/ 213

معرف

ال وگ های رسانه ای

عقالنی

0/842

0/ 958

عاطفی

0/362

0/ 958

تلوزی نو

0/969

0/962

فضای مجازی

0/369

0/542

معرف

ال وگ های سبک تربیتی زوجین در ک دو کی

صمیمیت زوجین

عقالنی

0/122

عاطفی

صمیمیت زوجین

0/ 957

0/242

0/469

اقتدار منطقی

0/3 99

0/142

سهل گیرانه

0/ 995

0/142

سختگیرانه

0/ 996

0/042

معرف
عقالنی

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین

صمیمیت زوجین

0/ 119

0/269

عاطفی

0/ 113

0/ 958

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر

0/ 915

0/ 103

تأثیرپذیری مذهبی زوجین از مادر

0/ 938

0/021
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یباشند.
در جدول باال متغیرهای صمیمیت عقالنی و عاطفی معرف متغیر سباو ته صمیمیت زوجین م 
با توجه به اینکه بار عاملی متغیرهای صمیمیت عقالنی و عاطفی برای متغیر سباو ته صمیمیت از راب
عاملی صمیمیت عقالنی و عاطفی برای متغیرهای مستقل ال وگ های تربیت انسانی(پدر ،مادر) ،رسانه
ای(تلوزی نو  ،فضای مجازی) ،ال وگ های س کب
منط و یق

تربیت رد نیجوز ی کدوک یی ییی(ال برت یوگ ی رادتقا یت    

ناریگ لهس هه ه ههه ههه و ال یوگ    س نایارگ هطل هههه هه) ،و ال یوگ    تأثیرپ ریذ ی زا نیجوز یبهذم        

او لدین(تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر و تأثیرپذیری مذهبی زوجین از مادر) ،زب رگتر میباشددد،
یشو .د
بنابراین اعتبار ممیز برای صمیمیت عقالنی و عاطفی تأیید م 

بحث و نتیجهگیری

مدل معادله ساختاری به کمک نرم اف از ر پی ال سا

که بر بیشینه سازی او ریانس محور تمرکز اد رد

و در مقایسه با تکنیکهای مشابه مدل معادله ساختاری همچ نو
کمتری اد شته و نسبت به نرمال ندوب

و لرزیل

طورش هب زاین سومیا

     

هداد ها حساسیتی ندارد .ل اذ در این پژوهش با توج هکنیا هب ه    

جامعه آماری زوجین شهرستان فراشبند ،تعد دا آنان  92 6 10نفر میباشد که با استفا هد از ن ازفا مر ر   
 spss sample powerبرآورد حجم نمونه  073نفر به دس رب روظنم هب دمآ ت رسی یزاس لدم 

     

اندازهگیری و ساختاری آزم نو از روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم اف از ر  smart plsاس هدافت
گردید .نتایج آزم نو فرض طبار هک داد ناشن تای ه و راد ینعم  یقتسم م لقتسم یاهریغتم نیب ی   

      

ال وگ های انسانی و رسانه ای و همچنین متغیر سبک تربیتی زوجین در ک دو کی و متغی ریذپریثأت ر ی   
مذهبی زوجین از او لدین با متغیر سباو ته مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین وج دو اد ر .د
فرضیهیک ،ر با طه نقش ال وگ های انسانی( پدر و مادر هر یک از زوجین) در تربی رب یگداوناخ ت    
مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین را بررسی میییکن نند .نیا نومزآ جیاتن هب هجوت اب

    

فرضیه ،ر با طه مثبت و مستقیمیبا متغیر سباو ته مناسبات و رفتارهای زندگی م راد نیجوز کرتش ددددد ،
یعنی می ناز تأثیر اذگ ری پدر و مادر به عن ناو ال وگ های تربیتی هر یک از زوجین ،ن راذگریثأت یشق   
بر مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک آن نا .دراد  جیاتن اب هیضرف نیا جیاتن ت قح ی اق ت         زارع و
صفیاری ( ،) 94 31دکویک ،ویسینک و میچر (  ) 2004هم وس اس .ت بر اساس نظریه ک یارگدرکرا ی
ساختاری ،پارسونز معتقد است که تثبیت شخصیت و می ناز صمیمیتی که زوجین بهیکدیگر عرضه
یتوانند از
یشود که در خالل تثبیت شخصیت ،پدر و مادر م 
یکنند ،از نقش پدر و مادری ناشی م 
م 
شها را رفع نمایند.
ر ها بازی و تعامل با فرزند نا خ دو به ود ر نا ک دو کی برگردند و به این ترتیب ،تن 
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پارسونز بر این باور است که هر خان هداو باید دختر نا را طوری آموزش دهد که مادر نا و هم نارس
ایده آل و مناسبی شوند ،همچنان که جامعهپذیری پسر نا در خ هداونا هک دشاب یا هنوگ هب دیاب   

   

پدر نا و شوهر نا ایده آلی در آینده باشند (آماس.) 74 :2102 ،
فرضیه ود  ،ر با طه نقش ال وگ های رس  هنا ااا ی و تابسانم رب

ار نیجوز کرتشم یگدنز یاهراتفر    

  

بررسی میکند .با توجه به نتایج آزم نو این فرضیه ،ر با طه مثبت و مستقیمیبا متغیر سباو ته مناس تاب
و رفتارهای زندگی مشترک زوجین وج دو اد رد ،یعنی می ناز تأثیر اذگ ری رسانهها به عن ناو ال یوگ
تربیتی هر یک از زوجین ،نقش تأثیر اذگ ر بر مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک آنان اد ر .د نتایج
این فرضیه با نتایج تحقیقات آز دا مرزآبادی (  ) 1387هم وس اس .ت بر اس شاک هیرظن سا تتتتتتت  ،رس نا ههه
اثرات غیر مستقیم ،تدریجی و بلند مدت ،اما اف از یشی و چشمگیر بر مخاطبان اد رد و ت قیمع یریثأ
تهای بینندگان می اذگ ر .د نظریه کاشت کهیکی از اشکال رسانهها در
بر نگرشها ،باورها و قضاو 
سطحشناختی هدوب و مر وب ط به این موض عو است که قرار گرفتن در مع ضر

ناسر هه هههها ا ت دح هچ ا    

میتواند به باورها و تلقی مخاطب از او قعیت شکل دهد .گربنر معتقد است که تلوزی نو

ظاحل هب   

یها را به انحصار
عمق و نفوذ قابل مالحضه اش ،نیروی فرهنگی قدرتمندی است که افکار و آگاه 
درآور هد است (رضوی ز هدا .) 65 : 94 31 ،
فرضیه سه ،ر با طه تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین بر مناس کرتشم یگدنز یاهراتفر و تاب     
یکند .با توجه به نتایج آزم نو این فرضیه ،ر با طه مثبت و مستقیمیبا متغیر سباو ته
زوجین را بررسی م 
مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوج وجو نی د .دراد  جیاتن اب هیضرف نیا جیاتن تاقیقحت         
مصلحی و احمدی ( ،)0931حاجی ز هدا میمندی (  ،) 1389س یدیع

مقد ممم ( ) 94 31و ش  نلا ( () 93 31

ی ،فل  یا هفس ااا ز زندگی
هم وس اس .ت بر اساس نظریه جهتگیری مذهبی وگ ر ند آلپورت ،دیند را ی ی
برای فرد ارائه می دهد که نه تنها ماهیتی عقالنی اد رد ،بلکه از لح ظا

م ،ارض نک ا ن هد
ه یساسحا ممم ممم

ی ر بوخ طباو   
لگیری ی
اس .ت آلپورت معتقد اس بهذم نکاما هک ت یی یی ییییی ،مح کش یارب یبسانم ل لللل لللل
اجتماعی اس .ت نظریه آلپورت در زمینه جهتگیری مذهبی به ود م وق له اجتماعی و شخص طسب ی   
یافته و طبق این ت سق یم بندی افر دا اد رای جهتگیری ،از مذهب در جهت نیل ا هب ه و فاد

دیاوف    

یکنند (وکیلی) 15 : 1376 ،
اجتماعی و همچنین امنیت و رفاه فردی استفا هد م 
دوک ک یییی ییییی و تابسانم رب

رر رررفتاره یگدنز یا   

فرضیه چهار ،ر با طه ال وگ ی س برت کب ی جوز یت ی رد ن

مشترک زوجین را بررسی میکند .با توجه به نتایج این فرضیههه ،ر با ط و تبثم ه

قتسم ییی ییییمیبا ا متغیر
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سباو ته مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین وج دو اد ر .د نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات
نوربخش ( ،) 139 2هم وس اس .ت بر اساس نظریه ال وگ های سبک تربیتی بامراینددد ،فرزند ورپ  ری هب     
شها و رفتارهای ویژه گفته میشود که جد گا انهیا در تعامل با یکدیگر بر رشد ک کدو
رو 

تأثیر می

اذگ رند .در او قع پایه و اساس شی هو فرزند پروری ،مبین تالشهای او لدین برای کنترل و اجتم یعا
یهاییی
کر ند ک دو کانشان است(بامرایند .) 56 : 19 71 ،بامرایند معتقد رف تسا  زز زززند نا گتسیاش دیاب یی ی ییی
متعدد اجتماعی وشناختی را کسب کنند ،بنابراین الزم است او لدین فرصتهای ی گدا ی بسانم یر   
را برای آنان فراهم کنند .بامرایند سه ال وگ ی سبک تربیتی ارائه می دهد :وا ل ،ال وگ ی س کب

س هطل

گرایانه ،ال وگ ی سبک سهل گیرانه و ال وگ ی سبک اقتدار منطقی.
بررسی رگرسی نو چندگانه به منظور پیش بینی می ناز اثر اذگ ری ه ریغتم رب اهریغتم نیا زا کی ر       
مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین ،بیانگر آن دوب که مقدار ضریب همبستگی چندگانه
متغیرهای مستقل تربیت خان گداو ی  0/ 41 8است که ر با طه بسانم هتسباو ریغتم نیب ا اتفر و ت ر یاه      
زندگی مشترک زوجین و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد ب .ا توجه به متغیرهای او رد شده
در معادله رگرسی نو و سطح معنی اد ری متغیرهای ال وگ های تربیتی خان داو ه هر یک از زوج هک نی   
کمتر از خطای مفر ضو
در مد ینعم ل درا

در پژوهش (  )/ 05است ،به همین دلیل متغیرهای ال وگ های تربیتی خ اونا ددد ه

یوگلا .تسا کبس     

     

تربیت جوز ی ی  ند کدوک ر یییییی ی بیرض اب     

ن  بیرض اب ب  یات ((( ((((  ،)0/ 134ال یوگ
تأثیرپذیری مذهبی زوجین از او لدین ن

بتااای ( ،)0/ 658

ی  بیرض اب ب یات    
ان ناس ی ی

(  ،)0/ 317و ال وگ ی رسانه ای با ضریب بتای (  )0/ 833پیش بین متغیر و تابسانم هتسباو

یاهراتفر    

زندگی مشترک زوجین هستند.
ل اذ با توجه به اینکه خان هداو از نهادهای مهم و بنیادین جامعه است که نقس اساسی در زندگی افر دا
اد رد و اهمیت آن در حکم نهادی اجتماعی ،حی یتا

میییباشد ریذپریثأت هک  ی زا دارفا  وگلا های      

تربیتی خان هداو و نقش آن در مناسبات و رفتارهای زندگی مشترکشان در این پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته اس .ت زوجین انسانی اد رای سیستمی زنده و ساختار یافته میباش  ادتبا هک دن در طیحم     
خ هداونا دبت یعامتجا یدوجوم هب یل         میییش ووو ند و در ای پ دنیارف ن د شقن ردام و ر رد یمهم       
شکلگیری شخصیت آنها اد رند که در ت وق ی  نانآ تیمیمص نازیم ت در رد ناشکرتشم یگدنز   
آینده نقش مؤثری اد را میییباشد .نیب رادانعم هطبار نینچمه      ال وگ ه ا هناسر یا یی ییی و مناس و تاب
رفتارهای زندگی مشترک زوجین متأثر از این نکته میباشد که اس هدافت ناسر زا هه هههها ا باع ظفح ث
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انسجام و صمیمیت بیشتری اعضای خان هداو می گر .دد در مورد ر با طه معن رادا تأثیرپذی یبهذم یر   
زوجین از او لدین و اینکه تأثیرپذیری مذهبی زوجین از پدر و مادر تأثیر مستقیم بر عاطفه خ هداونا
اد رد و به صورت یک نیروی خاص و تحکیم کننده ثبات زندگی افر دا به ش رام میییآی یید و نهایت  ًاًا
باعث ت وق یت مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوجین می گر .دد ر با طه معنا اد ر یاهوگلا نیب   
سبک تربیتی زوجین در ک دو کی با مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک زوج زا هتفرگ تأشن نی   
این میباشد که او لدین بر اس و اهوگلا سا امرآ نننننننهاییی فرهن وخ یگ د ار نادنزرف  به ویش ههههههههههههاییی
وگ نا وگ نی تربیت میکنند که با توجه به نتایج ای دنهد ناشن شهوژپ ن ه گلا  ووووووووو ها ای س دنزرف کب   
یباشد.
یهای آنان م 
پروری مبین انتظارات او لدین از فرزند نا بر اساس تناسب ت او نای 
منابع
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ادا ره کل آموزش و پرورش.
دهقانی ،یوسف ) 13 95 ( ،نقش شی هو های فرزندپروری او لدین در کمرویی اد نشآموز نا

بد یرستانی ،مجل اور ه ننن شناسی

معاصر ،ود ره مود  ،شماره  ،2ص . 21
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فصلنامه پژوه 
زارع ،بیژن ،صفیاری،هاجر ) 94 31( ،بررسی ر با طه ع او مل مؤثر بر می ناز رض یا تتت زوجیننن از زندگی رد ییوشانز  نیب    
زنان و مر ناد متأهل شهر تهر نا  ،مجله مطالعات اجتماعی ر ناو شناختی زنان شماره1 ،ص . 111
وکیلی ) 1376 ( ،بررسی ع او مل مؤثر در رضایت مندی زنان از زندگی زناشویی ،پای نا شرا یسانشراک همان ددد دددددد ،ته ار ننن ،
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شهاک    
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