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چكیده
پژوهش حاضر در صدد بررسی موفقيت خانواده و تأثير خانواده ي جهت ياب بر 
آن، است. در اين تحقيق با توجه به مبانی نظری طرح شده خانواده ي موفق تعريف 
شده و مؤلفه هايی همچون صميميت و همدلی، استقالل اعضای خانواده، رضايتمندی، 
تأمين نياز اعضای خانواده، انسجام خانواده و حاکميت ارزش های اخالقی � اسالمی 
در خانواده معرفی و مفهوم سازی شدند. سپس با تعريف عملياتی اين مؤلفه ها وضعيت 
آن  آماری  و جامعه ي  پيمايش  پژوهش  انجام  است. روش  خانواده ها سنجيده شده 
خانواده های تهرانی است که دست کم پنج سال از زندگی مشترک آن ها گذشته و 
حداقل يک فرزند دارند. حجم نمونه 367 خانواده برآورد شده است. نتايج توصيفی 
از موفقيت خانواده در سطح  تهرانی  از خانواده های  تحقيق نشان داد که 6 درصد 
ضعيف، 66 درصد در حد متوسط و 28 درصد در حد مطلوبی از سالمت خانوادگی 
موفقيت  بين  معناداری  و  قوی  رابطه ي  که  داد  نشان  نيز  تبيينی  نتايج  برخوردارند. 
با موفقيت خانواده ي جهت ياب وجود دارد. هر کنش و واکنشی که در  خانواده ي 
الگوبرداری  فرزندان  توسط  مستقيم  به طور  بپيوندد،  وقوع  به  جهت ياب  خانواده ي 

می شود و در زندگی آينده ي آن ها منعکس خواهد شد.
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1- مقدمه و بیان مسئله

است.  خانواده  موفقيت  جامعه،  در  توجه  قابل  و  مهم  مسائل  از  يکی 

جامعه ي سالم تنها با خانواده هاي موفق شکل مي گيرد. از آنجا که خانواده 

است،  اجتماع  واحد  کوچک ترين  و  جامعه  دهنده ي  تشکيل  سلول های 

سالمت سلول ها به سالمت سيستم می انجامد و در مقابل اختالل هر سلولی 

به کل سيستم ضرر می رساند و باعث تخريب سيستم يعنی جامعه می شود.

هر خانواده ای ابتدا از يک زن و شوهر تشکيل می شود که آنها نيز در 

خانواده ي پدری خود يعنی خانواده ي اصلی، رشد يافته و تربيت شده اند. 

تربيت در خانواده ي پدری تأثير مستقيم در زندگی آينده ي آنها مي گذارد. 

خانواده هايی که پيشينه ي سالمی داشته باشند، خانواده هاي سالمي خواهند 

بود. به بيان روشن تر در صورت صحيح بودن تربيت خانوادگی خانواده ها 

انتقال تربيت مسموم  نيز سالم خواهند بود. ناموفق بودن خانواده نتيجه ي 

از نسلی به نسل ديگر است. برخورد سيستمی با خانواده، چگونگی انتقال 

تربيت مسموم از نسلی به نسل ديگر را توضيح می دهد. اختالالت تربيتی و 

رفتاری هرگز پديده ای فردی و تفکيک پذير نيست. خانواده يک نظام و يک 

سيستم است و هر کنش و واکنشی در آن به منزله ي الگويی برای فرزندان 

است. فرزندان در ارتباط هاي آينده و کنش هاي خود از آموزه هاي شان در 

خانواده بهره می برند.

از  با مشکالت عديده ای روبروست که حل بسياری  امروزه جامعه ما 

آن ها در تربيت خانوادگی صحيح نهفته است. اگر افراد تربيت صحيحي 
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سا داشته باشند، به يقين بسياری از معضالت اجتماعی به راحتی حل خواهد 

شد. تربيت صحيح  نخست وظيفه ی خانواده است. پايه های شخصيتی افراد 

يا غلط، در  باشد، صحيح  که  تربيت هرگونه  در خانواده  شکل می گيرد. 

کودکی و نوجوانی نهادينه می شود و در جان آنها مستقر می گردد. فرزندان 

رفتار بزرگ ترها را مشاهده و بازتوليد می کنند. هر گونه کنش و واکنشی از 

طرف پدر و مادر الگويی است برای فرزندانی که خود در آينده خانواده ای 

را تشکيل می دهند و صاحب فرزندانی خواهند شد. 

بنابراين زوجينی که به خانواده ي جديد پا می گذارند، هر کدام حامل 

الگوهای رفتاری و تربيتی هستند که بر گرفته از خانواده ي اصلی آنهاست. 

تربيت  از  آنها  برخورداري  ميزان  به  زوجين  اين  زندگی  رفتاری  سالمت 

کنش و  و  رفتار   گونه حادثه،  هر  دارد.  بستگي  ايشان  صحيح خانوادگي 

واکنشی  که در خانواده اتفاق می افتد، الگويی برای فرزندان است و منجر 

به تقليد يا رفتار های مشابه می شود. زوجين خانواده جديد، ايثار، فداکاری، 

عشق ورزيدن، اخالق خوش و يا به عکس خودخواهی، تندخويی و لجاجت 

را از قبل الگوبرداری کرده اند و اينک به بازتوليد آنها می پردازند.

اين  به  با توجه  از مسائلی است که مي توان  خشونت خانوادگی يکی 

نظريه بررسی کرد. هالفورد تأثير مشاهده ي خشونت زناشويی در خانواده ي 

اصلی را روی کنترل تعارض زناشويی در زوجين جوان بررسی کرد. براساس 

يافته های پژوهش هالفورد، در زندگي زناشويي زوجينی که در آنها شوهر 

خشونت زناشويی را در خانواده ي اصلی خود گزارش کرده بود، در مقايسه 
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اصلی خود سا خانواده ي  در  را  زناشويی  کدام خشونت  هيچ  که  زوجينی  با 

گزارش نکرده بودند، خشونت و عواطف منفی بيشتری رد و بدل می شد« 

)آريا تبار 1384: 33(.

ايبلز معتقد است، براساس نتايج تحقيقات تفاوت های زيادی در روابط 

بين فرزندان بزرگسال و پدر در خانواده های طالق و غير طالق وجود دارد. 

مقياس PSRS مؤيد تحقيقات قبلی است مبنی بر اينکه روابط بزرگساالن با 

پدر در خانواده های طالق در مقايسه با روابط همساالن ايشان در خانواده های 

عادی و غير طالق بدتر است. در نتيجه فرزندان بزرگسال در  خانواده های 

طالق نسبت به خانواده های غير طالق روابط بدتری با پدر داشتند، اما در 

ارتباط با جنسيت، تفاوت جنسيتی خاصی در روابط فرزندان طالق و غير 

.)Ables 1997( طالق وجود نداشت

اين نوشتار در صدد است به بررسی تأثير خانواده ي اصلی در خانواده ي 

جهت ياب بپردازد. از اين رو به دو پرسش اصلی ذيل پاسخ مي گويد: 

ويژگی های خانواده ي موفق چيست؟  -

آيا خانواده ي جهت ياب در خانواده ي اصلی تأثير می گذارد؟  -

همچنين در اين نوشتار، شرايط موفقيت خانواده و ويژگي هاي تربيت 

صحيح يا غلط در خانواده ي پدري، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در موفقيت 

خانواده بررسي می شود.
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2- مبانی نظری پژوهش

عاطفی  موقعيت  آنکه  بر  عالوه  زنان  اشتغال  که  است  معتقد  پارسونز 

به  زن را در خانواده متزلزل می سازد به سبب رقابت شغلی زن با شوهر 

ناهماهنگی و نابسامانی خانواده می انجامد )Adams`1986: 238-240(. روزن 

باوم1 ضمن انتقاداتی که به کونيگ دارد از گفته های او  نتيجه می گيرد که 

توليد ثانوی انسان به عنوان شخصيت اجتماعی ـ فرهنگی فقط در خانواده 

تحقق می يابد. معنای ديگر اين ادعای کونيگ اين است، که صرف نظر از 

استثناها، شکل معمول خانواده ي کوچک در جامعه ي ما بهترين شرايط را 

برای رشد شخصيت کودکان عرضه می کند )روزن باوم 1376:  101(.

گيدنز2 خانواده را يک نهاد اصلی جامعه ي مدنی می داند. وي در مقابل 

نظريات کالن نگر سوسياليستی و خردنگر ليبرالی در مورد خانواده راه سومی 

را پيشنهاد می کند. گيدنز راه سوم در نظام خانواده را خانواده ي دموکراتيک 

می نامد که شاخص های آن عبارت است از: »برابری، استقالل، احترام متقابل، 

از خشونت« )گيدنز 1386:  آزادی  ارتباط و  برقراری  از طريق  تصميم گيری 

 105(. از نظر او دموکراسی احساسات، قرار دادن زندگی روزمره در موازات 

با معيارهای دموکراتيک تر است )گيدنز 1379: 104(.

صميميت و همدلي يکی از مؤلفه های موفقيت خانواده است. پارسونز 

معتقد است از آنجا که عشق عامل پيوند دهنده ي زن و شوهر است، پس 

1- Rosenbaum
2- Giddens
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خانواده، محيطی صميمی و سرشار از عشق و عالقه ـ چه در رابطه ي زن و سا

شوهر و چه در رابطه پدر- مادر – فرزندانـ  است« )اعزازی 1387:  69(. فيليپ 

مک گراو1 خانواده ای را موفق می داند که هر يک از اعضای آن به نوبه ي خود 

مانند ستاره ای می درخشند. همگی از موهبت ها، مهارت ها و استعدادهايشان 

استفاده می کنند و از وضعيت و موقعيت خود راضی هستند. زندگی آنها 

سرشار از اميد، شور و شوق و انرژی است. آنها در خانواده مورد محبت و 

احترام اند )مک گراو 1388: 59(. برقراری ارتباط عاطفی و کالمی ميان زن و 

شوهر و ديگر اعضای خانواده، مهم ترين عامل موفقيت در ازدواج و تأمين 

کننده ی سالمت خانواده محسوب می شود )به پژوه، 1389 :40(.

با توجه به آنچه گذشت، به طور کلی در توصيف ويژگی های خانواده ي 

موفق می توان گفت، بين اعضاي خانواده ي موفق، محبت و صميميت حاکم 

و  مستقل اند  خانواده  اعضای  که  است  خانواده ای  موفق  خانواده ي  است. 

ارتباط صحيح در نظام خانواده وجود دارد. نيازهای اعضای خانواده برآورده 

اعضای  اخالقی  و  روحی  سالمتی  و  رضايتمندی  احساس  مجموع  در  و 

خانواده تأمين می شود. خانواده منسجم بوده و زمينه برای رشد و تعالی اعضا 

فراهم است. 

در تبيين خانواده ي موفق نظريات گوناگونی مطرح شده است. نظريه ي 

ياد گيری اجتماعی2 يکی از نظريات معتبر در روان شناسی و جامعه شناسی 

1- Mc Graw
2- Social learning Theory
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سا در ارتباط با خانواده است. با توجه به نظريه ي يادگيری، بعضی از متغيرهای 

اثرگذار در موفقيت خانواده به سابقه و پيشينه ي خانوادگی زوجين و تأثيرات رفتاری 

خانواده پيش از ازدواج هر کدام، يعنی به خانواده ي جهت ياب، زوجين برمی گردد 

)Chibucos and Leite, 2005: 95-97 and Skolnick, 1983: 356-364(. شيوه ي 

اهميت  بر  بندورا  است.  بهره مند  يادگيری  اصول  از  کاماًل  پروری  فرزند 

عاطفی  و عکس العمل های  نگرش ها  رفتارها،  از  و سرمشق گيری  مشاهده 

ديگران تأکيد دارد. بنابراين روش های فرزند پروری نيز می تواند از اصول 

يادگيری بهره مند شود. بديهی است که افراد با يکديگر تفاوت دارند و اين 

تفاوت های فردی را می توان برحسب تجارب يادگيری متفاوت تبيين کرد 

)آريا تبار 1384: 33(.

خانواده تا حد زيادی در شکل گيری رفتار فرزندان مؤثر است. خانواده ي 

موفق صفات مطلوب را در کودکان ايجاد می کند و به رشد اين صفات در 

کودکان توجه دارد. خانواده ي سالم و موفق محيطی مناسب برای رشد و 

تعالی فرزندان است و زمينه را برای يادگيری کنش ها و واکنش های مطلوب 

فراهم می کند. در يک خانواده ي موفق پدر و مادر می دانند که الگويی برای 

فرزندان خود هستند و فرزندان در همه ي امور کنش ها و واکنش های خود را 

از آنان تعليم می بينند. سنگ بنای چگونگی کنش های فرزندان با الگوگيری 

از والدين شکل می گيرد.

نظريه ي يادگيری که خود برخاسته از نظريه ي انتقال است، به درستی 

انتقال رفتار های خوب و بد از والدين به فرزندان را تبيين می کند. فرهنگ 
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مسلط در خانواده به فرزندان منتقل می شود و رفتار آنها را تحت تأثير قرار سا

می دهد. از اين رو جهت هرگونه تغيير و اصالحی در رفتار فرزندان بايد 

ابتدا به سراغ خانواده رفت. سفيری به سه نظريه »يادگيری« و نظريه ي »رشد 

شناختی« و نظريه ي »هويت در جامعه پذيری« اشاره مي کند. وی در ارتباط 

با نظريه ي يادگيری و نظريه ي رشد شناختی معتقد است: »اينها هر دو اهميت 

دارند و چنانچه ما به جای اينکه منحصراً روی رفتارهای والدين با فرزندان 

تمرکز کنيم، به بررسی والد- فرزندی بپردازيم، می توانيم جامعه پذيری را 

درک کنيم« )سفيری 1388: 51(. بارکر معتقد است: »هرگاه بنا باشد نظريه ي 

الگو های  ابتدا  بايد  شود،  برده  کار  به  خانواده  در  بالينی  طور  به  يادگيری 

رفتاری آنها به دقت بررسی شود و سپس طرحی برای پی آيند ها يا شرايطی 

که تصور می رود رفتار را کنترل می کنند ريخته شود. معموال اين طرح مستلزم 

مداخله ی مستقيم در خانواده به منظور تغيير الگوی پاسخ های نگران کننده 

در  که  »ديدگاهی  معتقدند:  بو کاس و اليت  )بارکر 1388: 57(. چی  است« 

نظريه ي يادگيری اجتماعی ديده می شود، تقريباً در مسائل فرزند پروری، رشد 

کودکان، تعامل خانوادگی، کارکرد خانوادگی بين نسلی و حوزه های بسيار 

ديگری در رشد فردی و زندگی خانوادگی رايج است. برای نمونه، شما 

چند بار شنيده ايد که پدر و مادرتان می گويند کارهايی را می کنند که پدر و 

مادرشان با آنها کرده اند؟  چرا والدين نمی خواهند که در مقابل بچه ها سيگار 

   .)Chibucos & Leite, 2005: 96 - 97(»بکشند يا فحش بدهند؟
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سا ساالری فر می گويد: »وظيفه ي والدين، پرورش کودک و اجتماعی کردن 

او طی مراحل مختلف است. در نوزادی و کودکی، تغذيه و حفاظت، غالب 

وظايف والدين را تشکيل می دهد. در سنين ميانی کودکی، کنترل و راهنمايی 

اهميت بيشتری دارد و در نوجوانی، فراهم آوردن زمينه ي استقالل آنها از 

خود  زندگی  مدت  بيشتر  جوانی  تا  کودک  که  آنجا  از  است.  مهم  نکات 

دارد،  خانواده  با  را  روابط  نزديک ترين  معموالً  و  می گذراند  خانواده  با  را 

مهم ترين عامل رشد و تحول او در ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، رفتاری 

و عاطفی، خانواده است« )ساالری فر 1387: 81-89(. يکی از مسائل مطرح در 

خانواده ي موفق، هدايت در حوزه ی معنوی است. يادگيری و الگوبرداری 

در اين زمينه نيز اجرا مي شود. الياس و همکاران می گويند: »والدين چگونه 

فرزندان خود را به حوزه ی معنويت هدايت می کنند؟ قوی ترين ابزاری که 

در دسترس داريم، الگوبرداری است. منظور ما از الگوبرداری، اصول خاصی 

نيست که والدين سعی می کنند فرزندانشان را به پيروی از آنها وادار کنند، 

بلکه شيوه ي زندگی فرد است. اين امر به نحوه ی تشريک مساعی والدين با 

ديگران و سبک زندگی آنها بستگی دارد« )الياس، توبياس و فريدلندر 1389: 74(. 

زيبايی نژاد معتقد است، نگاه خانواده محورانه به محتوای نظام تربيت، به اين 

پرسش ها پاسخ می دهد که چه بينش ها و ارزش ها و مهارت های عملی، به 

دختران و پسران انتقال يابد تا آنان تصويری درست و ارزشمند از خانواده به 

دست آورند و مسئوليت های خود را در برابر تشکيل و استواری و کارآمدی 

خانواده بشناسند و نسبت به ايفای درست نقش ها و مسئوليت های خويش 
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توانمند گردند )زيبايی نژاد 1391: 206(. فرد از بدو تولد خود را در ميان فرهنگ سا

خانواده محصور می بيند. آداب و رسوم و الگوهای خانواده از هر جهت او 

را در بر گرفته اند و تمام رفتارهاي  پدر و مادر و اطرافيان مستقيم يا غير 

مستقيم به فرزند منتقل می شود. فرزند در سنين کودکی منفعالنه و تقليدوار الگو 

پذيری دارد و در اين مسير مقاومتی از خود نشان نمی دهد. يکی از نظريات ديگر 

در اين زمينه ديدگاه سيستمی خانواده1 است که از نظريه ی کلی سيستم ها به 

وجود مي آيد. در نظريه ي کلی سيستم ها، کل يک سيستم به عنوان مجموعه ای 

از عناصر مرتبط به هم ديده می شود که محدوده ي آنها را فرا گرفته است و 

ويژگی ها و خواص مشترکی دارند )Chibucos & Leite, 2005: 279( . استريت 

معتقد است، در مطالعه ي خانواده و درمان مشکالت هر يک از اعضای آن، 

بايد بر کل خانواده تمرکز کرد؛ بر روابط کودکان و والدين با يکديگر و بر 

روابط تمام اعضا با يکديگر )استريت، 1387: 45(. اپستين و بيشاپ معتقدند: 

»خانواده به عنوان ماشينی فرض می شود که مجموعه ای به هم پيوسته از 

عناصر دارد که با همديگر يک کل هماهنگ را تشکيل می دهند« )آزاد 1386:   

27 به نقل از اپستين و بيشاپ 1981:  447(. 

بنابراين يکی از عوامل مؤثر در سالمت هر خانواده ، وضعيت خانواده ي 

جهت ياب او است. رابطه ي فرزند- والدی و تأثيرات تربيتی آن بر خانواده ي 

آينده ي فرزندان و کنش ها و واکنش های آنها اثر مستقيم دارد. خانواده در 

تماس مداوم با کودک است و کودک را با هنجارها و ارزش ها آشنا می کند. 

1- Family Systems Theory
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ل 
سا انجام مي شود و اجتماعی شدن کودک در  الگو از طريق خانواده  پذيرش 

خانواده تحقق می يابد. فربد می گويد: »اصول و قواعد فرهنگی که کودک 

عمری با آن زندگی می کند، از طريق خانواده به وی منتقل می شود و هر 

نوع روابطی که در آينده با اجتماع برقرار کند، قطعاً نشئت گرفته از دوران 

در  شده  ايجاد  مسائل   .)147  :1388 )فربد  می شود«  محسوب  کودکی اش 

خانواده ي جهت ياب، تأثيرات مستقيمی در زوج های آينده دارد. گوشه گيری 

و منزوی بودن، ضعف در يادگيری دروس و ترک تحصيل و تنش های عصبی 

عوارضی است که از شرايط خاص حاکم بر خانه ناشی می شود. گلدنبرگ و 

گلدنبرگ می گويند: »روابط زناشويی الجرم تحت تأثير تجارب هر يک از طرفين 

با خانواده ي مبدا خويش قرار دارد« )گلدنبرگ و گلدنبرگ 1386: 154(.

3- چارچوب نظری

و  موفق  خانواده ي  توصيف  به  توجه  با  تحقيق  اين  نظری  چارچوب 

تلفيق نظريه ي يادگيری و نظريه ي سيستمی تدوين شده است. در توصيف 

خانواده ي موفق به عنوان متغير وابسته شش مؤلفه مشخص شده است که 

عبارت است از؛ صميميت و همدلی بين اعضای خانواده، استقالل اعضای 

خانواده، رضايتمندی اعضای خانواده، تأمين نياز اعضای خانواده، انسجام 

خانواده.  در  اسالمی  و  اخالقی  ارزش های  حاکميت  و  خانواده  اعضای 

کونيگ1 صميميت را مشخصه ي اصلی و تفکيک ناپذير خانواده می د اند و 

1- Konig
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ل 
از خانواده  به عنوان گروهی خاص نام می برد که اعضای آن با احساسات سا

شديد با يکديگر در ارتباط هستند. او مهم ترين خصلت خانواده را رويارويی 

روابط و صميميت می داند. وی همچون کولی بر گروه اوليه بودن خانواده 

تأکيد دارد و دو اصطالح گروه اوليه و گروه صميمی را در مورد خانواده 

به يک معنی به کار گرفته است )اعزازی 1387: 72(.  يکی ديگر از مؤلفه های 

خانواده ي موفق، استقالل اعضای خانواده است. مک کي و فنينگ معتقدند: 

»مهم ترين وظيفه والدين، آموختن مهارت ها و دانشی به فرزندان است که 

برای ترک خانه و مستقل شدن نياز دارند« )مک کی و فنينگ 1389: 423(. از ديگر 

مؤلفه هايی که احتماالً به موفقيت خانواده می انجامد، رضايتمندی خانوادگی 

است. فاليکو1 با تقسيم مراحل زندگی خانوادگی به هفت مرحله، معتقد است 

که عموماً رضايت خانوادگی برای زن و شوهر در مرحله ی اول ازدواج و 

می رسد  باالترين سطح خود  به  بازنشستگی  دوران   يعنی  مرحله  آخرين 

)falicov. 1988: 75(. رفع نيازهاي اعضاي خانواده از مؤلفه های ديگری است 

که احتماال به موفقيت بيشتر در خانواده منجر می شود. انسجام خانواده نيز از 

ديگر مؤلفه های خانواده ي موفق است. جان براد شاو2 معتقد است عواملی 

از جمله تفرد، مهر و محبت، فضای تهی از داوری، رابطه ي زناشويی بر 

اساس مساوات و برابری، اساس موفقيت خانواده را تضمين می کند. از نظر 

او معيارهاي مهم در يک زندگی موفق عبارت اند از بهره مند بودن از آزادی، 

1- falicov
2- Bradshaw
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ل 
سا ابراز صميميت، مذاکره درباره ي تفاوت ها، ارتباط روشن و سازگار، اعتماد 

کردن، تفرد، انعطاف پذيری، برآورده شدن نياز ها، پاسخ گويی، قوانين باز و 

انعطاف پذير )براد شاو 1386: 96- 95(. همچنين می توان از حاکميت ارزش های 

اخالقی و اسالمی به عنوان مؤلفه ي ديگر خانواده موفق نام برد. هيونگ1 نيز 

فعاليت های مذهبی را عاملی براي افزايش رضايتمندی بيشتر خانواده می داند 

)Heung2008 :45 (. برادشاو با نگرش سيستمی به خانواده می نگرد. او موفق 

نبودن خانواده را نتيجه ي انتقال تربيت غلط از نسلی به نسل ديگر می داند. 

وی همچنين معتقد است که برخورد سيستمی با خانواده چگونگی انتقال 

تربيت غلط از نسلی به نسل ديگر را توضيح می دهد. او بر آن است که 

بيماری ذهنی، هرگز پديده ای فردی و تفکيک پذير نيست. نگرش سيستمی، 

خانواده را به عنوان يک نظام می پذيرد و هر يک از اعضای آن را به عنوان 

نشانه ای از روان آسيب شناسی خانواده در نظر می گيرد. در اين صورت بيمار 

شناسايی شده، نشانگان ناموفق بودن نظام خانواده به حساب می آيد )براد 

شاو 1386: 46(.  براد شاو نتيجه ی تربيت غلط پدر و مادر را بازتوليد تربيت 

غلط توسط فرزندان می داند و معتقد است که حاصل تربيت مسموم، افراد 

شرمنده ای است که با اشخاص شرمنده ازدواج می کنند و هر کدام پدر و 

مادر خود را الگو قرار داده اند. اينها فرزندان خود را همان طور که پدر و 

مادرشان آنها را تربيت کردند، تربيت می کنند و اين موقعيت در نسل ها يکی 

1- Heung
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پس از ديگری ادامه می يابد )همان: 51(. دی. نای معتقد است، والدين در اصل سا

نمايندگان جامعه هستند، آنها برای روش های درست و نادرست انديشه، 

احساس و عمل معيارهای فراوانی دارند. در شرايط عادی زندگی خانوادگی، 

اين روش ها به کودکان منتقل می شود و در نتيجه از نسلی به نسل ديگر تداوم 

می يابد )جاللی 1381: 30(.

فرزندان پدر يا مادر خوش اخالق، ياد می گيرند که خوش اخالق باشند 

و فرزندان پدر و مادر بد اخالق، بد اخالقی را ياد می گيرند.آنها صميميت و 

مهرورزی را در خانواده ي پدری خود ياد می گيرند. همچنين ياد می گيرند که 

فردی مستقل باشند و براي استقالل ديگر اعضا احترام قائل اند. رعايت حقوق 

يکديگر، تعهد و مسئوليت پذيری، ادب و احترام، ايمان و اعتقاد و تالش 

در رفع نيازهای خانواده و بسياری از افکار و رفتار های ديگر فرزندان در 

خانواده آموخته می شود. از اين رو الزم است که فرزندان، بسياری از عواملی 

را  که در يک خانواده ي موفق بايد رعايت شود، از قبل آموخته باشند و آنها 

را درونی کرده باشند. به بيان ديگر موفقيت خانواده ی آينده ي فرزندان در 

گرو تربيت صحيح آنهاست و در مقابل خانواده های ناسالم محصول تربيت 

غلط در خانواده های جهت ياب  هستند. اين چارچوب در مدل تحليلی زير 

ديده می شود:
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ت موفقي
 خانواده

 مين أت
هانياز  

مندي  رضايت  

صميمت و 
 همدلي  استقالل

وضعيت 
  ي خانواده
 ياب جهت

حاكميت 
ها  ارزش  

 انسجام

 

       مدل تحلیلی تحقیق

4- فرضیه های تحقیق

فرضيه ي اصلی:  

هر چه خانواده ي جهت ياب زن و شوهر، موفق تر باشد، ميزان موفقيت 

خانواده ي اصلی بيشتر است.  

فرضيه های فرعی:

ــد، ميزان  ــوهر موفق تر باش ــواده ي جهت ياب زن و ش ــر چه خان 1- ه

صميميت و همدلی در خانواده ي اصلی بيشتر است.

ــد، ميزان  ــوهر، موفق تر باش ــواده ي جهت ياب زن و ش ــر چه خان 2- ه

استقالل در خانواده ي اصلی بيشتر است.

ــد، ميزان  ــوهر، موفق تر باش ــواده ي جهت ياب زن و ش ــر چه خان 3- ه

رضايتمندی در خانواده ي اصلی بيشتر است.

4- هر چه خانواده ي جهت ياب زن و شوهر، موفق تر باشد، ميزان تأمين 
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نياز در خانواده ي اصلی بيشتر است.سا

5- هر چه خانواده ي جهت ياب زن و شوهر، موفق تر باشد، ميزان انسجام 

در خانواده ي اصلی بيشتر است.

ميزان  باشد،  موفق تر  شوهر،  و  زن  جهت ياب  خانواده ي  چه  هر   -6

حاکميت ارزش های اخالقی - اسالمی در خانواده ي اصلی بيشتر است.

5- روش پژوهش 

روش اصلی در اين پژوهش به دليل گستردگی موضوع تحقيق، روش 

پيمايش است و براي انجام تحقيق از پرسشنامه استفاده شد. در اين تحقيق 

پرسشنامه به طور حضوری و با مراجعه  به خانواده های تهرانی که دست کم 

تحقيق  اين  آماری  جامعه ي  گرديد.  تکميل  می باشند  فرزند  يک  صاحب 

فرزند  يک  حداقل صاحب  که  تهران  شهر  در  ساکن  تهرانی  خانواده های 

از فرمول کوکران 367 خانواده  با استفاده  هستند، می باشد و حجم نمونه 

برآورد شده است.

بنا بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 تعداد خانوارهای 

شهر تهران 2227892 بوده است که از اين تعداد 618020  مورد، خانوارهای 

ده  تا  سه  خانوارهای  ما  آماری  جامعه ي  اما  هستند،  نفره  دو  و  نفره  يک 

نفره می باشند که 1649872 مورد را دربرمي گيرد )سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن 1385، 1388: 89(. روش نمونه گيری، تصادفی و سيستماتيک بوده است. 

پرسشنامه حاوی 114 سؤال بوده که پس از پيش آزمون و اطمينان از پايايی 

و روايی آن برای گردآوری داده ها استفاده شده است. الزم به يادآوری است 
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سا که پاسخ گويان يا واحد مشاهده ي تحقيق زنان بوده اند که اطالعات مربوط به 

خانواده ي خود و همسرانشان از آنها پرسيده شده است.

6- تعریف مفاهیم

6-1- تعري��ف نظ��ری و عملياتی موفقيت خانواده )متغير وابس��ته(: 

ــک گراو و برا  ــواده ي موفق برگرفته از نظرات م ــن مقاله از خان ــف اي تعري

ــاس، در يک خانواده ي موفق و سالم مهر و  ــاو و کونيگ است. بر اين اس ش

محبت حاکم است و اعضای خانواده صميميت و عالقه را به خوبی احساس 

ــار از شوق است که اعضای خانواده همگی  می کنند. چنين خانواده ای سرش

ــان بهره برداری کنند و از وضعيت و  از مهارت ها، موهبت ها و استعداد هايش

ــند. در يک خانواده ي موفق همه ی اعضای خانواده  موقعيت خود راضی باش

ــر مبنای احترام  ــد و ارتباطات خانوادگی ب ــرام يکديگر را حفظ می کنن احت

آميخته با محبت است. نياز های مختلف در اين نوع خانواده برآورده می شود. 

ــت )اعزازی، 1387:72 به  ــالمی  در خانواده حاکم اس ارزش های اخالقی و اس

ــاو، 1386: 88- 89(. در يک نگاه کلی به  ــراد ش ــگ 1388:61- 114  ب ــل از کوني نق

ــد که خانواده ي موفق چند مشخصه ي اصلی دارد که عبارت اند  نظر می رس

ــواده، رضايتمندی، تامين نياز   ــتقالل اعضای خان از: صميميت و همدلی، اس

اعضای خانواده، انسجام خانواده، حاکميت ارزش های اخالقی – اسالمی.

اولين و مهم ترين مؤلفه در خانواده ي موفق وجود روابط عاطفی، صميمی 

و همدالنه است. اين مؤلفه با 14 گويه سنجيده شده است. مؤلفه ی ديگر در 

خانواده ي موفق، استقالل است. اين مؤلفه با 11 گويه سنجيده شده است. از 
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ديگر مؤلفه های خانواده موفق، رضايتمندی اعضای خانواده است. اين مؤلفه سا

با 18 گويه سنجيده شده است. تأمين نياز اعضای خانواده، از ديگر مؤلفه های 

مهم در يک خانواده ي موفق است. اين مؤلفه با 15 گويه سنجيده شده است. 

مؤلفه ی مهم ديگر در خانواده ي موفق، انسجام خانواده است. اين مؤلفه با 

12 گويه سنجيده شده است. حاکميت ارزش های اخالقی و اسالمی از ديگر 

مؤلفه های مهم در خانواده ي موفق است. اين مؤلفه با 10 گويه سنجيده شده 

است.

6-2- تعريف نظری و عملياتی خانواده ي جهت ياب )متغير مستقل(: 

منظور از خانواده ي جهت ياب، خانواده ای است که فرزند در آن به دنيا آمده 

ــد و نمو يافته و شخصيت او در آن خانواده شکل گرفته است. روشن  و رش

ــده در خانواده جهت ياب، تأثيرات مستقيمی در  ــائل ايجاد ش ــت که مس اس

ــوم و الگوهای خانواده از هر جهت فرد را  زوج های آينده دارد. آداب و رس

در بر گرفته اند و تمام رفتارهای پدر و مادر و اطرافيان مستقيم يا غير مستقيم 

به فرزند منتقل می شود. بنابراين زن و شوهر در صورتی می توانند خانواده ي 

موفقی داشته باشند که در خانواده سالم و موفق تربيت شده باشند. 

نام می برد. خانواده ای که فرد در آن رشد  پارسونز از دو نوع خانواده 

را  اول  خانواده ي  او  می دهد.  تشکيل  را  آن  فرد،  که  خانواده ای  و  می کند 

می نامد  فرزند ياب  خانواده ي  را  دوم  خانواده ي  و  جهت ياب  خانواده ي 

)اعزازی، 1387: 65-66(. 
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ل 
سا با توجه به اينکه در اين پژوهش بايد خانواده ي جهت ياب زن و خانواده ي 

جهت ياب شوهر هر يک به  طور جداگانه سنجيده می شد، برای هر کدام 

بنابراين در مجموع با 34 گويه، موفقيت خانواده ي  17 گويه ساخته شد. 

جهت ياب زن و شوهر سنجيده شده است.

7-  پایایی و اعتبار پرسشنامه تحقیق

در اين تحقيق برای سنجش پايايی داده ها از روش توافق داخلی و مهم ترين 

شاخص آن، آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ميزان آلفای کرونباخ 

بيش از 90 درصد بود.

اندازه گيری، مسير زير  اعتبار وسيله ی  از  همچنين براي حصول اطمينان 

پيموده شده است: 

1- بعضی از پرسش ها از پرسش های آزمون شده در پژوهش های مشابه 

استفاده شده است.

2- از استاد راهنما و ساير استادان متخصص جهت تأمين اعتبار صوری نظر 

خواهی شده است.

3- طی آزمون مقدماتی اعتبار پرسشنامه سنجيده شده و با انجام 60 پرسشنامه 

به صورت آزمون مقدماتی سؤاالت بازبينی و اصالح شده است.
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8- یافته های تحقیق

8-1- يافته های توصيفی

8-1-1- سن پاسخ گويان

از آنجا که سن، يکی از متغير های مهم زمينه ای است، ابتدا به توزيع سنی 

افراد نمونه می پردازيم.
جدول 1: توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان

درصدفراوانیسن

20-29369/8
30-3910829/4
40-4910929/7
50-597019/1

604211/4 و بیشتر

36599/5جمع

از  درصد   30 حدود  يا  نفر   109 که  می دهد  نشان  شماره ي1  جدول 

پاسخ گويان در اين نمونه متعلق به گروه سنی 40 تا 49 ساله می باشند، که 

نمای اين توزيع را می سازند. 108 نفر يا حدود 29 درصد به گروه سنی 30 

تا 39 سال تعلق دارند. در مجموع حدود 59 درصد از پاسخ گويان متعلق به 

گروه سنی 30 تا 49 سال هستند. با توجه به جامعه ي آماری، همان طور که 

انتظار می رود کمترين تعداد به گروه سنی 20 تا 29 سال تعلق دارد که 8/9 

درصد است. 
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ل 
سا 8-1-2- اختالف سنی بين سن پاسخ گويان و همسرانشان

و  پاسخ گويان  بين  سنی  اختالف  زمينه ای،  متغير های  از  ديگر  يکی 

خانواده  بحث  در  مهم  متغير های  از  يک  اختالف سن  است.  همسرانشان 

است. در جدول ذيل اين موضوع مطرح می شود:
جدول2 : توزیع فراوانی و درصدی اختالف سنی بین سن پاسخ گویان و همسرانشان

درصد معتبردرصدفراوانیاختالف سنی

1-518349/951/4

6-1012634/335/4

11-154010/911/2

16-2071/92

35697100جمع

با توجه به جدول فوق، در اين تحقيق اختالف سنی بين 1 تا 5 سال 

می رويم  بيشتر  سنی  اختالف  به طرف  هرچه  و  دارد  را  فراوانی  بيشترين 

فراوانی آن کاهش می يابد. اين ارقام کامال با  آمار موجود هم خوانی دارد. 

آمار و ارقامی که در زمينه ي سن خانم ها و آقايانی که در 5 سال گذشته با هم 

ازدواج کرده اند نشان می دهد که موضوع باال بودن سن آقايان و تفاوت سنی 

در حد چند سال، اهميت گذشته ي خود را از دست داده است.
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8-1-3- توصيف موفقيت خانواده )متغير وابسته(سا

متغير وابسته يعنی ميزان موفقيت خانواده با شش مؤلفه ی توضيح داده 

شده، سنجيده شد. جدول شماره ي 3 توزيع اين سنجش را در سه سطح 

نشان می دهد:
جدول3: توزیع فراوانی و درصدی شاخص کل موفقیت خانواده ي پاسخ گویان

درصدفراوانیموفقیت خانواده

226ضعیف

24165/7متوسط

10428/3زیاد

367100جمع

از  نمونه  خانواده های  از  درصد(   6( نفر   22 فوق،  جدول  اساس  بر 

موفقيت خانواده در حد ضعيف برخوردارند. بيشترين فراوانی مربوط به حد 

متوسط است، به طوری که 241 نفر )حدود 66 درصد( در اين محدوده قرار 

می گيرند. 104 نفر )بيش از 28 درصد( موفقيت خانوادگی در حد زياد را 

دارند. سالمت در سطح باال، بيش از 28 درصد است که رقم مطلوبی نيست 

و نشان دهنده ي هشداری است که بايد به آن توجه شود.

8-2-  يافته های علی )آزمون فرضيه ها(

ــواده با موفقيت  ــه ي موفقيت خان ــی رابط ــن فرضيه ي کلی، بررس اولي

خانواده ي جهت ياب بود. 
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ل 
سا پس از سنجش موفقيت خانواده ي جهت ياب، تأثير موفقيت خانواده ي 

اين   4 شماره ي  جدول  مي شود.  بررسي  خانواده  موفقيت  در  جهت ياب 

رابطه را نشان می دهد: 
جدول4 : رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با موفقیت خانواده ي پاسخگویان )به درصد(

جمع زیاد متوسط ضعیف
         موفقیت خانواده جهت یاب

موفقیت خانواده

6 .0 3/2 17/5 ضعیف

65/7 13/2 71/9 71/3 متوسط

28/3 86/8 24/9 11/3 زیاد

100 100 100 100 جمع

کندال تاوc=0/29، سطح معناداری=0/000

کای اسکوئر=96/14، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/72

از موفقيت  ارقام سطر اول جدول شماره  4 نشان می دهد که هر قدر 

خانواده ي جهت ياب کم به طرف موفقيت خانواده ي زياد حرکت می کنيم، 

از درصد کسانی که موفقيت خانواده ي کم داشته اند، کاسته می شود و هر 

باالتر حرکت می کنيم بر درصد  چه به طرف موفقيت خانواده جهت ياب 

در  می شود.  افزوده  داشته اند  باال  و  متوسط  خانواده ي  موفقيت  که  کسانی 

کل می توان گفت، با باال رفتن موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، 

موفقيت خانواده ي آنها افزايش می يابد.

مقدار ضريب کندال، کای اسکوئر و گاماي مشاهده شده، بيانگر آن است 

که اختالفات ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی 
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باشد، چرا که چنين احتمالی حدود 1 در 10000 است. بنابراين، بايد حکم به سا

وجود ارتباط بين دو متغير داد. با توجه به مثبت بودن ضريب کندال، رابطه ي 

دو متغير مستقيم بوده و هر چه موفقيت خانواده ي جهت ياب افزايش  يابد، 

سطح موفقيت خانواده نيز افزايش می يابد. 

8-2-1- رابطه ی موفقيت خانواده ی جهت ياب با مؤلفه های موفقيت خانواده

به  ادامه  در  دارد.  مؤلفه  خانواده شش  موفقيت  که گذشت،  همان طور 

رابطه ی موفقيت خانواده ي جهت ياب با اين شش مؤلفه می پردازيم. مؤلفه ي 

جدول  در  است.  اصلی  خانواده ي  اعضای  بين  همدلی  و  صميميت  اول، 

زير رابطه ی موفقيت خانواده جهت ياب با صميميت و همدلی بين اعضای 

خانواده ي اصلی نشان داده شده است.
جدول 5: رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با صمیمیت و همدلی پاسخ گویان )به درصد(

موفقیت خانواده ي جهت یاب

صمیمیت و همدلی
جمعزیادمتوسطکم

15206/4کم

67/563/913/259/4متوسط

17/534/186/836زیاد

100100100100

کندال تاوc=0/27، سطح معناداری=0/000

کای اسکوئر=74/58، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/66
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ل 
سا ارقام سطر اول جدول شماره ي 5 نشان می دهد که هر قدر از موفقيت 

خانواده ي جهت ياب کم مي شود به طرف موفقيت خانواده ي زياد حرکت 

کاسته  داشته اند،  کم  همدلی  و  صميميت  که  کسانی  درصد  از  و  می کنيم 

می شود؛ براي مثال 15 درصد از کسانی که موفقيت خانواده ي جهت ياب 

آنها ضعيف است، صميميت و همدلی ضعيف نيز دارند. همچنين هر چه به 

طرف موفقيت خانواده ي جهت ياب باالتر حرکت می کنيم بر درصد کسانی 

که صميميت و همدلی متوسط و باال داشته اند افزوده می شود. در مجموع با 

باال رفتن موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، صميميت و همدلی آنها 

نيز افزايش می يابد.

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا که 

چنين احتمالی حدود 1 در 10000 است. بنابراين می توان فرضيه ي »موفقيت 

خانواده ي جهت ياب بر ميزان صميميت و همدلی اثر قابل توجه مستقيمی 

 دارد« را تأييد کرد.

يکی ديگر از مؤلفه های موفقيت خانواده، استقالل اعضای خانواده است. 

به اين معنا که در يک خانواده ي موفق، اعضای خانواده مستقل اند. در جدول 

زير رابطه ي موفقيت خانواده ي جهت ياب با اين مؤلفه نشان داده شده است. 
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جدول6: رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با استقالل پاسخ گویان )به درصد(سا

  موفقیت خانواده ي جهت یاب
جمعزیادمتوسطکماستقالل

256/8.10/1کم

67/581/947/475/2متوسط

7/511/252/614/7زیاد

100100100100جمع

کندال تاوc=0/22، سطح معناداری=0/000

کای اسکوئر=72/14، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/63

براساس ارقام سطر اول جدول شماره 6، هر قدر از موفقيت خانواده ي 

جهت ياب کم به طرف موفقيت خانواده ي زياد حرکت می کنيم، از درصد 

از  مثال 25 درصد  براي  کاسته می شود.  داشته اند،  استقالل کم  که  کسانی 

کسانی که موفقيت خانواده ي جهت ياب آنها ضعيف است، استقالل ضعيف 

حرکت  باالتر  جهت ياب  خانواده ي  موفقيت  طرف  به  چه  هر  دارند.  نيز 

می کنيم، به درصد کسانی که استقالل متوسط و باال داشته اند افزوده می شود. 

در کل می توان گفت، با باال رفتن موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، 

استقالل آنها افزايش می يابد.

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا 

اينکه موفقيت  به  با توجه  احتمالی حدود 1 در 10000 است.   که چنين 

اين  دارد، می توان  زمانی  موفقيت خانواده سبقت  بر  خانواده ي جهت ياب 
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ل 
سا فرضيه را که "موفقيت خانواده ي جهت ياب در ميزان استقالل اثر قابل توجه 

مستقيمی دارد" را تأييد کرد.

يکی ديگر از مؤلفه های موفقيت خانواده، رضايتمندی اعضای خانواده 

است. رابطه ي رضايتمندی با موفقيت خانواده ي جهت ياب در جدول زير 

ديده می شود.
جدول 7 : رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با رضایتمندی پاسخ گویان )به در صد(

          موفقیت خانواده جهت یاب

رضایتمندی
جمعزیادمتوسطکم

16/36/4.7/9کم

72/571/918/466/5متوسط

11/321/781/625/6زیاد

100100100100جمع

کندال تاوc=0/25،  سطح معناداری=0/000

کای اسکوئر=79/88،  سطح معناداری =0/000 و گاما=0/65

ارقام سطر اول جدول شماره ي 7 نشان می دهد که هر قدر از موفقيت 

خانواده ي جهت ياب کم به طرف موفقيت خانواده ي زياد حرکت می کنيم، از 

درصد کسانی که رضايتمندی کم داشته اند، کاسته می شود؛ براي مثال 16/3 

درصد از کسانی که موفقيت خانواده ي جهت ياب آنها ضعيف است، دارای 

موفقيت خانواده ي ضعيف نيز می باشند. هر چه به طرف موفقيت خانواده ي 

که  کسانی  درصد  به  مورد،  به جز چند  می کنيم  باالتر حرکت  جهت ياب 

رفتن  باال  با  مجموع  در  می شود.  افزوده  داشته اند،  باال  خانواده ي  موفقيت 
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موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، رضايتمندی آنها افزايش می يابد.سا

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا 

اينکه موفقيت  به  با توجه  احتمالی حدود 1 در 10000 است.   که چنين 

خانواده ي جهت ياب بر موفقيت خانواده سبقت زمانی دارد، می توان فرضيه ي 

“موفقيت خانواده ي جهت ياب در ميزان رضايتمندی اعضای خانواده اثر قابل 

توجه مستقيمی دارد” را تأييد کرد.

مؤلفه ي ديگر موفقيت خانواده، تأمين نياز اعضای خانواده است. به اين 

می شود.  برآورده  اعضا  مختلف  نيازهای  موفق  در يک خانواده ي  که  معنا 

رابطه ی اين مؤلفه با موفقيت خانواده ي جهت ياب در جدول زير آمده است.
جدول8 :  رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با تأمین نیاز پاسخ گویان )به در صد(

       موفقیت خانواده جهت یاب
جمعزیادمتوسطکمتامین نیاز

16/32/4.5/2کم

656110/556/7متوسط

18/836/589/538/1زیاد
100100100100جمع

  کندال تاوc=0/28، سطح معناداری=0/000

   کای اسکوئر=74/99، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/66

ارقام سطر اول جدول فوق نشان می دهد که هر قدر از موفقيت خانواده ي 

جهت ياب کم به طرف موفقيت خانواده ي زياد حرکت می کنيم، از ميزان 

درصد کسانی که با تأمين نياز کم اعضا روبه رو هستند، کاسته می شود؛ براي 
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ل 
سا مثال 16/3 درصد از کسانی که موفقيت خانواده ي جهت ياب آنها ضعيف 

است، تأمين نياز اعضای خانواده ضعيف نيز دارند. هر چه به طرف موفقيت 

نياز  تأمين  که  کسانی  درصد  می کنيم،  باالتر حرکت  خانواده ي جهت ياب 

اعضای خانواده ي باال داشته اند افزوده می شود. در کل می توان گفت، با باال 

رفتن موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، تأمين نياز اعضای خانواده 

آنها افزايش می يابد.

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر ، بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا که 

چنين احتمالی حدود 1 در 10000 است، بنابراين بايد حکم به وجود ارتباط 

بين دو متغير داد. با توجه به اينکه موفقيت خانواده ي جهت ياب بر تأمين 

نياز اعضای خانواده سبقت زمانی دارد، می توان فرضيه ي "موفقيت خانواده ي 

جهت ياب بر ميزان تأمين نياز اعضای خانواده اثر قابل توجه مستقيمی دارد" 

را تاييد کرد.

اين  به  انسجام اعضای خانواده است.  مؤلفه ي ديگر موفقيت خانواده، 

معنا که در يک خانواده ي موفق اعضای خانواده با همديگر منسجم هستند. 

با موفقيت خانواده ي جهت ياب در جدول شماره ي 9  اين مؤلفه  رابطه ی 

آمده است.
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جدول9 : رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با انسجام خانواده پاسخ گویان )به در صد(سا

 موفقیت خانواده ي جهت یاب
جمعزیادمتوسطکمانسجام

13/84/8.6/3کم

7574/336/870/6متوسط

11/320/963/223/2زیاد

.100100100100جمع

کندال تاوc=0/20، سطح معناداری=0/000

کای اسکوئر=48/9، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/58

ارقام سطر اول جدول فوق حاکي است که به جز دو مورد، در ساير 

موفقيت  طرف  به  کم  جهت ياب  خانواده ي  موفقيت  از  قدر  هر  موارد، 

خانواده ي جهت ياب زياد حرکت می کنيم، از ميزان درصد کسانی که انسجام 

خانوادگی کم داشته اند، کاسته می شود؛ براي مثال 13/8 درصد از کسانی که 

موفقيت خانواده ي جهت ياب آنها ضعيف است انسجام خانوادگی ضعيف 

نيز دارند. هر چه به طرف موفقيت خانواده جهت ياب باالتر حرکت می کنيم، 

به درصد کسانی که موفقيت خانواده ي متوسط و باال داشته اند افزوده می شود. 

در مجموع با باال رفتن موفقيت خانواده ي جهت ياب پاسخ گويان، انسجام 

خانوادگی آنها افزايش می يابد.

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر ، بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا که 

چنين احتمالی حدود 1 در 10000 است، بنابراين بايد حکم به وجود ارتباط 

بين دو متغير داد. با توجه به اينکه موفقيت خانواده ي جهت ياب بر موفقيت 
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سا خانواده سبقت زمانی دارد، می توان اين فرضيه را که “موفقيت خانواده ي 

جهت ياب بر ميزان انسجام خانوادگی اثر قابل توجه مستقيمی دارد” تأييد 

کرد.

مؤلفه ي ديگر موفقيت خانواده، حاکميت ارزش های اخالقی- اسالمی  در 

خانواده است. به اين معنا که در يک خانواده ي موفق ارزش های اخالقی و 

اسالمی جاری است. رابطه ی اين مؤلفه با موفقيت خانواده ي جهت ياب در 

جدول شماره 10 آمده است.
جدول 10: رابطه ي موفقیت خانواده ي جهت یاب با حاکمیت ارزش های اخالقی – اسالمی

 در خانواده ي پاسخ گویان )به درصد(

موفقیت خانواده جهت یاب

حاکمیت ارزش های اخالقی-اسالمی
جمعزیادمتوسطکم

12/53/204/9کم

61/365/123/759/9متوسط

26/331/776/335/1زیاد
100100100100جمع

   کندال تاوc=0/18، سطح معناداری=0/000

  کای اسکوئر=43/12، سطح معناداری =0/000 و گاما=0/46

ارقام سطر اول جدول فوق نشان می دهد، به جز يک مورد در ساير موارد 

هر قدر از سطح موفقيت خانواده ي جهت ياب کم به طرف سطح موفقيت 

خانواده ي زياد حرکت می کنيم، از درصد کسانی که حاکميت ارزش های 

کسانی  از  درصد   12/5 می شود؛  کاسته  داشته اند،  اسالمی  کم   – اخالقی 
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ارزش های سا آنها ضعيف است، حاکميت  که موفقيت خانواده ي جهت ياب 

موفقيت  سطح  طرف  به  چه  هر  دارند.  نيز  ضعيف  اسالمی   - اخالقی 

خانواده ي جهت ياب باالتر حرکت می کنيم، به درصد کسانی که حاکميت 

ارزش های اخالقی - اسالمی متوسط داشته اند، افزوده می شود. در مجموع با 

باال رفتن سطح موفقيت خانواده های جهت ياب حاکميت ارزش های اخالقی 

- اسالمی آنها نيز افزايش می يابد.

مقدار ضرايب کندال و گاما و کای اسکوئر ، بيانگر آن است که اختالفات 

ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نمی تواند تصادفی باشد، چرا که 

چنين احتمالی حدود 1 در 10000 است، بنابراين بايد حکم به وجود ارتباط 

بين دو متغير داد. با توجه به اينکه موفقيت خانواده ي جهت ياب بر حاکميت 

ارزش های اخالقی - اسالمی سبقت زمانی دارد، می توان فرضيه ي "موفقيت 

خانواده ي جهت ياب بر ميزان حاکميت ارزش های اخالقی - اسالمی اثر قابل 

توجه مستقيمی دارد" را تأييد کرد.

9- نتیجه گیری و پیشنهادات

اساس سالمت جامعه و بنيان صحيح آن  بر موفقيت خانواده و کارکرد 

درست آن مبتنی است. جامعه يک سيستم  است که اگر يک جز آن با نارسايی 

روبه رو باشد کل سيستم با مشکل جدی مواجه می شود. از اين رو جامعه بايد 

برای سالمت اجزای خود تالشی جدی داشته باشد. از طرف ديگر موفقيت 

خانواده در يک جامعه ي سالم امکان پذير است. در واقع جامعه را می توان به 
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ل 
سا يک کشتی تشبيه کرد که همه ي اعضايی که بر آن سوار هستند بايد در حفظ 

سالمت آن بکوشند، زيرا هر گونه نقصی در کشتی سالمت همه ي اعضا را 

به خطر می اندازد. بی ترديد تربيت خانوادگی در شخصيت افراد مؤثر است. 

از اين رو می توان گفت يکی از عوامل مؤثر در موفقيت خانواده، موفقيت 

خانواده ي جهت ياب زوجين است. بسياری از رفتار ها در خانواده  باز توليد 

رفتارهايی است که فرد در خانواده ي جهت ياب خود آنها را فرا گرفته است. 

از سوی ديگر، ناموفق بودن خانواده، نتيجه ي انتقال تربيت غلط از نسلی به 

نسل ديگر است. برخورد سيستمی با خانواده چگونگی انتقال تربيت غلط 

با  را می توان  را توضيح می دهد. موفقيت خانواده  به نسل ديگر  نسلی  از 

شش متغير اصلی تعريف کرد که عبارت اند از صميميت و همدلی، استقالل 

اعضای خانواده، رضايتمندی، تأمين نياز اعضای خانواده، انسجام، حاکميت 

ارزش های اخالقی- اسالمی.

موفقيت خانواده ي  رفتن  باال  با  که  داد  نشان  تحقيق  اين  در  بررسی ها 

اصول  از  بسياری  می يابد.  افزايش  اصلی  خانواده ي  موفقيت  جهت ياب، 

نياز است، در خانواده ي  و مؤلفه هايی که برای يک زندگی موفق و سالم 

موفقيت  اصول  اين  فرزندان  در  و  می شود  داده  آموزش  موفق  جهت ياب 

نهادينه می شود. خانواده ي جهت ياب بايد زمينه و ظرفيت مهر و عطوفت را 

در افراد باال ببرد و آنها را برای زندگی صميمانه و سرشار از مهر و محبت 

در خانواده ي آينده پرورش دهد. 
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و سا پدران  می گيرد.  شکل  پدری  خانواده ي  در  همسران  استقالل  مبنای 

مادران بايد فرزندان خود را افرادی مستقل و متکی به خود بار بياورند و 
آنها را برای زندگی پويا، مستقل و به دور از وابستگی آماده سازند. روحيه ی 
رضايت و قناعت در افراد در دورانی شکل می گيرد که افراد در خانواده ي 
پدری هستند. اين روحيات کم کم تبديل به عادت خواهد شد و در زندگی 
رضايتمندی  سطح  مايه ی  خمير  بنابراين  می يابد.  ادامه  روش  اين  آينده 
خانواده ها در خانواده پدری شکل می گيرد و پدر و مادر بايد اين روحيات را 
در فرزندان القاء کنند و فرزندان را از توقعات بيجا و درخواست های بی مورد 
و دنباله دار منع کنند. طبيعی است که يک خانواده نيازهای مختلف مادی و 
معنوی دارد. افراد در خانواده ي پدری ياد می گيرند که در برابر نيازهای افراد 
بی تفاوت نباشند. آنها ياد می گيرند که در مقابل افراد خانواده متعهد و مسئول 
باشند. تالش در رفع نيازهاي اعضای خانواده، تعهد در برابر اعضای خانواده 
و همکاری و همراهی بايد در خانواده ي پدری نهادينه شود. پدر و مادر بايد 
فرزندان خود را متعهد بار آورند و آنها را از بی توجهی به اطرافيان منع کنند. 
انسجام خانواده، مؤلفه ی ديگری در موفقيت خانواده است. انسجام خانواده 
مشکالت،  مسالمت آميز  حل  نقش ها،  تفکيک  همچون  مؤلفه هايی  زير  با 
انطباق پذيری و همبستگی،  رعايت قوانين خانوادگی و مذاکره و گفت وگو  
به وجود مي آيد. افراد در خانواده ي جهت ياب ياد می گيرند، نقشی را که به 
عهده دارند به خوبی انجام دهند، يا در مواجه با مشکالت خود را نبازند و 
با بردباری و متانت به حل مسالمت آميز آن اقدام کنند. همبستگی خانوادگی 
را مهم بشمارند و هيچ گاه از خانواده ي خود عبور نکنند. قوانين خانوادگی 
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سا را محترم بشمارند و به آن پای بند باشند. مذاکره و گفت وگو عالوه بر آنکه 

به حل مشکالت می انجامد، مهر و محبت را به ارمغان می آورد.لذا افراد در 
خانواده ی پدر خود بايد ياد بگيرند که زمانی را برای گفت و گو با اعضای 

خانواده اختصاص دهند. 
القای حاکميت ارزش های  خانواده ي جهت ياب بهترين موقعيت برای 
اخالقی- اسالمی در فرزندان است. ارزش های اخالقی – اسالمی اگر دقيق 
و عميق به فرزندان آموزش داده شود، در وجود آنها نهادينه شده و هميشه به 
آن پای بند خواهند ماند. زندگی آينده ي خود را بر اساس ارزش های اخالقی 
و اسالمی بنا خواهند کرد و در تعامالت خانوادگی خود اين ارزش ها را 
که  می دانند  خوب  مادر،  و  پدر  موفق،  خانواده ي  يک  در  می کنند.  حاکم 
رفتار های خوب و بد آموختنی است و پدر و مادر الگوهای رفتاری فرزندان 
يا  باشند  سالم  افرادی  که  می گيرند  ياد  خانواده  در  فرزندان  بود.  خواهند 
افرادی ناسالم و بزه کار. يادگيری نه تنها از طريق آموزش زبانی و پند و 
اندرز ها صورت می گيرد، بلکه رفتارها مؤثرترين الگوهای آموزشی هستند. 
از اين رو منشاء عشق، محبت، صميميت، احترام، تعهد و مسئوليت پذيری 
و ايمان و معنويت در خانواده ي اصلی را بايد در خانواده ي جهت ياب موفق 
برای فرزندان  مناسبی  جست وجو کرد. در صورتی که خانواده آموزشگاه 
نباشد نمی توان انتظار داشت که فرزندان صالحی در خانواده ي پرورش يابند 
و خانواده ي موفقی را در آينده تشکيل دهند. از اين رو خانواده ها بايد بدانند 
که رفتار آنها در فرزندان تاثير مستقيم دارد و فرزندان در زندگی آينده ي خود 
از اين رفتار الگوبرداری کرده و آنها را باز توليد می کنند. نهادهای آموزشی 
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ما و مؤسسات مربوطه و رسانه های جمعی بايد در برنامه ريزی های خود به سا

اين امر توجه داشته باشند و به پدران و مادران در مورد رفتارشان و انعکاس 
آن رفتار بر فرزندان آگاهی بيشتری بدهند.
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