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چكيده
پژوهش حاضر در صدد بررسی موفقیت خانواده و تأثیر خانوادهي جهتیاب بر
آن ،است .در این تحقیق با توجه به مبانی نظری طرح شده خانوادهي موفق تعریف
شده و مؤلفههایی همچون صمیمیت و همدلی ،استقالل اعضای خانواده ،رضایتمندی،
تأمین نیاز اعضای خانواده ،انسجام خانواده و حاکمیت ارزشهای اخالقی ـ اسالمی
در خانواده معرفی و مفهومسازی شدند .سپس با تعریف عملیاتی این مؤلفهها وضعیت
خانوادهها سنجيده شده است .روش انجام پژوهش پيمايش و جامعهي آماری آن
خانوادههای تهرانی است که دست کم پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته و
حداقل یک فرزند دارند .حجم نمونه  367خانواده برآورد شده است .نتایج توصیفی
تحقیق نشان داد که  6درصد از خانوادههای تهرانی از موفقیت خانواده در سطح
ضعیف 66 ،درصد در حد متوسط و  28درصد در حد مطلوبی از سالمت خانوادگی
برخوردارند .نتایج تبیینی نیز نشان داد که رابطهي قوی و معناداری بین موفقیت
خانوادهي با موفقیت خانوادهي جهتیاب وجود دارد .هر کنش و واکنشی که در
خانوادهي جهتیاب به وقوع بپيوندد ،بهطور مستقيم توسط فرزندان الگوبرداری
میشود و در زندگی آیندهي آنها منعکس خواهد شد.
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خانوادهي موفق ،موفقیت خانواده ،خانوادهي اصلی ،خانوادهي جهتیاب.
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 -1مقدمه و بيان مسئله

یکی از مسائل مهم و قابل توجه در جامعه ،موفقیت خانواده است.
جامعهي سالم تنها با خانوادههاي موفق شكل ميگيرد .از آنجا كه خانواده
سلولهای تشکیل دهندهي جامعه و کوچکترین واحد اجتماع است،
سالمت سلولها به سالمت سیستم میانجامد و در مقابل اختالل هر سلولی
به کل سیستم ضرر میرساند و باعث تخریب سیستم یعنی جامعه میشود.
هر خانوادهای ابتدا از یک زن و شوهر تشکیل میشود که آنها نیز در
خانوادهي پدری خود یعنی خانوادهي اصلی ،رشد یافته و تربیت شدهاند.
تربیت در خانوادهي پدری تأثير مستقیم در زندگی آیندهي آنها ميگذارد.
خانوادههایی که پیشینهي سالمی داشته باشند ،خانوادههاي سالمي خواهند
بود .به بیان روشنتر در صورت صحيح بودن تربیت خانوادگی خانوادهها
نيز سالم خواهند بود .ناموفق بودن خانواده نتیجهي انتقال تربیت مسموم
از نسلی به نسل دیگر است .برخورد سیستمی با خانواده ،چگونگی انتقال
تربیت مسموم از نسلی به نسل دیگر را توضیح میدهد .اختالالت تربیتی و
رفتاری هرگز پدیدهای فردی و تفکیکپذیر نیست .خانواده یک نظام و یک
سیستم است و هر کنش و واکنشی در آن به منزلهي الگویی برای فرزندان
است .فرزندان در ارتباطهاي آینده و کنشهاي خود از آموزههايشان در
خانواده بهره میبرند.
امروزه جامعه ما با مشکالت عدیدهای روبروست که حل بسیاری از
آن ها در تربیت خانوادگی صحیح نهفته است .اگر افراد تربیت صحیحي
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شد .تربیت صحیح نخست وظیفهی خانواده است .پایههای شخصیتی افراد
در خانواده شکل میگیرد .تربیت هرگونه که باشد ،صحیح یا غلط ،در
کودکی و نوجوانی نهادینه میشود و در جان آنها مستقر میگردد .فرزندان
رفتار بزرگترها را مشاهده و بازتولید میکنند .هر گونه کنش و واکنشی از
طرف پدر و مادر الگویی است برای فرزندانی که خود در آینده خانوادهای
را تشکیل میدهند و صاحب فرزندانی خواهند شد.
بنابراین زوجینی که به خانوادهي جدید پا میگذارند ،هر کدام حامل
الگوهای رفتاری و تربیتی هستند که بر گرفته از خانوادهي اصلی آنهاست.
سالمت رفتاری زندگی این زوجین به ميزان برخورداري آنها از تربيت
صحيح خانوادگي ايشان بستگي دارد .هر گونه حادثه ،رفتار و کنش و
واکنشی که در خانواده اتفاق میافتد ،الگویی برای فرزندان است و منجر
به تقلید یا رفتارهای مشابه میشود .زوجین خانواده جدید ،ایثار ،فداکاری،
عشق ورزیدن ،اخالق خوش و یا به عکس خودخواهی ،تندخویی و لجاجت
را از قبل الگوبرداری کرده اند و اینک به بازتولید آنها میپردازند.
خشونت خانوادگی یکی از مسائلی است که ميتوان با توجه به این
نظریه بررسی كرد .هالفورد تأثیر مشاهدهي خشونت زناشویی در خانوادهي
اصلی را روی کنترل تعارض زناشویی در زوجین جوان بررسی كرد .براساس
یافتههای پژوهش هالفورد ،در زندگي زناشويي زوجینی که در آنها شوهر
خشونت زناشویی را در خانوادهي اصلی خود گزارش کرده بود ،در مقایسه
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با زوجینی که هیچ کدام خشونت زناشویی را در خانوادهي اصلی خود
گزارش نکرده بودند ،خشونت و عواطف منفی بیشتری رد و بدل میشد»
(آریا تبار .)33 :1384

ایبلز معتقد است ،براساس نتایج تحقیقات تفاوتهای زیادی در روابط
بین فرزندان بزرگسال و پدر در خانوادههای طالق و غیر طالق وجود دارد.
مقیاس  PSRSمؤيد تحقیقات قبلی است مبنی بر اینکه روابط بزرگساالن با
پدر در خانوادههای طالق در مقايسه با روابط همساالن ايشان در خانوادههای
عادی و غیر طالق بدتر است .در نتیجه فرزندان بزرگسال در خانوادههای
طالق نسبت به خانوادههای غیر طالق روابط بدتری با پدر داشتند ،اما در
ارتباط با جنسیت ،تفاوت جنسیتی خاصی در روابط فرزندان طالق و غیر
طالق وجود نداشت (.)Ables 1997

این نوشتار در صدد است به بررسی تأثیر خانوادهي اصلی در خانوادهي
جهتیاب بپردازد .از این رو به دو پرسش اصلی ذیل پاسخ ميگويد:
 ویژگیهای خانوادهي موفق چیست؟ آیا خانوادهي جهتیاب در خانوادهي اصلی تأثیر میگذارد؟همچنين در اين نوشتار ،شرايط موفقيت خانواده و ويژگيهاي تربيت
صحيح يا غلط در خانوادهي پدري ،به عنوان يكي از عوامل مؤثر در موفقيت
خانواده بررسي میشود.
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پارسونز معتقد است که اشتغال زنان عالوه بر آنکه موقعیت عاطفی
زن را در خانواده متزلزل میسازد به سبب رقابت شغلی زن با شوهر به
ناهماهنگی و نابسامانی خانواده میانجامد ) .(Adams`1986: 238-240روزن
باوم 1ضمن انتقاداتی که به کونیگ دارد از گفتههای او نتیجه میگیرد که
تولید ثانوی انسان به عنوان شخصیت اجتماعی ـ فرهنگی فقط در خانواده
تحقق مییابد .معنای دیگر این ادعای کونیگ این است ،که صرف نظر از
استثناها ،شکل معمول خانوادهي کوچک در جامعهي ما بهترین شرایط را
برای رشد شخصیت کودکان عرضه میکند (روزن باوم .)101:1376

گیدنز 2خانواده را یک نهاد اصلی جامعهي مدنی میداند .وي در مقابل
نظریات کالننگر سوسیالیستی و خردنگر لیبرالی در مورد خانواده راه سومی
را پیشنهاد میکند .گيدنز راه سوم در نظام خانواده را خانوادهي دموکراتیک
مینامد که شاخصهای آن عبارت است از« :برابری ،استقالل ،احترام متقابل،
تصمیمگیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشونت» (گیدنز :1386

 .)105از نظر او دموکراسی احساسات ،قرار دادن زندگی روزمره در موازات
با معیارهای دموکراتیکتر است (گیدنز .)104 :1379

صميميت و همدلي یکی از مؤلفههای موفقیت خانواده است .پارسونز
معتقد است از آنجا که عشق عامل پیوند دهندهي زن و شوهر است ،پس
1- Rosenbaum
2- Giddens
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 -2مبانی نظری پژوهش
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خانواده ،محیطی صمیمی و سرشار از عشق و عالقه ـ چه در رابطهي زن و
شوهر و چه در رابطه پدر -مادر – فرزندان ـ است» (اعزازی  .)69:1387فیلیپ
مک گراو 1خانوادهای را موفق میداند که هر یک از اعضای آن به نوبهي خود
مانند ستارهای میدرخشند .همگی از موهبتها ،مهارتها و استعدادهایشان
استفاده میکنند و از وضعیت و موقعیت خود راضی هستند .زندگی آنها
سرشار از امید ،شور و شوق و انرژی است .آنها در خانواده مورد محبت و
احتراماند (مک گراو  .)59 :1388برقراری ارتباط عاطفی و کالمی میان زن و
شوهر و دیگر اعضای خانواده ،مهمترین عامل موفقیت در ازدواج و تأمین
کنندهی سالمت خانواده محسوب میشود (بهپژوه.)40: 1389 ،

با توجه به آنچه گذشت ،به طور کلی در توصیف ویژگیهای خانوادهي
موفق میتوان گفت ،بين اعضاي خانوادهي موفق ،محبت و صمیمیت حاکم
است .خانوادهي موفق خانوادهای است که اعضای خانواده مستقلاند و
ارتباط صحیح در نظام خانواده وجود دارد .نیازهای اعضای خانواده برآورده
و در مجموع احساس رضایتمندی و سالمتی روحی و اخالقی اعضای
خانواده تأمین میشود .خانواده منسجم بوده و زمینه برای رشد و تعالی اعضا
فراهم است.
در تبیین خانوادهي موفق نظریات گوناگونی مطرح شده است .نظریهي
یادگیری اجتماعی 2یکی از نظریات معتبر در روانشناسی و جامعهشناسی

1- Mc Graw
2- Social learning Theory
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اثرگذار در موفقیت خانواده به سابقه و پیشینهي خانوادگی زوجین و تأثیرات رفتاری
خانواده پیش از ازدواج هر کدام ،یعنی به خانوادهي جهتیاب ،زوجین برمیگردد
) .(Chibucos and Leite, 2005: 95-97 and Skolnick, 1983: 356-364شیوهي
فرزند پروری کام ً
ال از اصول یادگیری بهرهمند است .بندورا بر اهمیت
مشاهده و سرمشقگیری از رفتارها ،نگرشها و عکسالعملهای عاطفی
دیگران تأکید دارد .بنابراین روشهای فرزند پروری نیز میتواند از اصول
یادگیری بهرهمند شود .بدیهی است که افراد با یکدیگر تفاوت دارند و این
تفاوتهای فردی را میتوان برحسب تجارب یادگیری متفاوت تبیین کرد
(آریا تبار .)33 :1384

خانواده تا حد زیادی در شکلگیری رفتار فرزندان مؤثر است .خانوادهي
موفق صفات مطلوب را در کودکان ایجاد میکند و به رشد این صفات در
کودکان توجه دارد .خانوادهي سالم و موفق محیطی مناسب برای رشد و
تعالی فرزندان است و زمینه را برای یادگیری کنشها و واکنشهای مطلوب
فراهم میکند .در یک خانوادهي موفق پدر و مادر میدانند که الگویی برای
فرزندان خود هستند و فرزندان در همهي امور کنشها و واکنشهای خود را
از آنان تعلیم میبینند .سنگ بنای چگونگی کنشهای فرزندان با الگوگیری
از والدین شکل میگیرد.
نظریهي یادگیری که خود برخاسته از نظریهي انتقال است ،به درستی
انتقال رفتارهای خوب و بد از والدین به فرزندان را تبیین میکند .فرهنگ
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مسلط در خانواده به فرزندان منتقل میشود و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد .از این رو جهت هرگونه تغییر و اصالحی در رفتار فرزندان باید
ابتدا به سراغ خانواده رفت .سفیری به سه نظریه «یادگیری» و نظریهي «رشد
شناختی» و نظریهي «هویت در جامعه پذیری» اشاره ميكند .وی در ارتباط
با نظریهي یادگیری و نظریهي رشد شناختی معتقد است« :اینها هر دو اهمیت
دارند و چنانچه ما به جای اینکه منحصرا ً روی رفتارهای والدین با فرزندان
تمرکز کنیم ،به بررسی والد -فرزندی بپردازیم ،میتوانیم جامعه پذیری را
درک کنیم» (سفیری  .)51 :1388بارکر معتقد است« :هرگاه بنا باشد نظریهي
یادگیری به طور بالینی در خانواده به کار برده شود ،باید ابتدا الگوهای
رفتاری آنها به دقت بررسی شود و سپس طرحی برای پیآیندها یا شرایطی
که تصور میرود رفتار را کنترل میکنند ریخته شود .معموال این طرح مستلزم
مداخلهی مستقیم در خانواده به منظور تغییر الگوی پاسخهای نگران کننده
است» (بارکر  .)57 :1388چی بو کاس و الیت معتقدند« :دیدگاهی که در
نظریهي یادگیری اجتماعی دیده میشود ،تقریب ًا در مسائل فرزندپروری ،رشد
کودکان ،تعامل خانوادگی ،کارکرد خانوادگی بین نسلی و حوزههای بسیار
دیگری در رشد فردی و زندگی خانوادگی رایج است .برای نمونه ،شما
چند بار شنیدهاید که پدر و مادرتان میگویند کارهایی را میکنند که پدر و
مادرشان با آنها کردهاند؟چرا والدین نمیخواهند که در مقابل بچهها سیگار

بکشند یا فحش بدهند؟»).(Chibucos & Leite, 2005: 96 - 97
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او طی مراحل مختلف است .در نوزادی و کودکی ،تغذیه و حفاظت ،غالب
وظایف والدین را تشکیل میدهد .در سنین میانی کودکی ،کنترل و راهنمایی
اهمیت بیشتری دارد و در نوجوانی ،فراهم آوردن زمینهي استقالل آنها از
نکات مهم است .از آنجا که کودک تا جوانی بیشتر مدت زندگی خود

را با خانواده میگذراند و معموالً نزدیکترین روابط را با خانواده دارد،
مهمترین عامل رشد و تحول او در ابعاد مختلف جسمانی ،شناختی ،رفتاری
و عاطفی ،خانواده است» (ساالریفر  .)89-81 :1387یکی از مسائل مطرح در
خانوادهي موفق ،هدایت در حوزهی معنوی است .یادگیری و الگوبرداری
در این زمینه نیز اجرا ميشود .الیاس و همکاران میگویند« :والدین چگونه
فرزندان خود را به حوزهی معنویت هدایت میکنند؟ قویترین ابزاری که
در دسترس داریم ،الگوبرداری است .منظور ما از الگوبرداری ،اصول خاصی
نیست که والدین سعی میکنند فرزندانشان را به پیروی از آنها وادار کنند،
بلکه شیوهي زندگی فرد است .این امر به نحوهی تشریک مساعی والدین با
دیگران و سبک زندگی آنها بستگی دارد» (الیاس ،توبیاس و فریدلندر .)74 :1389

زیبایینژاد معتقد است ،نگاه خانواده محورانه به محتوای نظام تربیت ،به این
پرسشها پاسخ میدهد که چه بینشها و ارزشها و مهارتهای عملی ،به
دختران و پسران انتقال یابد تا آنان تصویری درست و ارزشمند از خانواده به
دست آورند و مسئولیتهای خود را در برابر تشکیل و استواری و کارآمدی
خانواده بشناسند و نسبت به ایفای درست نقشها و مسئولیتهای خویش
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توانمند گردند (زیبایینژاد  .)206 :1391فرد از بدو تولد خود را در میان فرهنگ
خانواده محصور میبیند .آداب و رسوم و الگوهای خانواده از هر جهت او
را در بر گرفتهاند و تمام رفتارهاي پدر و مادر و اطرافیان مستقیم یا غیر
مستقیم به فرزند منتقل میشود .فرزند در سنین کودکی منفعالنه و تقلیدوار الگو
پذیری دارد و در این مسیر مقاومتی از خود نشان نمیدهد .یکی از نظریات دیگر
در این زمینه دیدگاه سیستمی خانواده 1است که از نظریهی کلی سیستمها به
وجود ميآید .در نظریهي کلی سیستمها ،کل یک سیستم به عنوان مجموعهای
از عناصر مرتبط به هم دیده میشود که محدودهي آنها را فرا گرفته است و
ویژگیها و خواص مشترکی دارند ) . (Chibucos & Leite, 2005: 279استریت
معتقد است ،در مطالعهي خانواده و درمان مشکالت هر یک از اعضای آن،
باید بر کل خانواده تمرکز کرد؛ بر روابط کودکان و والدین با یکدیگر و بر
روابط تمام اعضا با یکدیگر (استریت .)45 :1387 ،اپستین و بیشاپ معتقدند:
«خانواده به عنوان ماشینی فرض میشود که مجموعهای به هم پیوسته از
عناصر دارد که با همدیگر یک کل هماهنگ را تشکیل میدهند» (آزاد :1386
 27به نقل از اپستین و بیشاپ .)447 :1981

بنابراین یکی از عوامل مؤثر در سالمت هر خانواده ،وضعیت خانوادهي
جهتیاب او است .رابطهي فرزند -والدی و تأثیرات تربیتی آن بر خانوادهي
آیندهي فرزندان و کنشها و واکنشهای آنها اثر مستقيم دارد .خانواده در
تماس مداوم با کودک است و کودک را با هنجارها و ارزشها آشنا میکند.
1- Family Systems Theory
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خانواده تحقق مییابد .فربد میگوید« :اصول و قواعد فرهنگی که کودک
عمری با آن زندگی میکند ،از طریق خانواده به وی منتقل میشود و هر
نوع روابطی که در آینده با اجتماع برقرار كند ،قطع ًا نشئت گرفته از دوران
کودکیاش محسوب میشود» (فربد  .)147 :1388مسائل ایجاد شده در
خانوادهي جهتیاب ،تأثیرات مستقیمی در زوجهای آینده دارد .گوشهگیری
و منزوی بودن ،ضعف در یادگیری دروس و ترک تحصیل و تنشهای عصبی
عوارضی است که از شرایط خاص حاکم بر خانه ناشی میشود .گلدنبرگ و
گلدنبرگ میگویند« :روابط زناشویی الجرم تحت تأثیر تجارب هر یک از طرفین
با خانوادهي مبدا خویش قرار دارد» (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)154 :1386

 -3چارچوب نظری

چارچوب نظری این تحقیق با توجه به توصیف خانوادهي موفق و
تلفیق نظریهي یادگیری و نظریهي سیستمی تدوین شده است .در توصیف
خانوادهي موفق به عنوان متغیر وابسته شش مؤلفه مشخص شده است که
عبارت است از؛ صمیمیت و همدلی بین اعضای خانواده ،استقالل اعضای
خانواده ،رضایتمندی اعضای خانواده ،تأمین نیاز اعضای خانواده ،انسجام
اعضای خانواده و حاکمیت ارزشهای اخالقی و اسالمی در خانواده.
یداند و
کونیگ 1صمیمیت را مشخصهي اصلی و تفکیک ناپذیر خانواده م 
1- Konig
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از خانواده به عنوان گروهی خاص نام میبرد که اعضای آن با احساسات
شدید با یکدیگر در ارتباط هستند .او مهمترین خصلت خانواده را رویارویی
روابط و صمیمیت میداند .وی همچون کولی بر گروه اولیه بودن خانواده
تأکید دارد و دو اصطالح گروه اولیه و گروه صمیمی را در مورد خانواده
به یک معنی به کار گرفته است (اعزازی  .)72 :1387یکی دیگر از مؤلفههای
خانوادهي موفق ،استقالل اعضای خانواده است .مکكي و فنینگ معتقدند:
«مهمترین وظیفه والدین ،آموختن مهارتها و دانشی به فرزندان است که
برای ترک خانه و مستقل شدن نیاز دارند» (مک کی و فنینگ  .)423 :1389از دیگر

مؤلفههایی که احتماالً به موفقیت خانواده میانجامد ،رضایتمندی خانوادگی

است .فالیکو 1با تقسیم مراحل زندگی خانوادگی به هفت مرحله ،معتقد است
که عموم ًا رضایت خانوادگی برای زن و شوهر در مرحلهی اول ازدواج و
آخرین مرحله یعنی دوران بازنشستگی به باالترین سطح خود میرسد
) .(falicov. 1988: 75رفع نيازهاي اعضاي خانواده از مؤلفههای دیگری است
که احتماال به موفقیت بیشتر در خانواده منجر میشود .انسجام خانواده نیز از
دیگر مؤلفههای خانوادهي موفق است .جان براد شاو 2معتقد است عواملی
از جمله تفرد ،مهر و محبت ،فضای تهی از داوری ،رابطهي زناشویی بر
اساس مساوات و برابری ،اساس موفقیت خانواده را تضمین میکند .از نظر
او معيارهاي مهم در یک زندگی موفق عبارتاند از بهرهمند بودن از آزادی،

1- falicov
2- Bradshaw
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کردن ،تفرد ،انعطاف پذیری ،برآورده شدن نیازها ،پاسخگویی ،قوانین باز و
انعطاف پذیر (براد شاو  .)95 -96 :1386همچنین میتوان از حاکمیت ارزشهای
اخالقی و اسالمی به عنوان مؤلفهي دیگر خانواده موفق نام برد .هیونگ 1نیز
فعالیتهای مذهبی را عاملی براي افزایش رضایتمندی بیشتر خانواده میداند
) .( Heung2008 :45برادشاو با نگرش سیستمی به خانواده مینگرد .او موفق
نبودن خانواده را نتیجهي انتقال تربیت غلط از نسلی به نسل دیگر میداند.
وی همچنین معتقد است که برخورد سیستمی با خانواده چگونگی انتقال
تربیت غلط از نسلی به نسل دیگر را توضیح میدهد .او بر آن است که
بیماری ذهنی ،هرگز پدیدهای فردی و تفکیکپذیر نیست .نگرش سیستمی،
خانواده را به عنوان یک نظام میپذیرد و هر یک از اعضای آن را به عنوان
نشانهای از روان آسیبشناسی خانواده در نظر میگیرد .در این صورت بیمار
شناسایی شده ،نشانگان ناموفق بودن نظام خانواده به حساب میآید (براد

شاو  .)46 :1386براد شاو نتیجهی تربیت غلط پدر و مادر را بازتولید تربیت
غلط توسط فرزندان میداند و معتقد است که حاصل تربیت مسموم ،افراد
شرمندهای است که با اشخاص شرمنده ازدواج میکنند و هر کدام پدر و
مادر خود را الگو قرار دادهاند .اینها فرزندان خود را همان طور که پدر و
مادرشان آنها را تربیت کردند ،تربیت میکنند و این موقعیت در نسلها یکی

1- Heung
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پس از دیگری ادامه مییابد (همان .)51 :دی .نای معتقد است ،والدین در اصل
نمایندگان جامعه هستند ،آنها برای روشهای درست و نادرست اندیشه،
احساس و عمل معیارهای فراوانی دارند .در شرایط عادی زندگی خانوادگی،
این روشها به کودکان منتقل میشود و در نتیجه از نسلی به نسل دیگر تداوم
مییابد (جاللی .)30 :1381

فرزندان پدر یا مادر خوش اخالق ،یاد میگیرند که خوش اخالق باشند
و فرزندان پدر و مادر بد اخالق ،بد اخالقی را یاد میگیرند.آنها صمیمیت و
مهرورزی را در خانوادهي پدری خود یاد میگیرند .همچنین یاد میگیرند که
فردی مستقل باشند و براي استقالل دیگر اعضا احترام قائلاند .رعایت حقوق
یکدیگر ،تعهد و مسئولیت پذیری ،ادب و احترام ،ایمان و اعتقاد و تالش
در رفع نیازهای خانواده و بسیاری از افکار و رفتارهای دیگر فرزندان در
خانواده آموخته میشود .از این رو الزم است که فرزندان ،بسیاری از عواملی
را که در یک خانوادهي موفق باید رعایت شود ،از قبل آموخته باشند و آنها
را درونی کرده باشند .به بیان دیگر موفقیت خانوادهی آیندهي فرزندان در
گرو تربیت صحیح آنهاست و در مقابل خانوادههای ناسالم محصول تربیت
غلط در خانوادههای جهتیاب هستند .این چارچوب در مدل تحلیلی زیر
دیده میشود:
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ﻫﻤﺪﻟﻲ

اﺳﺘﻘﻼل

اﻧﺴﺠﺎم

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

وﺿﻌﻴﺖ

ﺧﺎﻧﻮاده

ﺧﺎﻧﻮادهي
ﺟﻬﺖﻳﺎب

ﺗﺄﻣﻴﻦ

رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي

ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ارزشﻫﺎ

مدل تحلیلی تحقیق

 -4فرضيههای تحقيق

فرضيهي اصلی:
هر چه خانوادهي جهتیاب زن و شوهر ،موفقتر باشد ،میزان موفقیت
خانوادهي اصلی بیشتر است.
فرضيههای فرعی:
 -1ه��ر چه خان��وادهي جهتیاب زن و ش��وهر موفقتر باش��د ،میزان
صمیمیت و همدلی در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -2ه��ر چه خان��وادهي جهتیاب زن و ش��وهر ،موفقتر باش��د ،میزان
استقالل در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -3ه��ر چه خان��وادهي جهتیاب زن و ش��وهر ،موفقتر باش��د ،میزان
رضایتمندی در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -4هر چه خانوادهي جهتیاب زن و شوهر ،موفقتر باشد ،میزان تأمین
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نیاز در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -5هر چه خانوادهي جهتیاب زن و شوهر ،موفقتر باشد ،میزان انسجام
در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -6هر چه خانوادهي جهتیاب زن و شوهر ،موفقتر باشد ،میزان
حاکمیت ارزشهای اخالقی  -اسالمی در خانوادهي اصلی بیشتر است.
 -5روش پژوهش

روش اصلی در این پژوهش به دلیل گستردگی موضوع تحقیق ،روش
پیمایش است و براي انجام تحقیق از پرسشنامه استفاده شد .در این تحقیق
پرسشنامه بهطور حضوری و با مراجعه به خانوادههای تهرانی كه دستكم
صاحب یک فرزند میباشند تکمیل گردید .جامعهي آماری این تحقیق
خانوادههای تهرانی ساکن در شهر تهران که حداقل صاحب یک فرزند
هستند ،میباشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  367خانواده
برآورد شده است.
بنا بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1385تعداد خانوارهای
شهر تهران  2227892بوده است که از این تعداد  618020مورد ،خانوارهای
یک نفره و دو نفره هستند ،اما جامعهي آماری ما خانوارهای سه تا ده
نفره میباشند كه  1649872مورد را دربرميگيرد (سرشماری عمومی نفوس و

مسکن  .)89 :1388 ،1385روش نمونهگیری ،تصادفی و سیستماتیک بوده است.
پرسشنامه حاوی  114سؤال بوده که پس از پیش آزمون و اطمینان از پایایی
و روایی آن برای گردآوری دادهها استفاده شده است .الزم به یادآوری است
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خانوادهي خود و همسرانشان از آنها پرسیده شده است.
 -6تعريف مفاهيم

 -1-6تعری��ف نظ��ری و عملیاتی موفقیت خانواده (متغیر وابس��ته):
تعری��ف اي��ن مقاله از خان��وادهي موفق برگرفته از نظرات م��ک گراو و برا
ش��او و کونیگ است .بر این اس��اس ،در یک خانوادهي موفق و سالم مهر و
محبت حاکم است و اعضای خانواده صمیمیت و عالقه را به خوبی احساس
میکنند .چنین خانوادهای سرش��ار از شوق است که اعضای خانواده همگی
از مهارتها ،موهبتها و استعدادهایش��ان بهرهبرداری کنند و از وضعیت و
موقعیت خود راضی باش��ند .در یک خانوادهي موفق همهی اعضای خانواده
احت��رام یکدیگر را حفظ میکنن��د و ارتباطات خانوادگی ب��ر مبنای احترام
آمیخته با محبت است .نیازهای مختلف در این نوع خانواده برآورده میشود.
ارزشهای اخالقی و اس�لامیدر خانواده حاکم اس��ت (اعزازی 1387:72 ،به

نق��ل از كوني��گ  114 -1388:61ب��راد ش��او .)89 -88 :1386 ،در یک نگاه کلی به
نظر میرس��د که خانوادهي موفق چند مشخصهي اصلی دارد که عبارتاند
از :صمیمیت و همدلی ،اس��تقالل اعضای خان��واده ،رضایتمندی ،تامین نیاز
اعضای خانواده ،انسجام خانواده ،حاکمیت ارزشهای اخالقی – اسالمی.
اولین و مهمترین مؤلفه در خانوادهي موفق وجود روابط عاطفی ،صمیمی
و همدالنه است .این مؤلفه با  14گویه سنجیده شده است .مؤلفهی دیگر در
خانوادهي موفق ،استقالل است .این مؤلفه با  11گویه سنجیده شده است .از
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دیگر مؤلفههای خانواده موفق ،رضایتمندی اعضای خانواده است .این مؤلفه
با  18گویه سنجیده شده است .تأمین نیاز اعضای خانواده ،از دیگر مؤلفههای
مهم در یک خانوادهي موفق است .این مؤلفه با  15گویه سنجیده شده است.
مؤلفهی مهم دیگر در خانوادهي موفق ،انسجام خانواده است .این مؤلفه با
 12گویه سنجیده شده است .حاکمیت ارزشهای اخالقی و اسالمی از دیگر
مؤلفههای مهم در خانوادهي موفق است .این مؤلفه با  10گویه سنجیده شده
است.
 -2-6تعریف نظری و عملیاتی خانوادهي جهتیاب (متغیر مستقل):
منظور از خانوادهي جهتیاب ،خانوادهای است که فرزند در آن به دنیا آمده
و رش��د و نمو یافته و شخصیت او در آن خانواده شکل گرفته است .روشن
اس��ت که مس��ائل ایجاد ش��ده در خانواده جهتیاب ،تأثیرات مستقیمی در
زوجهای آینده دارد .آداب و رس��وم و الگوهای خانواده از هر جهت فرد را
در بر گرفتهاند و تمام رفتارهای پدر و مادر و اطرافیان مستقیم یا غیر مستقیم
به فرزند منتقل میشود .بنابراین زن و شوهر در صورتی میتوانند خانوادهي
موفقی داشته باشند که در خانواده سالم و موفق تربیت شده باشند.
پارسونز از دو نوع خانواده نام میبرد .خانوادهای که فرد در آن رشد
میکند و خانوادهای که فرد ،آن را تشکیل میدهد .او خانوادهي اول را
خانوادهي جهتیاب و خانوادهي دوم را خانوادهي فرزندیاب مینامد
(اعزازی.)65-66 :1387 ،
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جهتیاب شوهر هر يك ب ه طور جداگانه سنجیده میشد ،برای هر کدام
 17گویه ساخته شد .بنابراین در مجموع با  34گویه ،موفقیت خانوادهي
جهتیاب زن و شوهر سنجیده شده است.
 -7پايايی و اعتبار پرسشنامه تحقيق

در این تحقیق برای سنجش پایایی دادهها از روش توافق داخلی و مهمترین
شاخص آن ،آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است كه میزان آلفای کرونباخ
بیش از  90درصد بود.
همچنین براي حصول اطمینان از اعتبار وسیلهی اندازهگیری ،مسیر زیر
پیموده شده است:
 -1بعضی از پرسشها از پرسشهای آزمون شده در پژوهشهای مشابه
استفاده شده است.
 -2از استاد راهنما و سایر استادان متخصص جهت تأمین اعتبار صوری نظر
خواهی شده است.
 -3طی آزمون مقدماتی اعتبار پرسشنامه سنجيده شده و با انجام  60پرسشنامه
به صورت آزمون مقدماتی سؤاالت بازبینی و اصالح شده است.
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 -8يافته های تحقيق
 -1-8يافتههای توصيفی

 -1-1-8سن پاسخگويان

از آنجا که سن ،یکی از متغیرهای مهم زمینهای است ،ابتدا به توزیع سنی
افراد نمونه میپردازیم.

جدول  :1توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان
سن

فراوانی

درصد

20-29

36

9/8

40-49

109

30-39
50-59

108

29/4

70

19/1

29/7

 60و بیشتر

42

11/4

جمع

365

99/5

جدول شمارهي 1نشان میدهد که  109نفر یا حدود  30درصد از
پاسخگویان در این نمونه متعلق به گروه سنی  40تا  49ساله میباشند ،که
نمای این توزیع را میسازند 108 .نفر یا حدود  29درصد به گروه سنی 30
تا  39سال تعلق دارند .در مجموع حدود  59درصد از پاسخگویان متعلق به
گروه سنی  30تا  49سال هستند .با توجه به جامعهي آماری ،همانطور که
انتظار میرود کمترین تعداد به گروه سنی  20تا  29سال تعلق دارد که 8/9
درصد است.
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یکی دیگر از متغیرهای زمینهای ،اختالف سنی بین پاسخگویان و
همسرانشان است .اختالف سن یک از متغیرهای مهم در بحث خانواده
است .در جدول ذیل این موضوع مطرح میشود:
جدول : 2توزیع فراوانی و درصدی اختالف سنی بین سن پاسخگویان و همسرانشان
اختالف سنی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

1-5

183

49/9

51/4

6-10

126

34/3

35/4

11-15

40

10/9

11/2

16-20

7

1/9

2

جمع

356

97

100

با توجه به جدول فوق ،در اين تحقيق اختالف سنی بین  1تا  5سال
بیشترین فراوانی را دارد و هرچه به طرف اختالف سنی بیشتر میرویم
فراوانی آن کاهش مییابد .این ارقام کامال با آمار موجود همخوانی دارد.
آمار و ارقامی که در زمینهي سن خانمها و آقایانی که در  5سال گذشته با هم
ازدواج کردهاند نشان میدهد که موضوع باال بودن سن آقایان و تفاوت سنی
در حد چند سال ،اهمیت گذشتهي خود را از دست داده است.
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 -2-1-8اختالف سنی بين سن پاسخگويان و همسرانشان

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 59بهار 1392

 -3-1-8توصيف موفقيت خانواده (متغير وابسته)

متغیر وابسته یعنی میزان موفقیت خانواده با شش مؤلفهی توضیح داده
شده ،سنجيده شد .جدول شمارهي  3توزیع این سنجش را در سه سطح
نشان میدهد:

جدول :3توزیع فراوانی و درصدی شاخص کل موفقیت خانوادهي پاسخگویان
موفقیت خانواده

فراوانی

درصد

ضعیف

22

6

متوسط

241

65/7

زیاد

104

28/3

جمع

367

100

بر اساس جدول فوق 22 ،نفر ( 6درصد) از خانوادههای نمونه از
موفقیت خانواده در حد ضعیف برخوردارند .بیشترین فراوانی مربوط به حد
متوسط است ،بهطوری که  241نفر (حدود  66درصد) در این محدوده قرار
میگیرند 104 .نفر (بیش از  28درصد) موفقیت خانوادگی در حد زیاد را
دارند .سالمت در سطح باال ،بیش از  28درصد است که رقم مطلوبی نیست
و نشان دهندهي هشداری است که باید به آن توجه شود.
 -2-8يافتههای علی (آزمون فرضيهها)

اولی��ن فرضیهي کلی ،بررس��ی رابط��هي موفقیت خان��واده با موفقیت
خانوادهي جهتیاب بود.
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جهتیاب در موفقیت خانواده بررسي ميشود .جدول شمارهي  4این
رابطه را نشان میدهد:

جدول : 4رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با موفقیت خانوادهي پاسخگویان (به درصد)
موفقیت خانواده جهتیاب

ضعیف

متوسط

زیاد

جمع

ضعیف

17/5

3/2

.0

6

متوسط

71/3

71/9

13/2

65/7

زیاد

11/3

24/9

86/8

28/3

جمع

100

100

100

100

موفقیت خانواده

کندال تاو ،0/29=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،96/14سطح معناداری = 0/000و گاما=0/72

ارقام سطر اول جدول شماره  4نشان میدهد که هر قدر از موفقیت
خانوادهي جهتیاب کم به طرف موفقیت خانوادهي زیاد حرکت میکنیم،
از درصد کسانی که موفقیت خانوادهي کم داشتهاند ،کاسته میشود و هر
چه به طرف موفقیت خانواده جهتیاب باالتر حرکت میکنیم بر درصد
کسانی که موفقیت خانوادهي متوسط و باال داشتهاند افزوده میشود .در
کل میتوان گفت ،با باال رفتن موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان،
موفقیت خانوادهي آنها افزایش مییابد.
مقدار ضریب کندال ،کای اسکوئر و گاماي مشاهده شده ،بیانگر آن است
که اختالفات دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی
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باشد ،چرا که چنین احتمالی حدود  1در  10000است .بنابراین ،باید حکم به
وجود ارتباط بین دو متغیر داد .با توجه به مثبت بودن ضریب کندال ،رابطهي
دو متغیر مستقیم بوده و هر چه موفقیت خانوادهي جهتیاب افزایشیابد،
سطح موفقیت خانواده نیز افزایش مییابد.
 -1-2-8رابطهی موفقیت خانوادهی جهتیاب با مؤلفههای موفقیت خانواده

همانطور که گذشت ،موفقیت خانواده شش مؤلفه دارد .در ادامه به
رابطهی موفقیت خانوادهي جهتیاب با این شش مؤلفه میپردازیم .مؤلفهي
اول ،صمیمیت و همدلی بین اعضای خانوادهي اصلی است .در جدول
زیر رابطهی موفقیت خانواده جهتیاب با صمیمیت و همدلی بین اعضای
خانوادهي اصلی نشان داده شده است.

جدول  :5رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با صمیمیت و همدلی پاسخگویان (به درصد)
موفقیت خانوادهي جهتیاب
کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

15

2

0

6/4

متوسط

67/5

63/9

13/2

59/4

زیاد

17/5

34/1

86/8

36

100

100

100

100

صمیمیت و همدلی

کندال تاو ،0/27=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،74/58سطح معناداری = 0/000و گاما=0/66
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خانوادهي جهتیاب کم ميشود به طرف موفقیت خانوادهي زیاد حرکت
میکنیم و از درصد کسانی که صمیمیت و همدلی کم داشتهاند ،کاسته
میشود؛ براي مثال  15درصد از کسانی که موفقیت خانوادهي جهتیاب
آنها ضعیف است ،صمیمیت و همدلی ضعیف نیز دارند .همچنين هر چه به
طرف موفقیت خانوادهي جهتیاب باالتر حرکت میکنیم بر درصد کسانی
که صمیمیت و همدلی متوسط و باال داشتهاند افزوده میشود .در مجموع با
باال رفتن موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان ،صمیمیت و همدلی آنها
نيز افزایش مییابد.
مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا که
چنین احتمالی حدود  1در  10000است .بنابراین میتوان فرضیهي «موفقیت
خانوادهي جهتیاب بر میزان صمیمیت و همدلی اثر قابل توجه مستقیمی
دارد» را تأیید کرد.
یکی دیگر از مؤلفههای موفقیت خانواده ،استقالل اعضای خانواده است.
به این معنا که در یک خانوادهي موفق ،اعضای خانواده مستقلاند .در جدول
زیر رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با این مؤلفه نشان داده شده است.
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ارقام سطر اول جدول شمارهي  5نشان میدهد که هر قدر از موفقیت
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جدول :6رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با استقالل پاسخگویان (به درصد)
استقالل

موفقیت خانوادهي جهت یاب

کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

25

6/8

.

10/1

متوسط

67/5

81/9

47/4

75/2

زیاد

7/5

11/2

52/6

14/7

جمع

100

100

100

100

کندال تاو ،0/22=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،72/14سطح معناداری = 0/000و گاما=0/63

براساس ارقام سطر اول جدول شماره  ،6هر قدر از موفقیت خانوادهي
جهتیاب کم به طرف موفقیت خانوادهي زیاد حرکت میکنیم ،از درصد
کسانی که استقالل کم داشتهاند ،کاسته میشود .براي مثال  25درصد از
کسانی که موفقیت خانوادهي جهتیاب آنها ضعیف است ،استقالل ضعیف
نیز دارند .هر چه به طرف موفقیت خانوادهي جهتیاب باالتر حرکت
میکنیم ،به درصد کسانی که استقالل متوسط و باال داشتهاند افزوده میشود.
در کل میتوان گفت ،با باال رفتن موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان،
استقالل آنها افزایش مییابد.
مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا
که چنین احتمالی حدود  1در  10000است .با توجه به اینکه موفقیت
خانوادهي جهتیاب بر موفقیت خانواده سبقت زمانی دارد ،میتوان این
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مستقیمی دارد" را تأیید کرد.
یکی دیگر از مؤلفههای موفقیت خانواده ،رضایتمندی اعضای خانواده
است .رابطهي رضایتمندی با موفقیت خانوادهي جهتیاب در جدول زیر
دیده میشود.

جدول  : 7رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با رضایتمندی پاسخگویان (به در صد)
موفقیت خانواده جهتیاب

کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

16/3

6/4

.

7/9

متوسط

72/5

71/9

18/4

66/5

زیاد

11/3

21/7

81/6

25/6

جمع

100

100

100

100

رضایتمندی

کندال تاو ،0/25=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،79/88سطح معناداری = 0/000و گاما=0/65

ارقام سطر اول جدول شمارهي  7نشان میدهد که هر قدر از موفقیت
خانوادهي جهتیاب کم به طرف موفقیت خانوادهي زیاد حرکت میکنیم ،از
درصد کسانی که رضایتمندی کم داشتهاند ،کاسته میشود؛ براي مثال 16/3
درصد از کسانی که موفقیت خانوادهي جهتیاب آنها ضعیف است ،دارای
موفقیت خانوادهي ضعیف نیز میباشند .هر چه به طرف موفقیت خانوادهي
جهتیاب باالتر حرکت میکنیم به جز چند مورد ،به درصد کسانی که
موفقیت خانوادهي باال داشتهاند ،افزوده میشود .در مجموع با باال رفتن
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فرضیه را که "موفقیت خانوادهي جهتیاب در میزان استقالل اثر قابل توجه
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موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان ،رضایتمندی آنها افزایش مییابد.
مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا
که چنین احتمالی حدود  1در  10000است .با توجه به اینکه موفقیت
خانوادهي جهتیاب بر موفقیت خانواده سبقت زمانی دارد ،میتوان فرضیهي
“موفقیت خانوادهي جهتیاب در میزان رضایتمندی اعضای خانواده اثر قابل
توجه مستقیمی دارد” را تأیید کرد.
مؤلفهي دیگر موفقیت خانواده ،تأمین نیاز اعضای خانواده است .به این
معنا که در یک خانوادهي موفق نیازهای مختلف اعضا برآورده میشود.
رابطهی این مؤلفه با موفقیت خانوادهي جهتیاب در جدول زیر آمده است.
جدول : 8رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با تأمین نیاز پاسخگویان (به در صد)

تامین نیاز

موفقیت خانواده جهتیاب

کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

16/3

2/4

.

5/2

متوسط

65

61

10/5

56/7

زیاد

18/8

36/5

89/5

38/1

100

جمع

100

100

100

کندال تاو ،0/28=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،74/99سطح معناداری = 0/000و گاما=0/66

ارقام سطر اول جدول فوق نشان میدهد که هر قدر از موفقیت خانوادهي
جهتیاب کم به طرف موفقیت خانوادهي زیاد حرکت میکنیم ،از ميزان
درصد کسانی که با تأمین نیاز کم اعضا روبهرو هستند ،کاسته میشود؛ براي
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است ،تأمین نیاز اعضای خانواده ضعیف نیز دارند .هر چه به طرف موفقیت
خانوادهي جهتیاب باالتر حرکت میکنیم ،درصد کسانی که تأمین نیاز
اعضای خانوادهي باال داشتهاند افزوده میشود .در کل میتوان گفت ،با باال
رفتن موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان ،تأمین نیاز اعضای خانواده
آنها افزایش مییابد.
مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر  ،بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا که
چنین احتمالی حدود  1در  10000است ،بنابراین باید حکم به وجود ارتباط
بین دو متغیر داد .با توجه به اینکه موفقیت خانوادهي جهتیاب بر تأمین
نیاز اعضای خانواده سبقت زمانی دارد ،میتوان فرضیهي "موفقیت خانوادهي
جهتیاب بر میزان تأمین نیاز اعضای خانواده اثر قابل توجه مستقیمی دارد"
را تایید کرد.
مؤلفهي دیگر موفقیت خانواده ،انسجام اعضای خانواده است .به این
معنا که در یک خانوادهي موفق اعضای خانواده با همدیگر منسجم هستند.
رابطهی این مؤلفه با موفقیت خانوادهي جهتیاب در جدول شمارهي 9
آمده است.
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مثال  16/3درصد از کسانی که موفقیت خانوادهي جهتیاب آنها ضعیف
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جدول : 9رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با انسجام خانواده پاسخگویان (به در صد)
انسجام

موفقیت خانوادهي جهتیاب

کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

13/8

4/8

.

6/3

متوسط

75

74/3

36/8

70/6

زیاد

11/3

20/9

63/2

23/2

جمع

100

100

100

100.

کندال تاو ،0/20=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،48/9سطح معناداری = 0/000و گاما=0/58

ارقام سطر اول جدول فوق حاكي است که به جز دو مورد ،در سایر
موارد ،هر قدر از موفقیت خانوادهي جهتیاب کم به طرف موفقیت
خانوادهي جهتیاب زیاد حرکت میکنیم ،از ميزان درصد کسانی که انسجام
خانوادگی کم داشتهاند ،کاسته میشود؛ براي مثال  13/8درصد از کسانی که
موفقیت خانوادهي جهتیاب آنها ضعیف است انسجام خانوادگی ضعیف
نیز دارند .هر چه به طرف موفقیت خانواده جهتیاب باالتر حرکت میکنیم،
به درصد کسانی که موفقیت خانوادهي متوسط و باال داشتهاند افزوده میشود.
در مجموع با باال رفتن موفقیت خانوادهي جهتیاب پاسخگویان ،انسجام
خانوادگی آنها افزایش مییابد.
مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر  ،بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا که
چنین احتمالی حدود  1در  10000است ،بنابراین باید حکم به وجود ارتباط
بین دو متغیر داد .با توجه به اینکه موفقیت خانوادهي جهتیاب بر موفقیت
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جهتیاب بر میزان انسجام خانوادگی اثر قابل توجه مستقیمی دارد” تأیید
کرد.
مؤلفهي دیگر موفقیت خانواده ،حاکمیت ارزشهای اخالقی -اسالمیدر
خانواده است .به این معنا که در یک خانوادهي موفق ارزشهای اخالقی و
اسالمی جاری است .رابطهی این مؤلفه با موفقیت خانوادهي جهتیاب در
جدول شماره  10آمده است.

جدول  :10رابطهي موفقیت خانوادهي جهتیاب با حاکمیت ارزشهای اخالقی – اسالمی
در خانوادهي پاسخگویان (به درصد)
موفقیت خانواده جهت یاب

کم

متوسط

زیاد

جمع

کم

12/5

3/2

0

4/9

متوسط

61/3

65/1

23/7

59/9

زیاد

26/3

31/7

76/3

35/1

جمع

100

100

100

100

حاکمیت ارزشهای اخالقی-اسالمی

کندال تاو ،0/18=cسطح معناداری=0/000
کای اسکوئر= ،43/12سطح معناداری = 0/000و گاما=0/46

ارقام سطر اول جدول فوق نشان میدهد ،به جز یک مورد در سایر موارد
هر قدر از سطح موفقیت خانوادهي جهتیاب کم به طرف سطح موفقیت
خانوادهي زیاد حرکت میکنیم ،از درصد کسانی که حاکمیت ارزشهای
اخالقی – اسالمی کم داشتهاند ،کاسته میشود؛  12/5درصد از کسانی
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که موفقیت خانوادهي جهتیاب آنها ضعیف است ،حاکمیت ارزشهای
اخالقی  -اسالمی ضعیف نیز دارند .هر چه به طرف سطح موفقیت
خانوادهي جهتیاب باالتر حرکت میکنیم ،به درصد کسانی که حاکمیت
ارزشهای اخالقی  -اسالمی متوسط داشتهاند ،افزوده میشود .در مجموع با
باال رفتن سطح موفقیت خانوادههای جهتیاب حاکمیت ارزشهای اخالقی
 اسالمی آنها نيز افزایش مییابد.مقدار ضرایب کندال و گاما و کای اسکوئر  ،بیانگر آن است که اختالفات
دیده شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمیتواند تصادفی باشد ،چرا که
چنین احتمالی حدود  1در  10000است ،بنابراین باید حکم به وجود ارتباط
بین دو متغیر داد .با توجه به اینکه موفقیت خانوادهي جهتیاب بر حاکمیت
ارزشهای اخالقی  -اسالمی سبقت زمانی دارد ،میتوان فرضیهي "موفقیت
خانوادهي جهتیاب بر میزان حاکمیت ارزشهای اخالقی  -اسالمی اثر قابل
توجه مستقیمی دارد" را تأیید کرد.
 -9نتيجهگيری و پيشنهادات

اساس سالمت جامعه و بنیان صحیح آن بر موفقیت خانواده و کارکرد
درست آن مبتنی است .جامعه یک سیستم است که اگر یک جز آن با نارسایی
روبهرو باشد کل سیستم با مشکل جدی مواجه میشود .از این رو جامعه باید
برای سالمت اجزای خود تالشی جدی داشته باشد .از طرف دیگر موفقیت
خانواده در یک جامعهي سالم امکان پذیر است .در واقع جامعه را میتوان به
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سالمت آن بکوشند ،زیرا هر گونه نقصی در کشتی سالمت همهي اعضا را
به خطر میاندازد .بیتردید تربیت خانوادگی در شخصیت افراد مؤثر است.
از این رو میتوان گفت یکی از عوامل مؤثر در موفقیت خانواده ،موفقیت
خانوادهي جهتیاب زوجین است .بسیاری از رفتارها در خانواده باز تولید
رفتارهایی است که فرد در خانوادهي جهتیاب خود آنها را فرا گرفته است.
از سوی دیگر ،ناموفق بودن خانواده ،نتیجهي انتقال تربیت غلط از نسلی به
نسل دیگر است .برخورد سیستمی با خانواده چگونگی انتقال تربیت غلط
از نسلی به نسل دیگر را توضیح میدهد .موفقیت خانواده را میتوان با
شش متغیر اصلی تعریف کرد که عبارتاند از صمیمیت و همدلی ،استقالل
اعضای خانواده ،رضایتمندی ،تأمین نیاز اعضای خانواده ،انسجام ،حاکمیت
ارزشهای اخالقی -اسالمی.
بررسیها در این تحقیق نشان داد که با باال رفتن موفقیت خانوادهي
جهتیاب ،موفقیت خانوادهي اصلی افزایش مییابد .بسیاری از اصول
و مؤلفههایی که برای یک زندگی موفق و سالم نیاز است ،در خانوادهي
جهتیاب موفق آموزش داده میشود و در فرزندان این اصول موفقیت
نهادینه میشود .خانوادهي جهتیاب باید زمینه و ظرفیت مهر و عطوفت را
در افراد باال ببرد و آنها را برای زندگی صمیمانه و سرشار از مهر و محبت
در خانوادهي آینده پرورش دهد.
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مبنای استقالل همسران در خانوادهي پدری شکل میگیرد .پدران و
مادران باید فرزندان خود را افرادی مستقل و متکی به خود بار بیاورند و
آنها را برای زندگی پویا ،مستقل و به دور از وابستگی آماده سازند .روحیهی
رضایت و قناعت در افراد در دورانی شکل میگیرد که افراد در خانوادهي
پدری هستند .این روحیات کم کم تبدیل به عادت خواهد شد و در زندگی
آینده این روش ادامه مییابد .بنابراین خمیر مایهی سطح رضایتمندی
خانوادهها در خانواده پدری شکل میگیرد و پدر و مادر باید این روحیات را
در فرزندان القاء کنند و فرزندان را از توقعات بیجا و درخواستهای بیمورد
و دنبالهدار منع کنند .طبیعی است که یک خانواده نیازهای مختلف مادی و
معنوی دارد .افراد در خانوادهي پدری یاد میگیرند که در برابر نیازهای افراد
بیتفاوت نباشند .آنها یاد میگیرند که در مقابل افراد خانواده متعهد و مسئول
باشند .تالش در رفع نیازهاي اعضای خانواده ،تعهد در برابر اعضای خانواده
و همکاری و همراهی باید در خانوادهي پدری نهادینه شود .پدر و مادر باید
فرزندان خود را متعهد بار آورند و آنها را از بیتوجهی به اطرافیان منع کنند.
انسجام خانواده ،مؤلفهی دیگری در موفقیت خانواده است .انسجام خانواده
با زیر مؤلفههایی همچون تفکیک نقشها ،حل مسالمتآمیز مشکالت،
انطباقپذیری و همبستگی ،رعایت قوانین خانوادگی و مذاکره و گفتوگو
به وجود ميآيد .افراد در خانوادهي جهتیاب یاد میگیرند ،نقشی را که به
عهده دارند به خوبی انجام دهند ،یا در مواجه با مشكالت خود را نبازند و
با بردباری و متانت به حل مسالمتآمیز آن اقدام کنند .همبستگی خانوادگی
را مهم بشمارند و هیچ گاه از خانوادهي خود عبور نکنند .قوانین خانوادگی
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به حل مشکالت میانجامد ،مهر و محبت را به ارمغان میآورد.لذا افراد در
توگو با اعضای
خانوادهی پدر خود باید یاد بگیرند که زمانی را برای گف 
خانواده اختصاص دهند.
خانوادهي جهتیاب بهترین موقعیت برای القای حاکمیت ارزشهای
اخالقی -اسالمی در فرزندان است .ارزشهای اخالقی – اسالمی اگر دقیق
و عمیق به فرزندان آموزش داده شود ،در وجود آنها نهادینه شده و همیشه به
آن پایبند خواهند ماند .زندگی آیندهي خود را بر اساس ارزشهای اخالقی
و اسالمی بنا خواهند کرد و در تعامالت خانوادگی خود این ارزشها را
حاکم میکنند .در یک خانوادهي موفق ،پدر و مادر ،خوب میدانند که
رفتارهای خوب و بد آموختنی است و پدر و مادر الگوهای رفتاری فرزندان
خواهند بود .فرزندان در خانواده یاد میگیرند که افرادی سالم باشند یا
افرادی ناسالم و بزه کار .یادگیری نه تنها از طریق آموزش زبانی و پند و
اندرزها صورت میگیرد ،بلکه رفتارها مؤثرترین الگوهای آموزشی هستند.
از این رو منشاء عشق ،محبت ،صمیمیت ،احترام ،تعهد و مسئولیت پذیری
و ایمان و معنویت در خانوادهي اصلی را باید در خانوادهي جهتیاب موفق
جستوجو کرد .در صورتی که خانواده آموزشگاه مناسبی برای فرزندان
نباشد نمیتوان انتظار داشت که فرزندان صالحی در خانوادهي پرورش یابند
و خانوادهي موفقی را در آینده تشکیل دهند .از این رو خانوادهها باید بدانند
که رفتار آنها در فرزندان تاثیر مستقيم دارد و فرزندان در زندگی آیندهي خود
از این رفتار الگوبرداری کرده و آنها را باز تولید میکنند .نهادهای آموزشی
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ما و مؤسسات مربوطه و رسانههای جمعی باید در برنامهریزیهای خود به
این امر توجه داشته باشند و به پدران و مادران در مورد رفتارشان و انعکاس
آن رفتار بر فرزندان آگاهی بیشتری بدهند.
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