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چکیده
که ریشه در فطرت  تش���کیل خانواده به دلیل نیاز به پیوند روانی- عاطفی انس���ان ها 
دارد، صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه جامعه شناختی رابطه الگوهای 
تربی���ت خانوادگ���ی ب���ا صمیمیت زوجی���ن و به روش همبس���تگی انجام ش���د. جامعه 
که طبق سرش���ماری  کلیه زوجین شهرس���تان فراش���بند اس���ت  آماری پژوهش حاضر 
س���ال 1395 تع���داد 10692 نفر بود. تع���داد 372 نفر از این افراد به ش���یوه نمونه گیری 
گروه نمونه انتخاب شدند. اطالعات متغیرهای مورد  خوشه ای چندمرحله ای برای 
کمک پرس���ش نامه مقی���اس صمیمیت زوجین، پرس���ش نامه  بررس���ی در پژوهش با 
جهت گیری مذهبی، پرس���ش نامه الگوی س���بک فرزندپروری و پرس���ش نامه محقق 
س���اخته جم���ع آوری ش���د. داده ها بر اس���اس تحلیل رگرس���یون و ضریب همبس���تگی 
که بین الگوهای تربیت خانوادگی زوجین و  پیرس���ون تحلیل ش���د. نتایج نش���ان داد 
صمیمی���ت زوجین رابطه مثبت و معناداری وج���ود دارد و الگوهای تربیت خانوادگی 

زوجین پیش بینی کننده مناسبی برای صمیمیت آنها در زندگی زناشویی است.
کلی���دی: تربی���ت خانوادگ���ی زوجی���ن، صمیمی���ت زوجی���ن. جهت گیری  گان  واژ

مذهبی، سبک فرزندپروری.
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1. مقدمه

که در تمامی جوام���ع وجود دارد و  خان���واده یک���ی از عمومی ترین نهادهای اجتماعی اس���ت 

مهمترین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی، عقاید، آداب، سخن، دانش ها و مهارت ها شناخته 

می ش���ود؛ زیرا خانواده از س���ویی زمینه س���از ش���کوفایی اس���تعداد و رشد جس���می، اخالقی، 

اجتماع���ی، عاطف���ی و عقالنی افراد و از س���وی دیگ���ر عامل مؤثری در ایج���اد فرهنگ و تمدن 

بش���ری اس���ت. )جمش���یدی، 1394( صاحب نظران تعلیم و تربیت، نهاد خانواده را مؤثرترین نهاد 

ب���رای آموزش و پ���رورش غیر رس���می و اولین فضای مس���اعد برای ایجاد عادات و مناس���بات 

که ف���رد در آن قرار می گیرد،  کانونی اس���ت  تربیت���ی می دانن���د. بنابراین، چون خانواده اولین 

اهمیت ش���ایان توجهی دارد. فرد نخستین تأثیرات محیطی را از خانوده دریافت می کند، تا 

گرفته از محیط خانواده  که حتی تأثیرپذیری فرد از س���ایر محیط ها می تواند نش���أت  جای���ی 

باش���د. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوش���ت انس���ان اس���ت و در تعیین س���بک و خط 

مشی زندگی آینده، اخالق، سالمت و عملکرد افراد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد )داماس، 

2014(. عواملی همچون نقش الگویی پدر و مادر، سبکهای فرزندپروری والدین و جهت گیری 

مذهب���ی در محیط خانواده، میزان اس���تفاده از تلویزیون و  فضای مج���ازی در خانواده تأثیر 

که  مهمی در صمیمیت زوجین دارد. براین اساس، خانواده در جایگاه اولین نماینده جامعه 

که نوزاد وابسته، فاقد فرهنگ  فرد سال های اولیه عمر خود را در آن می گذراند، وظیفه دارد 

کند )هالپرن، 2012(. و لذت جو را به موجودی خودباور، بافرهنگ و مسؤولیت پذیر تبدیل 

جامعه شناس���ان خانواده را نه به مثابه یک مورد و ن���ه یک مقوله صرفًا تاریخی، بلکه به 

مثابه نهادی اجتماعی می بینند که در حال پویایی است. در این رویکرد، خانواده اولین نهاد 

اجتماع���ی و عاملی مهم در انتقال ارزش ها، تربیت نس���لی و در نهایت تضمین کننده جامعه 

کانونی می دانند  س���الم و متعادل اس���ت. )حیدری، 1392( ژان دو المارک1، خان���واده را مهمترین 

ک���ه از نهادهای  کنار تأثیری  ک���ه ه���ر زوجین از آن تغذی���ه می کنند و بدین ترتیب زوجی���ن در 

کرده اند، زندگی مشترک خود را  که از خانواده خود دریافت  اجتماعی می گیرند، با توش���ه ای 

نیز تحت تأثیر قرار می دهند )خادمی، 1392(. 

1. Jan de lamarck
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که توسط اعضای آن به وجود آمده؛  ارزش اصلی خانواده، حاصل ش���بکه روابطی اس���ت 

کاری متفاوت است. ورود  که خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فرد با روابط دوستی و  چرا

به چنین سیس���تم ارتباطی سازمان یافته ای، فقط از طریق تولد، ازدواج و یا فرزندخواندگی 

انجام ش���ود. در چنین سیس���تمی، افراد با حلقه های عاطفی قدرتمند، بادوام و متقابل به 

گره خورده اند )ایروانی، و یوس���فی، 1388(. براین اس���اس، نظریه پردازان خانواده به اهمیت  یکدیگر 

کید می کنند و آن را برای ایجاد هویت خانوادگی مطمئن  پیوند صمیمانه میان همس���ران تأ

کلید داشتن ازدواجی مؤفق و منبع مهم شادی، احساس معنا  الزم می دانند و صمیمیت را 

و رضایت زناشویی می دانند )پلیج، 2005(.

نتایج بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع الگوهای تربیت خانوادگی 

و مناس���بات و رفتاره���ای زندگی مش���ترک زوجی���ن از جمله پژوهش های مدی���ری و رحیمی 

ع و صف���اری )1394(، نوربخ���ش و اویس���ی )1394(، احم���دزاده و قاس���می )1392(، زرگ���ر و  )1395(، زار

کفاش���ی )1389(، چابکی )1389(، ایروانی و یوس���فی  محم���دی )1391(، مصلح���ی و احمدی )1390(، 

)1388(، منصوری���ان )1386(، ص���ادق مقدم، عس���کری و معروفی )1385(، مه���دوی و زارعی )1390(، 

گویای  کنو و بارت1 )2011(، ریچموند و اس���توکر2 )2006( و لوکیا و برس���التو3 )2006(،  کالهر، مکگی، ال

رابطه الگوی تربیت خانوادگی با صمیمیت زوجین است.

که ش���امل   با توجه به دس���ته بندی چهارگانه الگوهای مؤثر در تربیت خانوادگی زوجین 

الگوهای انس���انی )پ���در، مادر(، الگوی رس���انه ای )تلوزیون و فضای مجازی(، الگوی س���بک 

فرزندپروری )الگوی مقتدرانه، الگوی اس���تبدادی و الگوی س���بک اقت���دار منطقی( و الگوی 

جهت گی���ری مذهبی )ش���امل الگوی پایبندی مذهبی و الگوی ناپایبندی مذهبی( اس���ت و 

کدام یک  که  که در مطرح می شود این است  رابطه این الگوها با صمیمیت زوجین، سؤالی 

از این الگوها بیشترین تأثیر را در تربیت خانوادگی زوجین دارد. 

کنش ارتباطی هابرم���اس )آزاد ارمکی، و امامی،  چارچ���وب نظری پژوهش حاض���ر از نظریه های 

کارکردگرایی س���اختاری پارسونز، ش���یوه های فرزندپروری بامرایند  1383(، مکتب فرانکفورت، 

1. Klahr, A. M., McGue, M. Iacono, W. G., & Burt, S. A.
2. Richmond, M. K., & Stocker , C. M.
3. Lucia,V.C. & Breslau, N.
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)علی زاده، 1392(، جهت گیری مذهبی آلپورت )عباسی، 1395(، نظریه مارپیچ سکوت لئومان )سوربن، و 

گربنر )رضوی زاده، 1394( استفاده شده است.  کاشت  تانکارد، 1391( و نظریه 

کن���ش ارتباطی هابرماس1، حوزه عمومی اس���ت. حوزه  یک���ی از مباحث مطرح در نظریه 

که در آن، افراد بتوانند به ش���یوه عقالنی بحث و  عموم���ی مورد نظر هابرماس فضایی اس���ت 

گفتگو کنند. محیط اینترنت و فضای مجازی شرایطی را فراهم آورده است که افراد می توانند 

کنند. )آزادارمکی، و امامی، 1383( پس محیط اینترنت این  مس���ائل بس���یار خصوصی خود را مطرح 

فضا را فراهم آورده اس���ت و ش���رایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا حدودی داراست. 

گفتگو می کنند و فضای  کاربران به راحت���ی در آن  که  محی���ط تعاملی مجازی، فضایی اس���ت 

دوس���تانه ای را شکل می دهند و مسائل و مشکالت و دیدگاه های افراد در آن فضا به راحتی 

مطرح می ش���ود. در ی���ک فرایند و بازه زمانی، ش���خصیت افراد تحت تأثی���ر اینترنت و فضای 

که این مس���ئله در مناس���بات و رفتارهای زندگی مش���ترک زوجین نیز  مجازی واقع می ش���ود 

اثرگذار خواهد بود )پیوزی، 1379(. 

نظریه مارپیچ س���کوت2 بر اهمیت تأثیرگذاری رس���انه ها در ش���کل گیری ش���خصیت افراد 

که  که توس���ط لئومان مطرح ش���ده اس���ت، بیان می دارد  کید دارد. نظریه مارپیچ س���کوت  تأ

رسانه های جمعی بر افکار شخص اثر قوی دارند. در این نظریه، رسانه متغیر مستقل است و 

که هم صدا هستند،  متغیر وابسته آن، افکار اشخاص می باشد. به همین دلیل رسانه هایی 

که قالب فکری افراد جامعه همس���و با  نظ���رات و ایده ه���ای خود را به صورت���ی ارائه می دهند 

گرفته توسط  که این قالب فکری شکل  گیرد  محتوای تولید ش���ده توس���ط آن رس���انه ش���کل 

رس���انه ها در زندگی مش���ترک زوجین نیز تأثیرگذار اس���ت. میزان تأثیرپذیری افراد از رسانه ها 

کدام رس���انه استفاده می کند، بستگی دارد. میزان استفاده هر یک از زوجین  به اینکه فرد از 

از تلویزی���ون و فضای مجازی و نوع محتوای تولید ش���ده توس���ط این رس���انه ها در چگونگی 

شکل گیری صمیمیت  بین زوجین تأثیرگذار است. )سوربن، و تانکارد، 1391( رسانه ها در بلندمدت 

موجب تأثیرگذاری در جهان بینی و نظام ارزشی مصرف کنند گان خود می شوند و با توجه به 

کیفی تولید ش���ده توس���ط آنها، این محتوا با ذهن، روح و روان افراد عجین  تکرار محتواهای 

1. Habermas
2. Spiral of silence
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ش���ده و به وی���ژه روابط عاطف���ی از جمله صمیمیت همس���ران را تحت تأثیر ق���رار خواهد داد 

)رضوی زاده، 1394(.

که  گرفته می ش���ود  کارکردگرایی س���اختاری و نه���ادی، خانواده نظامی در نظر  در دی���دگاه 

ورودی، خروجی و فرایندهای ویژه ای دارد. از نظر شلس���کی1 هرگونه اصالح در شخص باید از 

خانواده آغاز شود؛ زیرا در روند تکامل بخشیدن به نظام و مناسبات پابرجای جامعه، خانواده 

گرفت است، بر نقش و  که متأثر از تفکرات پارس���ونز2 شکل  کارکردگرایی  پیش تاز اس���ت. نظریه 

کید دارد و با توج���ه به نقش انکارناپذیر پدر و مادر  اهمی���ت خانواده در جامعه پذیری افراد تأ

در ش���کل گیری شخصیت افراد و نوع الگوهای تربیتی ارائه شده از سوی والدین، می تواند در 

مناسبات و رفتارهای زندگی مشترک هر یک از زوجین تأثیرگذار باشد. )اعزازی، 1386(

که عبارتند از:  در الگوی سبک های فرزندپروری بامرایند سه الگو ارائه شده است 

اول( الگ���وی خان���واده اس���تبدادی: در ای���ن الگ���و والدی���ن مای���ل نیس���تند، رفتاره���ای 

کنن���د. والدین از فرزندان خود انتظار اطاعت داش���ته و  اس���تقالل طلبانه فرزندان را تش���ویق 

اغل���ب ب���رای پیش���گیری از نافرمانی، فرزن���دان را تنبیه می کنن���د. )علی���زاده، 1392( در این روش، 

گناه و مبتال به انواع  نس���لی خشمگین، نگران، مضطرب، ترسو، افسرده و سرشار از احساس 

آسیب های اجتماعی پرورش می یابد )باقرپور، 1393(. 

کنترلی بر فرزندان ندارند. این  دوم( الگ���وی خانواده رها و آزادگذار: در این الگو والدین 

گ���رم و پذیرا هس���تند و از حداقل تنبیه اس���تفاده می کنند.  کودک،  والدی���ن نس���بت به رفتار 

)دهقان���ی، 1386( آزادی عم���ل، بی احترامی به والدین، خودتربیت���ی، بی بندوباری، الابالی گری، 

سهل انگاری و خودخواهی از خصوصیات این نوع فرزندان است )فتحی، 1394(. 

سوم( الگوی خانواده اقتدار منطقی: در این الگو، والدین فرزندانشان را به شکل کالمی 

و جس���مانی حمایت می کنند. این والدین از فرزندانش���ان با محبت و روابط نزدیک مراقبت 

کنار  می کنند و انتظاراتشان با توانایی های فرزندانشان تناسب دارد. در این الگو، محبت در 

قاطعیت اعمال می ش���ود. فرزندان در چنین خانواده هایی از اعتمادبه نفس و استقالل باال 

برخوردارند و رفتار مثبت و غیرهیجانی دارند. )دهقانی، 1386(
1. Shelesky
2. Parsons
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آلپ���ورت1 دو ن���وع جهت گیری نس���بت ب���ه دین را مط���رح می کند. جهت گی���ری پایبندی 

که جهت گیری پایبندی  مذهبی و جهت گیری ناپایبندی مذهبی. به نظر آلپورت، شخصی 

مذهبی  دارد با مذهبش زندگی می کند، اما شخصی که جهت گیری ناپایبندی مذهبی دارد، 

که جهت گیری پایبندی مذهبی دارند، انگیزه های  از مذهبش اس���تفاده می کند. اشخاصی 

اصلی خود را در مذهب می یابند. چنین اشخاصی شخصیتشان با مذهبشان یکی می شود. 

درحالی ک���ه افراد با جهت گیری ناپایبندی برای رس���یدن به اهدافی دیگر به س���مت مذهب 

می رون���د. )عباس���ی، 1395( ب���ا توجه به اینکه الگوه���ای تربیتی افراد در خانواده ش���کل می گیرد و 

کدام از  ای���ن الگوه���ای تربیتی در صمیمی���ت زوجین تأثیر دارد )ش���الن، 1393( و همچنی���ن هیچ 

گرفته درباره این موضوع، نقش الگوهای تربیتی خانوداه با صمیمیت  پژوهش های صورت 

زوجین را به صورت جزئی بررسی نکرده و به بررسی سهم هر یک از آنها در صمیمیت زوجین 

نپرداخت���ه اس���ت، انجام چنین پژوهش���ی ضروری به نظر می رس���د. بر این اس���اس، پژوهش 

حاضر تالش���ی است برای بررس���ی علمی با رویکردی جامعه شناختی در مورد نقش الگوهای 

تربیت خانوادگی در صمیمیت زوجین.

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش اجرای پژوهش

روش پژوهش حاظر، توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با 

کمک نرم افزار آماری spss21  انجام شد. آزمون فرضیه ها با روش ضریب همبستگی پیرسون 

گرفت و برای پیش بینی میزان رابطه متغیرهای مس���تقل با متغیر وابس���ته صمیمیت  انجام 

زوجین از رگرسیون استفاده شد. 

2 - 2. جامعه و نمونه پژوهش

که بر اساس اطالعات سایت  جامعه آماری پژوهش حاضر زوجین شهرستان فراشبند بودند 

مرک���ز آمار ایران )سرش���ماری 1395( تعداد 10692نفر بود. تعداد 372 نفر از این افراد با اس���تفاده از 

گرفتن حجم جامعه، س���طح معنی داری، میزان خطای معنی داری  کوکران و در نظر  فرمول 

گروه نمون���ه انتخاب ش���د. واحد  و ب���ه ش���یوه نمونه گی���ری خوش���ه ای چندمرحله ای ب���رای 
1. Allport
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کلیه زوجین بومی شهرستان فراشبند بود. هر یک از این زوجین  نمونه  گیری در این تحقیق 

کردند.  گانه پرسش نامه های مربوطه را تکمیل  به صورت جدا

2 -3. ابزار پژوهش

2- 3- 1. پرسش نامه مقیاس صمیمیت زوجین

برای سنجش صمیمیت زوجین از پرسش نامه مقیاس صمیمیت زوجین که ابزاری 17 سؤالی 

کر و تامپسون  در مقیاس 5 درجه ای لیکرت اس���ت، استفاده ش���د. این پرسش نامه توسط وا

)1983( تدوین ش���ده اس���ت. پایایی این مقیاس ب���ا ضریب آلفای 0/91 تا 0/97 به دس���ت آمده 

که از همسانی درونی مناسب برخوردار اس���ت. این مقیاس توسط ثنائی )1379( ترجمه  اس���ت 

ش���ده و ضریب پایایی آن در پژوهش دغاغله )1391( 0/96 به دس���ت آمد. نعی���م )1387( نیز برای 

که برابر 0/96  کرد  کرونباخ اس���تفاده  تعیی���ن پایایی مقیاس صمیمیت زوجین از روش آلفای 

است و بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس است. )دغاغله، 1391( رشیدزاده )1390( و شیرالی نیا )1391( 

در پژوهش های خود، روایی آن را تأیید نموده اند. برای بررس���ی روایی همزمان پرسش نامه 

کر و تامپسون )1983( استفاده شد. صمیمیت زوجین از مقیاس صمیمیت وا

2-3-2. پرسش نامه سبک فرزندپروری 

برای س���نجش الگوهای سبک فرزندپروری از پرس���ش نامه سبک فرزندپروری بامرایند )1971( 

گویه با س���ه سبک فرزندپروری استبدادی، سهل گیرانه و اقتدار منطقی است،  که دارای 30 

اس���تفاده ش���د. این پرس���ش نامه در مقیاس 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. بامرایند 

میزان پایایی این پرس���ش نامه را برای الگوی س���هل گیرانه 0/81، استبدادی  0/85 و الگوی 

کرده اس���ت. اس���فندیاری )1374( فرم اصلی این پرس���ش نامه را  گزارش  اقت���دار منطقی 0/92 

کرد و در تحقیق خود پایایی الگوی سهل گیرانه را 0/69، استبدادی، 0/77 و الگوی  ترجمه 

کرد. )باقرپور، 1393( گزارش نمود و روایی صوری آن را تأیید  اقتدار منطقی را 0/73 

2-3-3. پرسش نامه جهت گیری مذهبی 

برای س���نجش جهت گی���ری مذهبی، پرس���ش نامه جهت گی���ری مذهبی جان بزرگ���ی )1388( 

که دو مؤلفه پایبن���دی مذهبی و  اس���تفاده ش���د. این پرس���ش نامه دارای 39 س���ؤال اس���ت 

ناپایبندی مذهبی را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت می سنجد. پایایی هر یک از مقیاس های 
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پایبن���دی مذهبی و ناپایبندی مذهبی به ترتی���ب 0/878 و 0/728 و میانگین پایایی همه 

گویی زاده، و جان بزرگی، 1390( خرده مقیاس ها 0/736 است. )ثنا

2-3-4. پرسش نامه محقق ساخته الگوهای انسانی و رسانه ای تربیت خانواده

برای س���نجس نقش الگوهای انس���انی و رسانه ایی، از پرس���ش نامه محقق ساخته استفاده 

گویه با ضریب آلفای 0/73  برای سنجش نقش پدر در جایگاه  شد. این پرسش نامه شامل 6 

گویه با ضریب آلفای 0/81 برای سنجش نقش مادر در  الگوی انسانی در تربیت خانوادگی؛ 4 

گویه با ضریب آلفای 0/76 برای سنجش  جایگاه دیگر الگوی انسانی در تربیت خانوادگی؛ 4 

گویه با ضریب آلفای 0/71 برای سنجش نقش الگوی  نقش الگوهای رسانه ای تلویزیون و  6 

رس���انه ای فضای مجازی است. این پرس���ش نامه در طیف 5 درجه ای لیکرت ساخته شد. 

برای تعیین روایی پرسش نامه از نظر چند تن از اساتید جامعه شناسی استفاده شد و نکات 

گردید. اصالحی آنها در پرسش نامه لحاظ 

3. یافته های پژوهش
جدول 1

شاخص توصیفی صمیمیت زوجین

انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه

4/813 81/18 85 61 صمیمیت زوجین
12/153 98/04 150 78 سبک فرزند پروری

5/59 27/7 50 18 سهل گیرانه
7/1سبک فرزند پروری 26/2 50 11 استبدادی

3/86 44 50 33 اقتدار منطقی
15/384 157/5 183 101 جهت گیری مذهبی
8/514 98/12 110 66 پایبندی مذهبی

جهت گیری مذهبی
12/818 59 79 17 ناپایبندی مذهبی

2/49 25/4 30 8 نقش الگویی پدر
1/52 16/7 18 6 نقش الگویی مادر
1/38 14/2 16 5 نقش الگویی تلویزیون
1/46 15/3 20 6 نقش الگویی فضای مجازی

کمینه و  که تعداد پاس���خگویان،  جدول 1 یافته های توصیفی پژوهش را نش���ان می دهد 

بیش���ینه نمرات، میانگین و انحراف اس���تاندارد نمره های به دس���ت آمده در این جدول بیان 

شده است. 
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                  جدول2
                   ضریب همبستگی پیرسون بین الگوهای تربیت خانوادگی و صمیمیت زوجین

سطح معنی داری)sig(تعدادصمیمیت زوجین

0/2513720/000نقش الگویی پدر

0/1133720/029نقش الگویی مادر

0/1833720/000تلوزیون

0/1593720/002فضای مجازی

0/2843720/000جهت گیری مذهبی زوجین

0/2163720/000سبک فرزند پروری

برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبس���تگی پیرس���ون استفاده شد. با توجه به 

جدول 2 نتایج آزمون همبس���تگی بیانگر رابطه مثبت و معنادار جهت گیری مذهبی، الگوی 

سبک فرزندپروری، فضای مجازی، تلویزیون، پدر و مادر با صمیمیت زوجین است.

      جدول 3
      مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین الگوهای تأثیرگذار تربیت خانوادگی بر صمیمیت زوجین

مدل
ضریب همبستگی

R
ضریب تعیین

R Square
ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R Square
خطای برآورد انحراف استاندارد

Std.Error of the stimate

10/4140/1710/1694/40597

برای پیش بینی صمیمیت زوجین بر اس���اس متغی���ر الگوهای تأثیرگذار تربیت خانوادگی 

ک  از تحلیل رگرس���یون چندگانه استفاده ش���د. با توجه به جدول3 ، 17% واریانس متغیر مال

توسط متغیرهای پیش بین، قابل پیش بینی است.

جدول4
ضرایب رگرسیون متغیرهای الگوهای تربیت خانوادگی با صمیمیت زوجین

Bضریب بتاخطای انحراف استانداردضریبTسطح معناداریآماره

41/2764/13309/9870/000ثابت

0/1400/0210/3476/8110/000الگوهای سبک فرزند پروری

0/0840/0160/2685/2210/000الگوی جهت گیری مذهبی

0/1670/0740/1212/2680/024پدر

0/1970/1130/0951/7380/083مادر

0/1990/105/0961/9020/058تلویزیون

0/1300/0710/0941/8280/068اینترنت
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که هس���ته اصل���ی تحلیل رگرس���یون بود، در  متغیره���ای وارد ش���ده در معادله رگرس���یون 

ج���دول 4 آمده اس���ت. با توجه به س���طح معنی داری متغیرهای الگوه���ای تربیت خانوادگی 

کمتر از خطای مفروض در پژوهش )05/( اس���ت، متغیرهای الگوهای  که  ه���ر یک از زوجین 

تربیت خانوادگی در مدل معنادار ش���د. از بین الگوه���ای تربیت خانوادگی هر یک از زوجین، 

به ترتیب الگوهای سبک فرزندپروری، الگوی جهت گیری مذهبی، نقش الگوی تربیتی پدر، 

نقش تلویزیون، نقش الگوی تربیتی مادر و نقش اینترنت دارای بیش���ترین پیش بین متغیر 

وابسته صمیمیت زوجین بود.

صمیمیت زوجین

مادر

سبک فرزندپروری

پدر

گیری جهت 

تلویزیون

فضای مجازی

!

!

!!

!!

شکل 1: مدل نظری تحقیق

4. بحث و نتیجه گیری

که بی���ن الگوهای تربی���ت خانوادگی با  یافته ه���ای حاص���ل از پژوهش حاضر نش���ان می دهد 

که رابطه  صمیمی���ت زوجی���ن رابطه معنادار وج���ود دارد. نتای���ج آزمون فرضیات نش���ان داد 

معنی دار و مس���تقیمی بین متغیرهای مس���تقل نقش الگوهای تربیتی پدر، مادر، تلویزیون 

و میزان اس���تفاده از فضای مجازی و همچنین متغی���ر جهت گیری مذهبی و متغیر الگوهای 

سبک فرزندپروری با متغیر وابسته صمیمیت زوجین وجود دارد.

در فرضی���ه مرب���وط به رابطه الگ���وی تربیتی پدر و مادر با صمیمی���ت زوجین، با توجه به 

نتای���ج آزم���ون، الگ���وی تربیتی پدر و م���ادر رابطه مثبت و مس���تقیمی ب���ا صمیمیت زوجین 

داش���ت؛ یعنی می���زان تأثیرگذاری پدر و مادر ب���ه عنوان الگوهای تربیتی ه���ر یک از زوجین، 

نقشی تأثیرگذار در صمیمیت زندگی مشترک آنان دارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات 
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مهدوی و زارعی )1390(، دکویک، ویس���ینک و میچر1 )2004( همس���و است. در تبیین این نتیجه 

که تثبیت  کارکردگرایی س���اختاری، پارسونز معتقد است  که بر اس���اس نظریه  گفت  می توان 

که زوجین با هم دارند، از نقش پدر و مادر ناش���ی می ش���ود.  ش���خصیت و میزان صمیمیتی 

در خ���الل تثبیت ش���خصیت، پ���در و مادر می توانن���د از راه بازی و تعامل ب���ا فرزندان خود به 

که هر  کودکی برگردند و به این ترتیب، تنش ها را رفع نمایند. پارسونز بر این باور است  دوران 

که مادران و همسران ایده آل و مناسبی شوند،  خانواده باید دختران را طوری آموزش دهد 

که پدران و شوهران ایده آلی  گونه ای باشد  چنانکه جامعه پذیری پسران در خانواده باید به 

در آینده باشند )آماس2، 2012(.

در فرضی���ه مربوط به رابطه اس���تفاده از تلوزیون با صمیمیت زوجی���ن، با توجه به نتایج 

آزمون، میزان اس���تفاده از تلویزیون رابطه مثبت و مس���تقیمی با صمیمیت زوجین داشت. 

این نتیجه با نتایج تحقیقات آزاد مرزآبادی )1387( همس���و است. در تبیین این نتیجه و بر 

که تلویزیون، اثرات غیرمستقیم، تدریجی و بلندمدت،  گفت  کاشت می توان  اس���اس نظریه 

اما افزایش���ی و چشمگیر بر مخاطبان دارد و تأثیری عمیق بر نگرش ها، باورها و قضاوت های 

کاش���ت یکی از اشکال رسانه ها در سطح شناختی است و مربوط  بینندگان می گذارد. نظریه 

گرفتن در معرض رس���انه ها تا چه میزان می توان���د به باورها و  ک���ه قرار  به این موضوع اس���ت 

که تلویزیون ب���ه دلیل نفوذ قابل  گربنر معتقد اس���ت  تلق���ی مخاطب از واقعیت ش���کل دهد. 

گاهی ها را به انحصار  که افکار و آ مالحضه اش بر مخاطب، نیروی فرهنگی قدرتمندی است 

درآورده است )رضوی زاده، 1394(.

در فرضی���ه مربوط به رابطه اس���تفاده از فضای مجازی با صمیمی���ت زوجین، با توجه به 

نتایج آزمون، میزان استفاده از فضای مجازی رابطه مثبت و مستقیمی با صمیمیت زوجین 

داش���ت؛ یعنی بین اس���تفاده از فضای مج���ازی و اینترنت با صمیمی���ت زوجین رابطه مثبت 

و مس���تقیمی وج���ود دارد. نتایج این فرضی���ه با نتایج تحقیقات احمدزاده و قاس���می )1392(، 

کفاشی )1389( همسو است. آقابابایی )1395( و 

که افراد  در تبیین این نتیجه و بر اساس نظریات هابرماس، حوزه عمومی، فضایی است 

1. Dekovic,M., Wissink, I. B. & Meijer, A. M.
2. Amass , L.
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گفتگو به توافقی برس���ند )آزادارمکی، و  کنن���د و در این  گفتگو  به ش���یوه عقالی���ی می توانند با هم 

کرده اس���ت و ش���رایط حوزه عمومی  امام���ی، 1383(. بنابرای���ن، محیط اینترنت این فضا را فراهم 

ک���ه در آن افراد به  م���ورد نظر هابرماس را داراس���ت. حوزه عمومی هابرماس عرصه ای اس���ت 

گفتگو تحقق  گرد هم می آیند و کنش ارتباطی از طریق  منظور مشارکت در مباحث باز و علنی 

می یاب���د. )اس���تیون،1380( بنابراین، به میزان اس���تفاده اف���راد از فضای مج���ازی و اینترنت و نوع 

که افراد از این محیط دارند، می تواند در صمیمیت زوجین تأثیرگذار باشد. تأثیرپذیری 

همچنین مطابق نتایج پژوهش جهت گیری مذهبی با صمیمیت زوجین رابطه مثبت و 

مستقیمی داشت. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات مصلحی و احمدی )1390(، حاجی زاده 

و میمندی )1389( و س���عیدی مقدم )1394( همس���و است. بر اساس نظریه جهت گیری مذهبی 

که ن���ه فقط ماهیتی  گ���وردن آلپ���ورت، دین داری، فلس���فه ای از زندگی به ف���رد ارائه می دهد 

کن  که اما کننده اس���ت. آلپورت معتقد اس���ت  عقالنی دارد، بلکه از نظر احساس���ی هم، ارضا

مذهبی، محل مناس���بی برای ش���کل گیری روابط خوب اجتماعی اس���ت. نظری���ه آلپورت در 

زمینه جهت گیری مذهبی به دو مقوله اجتماعی و شخصی بسط یافته است )کاسالو1 ، 2001(.

در پژوهش حاضر، س���بک فرزندپروری با صمیمیت زوجین، رابطه مثبت و مس���تقیمی 

داشت. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات نوربخش و اویسی )1394( همسو است. بنابراین، 

در تبیین این فرضیه و بر اساس نظریه الگوهای سبک فرزندپروری بامرایند، فرزندپروری به 

کودک تأثیر  گانه یا در تعامل با یکدیگر بر رشد  که جدا گفته می شود  روش ها و رفتارهای ویژه 

کنترل  می گذارند. در واقع، پایه و اس���اس شیوه فرزندپروری، مبین تالش های والدین برای 

که فرزندان باید شایستگی های  کودکانش���ان است. بامرایند معتقد است  کردن  و اجتماعی 

کنند، پس الزم اس���ت والدی���ن فرصت های یادگیری  کس���ب  متعدد اجتماعی و ش���ناختی را 

مناسب را برای آنان فراهم کنند. بامرایند سه الگوی سبک فرزندپروری ارائه می دهد: الگوی 

سبک استبدادی، الگوی سبک مقتدرانه و الگوی سبک اقتدار منطقی. عدم وجود پژوهش 

که با موضوع مورد بحث ارتباط مس���تقیم داش���ته باش���د از مهمترین محدویت های  علمی 

پژوهش حاضر بود. پیشنهاد می شود برای دست یافتن به نتایج قابل تعمیم، این پژوهش 

1. Kaslow, F. w.
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گروه های دیگر افراد جامعه نیز اجرا ش���ود.  فرهنگ جامعه ما بر پایه دین اس���الم بنا  بر روی 

که حتی دوران  ش���ده و مکتب اسالم قلمرو وس���یعی از آموزه های تربیتی را ارائه نموده است 

قبل از تولد افراد را هم ش���امل می ش���ود. پیشنهاد می ش���ود پژوهش هایی به منظور بررسی 

تأثیر الگوهای تربیت اسالمی بر صمیمیت زوجین انجام شود. 
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