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هاي سازگاري بر انسجام  بررسي  تأثير هر يك از مؤلفه
  شناختي اقوام شهر همدان با رويكرد جامعه ةخانواد

  
     اعظم خطيبي

  
  )05/03/95، تاريخ پذيرش05/11/94تاريخ دريافت (

  
تحقيقات بسياري نشان داده كه كاهش ميزان سازگاري زوجين تهديدي براي  :چكيده

هاي  هدف اساسي اين تحقيق نيز بررسي تأثير هريك از مؤلفه. هاستسالمت و بقا خانواده
اين پژوهش به روش . باشد در اقوام مختلف شهر همدان مي سازگاري بر انسجام خانواده

نفر از اقوام فارس، ترك و  147پيمايشي انجام گرفته و جمعيت نمونه در اين تحقيق شامل 
اي و  ي چندمرحلهگيري تصادفي سادهنمونهلر زبان ساكن شهر همدان بوده كه با شيوه 

شده سازگاري فيليسينگر و اسپانير مورد  ينسبتي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه بازساز
. اجرا شد)  به صورت مصاحبه(نامه حضوري  واحد تحليل فرد و پرسش. مطالعه قرار گرفتند

هاي اقوام شدة سازگاري بر انسجام خانواده هاي  تفكيك ها نشان داد، تأثير مؤلفهنتايج يافته
نظر در  م نشان داد كه تأثير وحدتگا به رگرسيون چند متغيره گام تحليل  يكسان نيست و

زبان و رضايتمندي از زندگي مشترك در ميان  خانواده فارس زبان و  ميان خانواده  ترك
خاص اجماع در ميان خانواده لر زبان بيشترين تأثير و اهميت را دارد كه  متأثر از فرهنگ  

  . و سابقه تاريخي اقوام است
  

تگي، انسجام خانواده، رضايتمندي از زندگي مشترك، بس اجماع، ابراز دل :مفاهيم كليدي
 .نظر سازگاري، وحدت

    
  
 

. ايران -گروه علوم اجتماعي -ستاديار دانشگاه پيام نورا  .       azamkh48@pnu.ac.ir   
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 مقدمه
سي عواملي كه ربر ،است اجتماعي ترين نهاد كوچك كه خانواده اساس زندگي اجتماعي و جايي  آن از

انسجام در خانواده، به معناي احساس . رسدمي كند مهم به نظرآن كمك مي و انسجام به استحكام
السون به نقل از زارع (همبستگي، پيوند و تعهد عاطفي است كه اعضاي خانواده نسبت به هم دارند 

شود انسجام در خانواده به ازدواج موفق افراد بستگي دارد و تحقق  گفته مي). 4: 1387و ساماني، 
ي و به نقل از مثقال 1388اولياء، (زندگي مشترك موفق و با دوام به سبك زندگي مرتبط است 

هاي يك فرد اي نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعاليتسبك زندگي مجموعه). 5: 1393همكاران، 
ها و برخوردار از نوعي گيرياي از عادات و جهتمعين در جريان روزمره است كه مستلزم مجموعه

 است اما در ايناگرچه مفهوم سبك زندگي بسيار گسترده). 121: 1388گيدنز، (وحدت است 
نقل از باينگاني و به1992؛ بوكوك، 2007چكسون،واوانس(اجتماعي تحقيق به الگوهاي روابط

ها پرداخته  زن و شوهر در درون خانواده بر اساس سازگاري آن) 57: 1392ايراندوست و احمدي، 
 رازي .آيدمي وجود به زوجين طول زندگي در كه است تكاملي فرايند زناشويي يك سازگاري. شودمي

-الگوهاست  گيريو شكل رفتاري قواعد ايجاد شخص، صفات شناخت ها،انطباق سليقه آن الزمه

 فيظاو انجام و خود خاص نقشي فايا با مردو  زن). 964 -80: 2000، 1برادبوري و همكاران(
 نيز جامعه ييايپوو  سالمت ، عالوه بر تقويت سازگاري بين خود به حفظ انسجام خانواده ومشترك

  . كنندكمك مي
سازگاريِ حاصل از روابط صميمي، به تقويت انسجام خانواده و احساس الزام متقابل زن و شوهر 

 عنصر دو انسجام اجتماعي دوركيم، نظر طبق. بخشدكند و به اجتماع روح زندگي ميكمك مي

 مشترك اهداف به را افراد اجتماعي پيوندهاي كردن با فراهم اجتماعي كه حمايت -1دارد؛ اساسي

اجتماعي كه از ابزارهاي  كنترل -2سازد و مي مندعالقه موضوعات اجتماعي به و كندمي بسته دل
  ). 6: 1391آزاده و عبادي آزمون، اعظم(ايجاد نظم اجتماعي است 
هاي فرهنگباوجود اقوام فارس، ترك، لر، لك و كرد با خرده) همدان(در جامعه موردبررسي

ها از انسجام دروني برخوردار نباشند، رسد كه چنانچه خانواده چنين به نظر ميمختص به خود، 
ريختگي وفاق  هم يافته كه در صورت به ها راه ها به خارج از آنهاي درون خانواده ناسازگاري
تغيير و . هاي فرهنگي و سياسي در جامعه دور از انتظار نخواهد بود، رشد تضاد و تعارض2اجتماعي
وجود آمده در يك صدسال اخير هويت اجتماعي مردمان ايران و اقوام را با پيچيدگي هتحوالت ب
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و سازگاري زن و ) 139: 1392نايبي و  محمدي تلور، (رو كرده است، كه ناشي از مدرنيته است روبه
  .شوهرها در درون خانواده نيز متاثر از اين پيچيدگي است

هاي سازگاري  يق، بررسي تأثير هر يك از مؤلفهبنابر آنچه گفته شد مسئله اصلي اين تحق
شناختي انجام  بر انسجام خانواده در ميان اقوام مختلف ساكن شهر همدان است كه با رويكرد جامعه

هاي سازگاري و انسجام  بنابراين هدف اصلي شناخت ميزان رابطه بين هر يك از مؤلفه. گيردمي
  .گويي به سئواالت زير است ال پاسخاين پژوهش به دنب. هاي اقوام استخانواده

 ي اقوام ساكن در شهر همدان از انسجام برخوردار هستند ؟هاآيا خانواده -1
، هاي سازگاري شامل؛اجماع و توافق در امور مهم زندگي، وحدت نظر تأثير هريك از مؤلفه -2

 ر است؟ هاي اقوام چقدبر انسجام خانواده» رضايتمندي و در نهايت ابراز دلبستگي و محبت
 هر يك از اقوام دارد؟  كدام مؤلفه، بيشترين تأثير را در انسجام خانواده -3
 راهكارهاي كاربردي در اين زمينه كدامند؟ -4

 
  ضرورت و اهميت مسئله

نايبي و (هاي افراد و اقوام ها، عقايد، نگرش در ارزشبا مدرن شدن جامعه، دگرگوني و تغييراتي 
وجود آمده كه وسعت و اجتماعي بهنهادهاي اجتماعي و هويت ، و در)139: 1392محمدي تلور، 
و 1992(  1هايي مواجه ساخته تا جايي كه  بك ها و آسيب ها نظم جامعه را با تنش گستردگي آن

است و خانواده نيز از اين خطر در امان نمانده. كندياد مي 2آميز از آن به جامعه مخاطره)  1994
 تنش، سردي بروز عوامل ترين هاست كه از مهمزگاري درون خانوادهترين اثر آن بروز ناسااصلي
  گرديده  در اعضا ها ناراحتي رواني و آشفتگي بروز و خانواده وحدت و انسجام گسيختگي روابط،

اي كه  گونه و پيوستگي خانواده را مورد تهديد قرار داده به) 825-839: 1979اسپاينر و لوئيس، (
: 1376ساروخاني، (چنين مشكالتي را دارند گذاران دغدغه حل  انديشمندان اجتماعي و سياست

سازيم هاي پيشين بوده، ب تر ازآنچه در نسل اي فعال به همين دليل ناچاريم زندگي را به شيوه). 159
تر ايم، فعاالنههاي شيوه زندگي كه برگزيده دهيم و عادت و بايد براي پيامدهاي آنچه انجام مي

گيدنز، (هاي فردي و اجتماعي بيابيم مسئوليت بپذيريم و نيز در اين راه تعادل جديدي بين مسئوليت
   .به دليل اين پيامد مهم سازگاري است كه بررسي آن ضرورت دارد). 43: 1378

شناختي اهميت گرفته، فقدان بررسي موضوع با رويكرد جامعه همچنين در تحقيقات انجام
ي بحران طيشرادر  نهيبهو  انهيگراهاي واقع استيس اتخاذ از اين رو، .سازدبررسي آن را مضاعف مي
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 و ازين يك ،مصوبهاي  استيسي اجرا جهت مناسبهاي  برنامه يطراح و امروزي ايدندر  خانواده
ريزي مبتني بر توانند با برنامهها ميكه مسئولين مرتبط با خانواده و خود خانواده استي اساس ضرورت

ها و اقوام  خانواده شناخت و آگاهي، راهكارهاي منطقي و سازنده در جهت تقويت انسجام و همبستگي
   .مؤثر داشته باشندنمايند، تالش هايي كه فرد و جامعه را تهديد مي ارائه دهند و در كاهش آسيب

  
  مروري بر تحقيقات پيشين

 اندكردهشناسي به موضوع توجه  محققان داخلي و خارجي در بيشتر تحقيقات به نحوي از منظر روان
ها  توان به يك بعد آنهاي اجتماعي پيچيدگي خاص خود را دارند و نميشناسي، پديدهاما در  جامعه
اجتماعي بر اين است كه از طريق شناسايي، تعيين و تعريف همچنين سعي پژوهشگر . بسنده كرد

به . هاي پديده مورد مطالعه خود را بازسازي نمايدها و متغيرهاي مختلف اجتماعي، ويژگيشاخص
گرفته در حوزه خانواده با  همين دليل در اين پژوهش عالوه بر استفاده از برخي از تحقيقات انجام

شناسي اجتماعي با موضوع  گرفته در حوزة روان تحقيقات انجام موضوع تحكيم آن، به برخي از
 هاي آيد، چارچوب و بررسي مؤلفهشده تا با كمك شناختي كه به دست مي اشاره  1سازگاري زوجين

  . گردد پذير ها  بر انسجام و همبستگي خانواده امكان سازگاري و تأثير آن
اند، نشان ناسازگاري و پيامدهاي آن پرداختههاي پژوهشگراني كه به بررسي علل نتايج يافته

هاي مناسب و ضروري براي برقراري ارتباط صحيح و صميمانه زوجين، از داده كه فقدان مهارت
شود و پيامد آن بروز سردي ترين عواملي است كه موجب بروز ناسازگاري در زندگي زوجين مي مهم

؛ احمد و 1979، 2لويز و اسپانير(هاست اني آنروابط، گسيختگي انسجام خانواده و كاهش سالمت رو
برنارد، بورگاس،كاتر، والين،ترمن، الك و ). 53: 1391به نقل از اوركي و همكاران،   20083ريد، 

 ). 551: 1380ميلر، (اند واالس از كساني هستند كه به اين موضوع نيز پرداخته
نيز در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه تعامالت و روابط مثبت ) 1999(و همكاران  4گوردون

برگس و همكارانش نيز در شيكاگو  .ها از زندگي است بيني كننده ميزان رضايت آنبين زوجين پيش
 ). 557: 1380ميلر، (اند به اين نتيجه رسيده

ي، چهار عامل وابسته به هم را در شناسي جنس در حوزه روان) 1983(6و فليسينگر5اسپانير
ها در امور  اين عوامل شامل اجماع زوجين يعني ميزان توافق آن. دانندسازگاري زوجين مؤثر مي
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هاي مشترك در حوزه جنسي؛ رضايت زوجين يعني جنسي؛ وحدت زوجين يعني ميزان فعاليت
بستگي يعني رضايت زوجين  ز دلميزان رضايت از وضع فعلي زناشويي و تعهدشان به تداوم آن؛ و ابرا

  ). 551: 1380ميلر، (از ابراز عالقه به رابطه زناشويي 
هاي سازگاري فوق  سازي روابط زوجين را با هر يك از مؤلفهبرخي محققان تأثير آموزش غني

سازي روابط بين زوجين، توافق و ها نشان داد كه با آموزش غني اند و نتايج تحقيق آنمطالعه كرده
؛ موري و همكاران، 1386؛ نظري، 2002؛ اكورديني و جورني، 2001شولنبرگر،(كري همسران همف

جسي و جوردني، (و وحدت و يگانگي زوجين ) 59: 1391به نقل از اوركي و همكاران،  2002
سوكا، (و رضايتمندي زناشويي ) 59: 1391به نقل از اوركي و همكاران،  1386، نظري، 1981
ها افزايش يافته و در خانواده)  59: 1391به نقل از اوركي و همكاران،  1997؛ بوروكس، 2005

همين موضوع به افرايش برآوردن نيازهاي اساسي مانند عشق و مهرباني، تعلق و امنيت و لذت و 
  . رضايت زناشويي كمك كرده است

شناسي بسياري از محققان به بررسي عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعي پرداخته و به در جامعه
و تعهدات اعتقادي و انجام مناسك، ) 1370ساروخاني، (داري  براي مثال؛ دين. اند يافته نتايجي دست

تنها انسجام اجتماعي را ايجاد و  تجارب ديني در رندگي روزمره و تعهدات اعتقادي و فرهنگي نه
كتابي و (دهد  بلكه حس همدلي، همبستگي را افزايش مي) 493: 1376گيدنز، (كندمي حفظ

همچنين از ). 1392و نعمت الهي و همكاران،196: 1383ساز قمي،  و چيت 177: 1383ديگران، 
شناسي و احترام نسبت به هاي اجتماعي و خانوادگي ارتباط با ساير همنوعان، وظيفهطريق شبكه
   تواند مبناي سرمايه اجتماعي قلمداد گرددقت و اعمال هنجارهاي همبستگي ميديگران، صدا

: 2001گيدنز، (انسجام اجتماعي يكي از ابعاد مهم سرمايه اجتماعي است ). 123: 2000، 1كندلند(
هاي مهم سرمايه  ها اعتماد را كه يكي از مؤلفه هاي مذهبي رويدادها و موقعيت و باورداشت )699

- (3نستيوجنو اوراتينكال و و) 2001(2سوليوان). 122: 1380گيدنز،(كند ت، تزريق مياجتماعي اس
نشان دادند افرادي كه در سطح باالتري از مذهبي بودن قرار دارند نسبت به افراد داراي  )2006

به نقل از دانش، (تر هستند  تر، ثبات زناشويي بيشتري دارند و از ازدواج خود راضيسطح پايين
و وجود ايمان ) 1388اكبري و كي قبادي، علي(وجود رابطه مطلوب جنسي همچنين . )5: 1389

و داشتن فلسفه زندگي ) 1389اصل، محدثي و يوسفي(دامني و عدم خيانت ديني در خانواده و پاك
و تفسير درست از خانواده و آگاهي به اصول مشترك و التزام عملي به وحدانيت خدا از سوي 

و داشتن حداقل ) 1391نوري، (ويژه زن و شوهر  و دادوستد عاطفي ميان اعضاي خانواده به همسران
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بر نقش محوري ) 1956(پارسونز . ها مؤثر استامكانات مالي در بقا و پايداري و انسجام خانواده
نقل از (اي معاصر تأكيد كرده است  كار جنسيتي در حفظ انسجام خانواده هسته تقسيم
ي سالمت و تعادل خانواده است كه هركس سالمت و تعادل انسان در سايه). 122: 1،1376ميشل

: 1381بهنودي، ( كوشد با انجام وظايف و ايثار خود بر رونق و گرمي محيط خانوادگي بيفزايدمي
. كندهاي صحيح تبادل عاطفي از سرد شدن كانون خانوادگي جلوگيري مياستفاده از  شيوه). 20-1

بت و رسيدگي به همديگر، معاشرت و تمجيد از كارهاي يكديگر، تقويت روحيه و حمايت مانند مراق
  ). 23: 1365الحسن، و  191-198، 1383بهشتي، ( از يكديگر به هنگام نياز، معاشرت نيكو و غيره

  
  مباني نظري پژوهش

در . شده است  استفادههاي مرتبط با سازگاري و انسجام در حوزه خانواده در اين پژوهش ازنظريه
، 1363عميد، (تعريفي كلي سازگاري به كمك مفاهيم از قبيل توافق و هماهنگي معنا شده است 

سازگاري تالش براي داشتن زندگي دور از تنش و پرخاش و مشكالت رفتاري كه ). 1360: 2ج
انطباق، مصالحه،  كلي سازگاري را توانايي آميزش،طوربه. گرددو سالمت خانواده مي  موجب آرامش

به نقل از زاهد و  1383فوالدي، ( اندهمكاري و كنار آمدن با خود، محيط و ديگران تعريف كرده
 تعريف فرآيندي شكل به توانمي را زناشويي سازگاري). 790: 2009و كمپل،  45: 2012همكاران، 

 بين و شخصي اضطراب جنسي، هايتفاوت درك در دشواري چون چندي با پيامدهاي كه كرد
طور  تواند بهسازگاري زناشويي مي ).1976اسپانير، (است  آيند هم ...و رضايتمندي زناشويي فردي،

  شده، اهميت تأثير اين موضوع را تائيد  كامل بر كيفيت زندگي تأثير بگذارد و تحقيقات انجام
  ).206: 2006عباسي، (اند نموده

 روابط ارتقاي و حفظ و گيردشكل مي ويژه هنجارهايي و اصول اساس بر خانواده امروزه

 هايسال در دليل، همين به )889-919: 2004، 2اولسون( است بسيار برخوردار ارزشي از خانوادگي

 مفاهيمي از استفاده با را روابط زناشويي كيفيت و ثبات تا گرفته صورت بسياري هاياخير كوشش

 ارزيابي ها شبيه اين مفاهيمي و توافق خوشبختي، ثبات، رضايت، زناشويي، موفقيت، سازگاري چون

 يكديگر با توافق كافي كه سازگار هستند و شوهرهايي زن). 321-34: 2000گريف و برين، (كنند

 مديريت و دارند فراغت رضايت اوقات كيفيت و نوع از اند؛راضي شان روابط و سطح نوع از دارند،

 ).2004و همكاران،  3لي مسترز(كنند  مي اعمال مالي خودشان مسائل و وقت زمينه در خوبي
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 اي كهپيچيده عوامل: است كرده تعريف زير صورت به را سازگاري زناشويي) 2003(هال 

 همراه زناشويي زندگي موفقيت و با خوشحالي كه ها فعاليت در شدن سهيم و تعارض ميزان همچون

 و پيوستار يك عنوان به زناشويي سازگاري. كندمي تعريف حل مسئله توانايي را آن كه يا اين و است
به نقل از صحت و همكاران،  964-80: 2000برادبوري و همكاران، (است  پيوستار فرايند در تغيير

سازگاري، يعني احساسات عيني از ) 2002(1به نظر اكوردينو و همكاران ).168 -179: 1393
گيرد اش را در نظر مي هاي زندگيهمه جنبهشده فرد درزماني كه  خشنودي، رضايت و لذت تجربه

اي سازگاري زناشويي يك فرايند در حال تغيير و مجموعه ).54: 1391به نقل از اوركي و همكاران، (
از چهار جنبه عملكرد زوجين در زندگي مشترك و شامل رضايت از زندگي زناشويي، پيوستگي به 

، و تجلي و ابراز عواطف و احساسات زوج در رأيي در زندگي مشترك زندگي مشترك، توافق و هم
هايي كه با يكديگر سازش دارند نسبتاً از زوج). 1553 –1559: 2006، 2ويك(محيط خانواده است 

هاي شخصيتي شريك زندگي خود را دوست دارند از  روابط زناشويي خود راضي هستند، عادت
  .كنندبا يكديگر حل ميبرند و مشكالت را مصاحبت با خانواده و دوستان لذت مي

 علت و ندارد وجود نظر كلي اتفاق زناشويي سازگاري تعريف گونه كه مالحظه گرديد درهمان

با  كه است مختلفي شناسيجمعيت و شخصي شناختي، اجتماعي، روان عوامل توافق عدم اين
روانشناسان اجتماعي به سازگاري در روابط زناشويي صرف  همچنين. دارند ارتباط زناشويي سازگاري
هاي سازگاري را فراتر از حوزه جنسي در روابط زناشويي بررسي  پژوهش حاضر مؤلفه. اندپرداخته

هاي وفاق  اسپاينرو فيليسينگر و مؤلفه 3يعني با تركيبي از مقياس سازگاري زوجينِ. كرده است
تناسب با موضوع و هدف تحقيق و بر اساس فرهنگ جامعه با شناسي آن را ماجتماعي در جامعه

طور كه اسپانير و فلسينگر اشاره همان. است اعمال تغييرات الزم مورد سنجش و آزمون قرار داده
توان از اين چهار عامل متناسب با موضوع و كنند كه غير از سازگاري در روابط زناشويي، ميمي

 ).  552: 1380ر، ميل(شرايط تحقيق استفاده كرد 

  
  شناسيسازگاري و انسجام در جامعه

، در ديدگاه دوركيم به )135 -90: 1354آرون، (سازگاري در ديدگاه كنت به وفاق اجتماعي 
سازگاري، . و ازنظر تونيس به نظم اخالقي تعبير شده است) 75: 1373ريتزر، (همبستگي اجتماعي 

  انطباق، تعادل و انتظام مفاهيمي هستند كه ما را در دستيابي به تعريف وفاق اجتماعي كمك 
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وفاق اجتماعي با چهار مؤلفه يا ) 2010( 1براساس ديدگاه زتومكا). 17: 1379آزاد ارمكي، (ند كنمي
با كمك دين بايد مشكالت اخالقي و فرهنگي جامعه را حل (داري  گرايي، دين گرايي عدالت ارزش عام

  .و وفاداري به ميهن، سنجيده شده است.) كرد
اي از اصول و قواعد اجتماعي جمعي بر سر مجموعهتوافق "نظر چلبي وفاق اجتماعي يعني  از

و انرژي  "آيداست، به وجود مي» انرژي عاطفي«كه در يك ميدان تعاملي اجتماعي كه خود موجد 
نظم دروني ). 17: 1372چلبي، (وفاق اجتماعي است) علت و معلول(عاطفي همزمان نتيجه و موجد 

. است» ما«شود كه منشاء و محل بروز هر نوع منجر مي اييا وفاقي درنهايت به ايجاد اجتماع جامعه
هاي هاي غايي هستند تا ارزشها نيز از نوع ارزشهنجار كليدي در اين اجتماع وفاداري و ارزش

كار اصلي اين اجتماع نيز توليد احساس است و با توليد احساس، انرژي عاطفي براي حفظ .  ابزاري
و 52: 1383چلبي، (شود س تعهد نسبت به اجتماع فراهم ميانسجام و همبستگي اجتماعي و احسا

 تركيب اجتماعي نظم« از ديدگاه چلبي. كنترل اجتماعي از ابزارهاي ايجاد نظم اجتماعي است). 53
چلبي، (است و تعاملي كنشگران فردي و جمعي فرصتي هنجاري، آرماني، مشبك متقابل نفوذ و

هاي فردي، در كنار ل روابط در سطح خرد و در شبكهدر حالت نظم و فقدان اختال). 36: 1386
خواهانه، هرگاه فرد به كمك و حمايت اطرافيانش نياز داشته باشد، با پاسخ رفتارهاي ايثارگرانه و دگر

  ).240: 1386چلبي، (شود ها مواجه مي مثبت آن
يا يك جامعه  اي است كه بر اساس آن در سطح  يك گروه و خانوادهانسجام و همبستگي پديده
انسجام، ). 400: 1370بيرو، ( شوندطور متقابل نيازمند يكديگر مي اعضا به يكديگر وابسته و به

السون، ( احساس همبستگي، پيوند و تعهد عاطفي است كه اعضاي يك خانواده نسبت به هم دارند
  ).20: 1387به نقل از زارع و ساماني،  1999

كند، از انسجام را به صورت احساس نزديكي عاطفي با افراد ديگر تعريف مي) 2003( 2ينگرن
دو كيفيت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذاشتن اعضا براي يكديگر نظر او 

به نقل از زارع  2001داماس و الگين، (شودهاي اصلي مشاركت اعضا محسوب مياست كه از ويژگي
  ). 23: 2008ي، و سامان

گيري در بسياري از جوامع مفهومي مشاركت در تصميم«سازد خاطر نشان مي) 1970( 3سرجل
طور متفاوتي در باره آن برند، بهكار مي انگيز است اما تقريبا بيشتر افرادي كه اين اصطالح را بهدل

صطالح مشاركت را آلن بيرو ا). 127: 1383نقل از وحيدا و نيازي،  7: 1999، 4رهنما(كنند فكر مي
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سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن و يا در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن «به معناي 
ساخت مشاركت، ترين انديشة زيربنيادي). 257: 1370بيرو، (است تعريف كرده» همكاري داشتن

ك مساعي افراد در جهت پذيرش اصل برابري مردم است و هدف از آن همفكري، همكاري و تشري
مشاركت . هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي استبهبود كميت و كيفيت زندگي در تمامي زمينه

.  آورنديابند و دگرگوني را در خود پديد ميفراگردي است كه از راه آن مردم به دگرگوني دست مي
آيد شمار مي راهبردي به مشاركت در چنين مفهومي بر رشد شخصيت انساني تاكيد نموده و به عنوان

ها و گشودن مرزهاي بسته آفريند تا مردم براي از ميان برداشتن دشواريهاي نيكويي ميكه فرصت
فرنچ جامعه شناس فرانسوي مشاركت را عبارت ). 5: 1370طوسي، (هاي تازه دست پيدا كنند به راه

داند كه اين درگيري او را تشويق  مياز درگير شدن ذهني و عاطفي يك فرد در يك وضعيت گروهي 
هاي آن گروه نيز سهيم هاي گروه كمك كند و خود را در مسئوليت كند تا به هدفو برانگيخته مي

به نقل از وحيدا و  1375انصاري، (بداند و براي به سرانجام رساندن مقصود گروه تفكر و تالش كند 
هاي مشاركتي را داوطلبانه بودن ويژگي فعاليتبرخي از پژوهشگران مهمترين ). 128: 1383نيازي، 

  ).108: 1369و محسني تبريزي، 72: 1373مردوخي، (اند آن دانسته
ترين مولفة انسجام است كه از دو ويژگي تعهد و بر اساس نظر لينگرن مشاركت در خانواده، مهم

وقت و انرژي در منظور از تعهد، مسئوليت پذيري و ميل به صرف . وقت گذاشتن تركيب شده است
بعد . باشدهاي خانواده و همچنين ممانعت از تاثير منفي عواملي چون مسائل شغلي در آن ميفعاليت

هايي كه در اين زمينه خانواده. وقت گذاشتن و با هم بودن در بين اعضاي خانواده است ديگر انسجام،
زارع و (گيرند ي گروهي در نظر ميهاهايي براي فعاليتها و زمانقوي هستند، به طور مرتب برنامه

انسجام خانواده به عنوان باهم بودن عاطفي اعضاي خانواده جداي از فرديت ). 20: 1387ساماني، 
). 2: 2002، به نقل از حسينخاني و همكاران 2002، 1هيترينگتون و كلي( شودها توصيف مي آن

متعادل كردن روابط اعضا با يكديگر و حفظ  بيشتر محققان انسجام را به عنوان توانايي خانواده در
  ). 750: 2002به نقل از حسينخاني و همكاران،  2007جفرسون، (كنند ها تعريف مي استقالل آن

  
  ها و ويژگي آن 2قوم

كنند كه داراي هاي پيوسته معرفي ميي از افراد گروهارا مجموعه» قوم«بر اساس تعاريف علمي،  
گسترش يك يا چند خانواده پيوسته  براثريك قوم،  اعضاء. روابط، پيشينه و پيوند خانوادگي هستند

اند و در بيشتر موارد اين مجموعه داراي نژاد، زبان، فرهنگ و منطقه زيست مشترك وجود آمده به

 
1.  Hetherington and Kelly 
2. Ethnie در فرانسه و     Ethnic در انگليسي   



  1394، تابستان 2انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه

144 

هاي اجتماعي، ، سنترسومو آدابعالوه بر عامل نژاد و زبان مسائل ديگري ازجمله فرهنگ،  .هستند
؛ 1391 ،فرشيباني( شودديده مي ها آنصورت مشترك در بين  دين و مذهب و مسائل اقتصادي به

 ، توازن ورواني نيروي  ها سرچشمهيابي افراد در گروههويت). 1996 و اسميت،هاتچينسون 
  ). 5:  1380، 1995برتون، ( هاست آن شكوفايي شخصيتي
به اعتقاد گيدنز، هويت شخصي پروژه اي بازانديشانه يا . ريشه در هويت افراد داردقوم و قوميت 

- ها دائما هويت خود را خلق و تصحيح مي بازتابي است و منظور اين است كه در جامعه مدرن انسان

ذوالفقاري و (نمايند گونه شدند را مدام مرور مياين» چگونه«هستند و » كه« كه  كنند و اين
تواند به راحتي و به طور ارادي تغيير كند و البته هويت شخصي نمي). 29: 1390، سلطاني

ي فرد در باره پيوستگي دارد ولي نكته مهم اين است كه اين پيوستگي ناشي از باورهاي باز انديشانه
  ).25: 1384گيدنز، (خود است 

     
 مدل پژوهش

به نقل از ميلر،  1983(هاي سازگاري اسپانير و فيليسنگر مدل نظري اين پژوهش بر اساس مولفه
به شكل ) 23: 1387زارع و ساماني، به نقل از  2003(و مولفه انسجام خانواده لينگرن) 502: 1380
  . ترسيم گرديد) 1(ي نگاره

  
  
  
 
  
 
  
  
  1نگاره 
  
  ها   يهفرض

به منبع قابل توجهي در اين زمينه كه نوع تحقيق حاضر اكتشافي است و پژوهشگر  با توجه به اين
هاي تاثيرگذار بر انسجام خانواده اقوام انجام داد و يك اي ميان مولفهتا بتوان مقايسه  دست نيافته

سنجي از همين دليل اين تحقيق با نظرقوم خاصي را مبنا قرار داد و ساير اقوام را با آن سنجيد، به
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هاي سازگاري را بر انسجام خانواده هر يك از اقوام ولفهگويان، ميزان اثرگذاري هريك از م پاسخ
  .   ها بر اساس مدل پژوهش به شكل زير تنظيم شدندبنابراين فرضيه. نمايدبررسي مي

در همه اقوام مورد مطالعه، اجتماعي تأثير بيشتري بر انسجام خانواده نسبت به برخي از  -
 .مؤلفه دارد

ظر تأثير بيشتري بر انسجام خانواده، نسبت به برخي در همه اقوام مورد مطالعه، وحدت ن -
 .از مؤلفه دارد

در همه اقوام مورد مطالعه، ابراز دلبستگي و محبت به همسر و اعضاي خانواده تأثير  -
 .بيشتري بر انسجام خانواده نسبت به برخي از مؤلفه دارد

بر انسجام  در همه اقوام مورد مطالعه، رضايتمندي از زندگي مشترك تأثير بيشتري -
  .خانواده نسبت به برخي از مولفه دارد

  
  روش پژوهش

هاي مذكور تحقيقي تجربي با روش پيمايشي و رسش مقطعي و مبتني بر نمونه  براي آزمون فرضيه
  . احتماعي انجام شد

شهرهاي  همدان يكي از كالن. جمعيت آماري اين پژوهش اقوام ساكن در شهر همدان است
. نما از تركيب نيروي انساني به لحاظ جمعيتي، نژادي، ديني و زباني است اي تمامايران است و آيينه

گيري ابتدا در بين اقوام نمونه. اي و نسبتي استفاده شد گيري تصادفي ساده چندمرحلهاز شيوه نمونه
ي زبان مادرمبنا بر اين قرار گرفت كه فقط افرادي كه . شدندلر و فارس انتخاب ، قوم ترك 3شد و 

 دست درصد به77كل شهر  درصد جمعيت سه قوم به. ها يكي از اين سه زبان است انتخاب شوند آن
  . نمايش داده شده است) 1(آمد كه در جدول 

  كل شهر ها به نسبت آن جمعيت اقوام مورد مطالعه و: 1جدول 

  استان همدان  1392سالنامه آماري : مأخذ
          

  كل شهر درصد به  ) 90(جمعيت   زبان مادري  قوم ساكن در همدان  رديف
  2/26  137758 ساكن همدان ترك  1
  7  36806 ساكن همدان لر  2
  44  231349 ساكن همدان  فارس  3
  77    درصد سه قوم  4

  100 525794  شهركل 
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در نقاط مختلف شهر، بايد تمام مناطق شهر مورد مطالعه  پراكندگي اقوامبه دليل : شيوه اجرا
براي بررسي دقيق، ابتدا شهر را به لحاظ برخورداري از امكانات اقتصادي و رفاهي به . گرفتقرار مي

هاي متوسط نشين شهر و منطقه پايين شهر طبقه بندي كرده و به  سه منطقه باالي شهر، محله
سپس در . هر منطقه دو محله انتخاب شده است) هايخوشه(هاي تصادفي از ميان محلهصورت 

در جايي كه حجم نمونه كافي به . محالت منتخب با شروع تصادفي از هر سه خانه يكي برگزيده شد
بر اساس حضور زن يا شوهر در منزل، . هاي بيشتري مورد مطالعه قرار گرفتدست نيامد، محله

د و درخواست شد كه بدون مشورت با ديگران و يا همسر ها انجام ش مصاحبه حضوري با يكي از آن
: 1386بيكر، (ايگيري زنجيرهسپس براي يافتن واحدها، بر اساس نمونه. نامه را پاسخ دهدخود، پرسش

ها داراي يكي از  شناسد كه در محله آناي را ميشد كه اگر خانوادهاز پاسخگو درخواست مي) 172
   .به اين طريق اطالعات الزم گردآوري شد. ه هستند، معرفي نمايدهاي قومي مورد مطالعاصالت
در مرحله بعد، بر اساس فرمول تعيين حجم نسبي در زير، حجم تقريبي نمونه : حجم نمونه 
  .  نفر برآورد شد 147

  
  

درصد جمعيت سه قوم  ساكن در شهر مورد (z   77/0 =p=  96/1. ها به شرح زير استمقدار
در گام آخر حجم نمونه هر  يك از . d= 068/0و ) درصد جمعيت ساير اقوام( q = 23/0و    )مطالعه

  .   قوم بر اساس فرمول نسبت در كل جمعيت تعيين شد
  
   

  
  

  .زن بودند%) 1/33(نفر معادل  49پاسخگويان مرد و %) 9/66(نفر معادل 98در اين پژوهش 
. استفاده شد) واقع مصاحبه ساختاريافتهدر (نامه حضوري از مصاحبه با پرسش    

متغير مورد سنجش در . شده سازگاري زوجين فيليسينگر و اسپانير استفاده شد از مقياسِ بازسازي
وحدت بعد وابسته به هم است كه شامل؛ اجماع در امور مهم زندگي ؛ 4اين مقياس، تحليل عاملِ 

بستگي و  ضايت از زندگي مشترك و ابراز دلهاي خانوادگي ؛ رنظر در روابط خصوصي و برنامه
اي است كه طبق طيف گويه 37نامة اين مقياس پرسش. محبت به همسر و خانواده و دوستان است

چقدر همسرتان را : مثال)). 1(تا خيلي كم)  5(از خيلي زياد( است درجه 5ليكرت داراي گزينه 
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من و همسرم : مثال)). 1(؛  تا كامالً مخالف)5(قاز كامالً مواف( دانيد؟ و در مواردياعتماد مي قابل
  .رويمباهم تفريح و گردش مي

كه از آزمون سنجش سازگاري اسپانير و با استفاده از ) 1391(در تحقيق اوركي و همكاران
كه از همساني دروني %  96 سؤال استفاده شد، كل مقياس داراي آلفاي 32نامه با  پرسش

، وحدت و يگانگي % 94ها در رضايت روجي  مقياس ساني دروني خردهتوجهي حكايت دارد، هم قابل
  .شده است گزارش%  73و ابراز محبت %  90، توافق زوجي % 84زوجي 

هاي هاي متغيرها از تحليل عاملي و براي  محاسبه وزن در پژوهش كنوني براي تقليل معرف
  همچنين . استفاده شد) 2001فليمر و پرشت، ( 1هاي اصلي ها از تحليل مؤلفه هريك از مؤلفه

  . عامل در نظر گرفته شد تا همخواني با ديدگاه  اسپانير و فليسينگر را داشته باشدچهار 
عالوه بر جداول فراواني و درصد، همبستگي پيرسون و  گيري فنون تحليل اطالعات و ابزار اندازه

هاي موردنظر و براي محدود كردن متغيرها به عاملميانگين  و انحراف معيار، از تحليل عاملي 
 هايبينيبه روش گام و گام و پيش 2چند متغيره براي تحليل رگرسيون  همچنين تعيين نمرات عاملي

  .     الزم در تحليل و تبيين استفاده شد
                                                                                                                                     
 تعريف عملياتي متغيرها  

  . شده است خالصه 1ها در جدول  هاي آن ، معرف)هامولفه(هامتغيرها، عامل -1
  ها    ، معرف)هاعامل(هامتغيرها، شاخص: 1جدول

غير
مت

 

  ها مؤلفه
 ها معرف )ها عامل(

قل
ست

م
  

اجماع و توافق 
رايي در و هم 

 زندگي

توافق در امور مهم زندگي و زناشويي مانند؛ توافق و هم رايي در زندگي مشترك،  
كار بر اساس جنس، همكاري با هم، مديريت مطلوب در وقت و مسائل مالي  تقسيم

هاي  گيري ، فلسفه زندگي، تصميم...)انداز،  سرگرمي و اوقات فراغت و خريد، سفر، پس(
عمل به واجبات و اجتناب از محرمات و پوشش اسالمي (ور مذهبي مهم زندگي، انجام ام
با هم غذا خوردن گفتگو (زمان بيشتري در كنار هم بودن  ، مدت)و حفظ حريم آرايش
آميز با والدين  طرز تعامل احترام) رابطه  مطلوب خصوصي داشتن - كردن و تفريح كردن

و فاميل همسر     

 
1. principal component analysis 
2. Univariable  and   multivariable  
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از  رضايتمندي
زندگي 
 مشترك

،  قهر نكردن و تنها 1اعتماد به هم عصباني نكردن يكديگر، - مراقبت و رسيدگي به هم 
نگذاشتن همسر، بعد از مشاجره به فكر طالق و جدايي و قطع رابطه نيفتادن، رضايت از 
عشق ورزيدن و ابراز عالقه همسر، عدم احساس پشيماني از ازدواج با همسر كنوني و 

 آميز با همسر   خشونترضايت از او، عدم  برخورد 
تجلي ابراز 
دلبستگي و 

محبت

ابراز عشق به همسر و عدم خيانت به او، ابراز محبت به همسر و  به دوستان و خانواده او، 
دلخواه  وتفريط در آن، رفتار كردن به ابراز دلبستگي به رابطه جنسي و عدم افراط

همديگر  
وحدت و 

پيوستگي در 
خانواده

، معاشرت نيكو، )غذا و بهداشت، نظافت، آرايش(در؛ انجام ضروريات زندگيوحدت نظر 
رفتاري در تبادل و ارضاي نياز جنسي، كنار آمدن با  از كارهاي يكديگر، خوشتمجيد

 خود، با ديگران و با محيط و حفظ پيوستگي زندگي، نظم در خانواده   
 معرف 28ها كل عامل

ته 
ابس

و
  

  
  

انسجام 
 خانواده

داشتن روابط دوستانه و محبت آميز، صرف وقت و انرژي براي : تعهد نسبت به هم
خانواده،  كمك به هم و معاشرت با يكديگر و تشويق يكديگر، تقويت روحيه هم و 
حمايت از يكديگر به هنگام نياز حس همدلي و همبستگي و مسئوليت نسبت به هم، 

  دات ديني در زندگي روزمرهاعتماد و صداقت در زندگي و پايبندي به اعتقا
مدت زمان وفرصت بيشتري در كنار هم بودن، : براي همسر و خانواده: وقت گذاشتن

باهم سفر كردن و سينما رفتن، باهم به ديدوبازديد فاميل رفتن، احترام به اعتقادات و 
رعايت حقوق و وظايف متقابل در خانواده با ، مشاركت در انجام فرايض ديني مشترك

همسر و عادالنه با  داشتن روابط انساني و عاشقانه با -ات سالم و كارهاي ضروريتفريح
)معرف 9(خانواده 

 )معرف 37(هاي مستقل و وابسته  كل معرفكل متغيرها
  

  پايايي و روايي    
خالصه  2محاسبه و در جدول   spssافزار   ميزان پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ و از طريق نرم

  .شد و روايي متغيرها  از طريق صوري به دست آمد
  

  هاي متغيرهاي مستقل پايايي گويه. 2جدول 
تعداد   شاخص

  گويه
آلفاي 
  كرونباخ

آلفاي   تعداد گويه  شاخص
  كرونباخ

وحدت نظر در   9/81  9  اجماع و توافق در زندگي
  خانواده

6  6/71  

  5/78  9  انسجام خانواده  3/79  8  از زندگي  رضايتمندي

 
1. .Interpersonal Trust 
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        1/73  5  ابراز دلبستگي و محبت
  5/77  كل

 
 ها   يافته

  هاي توصيفي يافته -الف 
 2گويان نسبت به تأثير عوامل سازگاري در خانواده در جدول  هاي توصيفي نظر پاسخيافته -1

 .شده است خالصه
خانواده مختلف ساكن  عوامل سازگاري بر انسجامگويان نسبت به تأثير  توزيع آماري نظر پاسخ:  3جدول 

  ) N= 147(همدان 

  .ها به شرح زير به دست آمد در بررسي حاضر ابعاد سازگاري مورد سنجش قرار گرفتند و يافته
گويان برخورداري از اجماع يا توافق در  پاسخ%  87/61دهد، نشان مي 3كه جدول  طور همان 

گويان برخورداري از  پاسخ%  04/41امور مهم زندگي و زناشويي را در حد كامالً موافق و موافق و 
گويان ابراز  پاسخ%   61/54رضايتمندي از زندگي زناشويي را در حد كامالً موافق و موافق و 

گويان وحدت نظر  پاسخ%   52/31در حد  كامالً موافق و موافق  و  بستگي و محبت به همسر را دل
ها، مؤلفه اجماع با با توجه به داده. انددر خانواده را در حد كامالً موافق و موافق و گزارش كرده

) 15/17(هاي خانواده با ميانگين بيشترين مؤلفة تأثيرگذار و وحدت نظر در برنامه) 08/59(ميانگين 
و ) 3(بستگي و محبت  كمترين پراكندگي را ابراز دل. است تأثيرگذار بر انسجام خانواده بودهكمترين 

  .داشته است) 4/5(بيشترين  پراكندگي را اجماع 
 .است شده خالصه 4هاي اقوام در جدول هاي توصيفي وضعيت انسجام در خانوادهيافته -2

 
  ) 147(همدان  هاي اقوام مختلف ساكنانوادهدر خ)متغير وابسته(توزيع آماري وضعيت انسجام: 4جدول 

هميشه  متغير  رديف
  )درصد(

اكثر اوقات 
  )درصد(

اغلب
اوقات 

گاهي  
  )درصد(

هرگز 
انحراف   ميانگين  )درصد(

  استاندارد

كامالً موافق و معرف رديف
موافق 

)درصد(

تا حدودي 
 موافق

)درصد(

مخالف و 
كامالً مخالف 

 )درصد(

  ميانگين
  كل

انحراف 
  استاندار
  كل

  4/5  08/59  82/10  77/48  87/61  اجماع  1

رضايتمندي از زندگي  2
  مشترك

04/41  17/35  62/17  17/36  46/3  

  62/3  15/17  94/24  26/25  52/31  وحدت  در خانواده 3
  3  30/25  92/15  13/22  61/54  بستگي به هم ابراز دل 4
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 )درصد(

  59/3  54/34  4/3  86/8  6/10  3/35  56/41  تعهد   1
وقت گذاشتن   2

براي همسر و 
  خانواده

53/52  73/26  57/13  86/4  13/2  45/26  68/3  

  63/3  49/30  62/2  46/6  95/11  32/33  95/43  كل
  

متعهد بودن نسبت به مسائل زناشويي و زندگي %  56/41دهد، نشان مي 4كه جدول  طور همان
در حد %  86/8در حد اغلب اوقات، % 6/10در حداكثر اوقات، % 3/35 مشترك را در حد هميشه،

گويان وقت گذاشتن براي همسر و  پاسخ%   53/53. انددر حد هرگز، گزارش كرده%  4/3گاهي و 
در حد % 86/4در حد اغلب اوقات، % 13/ 57در حداكثر اوقات، % 73/26خانواده را در حد هميشه، 

  . نداگزارش كرده در حد هرگز %  2/ 13گاهي، 
%  08/9اقوام انسجام خانواده قوي، %   17/89) هميشه تا اغلب اوقات(هاي  در كل با جمع ستون

همچنين با . بقيه در حدفاصل اين دو طيف قرار داشتند. اند خانواده متزلزل و غيرمنسجم داشته
هاي اقوام شهر بين خانوادهدرواقع انسجام در ) 63/3(و پراكندگي كل ) 49/30(توجه به ميانگين كل
  .شودهمدان باال برآورد مي

  
  هاي استنباطييافته -ب

ها پرداخته شد و نمرات عاملي چهارگانه كه با استفاده از دستور در اين مرحله به آزمون فرضيه
شده بود، براي تحليل رگرسيون چند متغيره با  ها مشخص و ذخيره تجزيه و تحليل عاملي تعداد آن

  .گام وارد تحليل  شدند به گامروش 
اوهلين  -ماير -ها نخست ميزان پايايي متغيرها بر اساس آزمون كيسرقبل از آزمون فرضيه -1

 . شده است خالصه 5نتايج در  جدول شماره . سنجيده شد
 

  KMO and Bartlett's Test: 5جدول 
  722/0   1اوهلين  -ماير –گيري ميزان شايستگي نمونه كيسر  اندازه

  148/5144  2تست بارتلت  كاي اسكوير
  1226  3درجه آزادي

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
3. df 
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  000/0  1سطح معناداري
  

زيرا . اين متغيرها براي تحليل از شايستگي مناسب برخوردارند 5هاي جدول بر اساس داده
  ).70/0 > 722/0( است%  70ميزان  پايايي كيسر ماير اوهلين بيش از 

 .شده است خالصه 6 ها در جدولواريانس تبيين شده توسط عامل -2
  

 3قبل و بعد از چرخش واريماكس 2ها كل واريانس تبيين شده توسط عامل: 6جدول 

  )هاعامل( 4ها مؤلفه
  )ها

قبل از چرخش  5مجموع مجذورات
  واريماكس

بعد از چرخش 6مجذوراتمجموع
  واريماكس

  درصد تراكمي  درصد واريانس  8درصد تراكمي  7درصد واريانس
  295/11  295/11  361/13  361/13  اجماع. 1 
  667/21  372/10  147/24  786/10  رضايتمندي. 2     

  371/30  704/8  282/28  135/4  بستگي ابراز دل. 3
  641/38  270/8  505/34  223/6  وحدت. 4

  
دهد كل واريانس تبيين شده انسجام خانواده پس از چرخش نشان مي 6طور كه جدول همان

گيرد و باقيمانده شد كه ميزان بزرگي را در برمي%  641/38، چهارگانههاي واريماكس، توسط عامل
  .  اندگردد كه در اين پژوهش موردبررسي قرار نگرفته واريانس به عوامل ديگري برمي

سنجيده شد و نتايج در  9هاهاي سازگاري با قوميت در مرحله بعد ميزان همبستگي بين مؤلفه
  .خالصه شد 7جدول 

  ها هاي سازگاري با قوميتميزان همبستگي هر يك ازمولفه: 7جدول
 اجماع  قوم

r
si gدلبستگي 

r  
si g وحدت نظر  

r  
si g  رضايت  

r  
si g 

  000/0  6/68  481/0 096/0 000/0 7/56 000/0 8/61  )فارس( 
  000/0  6/49  002/0 7/53 000/0 3/28 003/0 7/51  )ترك( 

  000/0  2/43  002/0 8/56 007/0 8/60 001/0 94/60  )لر( 
 
1. Sig  
2. Total Variance Explained 
3. Varimax 
4. Component 
5. Extraction Sums of Squared Loadings 
6. Rotation Sums of Squared Loadings 
7. % of Variance 
8. C.P   
9.  Ethnicities 
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ها هاي سازگاري، همبستگي يكساني در قوميت دهد مؤلفهنشان مي 7طور كه جدول  همان
بيشترين ) 6/68(اي كه در قوم فارس ساكن همدان رضايتمندي از زندگي مشترك  گونه ندارد به

-در تركاجماع و توافق در امور مهم زندگي و ) 94/60(در لرها. همبستگي را با انسجام خانواده دارد

 .  بيشترين همبستگي را با انسجام خانواده دارند) 7/53(هاي زندگيها وحدت نظر در برنامه
  

 هابحث در باب فرضيه: ها آزمون فرضيه -2

هاي سازگاري بر انسجام خانواده اقوام با  در اين بخش از تحليل به آزمون اثرگذاري هريك از مؤلفه
  .  شدگام پرداخته  به روش رگرسيون چند متغيره با شيوه گام

بستگي و محبت،  هاي سازگاري شامل اجماع، ابراز دل فرضيه اصلي تحقيق اين بود كه مؤلفه
  . گي مشترك تأثير يكساني بر انسجام خانواده اقوام ندارندوحدت نظر و رضايتمندي از زند

براي مقايسه . كنندة متغير وابسته وارد تحليل شدند متغيرها بر اساس ميزان واريانس تبيين
  .آمده استفاده شد دست ها از بتاي به اهميت هريك از مؤلفه

ام خانواده نسبت به در همه اقوام مورد مطالعه، اجماع تأثير بيشتري بر انسج:  1فرضيه  -
  .ها دارد برخي از مؤلفه

   H0= H1.    ها بر انسجام خانواده يكسان است تأثير اجماع و ساير مؤلفه:  فرض صفر
  H1< H0.  ها بر انسجام خانواده است تأثير اجماع بيش از ساير مؤلفه:  فرض تحقيق

و عدم وجود تفاوت ) فرض تحقيق( H1< H0ها، وجود تفاوت با نماد براي تمام فرضيه: نكته 
  .است شده نمايش داده ) فرض صفر( H0= H1با نماد 
هاي خانواده  در همه اقوام مورد مطالعه، وحدت نظر در روابط خصوصي و برنامه: 2فرضيه  -

 .ها دارد تأثير بيشتري بر انسجام خانواده نسبت به برخي از مؤلفه
 H1< H0:  و  فرض تحقيق     H0= H1  :  فرض صفر                   

بستگي و محبت به اعضاي خانواده تأثير  در همه اقوام مورد مطالعه، تجلي ابراز دل:  3فرضيه  -
:   فرض تحقيق و H0= H1   : فرض صفر.  ها دارد بيشتري بر انسجام خانواده نسبت به ساير مؤلفه

H1< H0 
ندگي مشترك تأثير بيشتري بر انسجام در همه اقوام مورد مطالعه، رضايتمندي از ز: 4فرضيه  -

 .خانواده نسبت به ساير مؤلفه دارد
   H1< H0:   و  فرض تحقيق    H0= H1:  فرض صفر                              

 8گام در جدول  به نتايج آزمون  رگرسيون با شيوه گام. نخست قوم فارس زبان بررسي شد
  .شده است خالصه
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بر انسجام خانواده قوم ) ها عامل( هاي سازگاري بيني كنندگي مؤلفه رگرسيون ميزان پيشتحليل :   8جدول 
  )65(گام   به فارس با روش گام
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 رگرسيون
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37 

000/0 

401/0  
  رضايت

313/1-  
 )ثابت(
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 باقيمانده

735/7  
 باقيمانده

532/0  
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571/0  
  وحدت

722/0  
  ..وحدت و

352/0  
  اجماع

303/0  
  اجماع

335/0  
  محبت و

515/0  
  محبت و

 
1. R2 
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  گام اول
شده، رضايتمندي است كه ضريب  دهد، اولين متغيري كه وارد تحليلنشان مي 8كه جدول طور همان

رابطه معناداري با انسجام خانواده دارد % 99و در سطح اطمينان  )R= 686/0(همبستگي قوي 
)000/0 =sig  .(  

            (R = 686/0    ,   Sig = 000/0  < 05/0 , F = 925/47   , df = 1) 
هاي فارس رضايتمندي بيش از ساير متغيرها در تبيين انسجام خانوادهها متغير بر اساس يافته    

  . تأييد شد% 95در سطح اطمينان  4تأثيرگذار است و فرضيه 
درصد واريانس انسجام خانواده از طريق عامل  47دهد كه نشان مي )R2=470/0(ضريب تعيين

نگين تغييرات واريانس انسجام از ميا 041/725تنهايي  اين متغير به. شودرضايتمندي تبيين مي
كننده اهميت بسيار زياد اين متغير در انسجام   بتا يا ضريب اهميت تبيين. كندخانواده را تبيين مي

  ). 686/0( خانواده است
  گام دوم

در امور خصوصي و برنامه خانوادگي وارد شد و ضريب همبستگي دو  نظر وحدتدر گام دوم متغير 
و ) R= 769/0(خانواده بسيار شديد و قوي به دست آمد انسجام ريمتغمتغير رضايتمندي و وحدت با 

=  000/0و   F= 265/38و    sig.(  )2  =df= 000/0(شد معناداررابطه % 95در سطح اطمينان 
Sig   769/0و =R (  
درصد واريانس انسجام خانواده از طريق اين  1/59دهد كه مي نشان) R2= 591/0(ضريب تعيين 

 - 470/0= 121/0. ( كند واريانس را تبيين مي% 1/12يي  تنها بهوحدت نظر . شوددو عامل تبيين مي
591/0  (  

  ت نظروحد >رضايتمندي . است كه بعد از رضايتمندي، قرار دارد 369/0ضريب اهميت يا بتا 
  گام سوم

اين سه متغير ضريب همبستگي بسيار قوي و شديدي  در اين گام متغير اجماع نيز وارد تحليل شد و
  ). sig= 000/0(رابطه معنادار شد%  95و در سطح اطمينان ) 844/0(با انسجام خانواده نشان دادند

 )3  =df    849/42و =F   000/0و  =Sig   844/0و =R (  
درصد واريانس انسجام خانواده از طريق اين 2/71دهد كه نشان مي) 2R= 712/0(ضريب تعيين

= 121/0( كند واريانس انسجام خانواده را تبيين مي 121/0متغير اجماع . شودسه عامل تبيين مي
591/0 – 712/0.(  

است و 481/0و وحدت نظر 509/0و رضايتمندي  497/0ضريب اهميت يا بتاي اجماع 
در اين مرحله اهميت . كننده اهميت بسيار زياد اين سه متغير در تحليل انسجام خانواده است يينتب
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 >رضايتمندي .  دو عامل ديگر است تر از بيني انسجام خانواده مهم رضايتمندي در تبيين و پيش

  وحدت نظر     >اجماع 
  گام چهارم

و خانواده و دوستان وارد تحليل شد و  بستگي و محبت به همسر در اين گام متغير تجلي ابراز دل
و در سطح ) 864/0( چهار عامل ضريب همبستگي بسيار بااليي با متغير انسجام خانواده داشتند

  ).   sig= 000/0(رابطه معناداري شد% 95اطمينان 
)4  =df      091/37و =F   000/0و  =Sig   864/0و =R(  

متغير . كنند از ميانگين تغييرات واريانس انسجام خانواده را تبيين مي 880/286اين متغيرها 
= 0-/005. ( كند واريانس انسجام خانواده را تبيين مي  -005/0بستگي  تجلي ابراز محبت و دل

712/0 – 707/0(  
براز محبت و و ا 352/0و اجماع   571/0و وحدت نظر  401/0ضريب اهميت يا بتاي رضايتمندي 

كننده اهميت بسيار زياد اين چهار متغير در تحليل انسجام  خانواده  است و تبيين 335/0بستگي  دل
بيني و تبيين انسجام خانواده بيش از سه  در اين مرحله اهميت عامل وحدت نظر در پيش. است

بستگي و  راز دلعامل ديگر و اهميت رضايتمندي بيش از دو عامل ديگر و اهميت اجماع بيش از اب
  .محبت است

  بستگي ابراز دل >اجماع  >رضايتمندي  >وحدت نظر 
، وحدت نظر، اجماع و دهد كه به ازاي هر واحد تغيير  در رضايتمنديضريب خط نشان مي

 303/0 ، 722/0، 532/0اندازه  بستگي و محبت همسران نسبت به هم به ترتيب به درنهايت ابراز دل
ها،  توان از روي تغيير در اين مؤلفهشود و ميانسجام خانواده تغيير ايجاد ميدر متغير   515/0و 

  .بيني كردميزان تغيير در انسجام خانواده را پيش
b4x4      +b3x3  +b2x2 +Y =b + b1x1  

   + 303/0 ×اجماع+   722/0  ×وحدت نظر   × 515/0بستگي  ابراز دل+ 532/0× رضايتمندي       
212/1 Y =  

. شدپرداخته  زبان تركهاي هاي سازگاري در انسجام خانواده اين بخش به بررسي تأثير مؤلفه در
  .شده است خالصه 9ها در جدول شماره يافته
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بر انسجام خانواده قوم ترك با  هاي سازگاري بيني كنندگي مؤلفه تحليل رگرسيون ميزان پيش:   9جدول 
 )39(گام   به روش گام
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  گام اول

شده، وحدت نظر همسران  دهد، اولين متغيري كه وارد تحليلها نشان ميطور كه جدول يافتههمان
و در سطح  )R= 645/0(هاي زندگي است كه ضريب همبستگي قوي در روابط خصوصي و برنامه

ها، متغير بر اساس يافته).  sig= 000/0(رابطه معناداري با انسجام خانواده دارد % 99اطمينان 
  3است و فرضيه  رگذاريتأثزبان   هاي تركوحدت نظر بيش از ساير متغيرها در تبيين انسجام خانواده

  .شد تأييد% 95در سطح اطمينان 
(R = 645/0 , Sig = 000/0  < 05/0 , F = 091/22 , df = 1) 
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درصد واريانس انسجام خانواده از طريق  6/41دهد كه  نشان مي) R2= 416/0(ضريب تعيين    
از ميانگين تغييرات واريانس انسجام  485/544تنهايي  اين متغير به. شودعامل وحدت نظر تبيين مي

كننده اهميت بسيار زياد اين  است كه تبيين 645/0بتا يا ضريب اهميت . كندخانواده را تبيين مي
  . زبان است متغير در انسجام خانواده قوم ترك

  گام دوم
در گام دوم متغير رضايتمندي از زندگي مشترك وارد شد و ضريب همبستگي دو متغير رضايتمندي 

و در سطح اطمينان ) R= 857/0(دست آمدي به قو وخانواده بسيار شديد  انسجام ريمتغو وحدت با 
                    ).sig= 000/0( شد معناداررابطه % 95

 )2  =df    265/38و =F   000/0و  =Sig   769/0و =R (  
درصد واريانس انسجام خانواده از طريق دو  4/73دهد كه نشان مي) R2= 734/0(ضريب تعيين     

واريانس را تبيين % 8/31يي تنها بهرضايتمندي . شوديين ميعامل وحدت نظر و رضايتمندي تب
 565/0و رضايتمندي   677/0ضريب اهميت يا بتاي وحدت نظر). 734/0 -416/0= 318/0( كند مي

.        زبان است است كه بيانگر اهميت بسيار زياد اين دو متغير در تحليل انسجام خانواده  قوم ترك
  وحدت نظر <رضايتمندي  

  گام سوم
اين سه متغير ضريب همبستگي بسيار قوي و شديدي  در اين گام متغير اجماع نيز وارد تحليل شد و

  ). sig= 000/0( رابطه معنادار شد%  95و در سطح اطمينان ) 878/0(با انسجام خانواده نشان دادند
 )3  =df    418/32و =F   000/0و  =Sig   878/0و =R (  

درصد واريانس در انسجام خانواده از طريق  77دهد كه نشان مي) 2R= 770/0(ضريب تعيين
= 036/0(كند واريانس انسجام خانواده را تبيين مي 036/0متغير اجماع . شودسه عامل تبيين مي

734/0 – 770/0.(  
است و 426/0و رضايتمندي  657/0و وحدت نظر  235/0ضريب اهميت يا بتاي اجماع 

در اين . زبان است ر زياد اين سه متغير در تحليل انسجام خانواده ترككننده اهميت بسيا تبيين
.   دو عامل ديگر است تر از بيني انسجام خانواده مهم مرحله اهميت عامل وحدت نظردر تبيين و پيش

  اجماع   > رضايتمندي >وحدت نظر 
اجماع، به دهد كه به ازاي هر واحد تغيير در وحدت نظر، رضايتمندي و ضريب خط نشان مي

توان از روي شود و ميدر متغير انسجام خانواده تغيير ايجاد مي 336/0و  798/0، -276/5ترتيب 
  .بيني كردها، ميزان تغيير در انسجام خانواده را پيش تغيير در اين مؤلفه

b3x3  +b2x2 +Y =b + b1x1  
  Y= 292/24   + 336/0 )اجماع(   - 276/5)   وحدت نظر(  × 798/0)  رضايتمندي(
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دهد بستگي و محبت در تحليل وارد نشد ونشان مي اين است كه متغير ابراز دل توجه قابلنكته  
  .بستگي و محبت اهميت چنداني ندارد زبان تجلي ابراز دل هاي تركدر بين خانواده

  
ها زبان پرداخته شد و يافته هاي سازگاري در انسجام خانواده لر در اين بخش به بررسي مؤلفه

  .خالصه گرديد 10در جدول 
بر انسجام خانواده قوم ) ها عامل( هاي سازگاري بيني كنندگي مؤلفه تحليل رگرسيون ميزان پيش:  10جدول 
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 رگرسيون

555/177  
 رگرسيون
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19 

000/
0 

335/0 
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40 
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 وحدت

417/0  
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866/0  
ابراز 
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  گام اول

شده، اجماع و توافق در امور  دهد، اولين متغيري كه وارد تحليلنشان مي 10طور كه جدول همان
رابطه معناداري % 95و در سطح اطمينان  )R= 609/0(مهم زندگي است كه ضريب همبستگي قوي 
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si= 000/0(با انسجام خانواده دارد  g  .(توافق در امور مهم زندگي  ها، متغير اجماع و بر اساس يافته
بيني كننده تغييرات انسجام خانواده در قوم لر است و كننده و پيشها تبيين بيش از ساير مؤلفه

  .شودتأييد مي% 95در سطح اطمينان  1بنابراين فرضيه. بيشترين تأثير را بر انسجام خانواده دارد
(R = 609/0    ,   Sig = 000/0  < 05/0 , F = 494/16   , df = 1) 

درصد واريانس انسجام خانواده از طريق  1/37دهد كه نشان مي) R2= 371/0(ضريب تعيين 
از ميانگين تغييرات واريانس انسجام  510/284تنهايي  اين متغير به. شودعامل اجماع تبيين مي

 609/0بتا . درصد باقيمانده واريانس به ساير عوامل مربوط است 250/17. كندخانواده را تبيين مي
  . هاستكننده اهميت بسيار زياد اين متغير در انسجام  خانواده لر زبان است كه تبيين

  گام دوم
هاي مهم زندگي وارد شد و ضريب در گام دوم متغير وحدت نظر در روابط خصوصي و برنامه

- ست آمدخانواده بسيار شديد و قوي به د انسجام ريمتغهمبستگي دو متغير اجماع و وحدت نظر با 

)733/0 =R ( شد معناداررابطه % 95و در سطح اطمينان)000/0 =sig.(                     
 )2  =df    640/15و =F   000/0و  =Sig   733/0و =R (  

درصد واريانس انسجام خانواده از طريق دو  7/53دهد كه نشان مي) R2= 537/0(ضريب تعيين
هاي زندگي وحدت نظر در زناشويي و برنامه. شودتبيين ميعامل اجماع و وحدت نظر در زندگي 

ضريب اهميت يا بتاي وحدت ). 537/0 -371/0= 166/0(كند  واريانس را تبيين مي% 6/16يي تنها به
كننده اهميت بسيار زياد اين دومتغير در تحليل انسجام  است كه تبيين 469/0و اجماع  431/0نظر 

  وحدت نظر >  اجماع. خانواده قوم فارس است
  گام سوم

بستگي و محبت همسران به يكديگر و خانواده و دوستان نيز وارد  در اين گام متغير تجلي ابراز دل
اين سه متغير ضريب همبستگي بسيار قوي و شديدي با انسجام خانواده نشان  .تحليل شد

  ).                          sig= 000/0(رابطه معنادار شد %  95و در سطح اطمينان ) 833/0(دادند
 )3  =df    657/19و =F   000/0و  =Sig   833/0و =R (  

درصد واريانس انسجام خانواده را سه عامل  4/69دهد كه نشان مي) 2R= 694/0(ضريب تعيين 
 واريانس انسجام خانواده را 157/0متغير اجماع . اندبستگي تبيين كرده اجماع، وحدت نظر و ابراز دل

  .تبيين كرده است
)157/0 =537/0 – 694/0.(  

است و  417/0بستگي  و ابراز دل 492/0و وحدت نظر  335/0ضريب اهميت يا بتاي اجماع 
در اين مرحله . هاستكننده اهميت بسيار زياد اين سه متغير در تحليل انسجام خانواده لر زبان تبيين
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.  دو عامل ديگر است تر از انسجام خانواده مهمبيني  اهميت عامل وحدت نظر در تبيين و پيش
  بستگي اجماع ابراز دل >وحدت نظر 

دهد كه به ازاي هر واحد تغيير در اجماع و توافق در امور مهم زندگي، ضريب خط نشان مي
در متغير انسجام خانواده تغيير  866/0و  746/0، 339/0بستگي به ترتيب  وحدت نظر و ابراز دل

بيني ها، ميزان تغيير در انسجام خانواده را پيش توان از روي تغيير در اين مؤلفهو ميشود ايجاد مي
                                                                                                  b3x3  +b2x2 +Y =b + b1x1 .              كرد
  Y= 494/5   + 339/0 )اجماع+ (  746/0)   وحدت نظر(  × 866/0)   بستگي و محبت ابراز دل( 

 واين است كه متغير رضايتمندي از زندگي زناشويي در اين تحليل وارد نشد  توجه قابلنكته 
  . ها ندارد ي بر انسجام خانواده آنريتأثچندان  مؤلفهلرها اين  ازنظر

  
  گيري و بحث  نتيجه

هاي سازگاري به شكل معناداري  قادر است  هاي اين پژوهش نشان داد كه هر يك از مؤلفه يافته
ها يكسان  اما قدرت تبيين چهار عامل با مؤلفه. بيني و تبيين نمايد انسجام خانوادگي  اقوام را پيش

ي سه قوم فارس، ترك و لر زبان يكسان هاي سازگاري بر انسجام خانواده يعني تأثير مؤلفه. نيست
اين موضوع به فرهنگ خاص و ويژگي تاريخي اين اقوام . شد تأييدنبوده و فرض اصلي تحقيق 

نظر و اجماع  ، زنان و مردان بيشتر در امور زندگي مشاركت داشته و اتفاقدر قوم ترك. بستگي دارد
ن قوم ترك در زندگي  به معناي متعهد بودن مشاركت داشتن زنان و مردا. در اولويت اول قرار دارد

به همين دليل اجماع در زندگي . گذارندها نسبت به هم است و وقت بيشتري براي هم مي آن
البته . ها بيشتر تحت تاثير اين مولفة سازگاري است ها بيشتر است و انسجام خانواده آن مشترك آن

 .گيردع و اتفاق نظر در اولويت قرار ميهاي ديگر نيز تاثير دارند اما تاثير اجمامولفه

در قوم فارس براي زنان و مردان رضايتمندي از زندگي مشترك در اولويت اول قرار دارد و انسجام 
در قوم لر براي . ها از زندگي مشترك و زناشويي است ها متاثر از ميزان رضايتمندي آن خانواده آن

كه جالب است . ندگي در اولويت اول قرار داردزنان و مردان اجماع و توافق در امور مهم ز
هاي زندگي براي فارس نظر در برنامه در اولويت آخر و اتفاق ها زبان لررضايتمندي از زندگي براي 

بستگي به همسر و دوستان در  ها تجلي ابراز دل زبان و براي ترك درقراردادر اولويت آخر  ها زبان
ها در كل كشور را ندارد و ها قابليت تعميم براي اين قوميتافتهالبته اين ي. اولويت آخر قرار دارد
 . استخاص اقوام اين شهر 

به ترتيب تأثير بر انسجام خانواده اقوام به شرح ) ها مؤلفه(هااهميت عامل شده يبررسدر ميان اقوام 
  .زير به دست آمد
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  .  بستگي و محبت راز دلتجلي اب -4اجماع و  -3وحدت نظر و  -2رضايتمندي  - 1: فارس -الف 
  .بستگي وارد تحليل نشد ابراز دل مؤلفه. اجماع - 3متغير رضايتمندي   - 2 نظر وحدت - 1 :ترك - ب
متغير رضايتمندي وارد . بستگي و محبت تجلي ابراز دل -3وحدت نظر  -2اجماع  -1: لر -ج

  .  تحليل نشد
و ) 1354آرون، (ميزان سازگاري و يا به عبارتي توافق اجتماعي كنت  شده يبررسدر اقوام 

در خانواده )1383و 1372چلبي،(تونيس  و نظم اخالقي) 1373ريتزر، (ي دوركيماجتماع يهمبستگ
همسران نسبت به هم متعهد . خانوادگي است، باال است "ما"كه موجد انرژي عاطفي و محل بروز 

-مند ميهمسران از حمايت يكديگر بهره. ها منسجم هستندردارند و خانوادهبوده از اعتماد الزم برخو

همسران احساس . شودي برخوردار مياجتماع انسجامانسجام در خانواده، جامعه نيز از  باوجودشوند و 
همبستگي و پيوند و تعهد عاطفي دارند وقت بيشتري براي هم در امور فراغتي، انجام فرايض 

و اوراتينكال و 1383و كتابي و ديگران،  1370و ساروخاني،  2001و 1376گيدنز، (مذهبي
هستند، چون  باهمگذارند و زمان بيشتري و خانوادگي مي) 2001و سوليوان،  2006ونستيوجن، 

هيترينگتون و (پردازندكنند و به تشويق هم مياز يكديگر حمايت مي. اعضا به يكديگر نيازمندند
جسي و (كندبه همين دليل خانواده وحدت خود را حفظ مي) 2007جفرسون، و  2002كلي، 

هاي برگس و همكارانش و فليسينگرو هاي اين تحقيق با تئوريهمچنين يافته). 1981جوردني، 
به ( 1999و اولسون،  1999و كلندر و همكاران،  2006و ويك )1380به نقل از ميلر، (1983اسپانير،

و  2006و اوراتينكال و ونستيوجن،  2001و گيدنز،  2003و لينگرن، ) 1387نقل از زارع و ساماني، 
و  1372(در تبادل عاطفي با نظريه چلبي. هماهنگ است) 1389به نقل از دانش، ( 2001سوليوان، 

و  1383و بهشتي،  2006هاي ويك، و تقويت روحيه و حمايت همديگر و معاشرت با يافته) 83
هاي كتابي و ديگران، حس همدلي و همبستگي با يافته 1389ي، و اكبري و كي قباد1365الحسن، 

  . هماهنگ است 1392الهي و همكاران، و نعمت1383و چيت سازقمي، 1383
هاي تحقيق در بعد اجماع و توافق و همفكري همسران كه هاي لر زبان يافتهدر خانواده

؛ نظري، 2002اكورديني و جورني، ؛ 2001هاي شولنبرگر،بيشترين اهميت و تأثير را دارد با يافته
به نقل از اوركي و همكاران، ( 1389و عيسي نژاد و همكاران،  2002؛ موري و همكاران، 1386
در . كندمي تأييدها را  هماهنگ است و آن) 2006(، ويك)1992(و كلندر و همكاران) 1391
شترين اهميت و تأثير را دارد با زوجين كه بيها در بعد وحدت و يگانگي زبان، يافته هاي تركخانواده
و ويك، ) 1391به نقل از اوركي و همكاران، (1386، نظري، 1981هاي جسي و جوردني، يافته

هاي فارس در خانواده. كندمي تأييدها را  هماهنگ است و آن 1376و تثوري انسجام گيدنز،  2006
هاي سوكا، ت و تأثير را دارد با يافتهها در بعد رضايتمندي زناشويي كه بيشترين اهميزبان، يافته

به نقل از اوركي و همكاران، (1389، همكاراننژاد و و عيسي 1997؛ بوروكس، 1983؛ بوروك، 2005



  1394، تابستان 2انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه

162 

، گوردن و )1994و 1999(، اولسون)1969(مسترز، لي)1999(و كلندر و همكاران ) 1391
 .   كندها را تأييد مي هماهنگ است و آن) 1389(اصل ، محدثي و يوسفي)1976(همكاران

به اين . كند اي با عنوان خاستگاه سازگاري رهنمون ميي ابداع نظريهسو بهنتايجِ پژوهش ما را 
انسجام،  توانايي . معنا كه انسجام خانواده به خاستگاه سازگاري يعني قوميت افراد وابسته است

تضعيف بنيان خانواده مثل استرس  هاياي مناسب براي مواجهه با محركانتخاب يك راهبرد مقابله
  بستر سازگاري را فراهم  متقابالًو همين راهبرد ) 2009و همكاران،  1توماتسون(كند را مهيا مي

اي معناي خاص تاريخي هر جامعه/ فرهنگي/ اين خاستگاه يعني قوميت در شرايط اجتماعي. آوردمي
فرهنگي مرتبط با آن بلكه به دليل حاكميت در ايران  نه تنها قوميت و ويژگي هاي . خود را دارد

هاي افراد كه ي ديني و اسالمي، خاستگاه سازگاري قومي ريشه در اعتقادات و باورداشتها ارزش
؛ هاتچينسون و 1391فر، شيباني( استعامل زيربنايي و اساسي در ايجاد و تقويت انسجام 

ها  آن) 1392نايبي و محمدي تلور،  و 1392باينگاني و همكاران،(و سبك زندگي) 1996 اسميت،
ها هاي ديني بيشتر باشد،  سازگاري در كانون خانوادهباورداشت هرقدربه اعتقاد محققين، . دارد

و نعمت الهي و همكاران،  2001گيدنز، (آن انسجام و همبستگي بيشتر خواهد بود  تبع بهبيشتر و 
و  1389و محدثي و يوسفي اصل،  2001و سوليوان،  2006و اوراتينكال و ونستيوجن،  1392

ي انسجام است، ها كننده فراهماجماع و توافق در امور مهم زندگي كه از  مؤلفه. )1381، بهنودي
بستگي و محبت است كه  سپس عامل  تجلي ابراز دل. فرهنگي و تاريخي دارد، –بستري اجتماعي 

 واقع در. بستري عاطفي و هيجاني دارد و متأثر از عفت و حيايي است كه ريشه مذهبي و ملي دارد
عوامل اجتماعي و فرهنگي مقدم بر عوامل رواني و عاطفي در اين سرزمين همبستگي و انسجام اعضاي 

بستگي در روابط  هاي فليسينگر و اسپانير تجلي ابراز دلدر غرب و يافته. كندم ميجامعه را فراه
است  كه اين يافته به فرهنگ خاص  رگذاريتأثهاي ديگر بر انسجام خانواده  جنسي مقدم بر مؤلفه

   .اي متأثر از فرهنگ آن جامعه استيعني خاستگاه سازگاري در هر جامعه. جامعه غربي مرتبط است
هاي ، كارگروهمشاوره مراكزگردد كه مراكز مرتبط با خانواده، ساس نتايج پيشنهاد ميبر ا

  ... و مايصداوسويژه و به وپرورش آموزشها،  خانواده، سازمان ارشاد و فرهنگ اسالمي، دانشگاه
. دهندهاي خود قرار ها در اولويت برنامههاي سازگاري را در خانواده هاي مرتبط با مؤلفهآموزش

سازي از رويكرد غني استفادههاي آموزشي و استفاده از مدرسين مجرب و متعهد و برگزاري كارگاه
ها بايد البته نوع آموزش. ها را ارتقاء بخشندي ارتباطي، سطح آگاهي و شناخت خانوادهها مهارت

  . ها باشد تا برون داد مطلوبي داشته باشدقوميت بافرهنگمتناسب 

 
1. Tomotsune 
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طور مستقيم مرتبط با  ي اين تحقيق ازجمله نبود پيشينه تجربي كه بهها تيحدودمبا توجه به 
كشور  كل به ميتعم قابلهاي اين تحقيق ها به اقوام همدان، يافتهموضوع باشد و محدود بودن يافته

تري به گردد محققين موضوع را در سطح ملي بررسي نمايند تا نيمرخ واقعينيست، پيشنهاد مي
  .دست آيد

  
  منابع   

شركت سهامي : ،  مترجم باقر پرهام، تهرانشناسي مراحل اساسي انديشه در جامعه،  )1354. ( آرون، ر
  . هاي جيبي كتاب

، معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و وفاق اجتماعي و فرهنگ عمومي، )1379(آزاد ارمكي، تقي 
  ). كتاب فرهنگ عمومي(ارشاد اسالمي، فصلنامه فرهنگي اجتماعي 

 و اجتماعي حمايت اجتماعي، اختالل رابطة "، )1392(سيده مريم  منصوره؛ عبادي آزمون، آزاده، اعظم
  . 3-27 :،  ص2 شمارة هفتم، دورة ،ايران اجتماعي مطالعات مجلة، "جوانان نفس عزت
  . ال البيت الحيا،  التراث: قم. ، چاپ اولوسيله الشيع)  1365.(الحسن، م

: ، تهران"نيازهاي مديريت مشاركتي در نظام اجراييبازشناسي و پيش"، )1375(اسماعيل انصاري، محمد
  .43-44شماره  مجله مديريت دولتي،

  . انتشارات دانژه: پ اول، تهران،  چاآموزش غني سازي  زندگي زناشويي، )1388(اولياء، نرگس
اثر بخشي آموزش  "، )1391(اوركي، محمد؛ جمالي، چيمن؛ فرج الهي، مهران؛ كريمي فيروز جايي، علي

پژوهشي  –دو فصلنامه علمي ، "سازي ارتباط بر ميزان سازگاري زناشويي دانشجويان متأهل غني
 . 52-61:  91،  پاييز و زمستان 2،  سال اول، شماره شناخت اجتماعي

: شناسيسبك زندگي از منظر جامعه"، )1392(باينگاني، بهمن؛ ايراندوست، سيد فهيم؛ احمدي، سينا 
، ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي"اي بر شناخت و واكاوي مفهوم سبك زندگيمقدمه
  . 52- 74: 77شماره 

  . نشر ني:  تهران  ،)1380(وهي ، ترجمه ناصر  فكسياسي شناسي قوم  )1995(برتون، روالن
 . 191-198اميركبير، : ،  تهرانمسائل تربيتي،  )1383. (بهشتي، ا
 .بشرا : ، تهران، تئوري پيشرفت خانوادهمديريت  بهداشت خانواده،  )1381. (بهنودي، ز
  . ، ترجمه هوشنگ نايبي،  دانشگاه پيام نورروش تحقيق نظري در علوم اجتماعي،  )1386(ل .بيكر، ترز

  . انتشارات كيهان: ، ترجمه باقر ساروخاني، چاپ دوم، تهرانفرهنگ علوم اجتماعي، )1370(بيرو، آلن 
  ، به نقل از سايت كتاب تاريخ سياسي كهگيلويه، )1392(تقوي مقدم، سيد مصطفي 

http://bahmei.com/   
  .15-28): 6(وره دوم،  شماره سوم، ، دنامه علوم اجتماعي  "وفاق اجتماعي "). 1372(چلبي، م 
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هاي ملي  طرح: ، تهرانهاي ايرانيان ها و نگرشچارچوب مفهومي پيمايش ارزش)  1383( ------ 
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  . غزال  ، تهرانكنش فضاي در اجتماعي تحليل)  1386( ----- 
نمونه گيري و   ،)1381(چهرئي،علي؛ صابري، محسن؛ محمدصادقي، هما؛ منتظر، مهدي  و ساير همكاران

  . انتشارات سارا: ، چاپ اول، تهرانحجم نمونه در مطالعات پزشكي
كتاب مباني نظري هويت و بحران هويت ديني جوانان در ايران، ")  1383( سازقمي، محمدجواد چيت

چاپ اول، پژوهشكده علوم انساني و : اكبر عليخاني،تهران، مجموعه مقاالت، به اهتمام علي"هويت
  . اجتماعي جهاد دانشگاهي

  . ، چاپ سوم، نشر ويرايشروش هاي آماري در علوم رفتاري، )1387(حسن زاده، رمضان و مداح، محمدتقي 
، "اندازي اسالمي هاي ناسازگار با مشاوره از چشم افزايش سازگاري زناشويي زوج"،  )1389(دانش، عصمت 

  . 20-1:  2، شماره 6دوره ، )س(، دانشكده علوم تربيتي و روانشناستي الزهر اشناختي مطالعات روان
 . سراي بابل كتاب: ، باقر پرهام، بابلكار اجتماعي در بارة تقسيم)  1369(دوركيم، اميل 

. بررسي رابطه سبك زندگي با هويت قومي جوانان"،  )1390(ي، ابوالفضل و سلطاني، الوين ذوالفقار
  . 24-50: 2، دوره يازدهم، شماره شناسي ايران مجله جامعه، "شهرستان مهاباد

، ترجمه سكندر امان سفرنامه راولينسون، گذر از زهاب به خوزستان، )1362(راولينسون، هنري لرزيك 
 تهران  الهي بهاروند، 

  . انتشارات جهاد دانشگاهي  :، مترجم غروي زاد، تهرانشناسي هاي جامعهنظريه،  )1373( ريترز، ج 
گرايي  پذيري و انسجام خانواده در هدف بررسي نقش انعطاف"، )1387(زارع، مريم و ساماني، سيامك 

  .17-36: سال چهارم،  شماره سيزده،  فصلنامه خانواده پژوهي "فرزندان
 . ، چاپ اول، سروششناسي خانوادهاي بر جامعهمقدمه،  )1370(ساروخاني، باقر 

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانطالق، )1376(باقر ساروخاني، 
 به نقل از سايت  "ضرورت شناخت اقوام توسط هر ايراني") 1391(فر، مازيارشيباني

www.shafaqna.com/persian )1/12/1391  .(  
تأثير رويكرد "، )1393(سياه مرضيه صحت، نرگس؛ صحت، فاطمه؛ خانجاني، سحر؛ محبي، سيامك؛ شاه

–حل مدت راه درماني كوتاه زوج نظام مجله تحقيقات  ، "محور بر سازگاري زناشويي در زنان شهر قم 
  . 168- 179: 93، بهار 1، شماره 10دوره . سالمت

انتشارات مركز آموزش و مديريت : ، تهرانمشاركت در مديريت و مالكيت،  )1370(علي طوسي، محمد
  . دولتي

و اطالعات و  در آماريزي ر برنامه، معاونت استان همدان 1392سالنامه آماري ، )1393( طيبي، محمد
GIS 1393ساغرچيان، زمستان  محمدرضا، به نظارت.  
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، رابطه جنسي با بهداشت رواني و سازگاري زناشويي زنان،  )1388(و كي قبادي، س . علي اكبري، م
  . پزشكي تهران، چهارمين كنگره جهاني  خانواده و سالمت جنسي انجمن روان

  .موسسه انتشارات اميركبير: ، جلد دوم، تهرانفرهنگ فارسي عميد)  1363(عميد، حسن
، چاپ سوم، ها اندازها، مفاهيم بهداشت روان و مهارت چشم: مشاوره همتايان، )1383..(فوالدي، عزت ا

  انتشارات طلوع دانش : تهران
دين، سرمايه اجتماعي و توسعه "، )1383(كتابي، محمد؛ گنجي، محمد؛ احمدي، يعقوب؛ معصومي، رضا  

   169 -192: شماره دوم. ،  جلد هفتممجله پژوهشي دانشگاه اصفهانفرهنگي،   –اجتماعي 
:  چاپ سوم، تهران. ، ترجمه حبيب اهللا تيموريمقدمه اي بر آمار در علوم اجتماعي)  1383(كورتز، نورمن
  نشر ني 

نشر : ، ترجمه منوچهر محسي، تهراندموكراسي راه سوم و بازسازي سوسيال)  1376(گيدنز، آنتوني
  تيراژه 
اصغر سعيدي و  ، ترجمه عليهاشده، گفتارهايي درباره يكپارچگي جهانيجهان ر، )1380آ ( -------- 

  . علم و ادب: يوسف حاجي عبدالوهاب، تهران
  .  انتشارات مركز: ، ترجمه محسن ثالثي، چاپ دوم، تهرانهاي مدرنيت پيام،  )1380ب( -------- 
  . نشر ني: ،  ترجمه منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه، )1382(-------- 
  .تيراژه: ، ترجمه منوچهر صبوري كاشاني، تهراندموكراسي راه سوم بازسازي سوسيال،  )1378(------- 
، ترجمه ناصر موفقيان، تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد،  )1388(------- 
  . نشر ني: تهران

، ترجمه روزآمد شدهبا تجديد نظر كامل و  -جامعه شناسي، )1388(گيدنز، آنتوني؛ بردسال، كارل 
  . چاپ سوم،  نشر ني: حسن چاوشيان،  تهران

مقايسه هم وابستگي و رضايت زناشويي زنان متاهل "، )1393(اصغر و قرباني، مريم  مثقالي، شيوا و آقايي،
  .16- 4: 4، سال پانزدهم،  شماره دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، "عادي و در شرف طالق

فصلنامه پرستاري و ،  "راهكارهاي تحكيم بنيان خانواده"، )1389(سفي اصل، محمد محدثي، حميده ؛ يو
 . 270- 275: 89، دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان مامايي اروميه

بررسي زمينه هاي مشاركتي روستائيان و ارتباط آن با ترويج ، )1369(محسني تبريزي، عليرضا 
  . و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگيانتشارات معاونت ترويج : ، تهرانكشاورزي
  . ، انتشارات دانشگاه تهرانروش هاي آماري، )1371(مفصورفر،كريم 

، ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ اول، راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي،  )1380(سي. ميلر، دلبرت
  .نشر ني: تهران

  .انتشارات نگاه: تهران، محمدجعفر پوينده، پيكار با تبعيض جنسي، )1376(ميشل، آندره 
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مطالعه تجربي جوانان : تاثير سبك زندگي بر هويت اجتماعي ") 1392( نايبي، هوشنگ و محمدي تلور، ستار
   138 -150: 4، دوره چهاردهم، شماره مجله انجمن جامعه شناسي، "شهر سنندج

  . علم: ، تهرانيدرمان خانوادهي و درمان زوجمباني ، )1386(محمد  يعلنظري، 
بررسي عوامل "، )1392(جليلي، محمدحسين؛ مؤمني فرد، حسين  نعمت الهي، زهرا؛ فرج الهي، ابوحمزه؛ مير

فصلنامه علمي پژوهشي مديريت ، ") اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي(مؤثر بر سرمايه اجتماعي 
  . 202-175، صفحه 50، شماره 13، دوره نظامي

: اي در عرصه مطالعات زنان و خانوادهفصلنامه "تحكام خانوادهعوامل تضعيف اس") 1391(نوري، اعظم 
114-87 .  

اجتماعي در تاملي در مورد رابطه بين ساختار خانواده و مشاركت"، )1383(وحيدا، فريدون؛ نيازي، محسن 
  .117-145: 1383، خرداد23، شماره نامه علوم اجتماعي، "شهر كاشان
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