سالمت خانواده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
دكتر محمدحسين پناهي
منصوره زارعان

**

تاريخ دريافت91/7/2 :
تاريخ پذيرش91/10/25 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي سالمت خانواده و بعضي از عوامل اجتماعي موثر
بر آن انجام گرفته است .در اين پژوهش ابتدا بر اساس مباني نظري موجود،
خانواده سالم با شش مولفه صميميت و همدلي ،استقال اعضاي خانواده،
رضايتمندي ،تامين نياز اعضاي خانواده ،انسجام خانواده و حاكميت ارزشهاي
اخالقي -اسالمي در خانواده مفهوم سازي شده است .با تعريف عملياتي اين
مولفهها وضعيت سالمت خانواده مورد سنجش قرار گرفته است .سپس سالمت
خانواده به كمک بعضي از متغيرهاي مربو  ،از جمله وضعيت سالمت
خانوادههاي جهت يا
خانوادههاي جهت يا

زوجين ،همساني سرمايه اقتصادي و فرهنگي
زوجين ،روابط خويشاوندي و محيط اجتماعي خانواده،

* استاد جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.
** دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.

mhpanahi@yahoo.com

*

2

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 59

تبيين شده است .اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده ،و جامعه آماري آن
خانواده هاي تهراني كه دست كم پنج سا از زندگي مشترک آنها گذشته و
دست كم داراي يک فرزند بودهاند ميباشد .حجم نمونه  367خانواده بر آورد
شده ،كه با نمونهگيري تصادفي از بلوکهاي مناطق  22گانه شهر تهران انتخا
شده و دادهها از طريق تكميل پرسشنامه از آنها جمعآوري گرديده است .تجزيه
و تحليل دادههاي جمعآوري شده نشان ميدهد كه قويترين رابطه سالمت
خانواده با متغير سالمت خانواده جهت يا است .دومين متغير كه رابطه قوي و
معناداري با سالمت خانواده دارد رابطه خانواده با خويشاوندان است .متغيرهاي
همساني اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا

و همچنين متغير محيط

اجتماعي رابطه معناداري با سالمت خانواده نشان ندادند.
واژههاي كليدي :سالمت خانواده ،خانواده جهت يا  ،سرمايه
اقتصادي ،سرمايه فرهنگي ،روابط خويشاوندي ،محيط اجتماعي

طرح مسئله
وضعيت خانواده ،به عنوان يكي از نهادها و اركان مهم هر جامعه ،در ساير
نهادهاي اجتماعي و در وضعيت كلي جامعه اثر ميگذارد .خانواده اگر نتواند
كاركردهاي اساسي خودش را در جامعه به خوبي ايفا نمايد ،جامعه را دچار مشكالت
عديده مينمايد .به عبارت ديگر ،جامعه در صورتي سالم خواهد بود كه از خانواده
سالم بر خوردار باشد .به بيان ديگر ،يكي از عوامل سعادت و تكامل يا سقو

و

فروپاشي جامعه را ميتوان در چگونگي خانوادهها ديد .خانواده نيز به نوبه خود در هر
جامعه تحت تاثير آن جامعه است .خانواده در ارتبا تنگاتنگي با نهادهاي اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي و سياسي پيراموني بوده و اين نهادها اثرات مستقيم و غير مستقيم بر
خانواده دارند.
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اهميت خانواده و سالمت آن بسياري از انديشمندان را بر آن داشته كه در
حوزههاي گوناگون و با رويكردهاي گوناگون به تحقيق و بررسي در اين موضوع
بپردازند .روانشناسان ،جامعهشناسان ،حقوقدانان ،اقتصاد دانان و اسالم شناسان هر كدام
با رويكردي خاص به تحليل در مورد خانواده و سالمت آن پرداختهاند.
روانشناسان عالوه بر تأكيد بر مطالعه فرد و ويژگيهاي شخصيتي او ،جوّ يا
فضاي رواني حاكم بر خانواده را عنصري مهم ميدانند و معتقدند كه مجموعه تعامالت،
روابط و تجربياتي كه اعضاي خانواده با يكديگر دارند ،فضاي رواني حاكم بر خانواده
را رقم زده و واكنشهاي متناسب با اين فضا را تعيين ميكند .آنها معتقدند كه «فضاي
رواني حاكم بر خانواده ،شكل رفتار اعضاي آن را القاء ميكند» (احمدي-21 :1386 ،
.)22
از نظر جامعهشناسان خانواده اهميت و جايگاه ويژهاي دارد .آنان با رويكردهاي
گوناگون ي به واكاوي وضعيت اين گروه و نهاد اجتماعي پرداختهاند .گروهي از
جامعهشناسان به تأثيرات نظام فرهنگي جامعه اشاره دارند و سالمت خانواده را در
پايبندي به ارزش ها و در مقابل ،عدم تعاد خانواده را در بياعتنايي به آن ارزشها
ارزيابي مي كنند .از نظر اين دانشمندان شناخت تأثيرات فرهنگي و بهبود وضعيت
فرهنگي و ديني جامعه ،براي ايجاد خانواده سالم در اولويت قرار دارد .گروهي ديگر
مسائل اقتصادي را براي ايجاد خانواده سالم در اولويت قرار ميدهند و از اينرو بهبود
شرايط اقتصادي جامعه را در ايجاد خانواده سالم شر اساسي ميدانند (فرجاد:1382 ،
 .)148آنان معتقدند كه تنگناهاي اقتصادي در خانواده يكي از اصليترين عوامل ايجاد
اختالفات ،تنش و يا كج رفتاري است .بعضي ديگر برآنند كه سياست و حكومت
مهمترين نقش را در شكلگيري خانواده سالم به عهده دارد.
بعضي از جامعهشناسان با رويكرد كاركردگرايانه و سيستمي (براد شاو:1386 ،
 ،)46خانواده را مورد بررسي قرار ميدهند و براي هر يک از اعضاي آن نقش خاصي
قائل هستند .آنان خانوادهاي را سالم ميدانند كه تمام اعضاي آن به خوبي وظايف و
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نقش خود را انجام دهند .گروهي ديگر از جامعهشناسان با رويكرد تضادگرايانه ،به
خانواده مي نگرند و معتقدند كه خانواده مانند هر نظام اجتماعي ديگر بر اساس تضاد
سازماندهي مي شود ،و اعضاي آن هر يک در رقابت با سايرين در تالش براي افزايش
قدرت و سلطه خود بر ديگران هستند (.)Chibucos and Leite, 2005: 184
اسالم شناسان معتقدند كه با توجه به جايگاه نهاد خانواده در نظام اجتماعي،
اسالم از اين مسئله غافل نبوده و مجموعه گستردهاي از آيات و روايات درباره خانواده
وجود دارد كه اغلب در گزارههاي دستوري ،اخالقي و حقوقي بيان شدهاند .مجموعه
اين تعليمات در پي ايجاد چنان خانوادهاي است كه در آن افراد مسير خود را در جهت
رشد و كما و كسب فضايل اخالقي و انساني در تقر

به خدا طي كنند.

در دوران اخير با تحوالت اجتماعي كه به وقوع پيوسته ،خانواده با مسائل
عديدهاي روبرو گرديده است كه نظام سنتي خانواده را تحت تأثير قرار داده و تغييرات
زيادي را در درون خانواده ايجاد كرده است كه شناخت اين تغييرات و برنامهريزيهاي
مناسب در برخورد با اين تغييرات ،مطالعات عميقي را ميطلبد .به طور عينيتر ميتوان
گفت ،دسترسي زنان به فضاي مجازي ،تغييرات زيادي در موقعيت آنان در جوامع
امروزي ايجاد كرده؛ همچنين دستيابي آنان به منابع اقتصادي ناشي از كار خارج از خانه
و تسخير فضاهاي جديد اجتماعي توسط آنان ،ساخت قديم خانواده را دگرگون كرده و
ضرورت پيدايي تعادلي نو در خانواده را ايجا
وسايل ارتبا

ميكند.

جمعي از ديگر مواردي است كه تأثير شگرفي بر خانواده داشته

است .ورود وسايل ارتبا جمعي باعث شده است كه ساعات حضور اعضاي خانواده
در كنار يكديگر به خواندن روزنامه ،شنيدن راديو ،ديدن تلويزيون و مرور اينترنت
سپري شود و بدين ترتيب كانون توجه از درون خانواده به پديدههاي خارج از خانه
انتقا يابد .از موارد ديگري كه در دوران اخير بر نهاد خانواده تأثيراتي داشته است
افزايش روند دولتي شدن امور يا سپردن بسياري از كاركردهاي خانواده به دولت و
ساير نهادهاي اجتماعي است .اين امر ،هم سبب كاهش روابط خويشاوندي و هم سبب
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اهميت مسائل عاطفي در خانواده و عدم ارضاي نيازهاي فردي اعضاي آن گرديده
است.
افزون بر اين ،مسائل زيادي از جمله اعتياد ،افزايش طالق ،افزايش سن ازدواج و
ساير عوامل اجتماعي ،خانوادهها را با مسائل جدي روبرو ساخته كه بر سالمت خانواده
تأثير منفي مي گذارند .همچنين جهاني شدن و افزايش روابط بين كشورها ،الگوي
گوناگون ي از روابط خانوادگي را براي مردم مطرح ساخته و عرصه را براي انتخا
الگوهاي گوناگون زندگي با مسائل ناشناخته ،براي مردم باز كرده است .به نظر بهنام
«در دهههاي اخير هسته خانوادگي در كشورهاي صنعتي و غربي در برابر دومين موج
مدرن سازي كه ميتوان آن را» پسا مدرن ناميد دگرگون شده است ،و در جوامع ديگر
سير تحو خود را بر اساس الگوهاي خانواده زن و شوهري الهام گرفته از غر

پي

ميگيرد (بهنام .)23 :1383 ،همه موضوعات ياد شده نشان دهنده ضرورت بررسي
خانواده سالم در ايران و ويژگيهاي آن است تا مسير زندگي سالمتري را براي مردم
روشن سازد.
طبيعي است كه بررسي همه عوامل تأثيرگذار بر سالمت خانواده در يک مقاله
نميگنجد و تنها ميتوان به بخش اندكي از اين عوامل پرداخت .از اينرو اين تحقيق بر
آن است كه به بررسي و تحليل سالمت خانواده و مهمترين عوامل اجتماعي مربو به
آن بپردازد .بنابرين سؤاالت اصلي ما در اين پژوهش عبارتند از:
 .1ويژگيهاي خانواده سالم چيست؟
 .2عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت خانواده كدام است؟

هدف اصلي تحقيق
هدف اين تحقيق شناخت ويژگيهاي خانواده سالم و عوامل اجتماعي مربو به
آن است .سالمت خانواده و ويژگيهاي خانواده سالم با توجه به فرهنگهاي گوناگون
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داراي ابعاد گوناگوني خواهد بود ،اين تحقيق درصدد شناخت ويژگيهاي خانواده سالم
و بومي سازي مفهوم سالمت خانواده درايران و بررسي عواملي است كه با توجه به
فرهنگ ما ،بر سالمت خانواده تاثير دارند.

1

مباني نظري
خانواده يک نهاد اجتماعي است و در وضعيت آن ،همچون ساير واقعيتهاي
اجتماعي ،عوامل گوناگوني مؤثر ميباشند .از آنجا كه هر نظريه در رابطه با خانواده
تنها به بخشي از ابعاد خانواده نظر دارد ،ضروري است كه در يک تحليل همه جانبه به
چند نظريه رجوع شود ،و از هر يک از آنها براي بررسي موضوع استفاده شود .همان
گونه كه گذشت اين تحقيق مشتمل بر دو بخش است؛ يک بخش به توصيف خانواده
سالم مي پردازد و بخش دوم عوامل اجتماعي موثر بر سالمت خانواده را مورد بررسي
قرار ميدهد .در اين تحقيق براي مشخص كردن ويژگيهاي نظري خانواده سالم بيشتر
از دو ديدگاه براد شاو و مک گراو استفاده خواهيم كرد .همچنين براي تبيين وضعيت
خانواده از نظريه بورديو ،به عنوان نظريه كنش و تلفيق آن با نظريه براد شاو ،بهره
خواهيم برد .ابعاد ديگري همچون تاثير محيط اجتماعي و ارتباطات خويشاوندي با
تكيه بر نظريات اكولوژي و شبكه خويشاوندي در اين چارچو

گنجانده شده است.

ابتدا در اين قسمت به ديدگاههايي درباره توصيف خانواده موفق و سالم
3

ميپردازيم .از جمله كساني كه به اين موضوعات پرداختهاند مک گراو 2،براد شاو،

گيدنز 4،و پارسونز 5را ميتوان نام برد .فيليپ مک گراو بحثهاي نسبتاً جامعي درباره
 -1اميد است كه اين تحقيق كمكي به بهبود وضعيت خانواده در كشور باشد و تا آن جا كه امكان دارد در جهت
زمينه سازي براي ارتقاء وضعيت خانواده و تحقق خانواده سالمتر در كشور گامي بردارد.
2
. Mc Graw
3
. Brad Ŝhaw
4
. Giddens
5
. Parsons
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خانواده دارد .او خانوادهاي را موفق ميداند «كه هر يک از اعضاي آن به نوبه خود مانند
ستارهاي ميدرخشند .همگي از موهبتها ،مهارتها و استعدادهايشان استفاده ميكنند و
از وضعيت و موقعيت خود راضي هستند .زندگي آنها سرشار از اميد ،شور و شوق و
انرژي است .آنها در خانواده مورد محبت و احتراماند» (مک گراو .)59: 1388 ،مک
گراو همچنين معتقد است« :ارزشها باورهايي هستند كه اساس زندگي خانوادگي شما
را تشكيل ميدهند ،باورهايي كه شما (هميشه و نه گاهي اوقات) با آنها زندگي
ميكنيد .با پايبندي بهاين ارزشها و تقويت آنها ،اين آهنگ بسيار ضروري را وارد
زندگي خانوادگي خود ميكنيد (مک گراو .)84 :1388 ،طبيعي است كه در كشور ما
ارزشها برخاسته از اخالق و مباني اسالمياست».
جان براد شاو نيز معتقد است كه «زوج سالم از روي ميل ،به يكديگر متعهدند.
تصميم ميگيرند و انتخا

مي كنند تا در هر شرايطي كنار يكديگر بمانند...رابطه خو

و سالم زناشويي مبتني بر عشق بي قيد و شر است .احساس گذرا نيست ،يک تصميم
است» (براد شاو .)76: 1386 ،همچنين وي معتقد است ،در يک زندگي موفق زن و
شوهرهر كدام يک فرد كامل ،مستقل و متعهد است (براد شاو .)7 :1386 ،بنابر اين در
يک خانواده موفق و سالم عشق و عالقه حاكم است و اين عشق و عالقه دلبستگي و
تعهد را به همراه دارد .در واقع عشق و عالقه در صورتي پايدار خواهد ماند كه سبب
دلبستگي و تعهد زوجين شود.
آنتوني گيدنز هم خانواده را يک نهاد اصلي جامعه مدني ميداند .وي دو ديدگاه
كامالً متضاد ،جناح راست و جناح چپ سوسيا دموكراسي را در مورد خانواده و
تغييرات پيش روي آن بررسي ميكند و راه حلهاي پيشنهادي هر كدام را نيز بررسي و
نقد ميكند و آنگاه راه سوميرا به عنوان راه برتر ارائه ميدهد .بر اساس نظر گيدنز
مهمترين موضوع درباره خانواده امروزي دموكراسي است .به همان شيوهاي كه
دموكراسي عموميدر جامعه دنبا ميشود ،خانواده نيز بايد دموكراتيزه شود (گيدنز،
 .) 106-105 :1386به عبارت ديگر ،در درون خانواده نيز ممكن است همانند جامعه
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اختالف سليقه و اختالف نظر در باره موضوعات گوناگون وجود داشته باشد .وجود
چنين اختالفاتي به معني ناسالم بودن خانواده نيست ،بلكه بايد با شيوههاي مشاركتي
مناسب اختالفات موجود مديريت شود ،و تصميمات با مشاركت اعضاي خانواده گرفته
شود تا سبب انسجام و همدلي بيشتر در خانواده گردد (پناهي.)83: 1380 ،
پارسونز خانواده را پارهاي از نظام كل جامعه ميداند كه بر مبناي تفكيک
نقش هاي جنسي بنا شده است .از ديدگاه او تفكيک جنسيتي نقشها ،نقش مؤثري در
سالمت خانواده و شكل گرفتن شخصيت كودک دارد .او معتقد است كه اشتغا زنان
عالوه بر آنكه موقعيت عاطفي زن را در خانواده متزلز ميسازد ،به سبب رقابت شغلي
زن با شوهر به ناهماهنگي و نابساماني خانواده نيز ميانجامد (Adams, 1986: 238-

.)240
با توجه به آنچه گذشت ،به طور كلي در توصيف ويژگيهاي خانواده سالم
ميتوان گفت در خانواده سالم روابط خانوادگي بر اساس احترام متقابل است و محبت
و صميميت بين اعضا حاكم است .خانواده سالم خانوادهاي است كه نقشها در آن
مشخص است و ارتبا

سالمي بين اعضاي آن وجود دارد ،بطوري كه احساس

رضايتمندي و سالمتي روحي و اخالقي اعضاي خانواده تامين ميشود و زمينه براي
رشد و تعالي آنان فراهم ميگردد.
در تبيين خانواده سالم ،نظريات گوناگوني آورده شده است .مثالً بر اساس نظريه
تضاد ،تضاد عامل اساسي و مبنايي براي زندگي بشر و تنظيم كنشهاي متقابل افراد
است؛ پس رقابت در خانواده اجتنا

ناپذير است و اختالف جنبه ذاتي خانواده است.

در خانواده اختالفات و تضادها اگر برخاسته از رذائل نفساني نباشد سازنده و تكامل
بخش است و ميتواند منشا رشد و كما باشد .بنابراين وجود حد متوسطي از اختالف
در خانواده مي تواند بر رشد شخصيت افراد ،و رشد فكري و اخالقي آنها تاثير مثبت
داشته باشد (پناهي.)81 :1380 ،
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نظريه ديگر ،نظريه چرخه زندگي است .در خانواده سالم مراحل گوناگون زندگي
به سالمت طي مي شود و تغييرات در خانواده فرصتي است براي تكامل و رشد آنان .در
خانواده سالم ورود از يک مرحله به مرحله ديگر با موفقيت طي ميشود و زمينه را
براي رشد توانايي افراد و آمادگي آنان براي انجام تكاليف خود فراهم ميكند .نظريه
ديگر در مورد خانواده نظريه يادگيري است .بر اساس اين نظريه بسياري از رفتارهاي
انساني بر گرفته از الگوها و سرمشقها است .در خانواده پدر و مادر الگوي فرزندان در
تمام رفتارها و اعما هستند و فرزندان از آنان سرمشق ميگيرند (آرياتبار.)33 :1384 ،
نظريه ديگر در اين زمينه نظريه تباد اجتماعي است .يک خانواده سالم نياز به
استحكام و ثبات دارد .در اين نوع خانواده نوع مبادالت عادالنه و منطقي است و به
رضايت اعضاي خانواده ميانجامد« .اگر ارتبا بين زن و شوهر موجب چيز تازه و
جالبي باشد ،آنگاه ،در فرد احساس زنده بودن بوجود خواهد آمد كه خود باعث
گسترش روابط بهتر و عميق تر بين آنان ميشود و هر فرد نسبت به خود و فرد ديگر
نيز احساس بهتري پيدا خواهد كرد» (ستير.)75 :1388 ،
يكي ديگر از نظريات مهم در اين زمينه ،نظريه شبكه خانواده است .بر اساس اين
نظريه شبكه روابط خانواده با دوستان و خويشاوندان تاثير زيادي بر سالمت خانواده
دارد .اين شبكه روابط داراي كاركردهاي بسياري است كه ميتواند در سالمت و
موفقيت و يا برعكس در ناسالمتي و عدم موفقيت خانواده اثر قابل توجهي بگذارد .مثالً
«در جامعهايي كه فرد را منزوي ميسازد ،حضور بالقوه شبكه خويشاوندي از اهميت
بسيار برخوردار شده و با پذيرش خانوادگي ،فرد تجلي دوبارهاي مييابد» (سگالن،
 109 :1375و  .)110از ديگر نظريات در اين زمينه نظريه اكولوژي است كه به شرايط
محيطي خانواده نظر دارد .در اين نظريه خانواده تحت تاثير محيط زندگي خود قرار
دارد .اگر محيط و محل زندگي خانواده سالم باشد ،در سالمت خانواده اثر ميگذارد.
نظريه كاركردگرايي نيز به شكلگيري رفتارهاي فردي در خانواده توجه دارد.
همان طور كه قبالً اشاره شد ،پارسونز تفكيک جنسيتي نقشها در خانواده را براي
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سالمت آن مورد تاكيد قرار مي دهد .همچنين شلسكي بر اساس اين رهيافت در پي
كشف عوامل قوام بخش مناسبات خانوادگي است .به اعتقاد او هر اندازه كه در خانواده
كاركرد هاي نهادي بيشتر باقي مانده باشد ،خانواده ثبات بيشتري دارد (روزن باوم،
 .)37 -27 :1367از ديگر نظريات اين رهيافت ،نظريه سيستمي است .اين نظريه
خانواده را به عنوان نظامي در نظر ميگيرد كه داراي مجموعهاي بهم پيوسته از عناصر
است كه با هم كل هماهنگي را تشكيل ميدهند .در اين تحقيق ما نظريه اخير را با
تلفيق آن با نظريه مک گراو به عنوان چارچو
سالم و موفق انتخا

مفهومي خود براي توصيف خانواده

كردهايم كه در ادامه بيشتر توضي داده ميشود.

يكي از نظريههاي ديدگاه كاركردگرايي ،نظريه سيستمي است .بنابر اين نظريه،
خانواده به منزله نظامي در نظر گرفته ميشود كه از تركيب نقشها و پايگاههاي موجود
در آن شكل ميگيرد ،و با بازخوردهاي مثبت و منفي تداوم مييابد .اين نظام قدرتمندتر
و فراتر از تک تک و مجموعه افراد تشكيل دهنده خود ميباشد ،بطوري كه پس از
شكل گيري بطور ذاتي تمايل به تداوم خود دارد ،و مهمترين هدف خود را تداوم
بخشيدن به خود ميداند .بنابراين اگر نظام خانواده از ابتدا برمباني درست و سالم شكل
بگيرد ،به همان شكل تداوم مييابد ،در عين اين كه پويايي الزم را نيز دارد .اما اگر
براساس ناسالمي شكل بگيرد ،همچنان در طو زمان با وجود ناراضي بودن افراد
تشكيل دهنده اش ميل به تداوم داشته و شخصيت و رفتار افراد تشكيل دهنده خود را
تحت تاثير قرار ميدهد (برادشاو66-39 :1386 ،؛ Chibucos and Leite, 2005: 279-

.)281
در اين نظريه خانواده سالم و موفق ،نظامي است كه در آن همه اعضا موفق
هستند و همه مناسبات ميان افراد روا طبيعي و رضايتمندانه خود را دارد .همه اعضاي
خانواده ميتوانند از استعدادهاي انساني خود استفاده كرده و با مشاركت و تعاون با هم
نياز هاي فردي و جمعي خود را ارضا كنند .در خانواده سالم ،تعامل افراد براي رشد و
بقاي همه است ،و خانواده مكاني است براي برآورده كردن نيازهاي مادي ،معنوي،
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احساسي و عاطفي همه اعضاي خود .از جمله اين نيازها ميتوان به برقراري تعاد
ميان استقال و وابستگي اشاره كرد .در اين خانواده با تربيت صحي  ،رشد و اعتالي
همه اعضا تامين ميگردد و عزت نفس اعضا باال ميرود (برادشاو.)98-67 :1386 ،
در نظريه سيستمي اگر نظام خانواده ناسالم باشد ،سبب تخريب و روان پريشي و
رشد نيافتگي شخصيت اعضاي خود ميگردد .به نظر برادشاو ،شيوه تربيتي اين
خانوادهها تربيت مسموم است .در اين خانوادهها «حاصل تربيت مسموم ،افراد
شرمندهاي است كه با اشخاص شرمنده ازدواج ميكنند .هر كدام پدر و مادر و مقررات
پدر و مادر خود را الگو قرار ميدهند .اينها فرزندان خود را همان طور كه پدر و
مادرشان آنها را تربيت كردهاند ،تربيت ميكنند و اين موقعيت نسلها يكي پس از
ديگري ادامه مييابد» (براد شاو.)51 :1386 ،
در خانواده سالم اعضاي خانواده همگي از مهارتها ،موهبتها و
استعدادهايشان بهره برداري ميكنند و از وضعيت و موقعيت خود راضي ميباشند .به
بيان ديگر در يک خانواده سالم حقوق و وظايف افراد مشخص است و همه اعضاي
خانواده خود را ملزم به رعايت آن ميدانند .در يک خانواده موفق و سالم مهر و محبت
حاكم است و اعضاي خانواده صميميت و عالقه بهم را به خوبي احساس ميكنند .به
قو باركر ،در يک خانواده سالم اعضاي خانواده «بايد يكديگر را سيرا  ،تصديق و
حمايت نمايند .رابطه زناشويي بايد بر اساس اطمينان و احترام متقابل باشد ،كه در اين
امر عوامل عشق و صميميت نيز دخالت دارند .عالوه بر اين هر يک از زوجين نيازمند
همسر با كفايت و آگاهي هستند كه بتوانند به موقع ،به حل تعارضات موجود بپردازند»
(باركر .)43 :1388 ،چنين خانوادهاي سرشار از شوق و انرژي است و همه اعضاي
خانواده احترام يكديگر را حفظ ميكنند و ارتباطات خانوادگي بر مبناي احترام آميخته
با محبت است .نيازهاي گوناگون در اين نوع خانواده بر آورده ميشود .ارزشهاي
اخالقي در آن حاكم است .بنابراين مولفههايي از جمله صميميت و همدلي ،استقال ،
رضايتمندي ،تامين نيازها ،انسجام و حاكميت ارزشهاي اخالقي -اسالميرا ميتوان
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اساس سالمت خانواده دانست .با توجه به مطالب ياد شده ميتوان نمودار زير را براي
مولفههاي سالمت خانواده مطرح كرد:

نمودار  -1نمودار مولفههاي سالمت خانواده

تبيين سالمت خانواده بخش ديگر تحقيق ما است .براي تبيين سالمت و موفقيت
خانواده ما به نظريههايي كه به وضعيت خانواده جهت يا  ،همساني سرمايه اقتصادي
خانواده زن و شوهر ،همساني سرمايه فرهنگي خانواده زن و شوهر ،روابط خويشاوندي
و محيط اجتماعي توجه كردهاند پرداختيم و بر آن اساس چارچو

نظري تحقيق را

تدوين نموديم:
يكي از نظريهها يي كه اثر مداوم و ماندگار يادگيري در دوران كودكي را تبيين
ميكند نظريه يادگيري است ،كه در روانشناسي و جامعهشناسي از نظريههاي پذيرفته
شده است .با توجه به نظريه يادگيري ،بعضي از متغيرهاي اثرگذار در سالمت خانواده
به سابقه و پيشينه خانوادگي زوجين و تأثيرات رفتاري خانواده پيش از ازدواج هر كدام،
يعني به خانواده جهت يا  ،زوجين برميگردد ( Chibucos and Leite, 2005: 95-97
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 .)and Skolnick, 1983: 356-364گرچه امروزه نهادهاي ديگري در شكل گيري
شخصيت افراد نقش دارند اما هنوز خانواده حرف او را ميزند .كونيگ ميگويد:
«توليد ثانوي انسان به عنوان شخصيت اجتماعي فرهنگي تنها در خانواده تحقق مييابد.
معناي ديگر اين ادعاي كونيگ اين است ،كه صرف نظر از استثناها ،شكل معمو
خانوادة كوچک در جامعة ما بهترين شرايط را براي رشد شخصيت كودكان عرضه
ميكند» (روزن باوم .) 101: 1376 ،براد شاو نيز معتقد است كه رابطه مادر با خودش و
رابطه پدر با خودش و رابطه آنها با يكديگر شالوده و بنيان خانواده است؛ درواقع ،زن و
شوهر معماران خانواده هستند .خانوادههاي مسئلهدار در اثر ازدواجهاي مسئلهدار به
وجود ميآيند .ازدواجهاي ناموفق و ناسالم نيز در اثر افراد ناسالم و مسئلهدار شكل
ميگيرند ،و بالعكس (براد شاو.)51 :1386 ،
خانواده نهاد اصلي و اوليه اجتماعي كننده است كه در تماس مداوم با كودک
است و كودک را با هنجارها و ارزشهاي جامعه آشنا ميكند« .اصو و قواعد فرهنگي
كه كودک عمري با آن زندگي ميكند ،از طريق خانواده به وي منتقل ميشود و هر نوع
روابطي كه در آينده با اجتماع برقرار نمايد ،قطعاً سرچشمه گرفته از دوران كودكياش
محسو

ميگردد» (فربد.)147 :1388 ،پارسونز از دو نوع خانواده نام ميبرد؛

خانوادهاي كه فرد در آن رشد ميكند و خانوادهاي كه فرد ،آن را تشكيل ميدهد .او
خانواده او را خانواده جهت يا

و خانواده دوم را خانواده فرزنديا

(كه ما آن را در

اين مقاله خانواده اصلي ميگوييم) مينامد (اعزازي .)67-66 :1387 ،روشن است كه
وضعيت خانوادة جهتيا  ،چه مثبت چه منفي ،تأثيرات مستقيميبر روابط زوجهاي
آينده دارد .گيدنز به نقل از استيسي1ميگويد« :بيپدري زيانبارترين روند جمعيتي اين
نسل است و همچنين باعث مبرمترين مسائل اجتماعي ماست» (گيدنز.)101 :1386،
بنابراين ،اين كودكان مسئلهدار ،زوجهاي مسئلهدار آينده هستند.

1

. Stacy
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در مورد يادگيري و آموزش رفتار در خانواده جهتيا

ميتوان گفت كه

چگونگي برخورد مادر با كودک ،نزديكي يا دوري كودک از مادر ،وابستگي به او ،رفتار
ماليم و صميمانه يا خشن مادر با كودک همه با هم زمينهساز ساخت شخصيت انسان
هستند« .قابليتهاي شناختي انسان به انسانها امكان ميدهد كه تا حد بسيار متعاد و
گستردهاي يادگيري همدالنه داشته باشند .اين يادگيري همدالنه يا مشاهدهاي ،پلي است
به نظريه يادگيري اجتماعي .يادگيري زماني اتفاق ميافتد كه رفتار ديگران مشاهده شود
و سپس آن رفتار بازتوليد شود» ( .)Chibucos & Leite, 2005: 95بنابراين فرد از بدو
تولد خود را در ميان فرهنگ خانواده محصور ميبيند .آدا

و رسوم و الگوهاي

خانواده از هر جهت او را در بر گرفتهاند و تمام رفتارهاي پدر و مادر و اطرافيان بطور
مستقيم و يا غيرمستقيم به فرزند منتقل ميشوند.
يكي ديگر از نظرياتي كه ميتواند پشتوانه نظري مناسبي در بحث ما باشد ،نظريه
سيستمي است ،كه قبالً از آن براي توصيف سالمت خانواده استفاده شد .همان گونه كه
بيان شد ،نظريه سيستمي ،معتقد است «در مطالعه خانواده و درمان مشكالت هر يک از
اعضاي آن ،بايد بر كل خانواده تمركز كرد؛ بر روابط كودكان و والدين با يكديگر و بر
روابط تمام اعضا با يكديگر» (استريت .)45 :1387 ،در اينجا عالوه بر توصيف سالمت
خانواده ،از نظريه سيستمي ميخواهيم براي تبيين سالمت خانواده نيز بهره بگيريم.
بدين ترتيب كه نظريه سيستمي معتقد است كه وضعيت خانواده جهت يا

از طريق

يادگيري و دروني شدن در فرزندان ،در خانواده پس از ازدواج افراد نيز تداوم مييابد.
به عبارت ديگر سيستم خودش را در خانوادههاي فرزندان بازتوليد كرده و تداوم
ميدهد ،و در طو نسلها ادامه مييابد .بدين ترتيب ،محيط خانواده نخستين ،موثرترين
و با دوام ترين بستري است كه فرزندان سالم و يا ناسالم را ساخته و پرورش ميدهد،
كه خود تشكيل دهنده خانوادههاي سالم يا ناسالم بعدي هستند .مثالً «تفاوتهاي
زيادي در روابط بين فرزندان بزرگسا و پدر در خانوادههاي طالق و غير طالق وجود
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دارد» ( )Ables, 1997: 76و اين رفتارها و تعامالت در خانواده آينده فرزندان باز توليد
ميشود.
فضاي تربيتي صحي

در خانواده به شكل گيري خانوادههاي موفق و متعاد

ميانجامد و اين تربيت صحي ميتواند در آينده فرزندان و شكل گيري خانوادههاي زن
و شوهري آنها تاثير مستقيم داشته باشد .بعكس رفتارهاي غلط و نامناسب در خانواده
ميتواند با تاثير مستقيم خود بر روي فرزندان ،آنها را در مسير انحراف وكجروي قرار
دهد و بنياد شخصيتي آنها را مخدوش سازد .رفتارهاي نامناسبي از جمله خشونت،
الكليسم و اعتياد ،بطور مستقيم بر فرزندان تاثير ميگذارند و آنها را آماده براي بازتوليد
اين گونه رفتارها در خانواده پس از ازدواج خودشان ميكنند .در خانوادههاي ناسالم
فرزندان دچار مشكالت شخصيتي خواهند شد .انحرافات و كجرويها در وجود
فرزندان منعكس شده و از آنها شخصيتهاي منحرف ميسازد .اين چنين شخصيتهاي
منحرف در زندگيِ آينده خود نيز دچار مشكالت زيادي خواهند بود .از نگاه
روانشناسي سيستمي «تعارض هاي درون رواني حل ناشدة خانواده مبداء ،كماكان در
روابط صميميكنوني با همسر يا فرزندان ،برون ريزي يا تكرار ميشود» (گلدنبرگ و
گلدنبرگ .)153 :1386 ،ديكس با گسترش اين ديدگاه مدعي است كه «روابط زناشويي
الجرم تحت تاثير تجار

هر يک از طرفين با خانواده مبداء خويش قرار دارد»

(گلدنبرگ و گلدنبرگ.)154 :1386 ،
نظريه مفيد ديگر براي تبيين وضعيت سالمت خانواده ،همساني يا ناهمساني
خانوادههاي مبداء زن و شوهر در زمينههاي گوناگون ،از جمله سرمايه اقتصادي و
فرهنگي است .بورديو معتقد است كه افراد به تبع برخورداري از سرمايههاي اقتصادي
و فرهنگي ،فضاي اجتماعي خاصي را اشغا ميكنند ،كه بورديو به آن "ميدان"
ميگويد .افراد در ميدانهاي همسان عادت وارههاي مشابه دارند ،كه هدايتگر كنش
آنها است .با توجه به اين كه افراد در چه ميداني قرار گرفته باشند ،مشتركات آنها
قابل تخمين است .ذائقه انسانها با توجه به ميداني كه درآن قرار گرفتهاند تا حدود
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زيادي مشخص ميشود .بورديو ميگويد« :هرچه افراد از نظر سرمايه اقتصادي و
سرمايه فرهنگي به هم نزديكتر باشند اشتراكات بيشتري بين آنها وجود دارد .فضاي
مشترک فرهنگي و اقتصادي زمينه را براي تعامل بهتر و بيشتر آماده ميكند .عامالن
اجتماعي تا به آنجا با يكديگر داراي مشتركاتاند ،كه در اين دستگاه دو بُعدي به
يكديگر نزديک باشند ،و ميزان تفاوتهايشان بستگي بهاين دارد كه در اين دستگاه
چقدر از هم فاصله داشته باشند» (بورديو .)33 :1381 ،بر اساس اين نظريه ميتوان
گفت افرادي كه داراي سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي مشابه هستند ،در يک فضا و
ميدان مشابه قرار ميگيرند و داراي عادت وارهها و ساليق مشابه بوده و رابطه و تعامل
بهتري با هم خواهند داشت .در اين مورد به پژوه ميگويد« :اگر زن كنار شوهر و شوهر
كنار زن از نظر اقتصادي احساس حقارت كند آيا اين ازدواج ميتواند موفق شود و
احساس رضايت بوجود آيد» (به پژوه)28 :1389 ،؟ به عبارت ديگر ،همساني پايگاه
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خانوادههاي مبداء ،تأثير مستقيم بر تعامل زن و شوهر با
يكديگر داشته و ميزان سالمت خانواده را تاحدي مشخص خواهد كرد.
عامل ديگري كه بر سالمت خانواده تاثير گذار است ،ارتبا با خويشاوندان است.
ارتبا و تعامل بيشتر با خويشان هم سنگ ،سبب تعاد و پايداري خانواده و تقويت
سالمت آن ميگردد .در اينجا عالوه بر نقش كنتر كنندهاي كه شبكه خويشاوندي بر
زوجين اعما ميكند (سگالن ،)258 -254 :1380 ،منشاء سرمايه اجتماعي هم براي
خانواده ميگردد ،كه در حل مشكالت خانواده ميتواند موثر باشد .يک خانواده سالم
نياز به روابط عاطفي ،مسكن ،كار ،پو  ،خدمات و حمايتهاي ديگر دارد ،اين مسائل
در روابط خويشاوندي بهتر حل ميشود (مک دانيل.)1387 ،
همچنين متغير محيط اجتماعي تاثيرات مهميبر سالمت خانواده دارد .محيط
اجتماعي سالم به سالمت خانواده كمک خواهد كرد و بر عكس محيط اجتماعي ناسالم،
جرم خيز و فاقد امكانات ،زمينهاي است براي رشد بسياري از ناهنجاريها كه خانواده
و بويژه فرزندان را در معرض خطر قرار ميدهد .اين مطلب با توجه به نظريه اكولوژي
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برجسته مي شود .هر چند روابط خانواده با محيط زندگي دو طرفه است ولي اثر محيط
زندگي در خانواده و سالمت آن قوي تر و موثرتر است ( Chibucos & Leite, 2005:

.)303-305
با توجه به آن چه گذشت چارچو

نظري تحقيق حاضر با تلفيق نظريههاي

يادگيري ،سيستمي ،همساني سرمايه اقتصادي و فرهنگي ،شبكه خويشاوندي و
اكولوژي تدوين شده است ،كه در مد تحليل زير ديده ميشود:
وضعيت خانواده
جهت يا
همساني اقتصادي
سالمت خانواده

ارتبا باخويشاوندان
همساني فرهنگي
محيط اجتماعي

فرضيههاي تحقيق
 -1هرچه خانواد ه جهت يا

زن و شوهر سالم تر باشد ،ميزان سالمتي خانواده

بيشتر است.
 -2هرچه سرمايه اقتصادي خانواده جهت يا
سالمت خانواده بيشتر است.

زن و شوهر مشابهتر باشد ،احتما

18
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 -3هرچه سرمايه فرهنگي خانواده جهت يا

زن و شوهر همسانتر باشد،

احتما سالمت خانواده بيشتر است.
 -4هرچه ارتبا

خانواده با خويشاوندان بيشتر باشد ،احتما سالمت خانواده

بيشتر است.
 -5هر چه محيط ا جتماعي خانواده سالم تر باشد ،احتما سالمت خانواده بيشتر
است.
 -6هرچه سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا

همسانتر باشد،

ارتبا خانواده با خويشاوندان بيشتر است.

روش پژوهش
در اين تحقيق از روش پيمايش براي گردآوري دادهها استفاده شد .واحد تحليل،
خانواده و جامعه آماري تحقيق خانوادههاي تهراني كه دست كم يک فرزند داشتند،
ميباشد؛ و حجم نمونه با استفاده از فرمو كوكران  367خانواده برآورد شده است
(سرايي .)133 :1382 ،بنا بر سر شماري عمومينفوس و مسكن در سا  1385تعداد
خانوارهاي شهر تهران  2227892بوده است كه از اين تعداد حدود  1650000خانوار
سه تا ده نفره بودهاند ،كه جامعه آماري تحقيق ميباشند (سرشماري عمومينفوس و
مسكن  .)89 :1388 ،1385روش نمونهگيري ،تصادفي و سيستماتيک بوده است.
پرسشنامه ساخته شده توسط محققان حاوي  140سوا بودكه پس از پيش آزمون و
اطمينان از پايايي و روايي آن براي گردآوري دادهها استفاده شده است .قابل يادآوري
است كه پاسخگويان ،يا واحد مشاهده تحقيق ،زنان بودهاند ،كه اطالعات مربو
خانواده خود و شوهرانشان از آنان پرسيده شده است.

به
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تعريف مفاهيم
تعريف نظري و عملياتي سالمت خانواده (متغير وابسته) :تعريف ما از خانواده سالم
بر گرفته از نگاه سيستميبراد شاو و نظرات مک گراو است .براين اساس خانواده سالم،
خانواده اي است مبتني بر دوستي و صميميت و اعتماد اعضا نسبت به همديگر .در اين
خانواده در عين انسجام و گرمي ،آزادي افراد محترم شمرده ميشود و اعضا در فراهم
آوردن نيازهاي خود و سايرين تالش ميكنند .بر اساس اين مطالعات ،خانواده سالم را
با  6مولفه صميميت و همدلي ،استقال و آزادي ،رضايتمندي ،تامين نياز اعضا ،انسجام
و حاكميت ارزشهاي اخالقي ميتوان توصيف كرد .جهت سنجش سالمت خانواده به
سنجش شش مولفه اصلي و مولفههاي فرعي آنها پرداختيم :صميميت و همدلي ،با دو
مولفه فرعيِ ارتبا عاطفي و توجه به افكار و احساسات يكديگر و پذيرش آن ،با 14
گويه سنجيده شده است .استقال و آزادي اعضاي خانواده با  4مولفه فرعي اعتماد به
نفس ،احساس مسئوليت و توانايي تصميمگيري ،و تعاد ميان استقال و وابستگي ،و
آزادي با  11گويه سنجيده شده است .رضايتمندي اعضا با  5مولفه فرعي رضايتمندي
از فرصتها ،رضايتمندي در تصميم گيري ،رضايتمندي از در آمد ،رضايتمندي از سبک
زندگي و رضايتمندي از اعتماد متقابل با  18گويه سنجيده شده است .تامين نياز
اعضاي خانواده با مولفههاي فرعي نيازهاي فيزيولوژيكي ،نياز به امنيت ،نياز به عشق و
تعلق ،نياز به عزت نفس و نياز به خود شكوفايي با  15گويه سنجيده شده است.
انسجام خانواده با مولفههاي فرعي تفكيک نقشها ،حل مسالمت آميز مشكالت ،انطباق
پذيري و همبستگي ،قوانين خانوادگي و مذاكره و گفتگو با  12گويه سنجيده شده
است؛ و سرانجام حاكميت ارزشهاي اخالقي اسالمي با دو مولفه فرعي اخالق اسالمي
و نگرش توحيدي با  10گويه سنجيده شده است.
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تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل :متغيرهاي مستقل نيز عبارتند از:
سالمت خانواده جهت يا  ،همساني سرمايه اقتصادي ،همساني سرمايه فرهنگي ،محيط
اجتماعي و روابط خويشاوندي.

 خانواده جهتياب :منظور از خانواده جهت يا  ،خانوادهاي است كه فرد درآن بدنيا آمده و رشد و نمو يافته و شخصيت او در آن خانواده شكل گرفته
است .با توجه بهاين كه در اين تحقيق بايد سالمت خانواده جهت يا

زن و

شوهر سنجيده ميشد ،براي هر كدام  17گويه ساخته شد .بنابر اين در
مجموع با  34گويه سالمت خانواده جهت يا

زن و شوهر سنجش شده

است.
 -همساني اقتصادي :منظور از همساني اقتصادي خانوادههاي جهت يا

اين

است كه دو خانواده به طبقه و پايگاه اقتصادي مشابهاي متعلق باشند .براي
تعيين طبقه اقتصادي خانواده از شاخصهاي ثروت و درآمد استفاده كردهايم.
در اين باره پاسخگو بايد درباره وضعيت اقتصادي خانواده خود كه در
گذشته دور يا نزديک شاهد آن بوده است پاسخ گويد .چون امكان سنجش
عيني ثروت و درآمد خانواده جهت يا

وجود نداشت ،بنابراين بطور تقريبي

داشتن يا نداشتن ملک يا كاالي خاص و وضعيت آن پرسش شد .همچنين
براي تعيين درآمد از پاسخگو خواسته شد كه بگويد درآمد خانواده جهت
يا

او در حد نياز ،باالتر از حد نياز و يا پايينتر از حد نياز بوده است.

 همساني سرمايه فرهنگي خانوادهها :يكي ديگر از متغيرهايي كه بر سالمتخانواده تاثير دارد وضعيت سرمايه فرهنگي خانوادههاي زوجين است .براي
سنجش اين متغير از دو مولفه آن يعني سرمايه فرهنگي متجسد و سرمايه
فرهنگي عينيت يافته پرسش شد .در فرهنگ متجسد اموري چون دانش در
زمينههاي گوناگون ،ميزان مطالعه كتا  ،تسلط به زبان انگليسي و ميزان
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آشنايي با دانش مذهبي مورد پرسش قرار گرفت و در سرمايه فرهنگي عينيت
يافته هم از مدارک تحصيلي رسمي و غير رسمي سوا شد.
 -ارتباط با خويشاوندان :منظور از ارتبا

با خويشاوندان ميزان رفت و آمد

خانواده با خويشاونداني همچون پدر بزرگ ،مادر بزرگ ،عمو ،دايي ،خاله و
عمه و فرزندان آنها بوده است ،كه از بستگان زن يا شوهر بودند .اين متغير با
 4گويه سنجيده شده است.
 محيط اجتماعي :منظور از محيط اجتماعي ،محيط و محلهاي از شهر تهراناست كه خانواده در آنجا زندگي ميكرده ،و تصور ذهني خاصي از وضعيت
آن محيط و امكانات آن داشته است .محيط اجتماعي به اموري همچون
مدارس ،دبيرستانها ،مساجد ،حسينيهها ،فرهنگسراهاو مراكز تفريحي در
محل اشاره دارد .اين متغير با  10گويه سنجيده شده است.

پايايي و اعتبار پرسشنامه تحقيق
مراد از پايايي وسيلهاندازهگيري آن است كه وسيلهاندازهگيري تا چه حد از اشتباهات
منظم و تصادفي مبراست .برا ي آزمون پايايي از روشهاي گوناگوني استفاده ميشود.
در اين تحقيق براي سنجش پايايي دادهها از روش توافق داخلي و مهمترين شاخص
آن ،آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است .در اين تحقيق ميزان آلفاي كرونباخ بيش
از  90درصد بوده.
همچنين جهت دستيابي به اطمينان از اعتبار وسيلهاندازهگيري ،مسير زير پيموده
شده است -1 .بعضي از پرسشها از پرسشهاي آزمون شده در پژوهشهاي مشابه
استفاده شده است -2 ،از استاد راهنما و ساير استادان متخصص جهت تامين اعتبار
صوري نظر خواهي شده است؛ و  -3طي آزمون مقدماتي اعتبار پرسشنامه مورد
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سنجش قرار گرفته است و با انجام  60پرسشنامه به صورت آزمون مقدماتي ،سواالت
مورد بازبيني و اصالح قرار گرفتهاند.

يافتههاي تحقيق
الف -يافتههاي توصيفي
سن پاسخگويان:
از آن جا كه سن يكي از متغيرهاي مهم زمينهاي است ،ابتدا به توزيع سني افراد
نمونه ميپردازيم.
جدول  -1توزيع فراواني و درصدي سن پاسخگويان
سن

فراواني

درصد
















و بيشتر





جمع





جدو  1نشان ميدهد كه  109نفر يا حدود  30درصد از پاسخگويان در اين
نمونه متعلق به گروه سني  40تا  49ساله ميباشند ،كه نماي اين توزيع را ميسازند.
 108نفر يا بيش از  29درصد به گروه سني  30تا  39سا تعلق دارند .در مجموع بيش
از  59درصد از پاسخگويان متعلق به گروه سني  30تا  49سا هستند .با توجه به

سالمت خانواده و عوامل اجتماعي مؤثر ...
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جامعه آماري همان گونه كه انتظار ميرود كمترين تعداد به گروه سني  20تا  29سا
تعلق دارد كه  9.9درصد است.
تحصيال

پاسخگويان:

سط تحصيالت در بيشتر تحقيقات اجتماعي و ازجمله در اين تحقيق از
متغيرهاي مهم و تاثير گذار است.
جدول  -2توزيع فراواني و درصدي تحصيال

پاسخگويان

ميزان تحصيالت

فراواني

درصد

بي سواد





زير ديپلم



ديپلم



فوق ديپلم و ليسانس



فوق ليسانس و دكتري



جمع










جدو  2نشان ميدهد كه باالترين درصد سط تحصيالت در نمونه مورد مطالعه
ديپلم است 151 .نفر يا حدود  41درصد از پاسخگويان در سط ديپلم قرار دارند كه
نماي توزيع و بيشترين تعداد و درصد پاسخگويان را شامل ميشوند .تعداد و درصد
قابل مالحظهاي از پاسخگويان نيز كه  123نفر يا  33.7درصد ميباشند در سط سواد
زير ديپلم قرار دارند .تعداد  76نفر يا  20/9درصد پاسخگويان نيز در سط فوق ديپلم
و ليسانس قرار دارند .بطور كلي ،با توجه به جامعه آماري ،توزيع سط
پاسخگويان معرف به نظر ميرسد.

تحصيل
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توصيف سالمت خانواده (متغير وابسته):
با استفاده از شش مولفه توضي

داده شده ،متغير وابسته ،يعني ميزان سالمت

خانوادههاي تهراني سنجيده شد .جدو  3توزيع اين متغير را در سه سط

نشان

ميدهد:
جدول  -3توزيع فراواني و درصدي شاخص كل سالمت خانواده پاسخگويان

سالمت خانواده

فراواني

درصد

كم





متوسط





زياد





جمع





بر اساس جدو  22 ،3نفر و يا  6درصد از خانوادههاي نمونه ما از سالمت
خانواده در حد ضعيف بر خوردارند ،كه درصد قابل قبولي به نظرميرسد .بيشترين
فراواني مربو به حد متوسط است ،بطوري كه حدود  66درصد كه شامل  241خانواده
ميباشد در اين محدوده قرار ميگيرند 104 .نفر و يا  28درصد داراي وضعيت سالمت
خانوادگي در حد زياد هستند .احتماالً خانوادههايي كه از حد سالمت ضعيف
برخوردارند ،آنهايي هستند كه دچار بحرانهاي جدي بوده و احتما فروپاشي آنها
وجود دارد .با توجه بهاين كه تنها  28درصد خانوادههاي تهراني در سط سالمتي باال
هستند ،نشان دهنده هشداري است كه بايد به آن توجه كرد.
همان گونه كه گذشت خانواده سالم را با  6مولفه توصيف كردهايم كه عبارتند از:
صميميت و همدلي بين اعضاي خانواده ،استقال اعضاي خانواده ،رضايتمندي اعضاي

25
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خانواده ،تامين نياز اعضاي خانواده ،انسجام خانواده وحاكميت ارزشهاي اخالقي و
اسالمي .توزيع فراواني و درصد اين مولفهها در جدو  4آمده است:
جدول  -4توزيع فراواني و درصد شاخصهاي سالمت خانواده پاسخگويان
رضايتمندي

تأمين نياز

انسجام

حاكميت

مول

صميميت و

استقال

اعضاي

خانواده

ارزشهاي

فه

همدلي بين

اعضاي

اعضاي

خانواده

اعضاي

خانواده

خانواده

اخالقي و

خانواده
فراواني

درصد

اسالمي
فراوان
ي

درصد

فراوان
ي

درصد

فراواني

درصد

فراوان
ي

درصد

فراواني

درصد


كم
 
  







 
  



متو



      


س 

    




زيا
د
جم
ع


 


  
 

  



 
 

 































ميان

گي 2.31
ن

 2.30  2.16  2.32  2.17  2.04 
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رتب
هه
ا

در همه مولفهها بيشترين فراواني در حد متوسط ديده ميشود .اين به اين معنا
است كه بيشتر خانوادهها در ابعاد سالمت خانواده در حد متوسط قرار دارند .تامين نياز
اعضاي خانواده از بين مولفههاي ديگر بيشترين فراواني را در حد زياد دارد و پس از
آن حاكميت ارزشهاي اخالقي  -اسالمي و بُعد صميميت و همدلي بين اعضاي
خانواده در درجه دوم و سوم بيشترين فراواني را دارا هستند .بيشترين فراواني در حد
ضغيف مربو به استقال و سپس رضايت مندي اعضاي خانواده است.

ب) يافتههاي علي (آزمون فرضيهها)
در اين قسمت به بررسي چگونگي تاثير متغيرهاي بررسي شده بر سالمت
خانواده ميپردازيم.
 -1رابطه سالمت خانواده با سالمت خانواده جهت ياب
اولين فرضيه ما ،رابطه سالمت خانواده با سالمت خانواده جهت يا
اساس مباحث نظري انتظار داشتيم كه هرچه خانواده جهت يا

بود ،و بر

زن و شوهر سالمتر

باشد ،احتما موفقيت خانواده هم بيشتر باشد.
جدول  -5رابطه سالمت خانواده جهت ياب با سالمت خانواده پاسخگويان (به درصد)

سالمت خانواده
جهت يا

ضعيف

متوسط

زياد

جمع

سالمت خانواده
ضعيف
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متوسط
زياد
جمع
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كندا تاو  ،0/29=cسط معناداري=0/000؛ كااسكوير= ،96/14سط معناداري = 0/000و گاما=0/72
اسپيرمن براون=  0/418سط معناداري=0/000

نگاهي به ارقام سطر او جدو  5نشان ميدهد كه هر چقدر از سالمت خانواده
جهت يا

كم به طرف سالمت خانواده زياد حركت ميكنيم ،از درصد كساني كه

سالمت خانواده كم داشتهاند ،كاسته ميشود .مثالً  17/5درصد از كساني كه سالمت
خانواده جهت يا

آنها ضعيف است داراي سالمت خانواده ضعيف نيز ميباشند ،ولي

حدود  3درصد خانوادههايي كه سالمت خانواده جهت يا

آنها متوسط بوده است،

داراي سالمت خانواده ضعيف ميباشند .به عبارت ديگر ميتوان گفت :با باال رفتن
سالمت خانواده جهت يا  ،سالمت خانواده افزايش مييابد.
مقدار ضرايب كندا و گاما و كا اسكوير و اسپيرمن ديده شده نيز نشان ميدهد
كه اختالفات ديده شده بين مقادير متغير وابسته و متغير مستقل نميتواند تصادفي باشد،
چرا كه چنين احتمالي كمتر از  1در  10000است .بنابراين قاعدتاً بايد حكم به وجود
ارتبا معنادار بين دو متغير داد .با توجه به اين كه قاعدتاً سالمت خانواده جهت يا
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بر سالمت خانواده سبقت زماني دارد ،ميتوان اين فرضيه كه «سالمت خانواده جهت
يا

بر ميزان سالمت خانواده اثر قابل توجه مستقيمي دارد» را تاييد كرد.
 -2رابطه سالمت خانواده با همساني سرمايه اقتصادي خانوادههاي جهت ياب
فرضيه دوم اين تحقيق در باره رابطه همساني سرمايه اقتصادي خانوادههاي جهت

يا

زن و شوهر با سالمت خانواده خودشان است .بدين معنا كه هرچه سرمايه

اقتصادي خانواده زن و شوهر مشابه تر باشد ،يعني خانواده زوجين از نظر اقتصادي هم
شأن باشند ،احتما سالمت خانواده آنها هم بيشتر است.
براي سنجش سرمايه اقتصادي در اين پژوهش از سه مالک داشتن منز شخصي
پدرزن و پدر همسر ،داشتن خودروي شخصي پدر زن و پدر همسر و ارزيابي پاسخ
دهندگان از وضعيت درآمد خانوادگي والدين خود و والدين همسر خود در سه سط
كمتر از حد نياز ،بيشتر از حد نياز و در حد نياز استفاده شد .پاسخگويان به لحاظ
سرمايه اقتصادي خانواده خود و همسران به دو گروه همسان از نظر سرمايه اقتصادي
خانوادهها (زماني كه هر دو خانواده در يک طبقه قرار دارند مثالً هردو در سط كمتر از
حد نياز يا هردو در حد نياز و )...و غير همسان (زماني كه سطوح خانوادهها از نظر
سرمايه اقتصادي فرق دارد مثالً يكي در سط كمتر از حد نياز و ديگري در حد نياز و
ساير تركيبها از اين دست) تقسيم شدند .در جدو  6رابطه اين دو متغير نشان داده
شده است:
جدول  -6رابطه همساني سرمايه اقتصادي خانوادههاي زن و شوهر با سالمت خانواده
خودشان (درصد)

همساني اقتصادي
سالمت خانواده
كم

همسان


غير همسان


جمع
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متوسط
زياد
جمع
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كندا تاو  ،0/030=cسط معناداري=0/52؛ كااسكوير= ،1/34سط معناداري =0/51
اسپيرمن براون= خ  ./035سط معناداري=0/50

با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا و كا اسكوير و اسپيرمن ميتوان گفت كه
بين همساني سرمايه اقتصادي خانوادههاي جهتيا

زوجين و سالمت خانواده

خودشان در اين پژوهش رابطه معناداري ديده نشد .رابطه همساني اقتصادي با
مولفههاي سالمت خانواده ،يعني صميميت و همدلي ،استقال  ،رضايتمندي ،تامين نياز
خانواده ،انسجام خانواده و حاكميت ارزشهاي اخالقي و اسالمي نيز هيچ كدام معنا دار
بدست نيامد .اين يافته نشان ميدهد كه احتماالً وضعيت اقتصادي خانوادههاي جهت
يا  ،يا هم شأني اقتصادي و طبقاتي بر خالف تصور عمومي ،چندان كه تصور ميشود
در سالمت خانواده زناشويي موثر نميباشد.

 -3رابطه سالمت خانواده با همساني سرمايه فرهنگي خانوادههاي جهت ياب
فرضيه سوم اين تحقيق در رابطه با همساني سرمايه فرهنگي خانوادههاي جهت
يا

زن و شوهر با سالمت خانواده اصلي آنهاست .بدين معنا كه هرچه سرمايه

فرهنگي خانواده جهت يا

زن و شوهر از همساني بيشتري برخوردار باشد ،احتما

سالمت خانواده اصلي هم بيشتر است.
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براي آزمون اين فرضيه پاسخگويان به لحاظ سرمايه فرهنگي خانواده خود و
همسران به دو گروه همسان از نظر سرمايه فرهنگي خانوادهها (زماني كه هر دو خانواده
در يک طبقه قرار دارند ،مثالً هردو در سط كم يا هردو در سط متوسط و )...و غير
همسان (زماني كه سطوح خانوادهها از نظر سرمايه فرهنگي فرق دارد مثالً يكي در
سط كم و ديگري در سط متوسط و ساير تركيبها از اين دست) تقسيم شدند اين
رابطه در جدو  7نشان داده شده است:
جدو  -7رابطه همساني سرمايه فرهنگي خانواده زن و شوهر با سالمت خانواده
خودشان (به درصد)
همساني فرهنگي
سالمت خانواده
كم
متوسط
زياد
جمع

همسان

غير همسان









جمع





 
 

  

كندا تاو  ، -0/005=cسط معناداري=0/92؛ كااسكوير= ،0/039سط معناداري =0/98
اسپيرمن براون=  ، - ./005سط معناداري=0/92

با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا و كااسكوير و اسپيرمن مي توان گفت كه
بين همساني فرهنگي و سالمت خانواده در اين پژوهش رابطه معناداري ديده نشد.
همچنين بررسي آماره هاي مربو

نشان داد كه بين همساني فرهنگي و مولفه هاي

سالمت خانواده ،يعني صميميت و همدلي ،استقال  ،رضايتمندي ،تامين نياز

سالمت خانواده و عوامل اجتماعي مؤثر ...
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خانواده ،انسجام خانواده و حاكميت ارزش هاي اخالقي و اسالمي نيز رابطه معنا دار
نمي باشد.
 -4رابطه سالمت خانواده با ارتبا با خويشاوندان
فرضيه چهارم تحقيق رابطه سالمت خانواده با ميزان ارتبا

با خويشاوندان را

مورد نظر دارد .بدين معنا كه هرچه ارتبا با خويشاوندان بيشتر باشد احتما سالمت
خانواده هم بيشتر است .در جدو  10رابطه دو متغير ديده ميشود:
جدول  -8رابطه ارتباطا

خويشاوندي با سالمت خانواده پاسخگويان (به درصد)

ارتبا با
خويشاوندا
ن

متوسط

كم

زياد

جمع

سالمت
خانواده
كم



متوسط



زياد



جمع













 

 

  
  




كندا تاو  ،0/31=cسط معناداري=0/000؛ كااسكوير= ،101/06سط معناداري = 0/000و گاما=0/73
اسپيرمن براون=  ./428سط معناداري=0/000
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نگاهي به ارقام سطر او جدو  8نشان ميدهد كه هر چقدر از ارتباطات
خويشاوندي كم به طرف ارتباطات خويشاوندي زياد حركت ميكنيم ،از درصد كساني
كه سالمت خانواده كم داشتهاند ،كاسته ميشود .يعني مشاهده ميشود ،با باال رفتن
ارتباطات خويشاوندي پاسخگويان ،سالمت خانواده آنان افزايش مييابد.
مقدار ضريب كندا و كااسكوير و اسپيرمن ديده شده ،بيانگر آن است كه
اختالفات ديده شده بين مقادير متغير وابسته و مستقل نميتواند تصادفي باشد ،چرا كه
چنين احتمالي حدود  1در  10000است .بنابراين ،قاعدتاً بايد حكم به وجود ارتبا
بين دو متغير داد .ضريب كندا تاو cشدت وابستگي و جهت آن را نشان ميدهد .با
توجه به مثبت بودن اين ضريب ،رابطه دو متغير مستقيم بوده و هرچه ارتباطات
خويشاوندي افزايش مييابد سط سالمت خانواده نيز افزايش مييابد .مقدار ضريب
گاماي محاسبه شده  0/73بوده و نشان ميدهد كه با استفاده از متغير مستقل ارتباطات
خويشاوندي ،ميتوان  73درصد از خطاي پيش بيني سالمت خانواده كاست .بنابراين
ميتوان اين فرضيه كه «ارتباطات خويشاوندي بر ميزان سالمت خانواده اثر قابل توجه
مستقيمي دارد» را تاييد كرد.
 -5رابطه سالمت خانواده با محيط اجتماعي
فرضيه پنجم تحقي ق رابطه سالمت خانواده با محيط اجتماعي را بررسي ميكند،
بدين معنا كه هرچه محيط اجتماعي سالم تر باشد احتماال سالمت خانواده هم بيشتر
است.

سالمت خانواده و عوامل اجتماعي مؤثر ...
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جدول  -9رابطه سالمت محيط اجتماعي خانواده با سالمت خانواده پاسخگويان
(به درصد)
سالمت محيط
كم

اجتماعي

متوسط

زياد

جمع

سالمت خانواده
  

كم
متوسط
زياد



 

 
  

   

جمع

كندا تاو  ،- 0/033=cسط معناداري=0/34؛ كااسكوير= ،2/48سط معناداري =0/64
اسپيرمن براون=  ،- ./049سط معناداري=0/34

با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا و كا اسكوير و اسپير من ،ميتوان گفت كه
بين سالمت محيط اجتماعي و سالمت خانواده در اين پژوهش رابطه معناداري ديده
نشد .مقادير همبستگي سالمت محيط با مولفههاي سالمت خانواده ،يعني صميميت و
همدلي ،استقال  ،رضايتمندي اعضاي خانواده ،تامين نياز اعضاي خانواده ،انسجام
خانواده وحاكميت ارزشهاي اخالقي و اسالمينيزمعنا دار بدست نيامد.

 -6رابطه سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت ياب با ارتباط
خانواده با خويشاوندان
فرضيه ششم رابطه همساني سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا ،
با ارتبا

خانواده با خويشاوندان را در نظر دارد .بهاين معنا كه ،هرچه سرمايههاي
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اقتصادي و فرهنگي خانواده جهت يا

همسانتر باشد ،ارتبا خانواده با خويشاوندان

بيشتر است .جدو  10رابطه اين متغيرها را نشان ميدهد:
جدول  -10رابطه همساني سرمايه فرهنگي خانواده زن و شوهر با ارتباط خويشاوندي
(به درصد)
همساني سرمايه فرهنگي
ارتبا باخويشاوندي

همسان

كم



متوسط



غير همسان


جمع


 

زياد

  

جمع

 
  

كندا تاو  ،0/021=cسط معناداري= 0/81كااسكوير= ،5/35سط معناداري = 0 /069و گاما=0/024
اسپيرمن براون=  ./012سط معناداري=0/81

با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا  ،كا اسكوير و اسپيرمن ميتوان گفت كه بين
همساني فرهنگي و ارتبا خويشاوندي در اين پژوهش رابطه معناداري ديده نشد.
جدول  -11رابطه همساني سرمايه اقتصادي خانواده زن و شوهر با ارتباط با خويشاوندي
(به درصد)

همساني سرمايه اقتصادي
ارتبا با خويشاوندي
كم
متوسط
زياد
جمع

همسان


غير همسان


 


جمع
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كندا تاو  ،0/031=cسط معناداري=0/54؛ كااسكوير= ،0/41سط معناداري = 0 /81و گاما=0/069
اسپيرمن براون=  ./032سط معناداري=0/54

با توجه به معنادار نشدن مقدار كندا  ،كا اسكوير و اسپيرمن ميتوان گفت كه بين
همساني اقتصادي و ارتبا خويشاوندي در اين پژوهش رابطه معناداري ديده نشد.

تحليل رگرسيوني چند متغيره عوامل موثر بر سالمت خانواده
در ادامه پس از مالحظه روابط بين متغيرهاي اصلي پژوهش ،اعم از مستقل و وابسته
اكنون مناسب است كه يک تحليل رگرسيوني چند متغيره از رابطه شاخص سالمت
خانواده (متغير وابسته) با متغيرهاي مستقل به عمل آوريم .تحليل رگرسيوني چند
متغيرهاين امكان را به محقق مي دهد كه رابطه يک يک متغيرهاي مستقل را با متغير
وابسته با كنتر كردن آماري اثر ساير متغيرهاي مستقل موجود در رابطه ،بررسي كند و
از اضافه بر آورد كردن ميزان اثر گذاري متغيرهاي مستقل ناشي از همبستگي بين آنها،
جلو گيري كند .در تحليل رگرسيوني چند متغيره بر خالف تحليل رگرسيوني ساده ،همه
متغيرهاي مستقل اصلي را يک جا وارد تحليل ميكنيم تا ببينيم ميزان و نوع اثر اين
متغيرها بر متغير وابسته با كنتر كردن ساير متغيرها چگونه است .خالصه اين نتايج در
جدو  12ديده ميشود.
جدول  -12نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره شاخص سالمت خانواده و ساير متغيرها
نام متغير مستقل
ارتباطات
خويشاوندي
سالمت خانواده
جهت يا

مقدار ضريب F

مقدار ضريب بتا

سط معناداري

R Square

08/201

41/0

000/0

35/0

02/157

37/0

000/0

46/0
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همساني فرهنگي

-

-031/0

46/0

-

همساني اقتصادي

-

032/0

44/0

-

محيط اجتماعي

-

059/0

16/0

-

بر اساس جدو  12يكي از متغيرهاي مستقلي كه بر سالمت خانواده اثر مستقل
زيادي گذاشته و بيشترين مقدار از تغييرات آن را تبيين ميكند ،ميزان ارتباطات
خويشاوندي است .از آن جا كه در اين تحليل ساير متغيرهاي مستقل كنتر شدهاند،
ضريب بتاي حاصل را ضريب رگرسيون جزئي ميناميم و مقدار آن با ضريب بتاي
ساير متغير ها قابل مقايسه است .ضريب بتاي متغير او يعني روابط خويشاوندي كه
قبالً  0/54بوده به  0/41كاهش پيدا كرده است ،ضريب تعين تفاوتي را نشان نميدهد و
بنابر مقدار  R Sqمحاسبه نشان ميدهد كه حدود  35درصد از واريانس سالمت
خانواده توسط اين متغير قابل تبيين است .در عين حا بار ديگر تحليل رگرسيوني چند
متغيره ،فرضيه مربوطه را تاييد ميكند .يعني هر چه روابط خويشاوندي بيشتر باشد
سالمت خانواده بيشتر است .البته بايد يادآوري كرد كهاين رابطه ميتواند برعكس نيز
باشد ،يعني هرچه خانواده سالم تر باشد ارتباطات خويشاوندي آن بيشتر است.
متغير مستقل بعدي كه وارد معادله ميشود سالمت خانواده جهت يا

است ،كه

ضريب بتاي آن  0/37بوده و از متغير مستقل قبلي كمتر است .در اين مورد نيز ضريب
بتا از  0/57به  0/37كاهش پيدا كرده است .با اضافه شدن سالمت خانواده جهت يا
به متغير مستقل قبلي به مقدار ضريب  R Sqافزوده شده و ميتوان گفت 46:درصد از
واريانس سالمت خانواده از تركيب خطي بين ارتباطات خويشاوندي و سالمت خانواده
جهت يا

قابل تبيين است .در اينجا نيز تحليل رگرسيوني چند متغيره فرضيه ما مجددا

تاييد مي شود .معادله خط رگرسيون را بر اساس اين دو متغير ميتوان به شكل زير
نوشت:
سالمت خانواده=مقدار ثابت *0/41+ارتباطات خويشاوندي* 0/37+سالمت
خانواده جهت يا
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جمعبندي و نتيجهگيري
هدف اين تحقيق بررسي س المت خانواده و عوامل اجتماعي موثر بر آن بود .اين تحقيق
به روش پيمايش صورت گرفت و جامعه آماري آن خانوادههاي تهراني بود كه دست
كم پنج سا از زندگي مشترک آنها گذشته و يک فرزند داشتهاند بوده است .با توجه
به فرمو كوكران نمونه آماري حدود  367نفر تعيين شد كه از مناطق  22گانه تهران
بطور تصادفي انتخا

شدند .يافتههاي توصيفي نشان داد كه  22نفر و يا  6درصد از

خانواده هاي نمونه ما از سالمت خانواده در حد ضعيف بر خوردارند .حدود  66درصد
كه شامل  241خانواده ميباشند در حد سالمت متوسط قرار ميگيرند 104 .نفر و يا
حدود  28درصد خانوادهها نيز داراي وضعيت سالمت خانوادگي در حد زياد هستند.
با توجه به نتايج تحليلي رابطه معنادار و نسبتاً قوي بين سالمت خانواده با سالمت
خانواده جهت يا

ديده شد .از اين رو ميتوان گفت كه يافتههاي ما نظريههاي

يادگيري و سيستمي خانواده را تاييد ميكنند و استفاده از آنها در جامعه آماري ما
كارآمد و مفيد است .بنابراين خانوادهها نيز بايد بدانند كه هر رفتار و كنش آنها مستقيماً
از طرف فرزندان شان باز توليد ميشود ،و به احتما زياد زندگي خانوادگي آينده آنان
را تحت تاثير قرار ميدهد .ازاين رو بايد در روابط خود با همسر ،فرزندان و اطرافيان
دقت كافي به عمل آورند .آنها بايد توجه كافي داشته باشند كه از كودكي الگوي
فرزندان خود هستند .نهادهاي آموزشي و رسانههاي جمعي نيز ميبايد در برنامه
ريزيها و ارائه برنامههاي فرهنگي و اجتماعي اين امور را در نظر بگيرند ،و به
خانوادهها آگاهي بيشتري در اين زمينه بدهند و به سالمت خانواده توجه بيشتري داشته
باشند.
همچنين در نتايج اين تحقيق رابطه معنادار متوسطي بين سالمت خانواه با روابط
خويشاوندي ديده شد .از اين رو يافتههاي ما نظريه شبكه را تاييد ميكند ،و ميتوان
گفت كه نظريه شبكه در جامعه آماري ما كارآمد است .بنابراين يافته بايد با سياستهاي

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 59

38

گوناگون بر ضرورت روابط خويشاوندي تاكيد كرد ،و سرمايهگذاريهاي الزم در اين
زمينه را انجام داد .برنامههاي گوناگون در اين مسير ميتواند تشويق به روابط گسترده
خويشاوندي و آگاهي دادن به جامعه در جهت اهميت روابط خويشاوندي بيشتر باشد.
ب ايد افزود ،از آنجا كه همبستگي به دست آمده بين سالمت خانواده و روابط
خويشاوندي رابطه علّي يک جانبه را نشان نميدهد ،ميتوان اين رابطه را دو طرفه
تلقي كرده و قايل به اثر سالمت خانواده بر روابط خويشاوندي نيز بود .براي بررسي
دقيقتر جهت اين رابطه الزم است تحقيقات بيشتري صورت پذيرد.
در نهايت ،متغيرهاي همساني اقتصادي و همساني فرهنگي خانوادههاي جهت
يا

و همچنين متغير محيط اجتماعي در اين تحقيق اثر معناداري بر سالمت خانواده

نشان ندادند .همساني فرهنگي و همساني اقتصادي نيز بر روابط خويشاوندي اثر
معناداري ندارند .اگر اين يافته درست باشد ،ميتوان نتيجه گرفت ،كه تاكيد زيادي كه
نظريههاي همساني بر سالمت خانواده دارد ،دست كم در جامعه آماري ما تاييد
نمي شود .شايد هم بتوان گفت با پيچيده تر شدن جامعه و دخالت عوامل متعدد ديگر
در سالمت روابط خانوادگي ،همسانيهاي اقتصادي و فرهنگي خانوادههاي مبداء ،كه
در فرهنگ ما هم زياد مورد تاكيد ميباشد ،ديگر اهميت گذشته را ندارد ،و در
ازدواجها الزم نيست به عنوان باالترين اولويت مد نظر قرار گيرد .البته براي قضاوت
قطعي در اين زمينه تحقيقات بيشتري بايد انجام شود.
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