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جوانان

روح اله نوروزي سوته  ،1محسن

جدیدي 2

 5کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
 0گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،بندرگز ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
روح اله نوروزي سوته

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کارکرد خانواده و سبک تفکر با میانجیگری
ارزشهای شخصی و دشواری در تصمیم گیری بر رغبت به ازدواج جوانان مجرد (غیر مطلقه)
 02تا  02ساله ساکن شهرستان ساری در سال  69است .روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی ( معادالت ساختاری) است .دراین پژوهش  511نفر به صورت نمونه گیری در
دسترس از جامعه اماری انتخاب شدند .ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از:
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ( ،)FADپرسشنامه سنجش سبک تفکر استرنبرگ-
واگنر( ،)TSIپرسشنامه سنجش رغبت به ازدواج(پرساد) ،پرسشنامه سنجش ارزشهای شخصی
آلپورت و پرسشنامه دشواری درتصمیم گیری است .برای بررسی فرضیه ها از روش همبستگی
پیرسون  ،آزمون سوبل روش تحلیل مسیر استفاده شده است .یافته ها نشان داد رابطه
معنادار بین کارکرد خانواده و سبکهای تفکرنوع  0-0-5با رغبت به ازدواج با واسطه گری
دشواری در تصمیم گیری وجود دارد همچنین رابطه معنی داری بین کارکرد خانواده و
سبکهای تفکر 5و  0با رغبت به ازدواج با واسطه گری ارزشهای شخصی(مذهبی ،اجتماعی
و اقتصادی ) وجود دارد ارتباط سبک تفکر  0با رغبت به ازدواج تنها با واسطه گری بعد ارزش
های مذهبی تایید شده است.

واژگان کليدي :کارکرد خانواده ،سبک تفکر ،رغبت به ازدواج ،ارزش های فردی،
دشواری در تصمیمگیری.
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ارزشهاي شخصی و دشواري در تصميم گيري بر رغبت به ازدواج
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مقدمه
ازدواج یکى از اساسى ترین و در عین حال حساس ترین مراحل زندگى انسان به شمار مى رود .انسان بنابر سرشت و ماهیت وجودى
خویش و وابستگى به غیر در پاسخ به نیازهاى درونى و بیرونى خود همواره از فردگرایى گریزان بوده است .حتى انسان بدوى نیز بى نیاز از
زندگى مشترک (خانوادگى و گروهى) نبود .ازدواج اصلى ترین و عالى ترین نمود این پاسخ است و مظهرى از قانون گروه گرایى اوست.از
دیدگاه جامعه شناسی،ازدواج یک قرارداد اجتماعى و از دیدگاه تکاملی ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه،نتیجه
ازدواج سالم و محیط آرام بخش خانواده است؛ از آنجائیکه ازدواج عامل پیدایی خانواده و تاخیر و عقب افتادن آن باعث تاخیر در پیدایش و
شکل گیری خانواده های جدید است موضوع قابل اهمیتی برای بررسی است(رحیمی .)5065،iاما آشکار است که ازدواج و رغبت به این مساله
را به تنهایی و جدا از سایر عوامل تاثیرگذار بر آن نمی توان مورد بررسی قرار داد .از نظر خیلی از کارشناسان یکی از پدیده های ناخوشایند
اجتماعی در سطح جهانی به تاخیر افتادن ازدواج و به دنبال آن کاهش آمار ازدواج می باشد.در ایران نیز طی سالهای اخیر با روندی فزاینده
شاهد چنین پدیده ای بوده ایم(حیدری،مظاهری و پوراعتماد.)5030،ii
امروزه با گسترده تر شدن جوامع بشری و تلفیق و ترکیب و اختالط ملتها و نژادها و فرهنگها و در هم شکسته شدن مرزهای محدودکننده
ی جوامع انسانی دیگر خبری از آن انسجام قومی و قبیله ای و فرهنگی سفت و محکم که در گذشته شاهدش بودیم نیست .این روزها ،دانش،
صنعت و مدرنیته به طور فزاینده ای در حال رشد میباشند ،و در راستای این تغییرات ،سبک زندگی فردی ،ارزشهای فرهنگی -اجتماعی ،و
همچنین ارزشهای فردی و خانوادگی در حال تغییر هستند .هویت و ارزشهای دست یافتنی و قابل پذیرش یکی از مهمترین چالشهای
جوانان و نوجوانان می باشند (تریاندیس ،بونتمپو  ،ویالرل  ،آسیا و لوکا5663 ،iii؛ لی  ،پولکینن و کتجا کوکو .)0222 ، iiدنیای امروز با
عناوین مختلف به فردیت انسانها می پردازد و بر ارزش آن تاکید می کند و دائم دم از حقوق فردی و شخصی و احترام به فردیت انسانها می
زند .ط بیعتا با تغییراتی ازین دست که جامعه ی انسانی با آن مواجه شده مسائلی مربوط به انسانها و دنیای فردیشان هم دچار تغییر گشته که
ازدواج می تواند یک نمونه ی بسیار بارز از این تغییر باشد .با عنایت به مطالعات مذکور در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل مهم روانی-
اجتماعی  -محیطی تأثیر گذار بر رغبت به ازدواج از جمله کارکرد خانواده ،سبک تفکر ،ارزشهای فردی و دشواری در تصمیم گیری در انتخاب
همسر و بررسی رابطه بین این عوامل با همدیگر پرداخته ایم تا از این طریق بتوانیم دانش خود راجع به ارتباط این عوامل را گسترش داده و
در آینده از این دانش در فهم و تبیین بهتر مسائلی این چنینی بهره ببریم.کارکرد خانواده به معنای توانایی در هماهنگی با تغییرات،حل
تضادها و تعارضات ،همبستگی بین اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی ،رعایت حد و مرز بین افراد ،اجرای مقررات و اصول حاکم بر
این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده می باشد(کدیور،اسالمی و فراهانی .)5030،iسبک تفکر یک توانایی نیست بلکه چگونگی استفاده
ی ما از تواناییهایمان اشاره می کند.افراد ممکن است عمال در تواناییهای مشابه اما در سبکهای تفکر متفاوت باشند.سبک تفکر ترجیحات ما
درباره چگونگی استفاده از هوش و استعدادهایمان هستند(استرنبرگ،نقل از سیف .)5039،iiرغبت یه ازدواج نیز به معنای انگیزه و رغبت
دختر و پسر برای امر ازدواج می باشد که می تواند بسیار باال یا بسیار پایین تر از حد در جامعه دیده شود .ارزشهای شخصی به نوعی به نظام
ارزشی فرد اشاره مینماید و بیان کننده این مسئله میباشد که فرد به چه موضوعاتی ارزش میدهد و به چه میزان(توکلی قینیانی.)5060،iii
دشواری در تصمیم گیری در انتخاب همسر یعنی اینکه فرد برای مشخص ساختن شاخص ها و معیارهای اصلی گزینش انتخاب همسر(فقدان
انگیزه،عدم اطالع داشتن از فرایند تصمیم گیری،عدم آمادگی و)...دچار ابهام،بالتکلیفی و چندسویگی می باشد.
بر اساس آخرین جستجوهای محقق در بانکهای اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی پژوهش مشابهی که متغیرهای موردنظر پژوهش را
به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد اما پژوهشهایی که هر یک از متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار داده باشد در
دسترس بود که به تعدادی از آنها اشاره می شود.
در میان این متغیرها خانواده نقش مهمی ایفا می کند ،چرا که خانواده ،یکی از مهمترین نهادهای جامعه و شکل دهنده ی شخصیت
آدمی است  .مطلوبیت ،رضایت ،خشنودی ،کیفیت و کار کرد بهینه ی خانواده ،عامل بسیار تاثیرگذاری در شکوفایی ،رشد و پیشرفت اعضای
خانواده است .بنظر می رسد تاثیر متقابل این عوامل در موفقیت و پایداری ازدواج نقش بسزایی دارد(لوکه و ویلیامسون.) 5631،iiii
بهاری )5036(iiدر پژوهش خود نشان داد که زوجهای در حال طالق در سازه های سه گانه ی کارکرد خانواده،یعنی ابراز عواطف،نقش های
خانوادگی و حل مشکالت ،نسبت به زوجهای عادی عملکرد ضعیف تری دارند.بر اساس پژوهشهای بهاری و صابری( )5030بین کارکرد خانواده
زوجهای در حال طالق و زوجهای غیر مطلقه تفاوت معنادار وجود دارد،به این معنی که کارکرد خانواده زوجهای در حال طالق پایین تر از
زوجهای غیرمطلقه است.کیتنر  ،میلر و رایان ) 5669(iنشان داددند که وقتی الگوهای خانواده برای رسیدن به هدف ها سودمند باشد ،خانواده
از نظر کارکردی ،کار آمد خواهد بود اما وقتی این الگوها سودمند نباشد و تعامل ها همراه با استرس و رفتارهای بیمارگونه صورت گیرد خانواده
چهره ای ناکارآمد می یابد.
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سبک تفکر نیز می تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رغبت به ازدواج باشد .نورانی )5060(iiدر پژوهش خود نشان داد که سبکهای تفکر
نوع اول و نوع دوم دارای نقش واسطه گری معناداری در رابطه رغبت به ازدواج با ویژگی های شخصیتی می باشند .همچنین ویژگی های
شخصیتی و هرسه سبک تفکر رابطه معناداری با رغبت به ازدواج دارند.
همچنین ارزشهای شخصی نیز که خود منشعب از عوامل اجتماعی ،فردی و خانوادگی است نگرشهای افراد را به زندگی فردی و گروهی
متاثر می سازد .پژوهشها و ب ررسیهای انجام شده در این زمینه نشان دهنده ی این مطلب مهم است که ارزشها نقشی مهم و تعیین کننده در
رفتارهای ما ،تصمیم گیری و موفقیت های مدیریتی ایفا می کنند(موری.5690،iiiسیکوال.5635،iiiiسینگر .)5631،iiiآزادفالح)5031(ii
در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نقش برنامه مداخل ه ای اصالح باورها در گرایش جوانان به ازدواج ضمن بیان این نکته به اهمیت نقش
باورها و نگرش ها در ازدواج اشاره می کند .وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که با انجام برنامه های مداخله ای و تصحیح نگرشی روی
دانشجویان در هر دو گروه دختر و پسر نگرش و گرایش به ازدواج به صورت معناداری افزایش یافته است.

روش تحقيق
این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی ( معادالت ساختاری ) می باشد جامعه آماری جوانان مجرد( عیر مطلقه) در رده
سنی 02الی  02سال ساکن شهرستان ساری در سال  5069می باشد که نمونه ای به حجم  511نفر به صورت نمونه گیری در دسترس
انتخاب گردید .
iii
در این پژوهش از چند ابزار استفاده شد که عبارت بودند از پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده( ،)FADدر ایران نجاریان ()5031
برای اولین بار  FADرا ترجمه ،هنجاریابی و میزان سازی کرده و اعتبار کل آزمون را  2/60بدست آورد که در سطح  P≤0/001معنادار می
باشد.
iiii
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ-واگنر( ،)TSIدر پژوهش فرزاد و همکاران ( )5039روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش
قرار گرفته است .به منظور بررسی روایی این مقیاس از مدل های تحلیل عاملی استفاده شد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.
آزمون رغبت به ازدواج(پرساد) ،پرسشنامه رغبت سنج ازدواج توسط پوراعتماد ،حیدری و مظاهری در سال  5030تهیه شده است و
دارای  01سوال شامل1خرده مقیاس می باشد .از طریق اجرای آزمایشی و نظر خواهی از پاسخ دهندگان و  1نفر از اساتید روانشناسی روایی
محتوایی آن تایید گردید .
آزمون سنجش ارزشهای شخصی آلپورت ،این آزمون به منظور ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی یک
فرد تهیه شده است  .این پرسشنامه در داخل کشور پس از بومی سازی گویه های پرسشنامه در گزارشهای پژوهشی متفاوت آمده است و
همگی داللت بر روایی ابزار سنجش دارد (اکرامی ،دشتوان اردستانی و فرهبد .)5062 ، iiiii
پرسشنامه ی دشواری در تصمیم گیری در انتخاب همسر که از روی پرسشنامه ی دشواری در تصمیم گیری در انتخاب شغل ساخته
شد .این پرسشنامه شامل سه طبقه اصلی ( 52زیر مقیاس) می باشد :فقدان آمادگی ،فقدان اطالعات و اطالعات ناهمخوان .در پژوهش شیلوح
و شنهاوشفر )0221( iiiآلفای کرونباخ برای خرده مقیاس فقدان آمادگی برای ازدواج  ،2/91برای فقدان اطالعات  2/65و اطالعات ناهمخوان
 2/36گزارش شده است.
افرادی که مالکهای ورود به پژوهش را داشتند ،انتخاب شده و پرسشنامه ها بعد از ارائه توضیحاتی درمورد نحوه پاسخ دادن به آنها به
صورت دستی در فضاهایی مانند دانشگاه ها در اختیارشان قرار گرفت .بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ،آنهایی را که به صورت کامل و صحیح
تکمیل شده بود ،نمره گذاری شد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .داده های به دست آمده به کمک آزمونهای آماری مرتبط در دو قسمت
آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
همچنین به منظور خالصه کردن اطالعات ،از شاخصهای آماری توصیفی نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید.
سپس برای بررسی فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون  ،آزمون سوبل و تحلیل مسیر توسط دو نرم افزار لیزرل 3/1و SPSS22استفاده
گردید.
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یافته ها
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی هاي جمعيت شناختی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

31

13/1

مرد

32

15/9

 01-02سال

90

12/9

 01الی  02سال

60

16/1

بی پاسخ

02

50/5

دیپلم

3

1/0

فوق دیپلم

00

02/9

لیسانس

92

06/0

فوق لیسانس

01

00/6

جنسیت
رده سنی

تحصیالت

بررسی جدول  5نشان داد از بین افراد پاسخ دهنده  13/1درصد زن و  15/9درصد مرد بودند  .ه 12/9درصد02-01سال و16/1
درصد 01-02سال بودند 50/5 .درصد مدرک تحصیلی خود را عنوان نکرده اند و  1/0درصد دیپلمه و  02/9درصد فوق دیپلم و  06/0درصد
لیسانس و  00/6درصد فوق لیسانس بودند.
جدول  .2شاخص هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کارکرد خانواده

0/09

2/06

سبک تفکر نوع 5

03/01

1/30

سبک تفکرنوع0

09/01

1/91

سبک تفکرنوع 0

03/51

1/19

ارزشهای نظری

10/03

1/02

ارزشهای اقتصادی

03/63

1/61

ارزشهای هنری

10/36

9/51

ارزشهای اجتماعی

06/11

1/00

ارزشهای سیاسی

06/03

1/22

ارزشهای مذهبی

01/60

9/02

مشکالت تصمیم گیری 563/23

91/00

36/10

50/61

رغبت به ازدواج

بررسی ها از جدول  0نشان داد میانگین نمره کارکرد خانواده برابر با  0/09شده که در سطح متوسط واقع گردیده است .سبک تفکر
نوع اول برابر با ، 03/01میانگین سبک تفکر نوع دوم  09/01ومیانگین سبک تفکر نوع سوم  03/51بدست آمده است .بررسی ابعاد ارزشها
نشان داد هر بعد ارزشی در دامنه  52الی  32نمره اختیار می کند میانگین نمره ارزش ها در بعد نظری  ، 10/03در بعد اقتصادی ، 03/63
در بعد هنری  ، 10/36در بعد اجتماعی  06/11شده است در بعد سیاسی  06/03و در بعد مذهبی  01/60بوده است .مشکالت تصمیم گیری
در دامنه نمره  11الی  069قرار میگیرد که در این مطالعه میانگین برابر با  563/23شده است . .رغبت به ازدواج در دامنه  00الی  551قرار
می گیرد در این مطالعه میانگین نمره برابر با  36/10بدست آمده است .
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جدول  .3همبستگی بين متغير هاي پيش بين و ميانجی با مالک

کارکرد خانواده

رغبت به ازدواج
P
R
0/0001
-0/871

سبک تفکر نوع اول

0/603

0/0001

سبک تفکر نوع دوم

0/529

0/0001

سبک تفکر نوع سوم

0/471

0/0001

ارزش های نظری

-0/049

ارزش های اقتصادی

0/775

0/546
50/000

ارزش های هنری

-0/084

ارزش های اجتماعی

0/724

0/300
50/000

ارزش های سیاسی

-0/077

ارزش های مذهبی

0/782

0/344
50/000

مشکالت تصمیم گیری

-0/808

50/000

نتایج از جدول  0نشان داد با توجه به اینکه نمره کارکرد خانواده معکوس بوده و کسب نمرات باال به منزله وجود اختالل کارکردی در
فرد بوده نتایج نشان داد بین وجود اختالل کارکردی خانواده و رغبت به ازدواج در دانشجویان دارای جهت منفی بوده و در سطح خطای 2/21
معنی دار بوده است میزان ارتباط بین نمره کلی کارکرد خانواده با رغبت به ازدواج  -2/335شده است که هر چه اختالالت در کارکرد کمتر
شود رغبت بیشتر خواهد شد .ارتباط بین سبک تفکر نوع یک با رغبت به ازدواج  2/920سبک تفکر نوع دو با رغبت به ازدواج  2/106و سبک
تفکر نوع سه با رغبت به ازدواج 2/135بوده و معنی دار بوده است .ارتباط بین ارزشهای مذهبی  ،اجتماعی و اقتصادی با رغبت به ازدواج
به ترتیب  2/130 ، 2/301 ،2/330بوده و معنی دار بوده است .ولی ارتباط بین سایر ارزش های فردی با رغبت به ازدواج و مولفه های آن
معنی دار نشده است وج ود مشکل در تصمیم گیری با رغبت به ازدواج برابر با  2/323شده است  .بنابراین می توان با اطمینان  61درصد
پذیرفت که ارتباط معنی داری بین مشکالت تصمیم گیری در ازدواج بطور مجزا با رغبت به ازدواج وجود دارد .
جدول  .4نتایج بررسی نقش ميانجی در ارتباط بين متغير پيش بين و مالک

کار کردخانواده

ارزش نظری

-5/511

ارزش اقتصادی

1/522

2/2225

ارزش هنری

2/596

2/391

ارزش اجتماعی

9/319

2/2225

ارزش سیاسی

2/900

2/123

ارزش مذهبی

9/115

2/2225

52/262

2/2225

2/311

2/561

0/309

2/2225

ارزش هنری

2/535

2/390

ارزش اجتماعی

0/005

2/209

ارزش سیاسی

2/106

2/993

ارزش مذهبی

1/169

2/2225

مشکالت در تصمیم گیری

1/20

2/2225

ارزش نظری

5/05

2/001

مشکالت در تصمیم گیری
ارزش نظری
ارزش اقتصادی
سبک تفکر 5

سبک تفکر 0

رغبت به ازدواج

متغیر پیش بین

میانجی

مالک ()Sobel test

P
2/015
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سبک تفکر 0

ارزش اقتصادی

0/600

2/2225

ارزش هنری

2/532

2/391

ارزش اجتماعی

1/193

2/2225

ارزش سیاسی

2/939

2/163

ارزش مذهبی

1/191

2/2225

مشکالت در تصمیم گیری

1/65

2/2225

ارزش نظری

2/311

2/119

ارزش اقتصادی

5/935

2/260

ارزش هنری

2/530

2/390

ارزش اجتماعی

2/126

2/930

ارزش سیاسی

2/019

2/321

ارزش مذهبی

0/001

2/209

مشکالت در تصمیم گیری

0/92

2/2225

نتایح آزمون سوبل نشان داد که نقش میانجیگری ارزش های فردی تنها در سه ارزش اقتصادی ؛ اجتماعی و مذهبی در ارتباط بین
کارکرد خانواده ،سبک تفکر یک و سبک تفکر دو با رغبت به ازدواج معنی دار است .سبک تفکر سه تنها با میانجی گری ارزش مذهبی بر
رغبت به ازدواج تاثیر د اشته است .همچنین نقش میانجیگری مشکالت در تصمیم گیری در ارتباط بین کارکرد خانواده و سبک های تفکر
با رغبت به ازدواج معنی دار است.
با توجه به بررسی های صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی از اثر ها در مدل کلی معنی دار نبوده بعد از تعدیل و حذف اثر هایی
که معنی دار نبودند در نهایت مدل نهایی تحقیق به صورت زیر بدست آمده است.

نمودار .1مدل پایه با مقادیر تی( )tمدل کلی تحقيق

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،81تابستان  ،8931ص 38 -801
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

نمودار  .2مدل پایه با ضرایب استاندارد مسير مدل کلی تحقيق

در نمودار  5مقادیر  tرا برای مدل تحلیلی نشان داده شده است و در نمودار  0مقادیر ضرایب مسیر استاندارد را برای مدل ارائه گردید
بررسی ها نشان می دهد ارتباط بین کارکرد خانواده با رغبت به ازدواج هم ارتباط مستقیم( )-2/201و هم ارتباط غیر مستقیم با واسطه گری
مشکالت تصمیم گیری( ،)-2/55×2/05= -2/2015ارزش های مذهبی( )2/51×-2/03= -2/2111ارزش های اجتماعی(-2/09=2/2950
× )2/53و ارزش های اقتصادی ( )2/56× -2/01=2/2919وجود دارد  .که شدت ارتباط غیر مستقیم در مجموع برابر با  - 2/051شده است.
در بررسی سبک های تفکر نیز مالحظه شد در ارتیاط بین سبک تفکر نوع  5با رغبت به ازدواج هم ارتباط مستقیم( )2/50و هم ارتباط
غیر مستقیم با واسطه گری مشکالت تصمیم گیری( ،)-2/55×-2/03=2/2023ارزش های مذهبی( ،)2/51×2/05=2/2051ارزش های
اجتماعی( )2/53×2/562 =2/000و ارزش های اقتصادی( )2/56×2/06 =2/2115وجود دارد که شدت ارتباط غیر مستقیم در مجموع برابر
با - 2/512شده است.
در ارتیاط بین سبک تفکر نوع 0با رغبت به ازدواج تنها ارتباط غیر مستقیم با واسطه گری مشکالت تصمیم گیری (-2/00 = 2/2010
× ،)-2/55ارزش های مذهبی( ،)2/51×2/53=2/2011ارزش های اجتماعی( )2/53×2/00= -2/2111و ارزش های اقتصادی(=2/2010
 )2/56×2/53وجود دارد که شدت ارتباط غیر مستقیم در مجموع برابر با - 2/506شده است.
در ارتیاط بین سبک تفکر نوع 0با رغبت به ازدواج هم ارتباط مستقیم ()2/26و هم ارتباط غیر مستقیم با واسطه گری مشکالت تصمیم
گیری( )-2/55×-2/53 = 2/2563و ارزش های مذهبی( )2/51×2/53 =2/2011.وجود دارد  .که شدت ارتباط غیر مستقیم در مجموع برابر
با - 2/211شده است.
جدول . 5بررسی شاخص هاي برازندگی مدل ميانجی پژوهش

شاخص برازش

عالمت اختصاري

مقادیر برآورد شده

درجه آزادی

DF

01

کای اسکوار

Chi-Square

2/2225

نسبت کای دو به درجه آزادی

Chi-Square/DF

1/0

مقدار احتمال

P-value

2/2225

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

2/51
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شاخص برازش هنجار شده

NFI

2/61

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

2/61

شاخص برازش مقایسه ای یا تطبیقی

CFI

2/69

ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد

SRMR

2/213

نیکویی برازش

GFI

2/33

نیکویی برازش اصالح شده

AGFI

2/19

همان گونه که در جدول  1مالحظه میشود ،برازش مدل نهایی برازش داده شده به دادهها شاخص های مربوط به انطباق و نیکویی
برازش در سطح پذیرش قابل قبول قرار دارند .بنابراین برازش داده به مدل با نقش میانجگیری مشکالت تصمیم گیری و ارزشهای فکری در
ارتباط بین کارکرد خانواده و سبک های تفکر با رغبت به ازدواج پذیرفته می شود .که شاخص نیکویی برازش برابر بل  2/33شده است که
یک مدل نسبتا متوسطی را نشان می دهد.

بحث و نتيجه گيري
دراین پژوهش میانگین سن پیشنهادی برای ازدواج در آزمون رغبت به ازدواج 01/9 ،بدست آمده است و این در حالیست که 16/1درصد
شرکت کنندگان سنشان بین  01تا  02سال بوده است یعنی سن آزمودنیها از سن مناسب پیشنهادی برای ازدواج از نظر خودشان ،گذشته
بود .با بررسی مدل نها یی مشاهده می کنیم که کارکرد خانواده هم به صورت مستقیم بر رغبت به ازدواج موثر است و هم با واسطه گری سه
ریزمقیاس ارزش اقتصادی ،ارزش اجتماعی و ارزش مذهبی از شش مقیاس (نظری  ،اقتصادی  ،زیبا گرا ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی) ارزشهای
شخصی .اما جالب اینجاست که با بررسی رابطه ی بین کارکرد خانواده و ارزشهای شخصی می بینیم که ارزش مذهبی ،ارزش اجتماعی و در
نهایت ارزش اقتصادی در سلسله مراتب اهمیت قرار می گیرند و این سلسله مراتب اهمیت زمانی که بحث ازدواج مطرح می شود کامال برعکس
می شو د .یعنی ارزش اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار می گیرد و بعد ارزش اجتماعی و در نهایت ارزش مذهبی .این می تواند نشان دهنده
نگاه مادی گرایانه و داد و ستد گونه ی جوانان به ازدواج باشد و همین امر هم می تواند مانع ازدواج به هنگام آنان شود ،همانطور که شده .این
نتیجه همسو با پژوهش هایی است که در باب موانع ازدواج صورت پذیرفته .رمضانیان )5039(iiدر پژوهش خود نشان داد که از جمله عوامل
کاهش دهنده ی رغبت ازدواج و موانع این امر می توان به مواردی از قبیل  :توقعات باالی خانواده دختر ،چشم هم چشمی خانواده ها ،ترس
از برگزاری مراسم و تشریفات عروسی ،مشکل مسکن و اشتغال ،عدم تفاهم اخالقی ،دخالت والدین ،مشکالت مالی ،مهریه سنگین ،ترس از
آینده ،نامطمئن بودن آینده و باال بودن توقعات جوانان اشاره نمود .همچنین اینگلس و گرین گالس ،)5636( iiiنشان دادند که در دهه ی
 62موانع ازدواج برای جوانان عبارت بود از نداشتن شغل ،مشکل مسکن ،مشکل در زندگی با دیگران ،کم شدن آزادی بعد از ازدواج ،تعارض
بین شغل و ازدواج و نگرش ازدواج به عنوان یک قمار پرمخاطره .و طبق نتایج این پژوهش اینطور به نظر می رسد که عامل اقتصاد هنوز بازیگر
اصلی در زمینه ی ازدواج و رغبت به آن است.
با بررسی رابطه بین سه نوع سبک تفکر و رغبت به ازدواج با نقش میانجی ارزشهای شخصی متوجه می شویم که دو نوع سبک تفکر 5
و  0هم مانند کارکرد خانواده رابطه شان با رغبت به ازدواج تنها از طریق سه ارزش اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی معنادار گشته .سبک تفکر
نوع  0هم ت نها از طریق ارزش مذهبی با رغت به ازدواج رابطه معنادار دارد .اما هرکدام از دونوع سبک تفکر  5و  0متناسب با ویژگی ماهیتی
خود در رابطه با رغبت به ازدواج به آن سه ارزش اهمیت می دهند .سبک تفکر نوع  5که شامل افراد خالق و کسانیست که هنجارها را به
چالش می کشند کمترین میزان اهمیت را به ارزش اجتماعی می دهند و در مقابل سبک تفکر نوع  0که شامل افرادیست که در پی حفظ
هنجارها هستند و اقتدارمحورند بیشترین اهمیت را به ارزشهای اجتماعی می دهند.
نکته ی جالب توجه اینجاست که افراد دارای سبک تفکر نوع  5در رابطه با ازدواج بیشترین اهمیت را به ارزش اقتصادی می دهند و
ارزش نهادن ب این مطلب نشان دهنده اهمیت دادن بیش از حد این افراد به جنبه ی مادی امور و روابط است .در مقابل افراد دارای سبک
تفکر نوع  0کمترین اهمیت را به ارزش اقتصادی در این زمینه می دهند که این می تواند دقیقا نشان دهنده تمایز و اختالف این دونوع سبک
تفکر در رابطه با رغبت به ازدواج باشد.
اما همانطور که از مدل نهایی درمورد رابطه سه نوع سبک تفکر و رغبت به ازدواج با نقش میانجی دشوای در تصمیم گیری می توان
فهمید اینست که سبک تفکر نوع 5به رغم ویژگی های خاص نوع خود دچار مشکل بیشتری در تصمیم گیری است .که این می تواند به دلیل
چالشی بودن این افراد باشد .و دیگر اینکه اهمیت زیاد آنها به ارزش اقتصادی شاید در مشکل در تصمیم گیری این افراد بی تاثیر نباشد.
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از جمله محدودیتهای پژوهش عبارت بودند از:
 -5از آنجایی که آزمون های مورد استفاده در این پژوهش همگی از نوع خود گزارشگر بودند لذا احتمال این که آزمودنیها عمداً یا سهواً
به اشتباه به بعضی از سوأالت پاسخ داده باشند وجود دارد و این مسأله میتواند اعتبار پژوهش را کم نماید.
 -0به علّت این که روش پژوهش از نوع همبستگی است نمیتوان هیچ نتیجه علّت و معلولی از آن برداشت نمود و فقط میتوان از نتایج
پژوهش برای انجام پژوهشهای آزمایشی بعدی استفاده نمود.
 -0به دلیل این که نمونه پژوهش ما جوانان بین سنین 02تا 02سال شهرستان ساری بودند لذا امکان تعمیم یافته های پژوهش به
جوانان دیگر استانها و شهرهای کشور را نداشتیم.
 -1فقدان پژوهش کافی در مورد متغیر دشواری در تصمیم گیری در انتخاب همسر ،که در برخی از جاهای پژوهش مشکالتی بوجود
آورده.
 -1با این که پژوهش های زیادی پیرامون تک تک متغیّرها به تنهایی انجام شده است لیکن پیرامون ارتباطات بین آنها به ندرت
پژوهشی انجام شده است و راجع به ارتباط بین این پنج متغیّر هم که اصالً کاری انجام نشده است.
 -9با توجّه به این که ارزش های شخصی از متغیّرهایی است که معموالً افراد تمایل به خوب جلوه دادن آن دارند لذا امکان این که به
درستی و دقّت به سوأالت پاسخ نداده باشند وجود دارد.
 -3از آنجایی که تعداد پرسشنامه ها و سوأالت مندرج در آنها زیاد بود لذا ممکن است با وجود اینکه وقت کافی به آزمودنی ها جهت
پاسخگویی داده شد امّا با این حال باز آنها حوصله کافی به خرج نداده و با دقّت کافی به سوأالت پاسخ نداده باشند و این مسأله تا حدی داده
های پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد.
راهکارهای پژوهشی عبارتند از:
 -5با عنایت به این موضوع که جامعه آماری این پژوهش را تنا برخی از جوانان شهرستان ساری تشکیل میدادند و با در نظر داشتن
این نکته که دجوانان یک شهرستان خاص لزوماً نماینده تمامی جوانان جامعه نیستند لذا پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی نمونه و
جامعه آماری از دیگر مناطق جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی انتخاب گردد تا بتوان بین نتایج پژوهشهای مختلف مقایسه های آماری انجام
داده و با انجام یک فراتحقیق بتوان نتایج کلی د ر سطح اجتماع را پیرامون ارتباط بین متغیّرهای پژوهش را به دست آورد.
 -0با توجّه به این که علی رغم وجود پرسشنامه های متفاوت برای سنجش متغیّرهای مورد استفاده در این پژوهش در سطح بینالملل
وجود دارد لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای دیگری در این زمینه با استفاده از دیگر پرسشنامه های موجود در این زمینه انجام شده و نتایج
آنها با نتایج به دست آمده در این پژوهش مقایسه گردد.
 -0نظر به این که روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی بود لذا پیشنهاد میشود پژوهشی در این زمینه از نوع آزمایشی انجام
شود و در آن پژوهشگر به بررسی مداخله ای که انجام میدهد پرداخته و به بررسی روابط علّت و معلولی به دست آمده بین متغیّرها بپردازد.
 -1می توان قبل از ازدواج و با دخالت در فرایند آشنایی زوجین از طریق مشاوره و با استفاده از شرح حال دو طرف و آزمونهای
اینچنینی میزان موفقیت دو طرف در امر ازدواج را پی شبینی نمود و آن دو را از میزان ریسک نهفته در این امر مطلع نمود به این امید که
شاهد وارونه شدن شرایط موجود در عرصه ی ازدواج باشیم.و یا اگر مطابق میلمان توانایی الزم برای افزایش نرخ ازدواج را نداریم از میزان
آسیب بیشتر یعنی نرخ طالق بکاهیم.
 -1با توجه به تاثیر فزاینده ی کارکرد خانواده در رغبت جوانان به ازدواج می توان با آموزش بیشتر خانواده ها و یا بهبود کیفیت آموزش
آنها و انجام پژوهشهای بیشتر در زمینه ی خانواده مسائل مرتبط با این حوزه کارآمدی آن را بهبود بخشید و شاهد نتایج مثبت بود.
با توجه به نتایج به دست آمده در مورد متغیر دشواری در تصمیم گیری در انتخاب همسر می توان مشکالت موجود در این عرصه را با
آموزش جوانان و بسترسازی در جامعه و همکاری و مشارکت تقابل خانواده ها و نهادهای حکومتی حل و فصل نمود.
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