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چکیده
پژوهش حاضر چنین فرض نمود که ابعاد خودمتمایزسازی، انسجام خانواده را پیش بینی می کند. برای آزمون 
این فرض، پس از ترسیم مسیر بین متغیرها، مدل پژوهش تدوین شد و برای آزمون آن از روش مدل یابی 
معادالت ساختاری استفاده شد. داده ها از 363 نفر دبیر زن متاهل شاغل در مدارس راهنمایی و دبیرستان های 
دولتی و غیر انتفاعی شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند و پرسشنامه های 

خودمتمایزسازی و انسجام )کارکرد خانواده( را تکمیل کرده بودند، گردآوری شد.
یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش به صورت قابل قبولی با داده ها برازش دارد و چهار متغیر مکنون 
از ابعاد خودمتمایزسازی )آمیختگی با دیگران، موضع من، واکنش پذیری هیجانی و گسیختگی عاطفی(، 22 درصد 
از واریانس بعد انسجام از کارکرد خانواده را پیش  بینی می کند. همچنین، ضریب مسیر بین متغیرهای آمیختگی با 
دیگران، موضع من و واکنش پذیری هیجانی به استثنای متغیر گسیختگی عاطفی با انسجام، مثبت و معنادار است. 

در نهایت، مدلی ساختاری برای پیش  بینی انسجام خانواده بر اساس ابعاد خود متمایز سازی تدوین گردید.
واژه های كلیدی: مدل ساختاری، انسجام خانواده، ابعاد خودمتمایزسازی، دبیران زن متاهل.
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مقدمه
افراد در خانواده گام به عرصة هستی می نهند و جامعه نیز از تشکل افراد، هستی و قوام می یابد و از آنجا که 
نهاد خانواده مولد نیروی انسانی است، از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. بهنجاری 
یا نابهنجاری جامعه نیز در گرو خانواده ها است. جامعه نمی تواند ادعای سالمت کند، مگر آن که خانواده ها از 

کارکرد سالم برخوردار باشند )نوابی نژاد، 1380(.
در راستای اهمیت کارکرد خانواده، الگوهای مختلفی در حوزة خانواده درمانی به بررسی این امر پرداخته اند 
که در این پژوهش »الگوی منحنی1 اولسون« مبنای کار قرار گرفته است. اولسون با دیدی سیستمی، خانواده 
را مورد بررسی قرارداده است و الگویی مرکب از سیستم خانواده و روابط زناشویی ارائه کرده است. خانواده در 
دیدگاه سیستمی، به عنوان مجموعه ای از عناصر تلقی می شود که هر یک دارای نقش های تعریف  شده و در 
عین حال پویا بوده و در راستای دستیابی به اهداف مشخص در کنش و واکنش درون سیستمی و برون سیستمی 

هستند )اولسون2، 1999(.
به عبارتی، این الگو برای فهم کارکرد خانواده بر مفاهیم انعطاف پذیری3 و انسجام4 در خانواده تاکید می کند و 
در پژوهش حاضر، بعد انسجام مدنظر قرار گرفته است. انسجام، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است 
که اعضاء نسبت به یکدیگر دارند و انعطاف پذیری به عنوان میزان تغییرات در رهبری روابط نقش و قوانین 
روابط تعریف می شود )اولسون، 2010(. فرضیة اصلی این الگو این است که سطوح متعادل انسجام، به کارکرد 
سالمت خانواده منجر می شود. بر عکس، سطوح نامتعادل انسجام )سطوح خیلی باال یا خیلی پایین(، نشانگر 
وجود مشکل در خانواده است )اولسون، 2010(. بنابراین، کارکرد خانواده های متعادل بهتر از کارکرد خانواده های 
نامتعادل است. تعادل در خانواده در بعد انسجام، به  این معناست که اعضاء هم مستقل بودن و هم با هم بودن 

را تجربه می کنند )اولسون و گورال5، 2003(.
9، در مقابل  زناشویی  پایداری8 و رضایتمندی  مانند کارکرد خانواده6، کیفیت7،  بررسی و شناخت مفاهیمی 
که  است  کسانی  و  درمانگران  خانواده   مورد عالقة  همه  از  بیش  زناشویی  گسیختگی  از هم  مانند  مفاهیمی 
درحیطة غنی سازی ازدواج کار می کنند )اولسون، 1987؛ به نقل از مالزاده، 1381(. از این رو، شناخت عوامل 

1. Circumplex model
2. Olson
3. Flexibility
4. Cohession
5. Gorall
6. family functioning 
7. quality
8. stability
9. family satisfaction 
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مؤثر در بهبود کارایی مطلوب خانواده، افزایش احتمال بقاء و آرامش زوج ها ضروری است.
عوامل درونی و بیرونی زیادی در کارکرد مطلوب خانواده، سازگاری و رضایت زناشویی تأثیر گذارند و اهمیت 
بیشتری برای عوامل درونی مانند ویژگی ها و پویایی های شخصیت، سبک های هیجانی و انگیزشی هر یک از 
همسران را برای پیش  بینی کارایی خانواده مهم تر دانسته اند )والش1، 2003(. همچنین خانواده نظام عاطفی و 
شبکه ای از روابط در هم تنیده است که به عنوان نخستین پایگاه شکل گیری شخصیت، اساسی ترین عامل به 

وجود آورندة تمایز یافتگی در افراد است )بوئن، 1978؛ نقل از اسکورن، 2004(.
 تمایز یافتگی در سطح درون روانی، به میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلی و احساسی )کاراسیک2، 
2004، اسکورن و اسمیت3، 2003( و در سطح بین  فردی به توانایی فرد برای حفظ روابط صمیمانه با سایرین، 
در عین دستیابی و حفظ استقالل و خودمختاری اشاره می کند )بوئن، 1978، کاراسیک، 2004؛ به نقل از لیچ 

و چابوت، 2006(.
بوئن )1978( در نظریه اش راجع به کارکرد خانواده توصیف کرد که تمایزیافتگی در خانواده از طریق تعارض 

زناشویی، عدم کارکرد صحیح همسران و یا ایجاد مشکل در فرزندان نشان داده می شود )اسکورن، 2000(.
 مطابق تحقیقات و ادعای بوئن، افرادی که تمایز یافته اند، قادرند انگیختگی هیجانی شان را تعدیل و کنترل 
روابط  در عین حفظ  قادرند  آن که،  کنند. ضمن  به  طرز روشن فکرانه تری عمل  روانی،  فشار  و تحت  نمایند 
عاطفی، به رشد خود  مستقل نیز بپردازند )کر، 1992؛ به نقل از اسکورن، 2003(. برعکس، افراد نامتمایز کمتر 
قادرند پاسخ های هیجانی شان را تعدیل کنند، احساس خشک و نامنعطفی از خود در روابط دارند و به لحاظ 
هیجانی واکنش پذیرند و در روابط خانوادگی قادر به ایجاد تعادل بین صمیمیت در عین خودمختاری نیستند 
)بوئن، 1978؛ کر و بوئن، 1988؛ به نقل از اسکورن، 2005(. به  این ترتیب، سیستم خانوادة تمایز یافته با اتکای 
متقابل و همبستگی بین اعضا مشخص می شود و در این حالت، انسجام و همکاری در امور خانواده ارتقاء می یابد 

)بوئن، 1978؛ به نقل از لیچ و چابوت، 2006(.
تحقیقات بسیاري نیز از رابطه تمایزیافتگي با کارکرد عاطفي خانواده حمایت مي کنند. تمایز یافتگي پیش بیني 
کننده تعهد و رضایت زناشویي )هارنیگ2010،4(، بعد عاطفي عملکرد زندگي )چونگ و گیل5، 2009(، رضایت 
زناشویي )پلگ6، 2008؛ کنر و رابرت7، 2008( توانمندي در صمیمي شدن در زوجین )شورسن8، 2006(، کاهش 

1. Walsh
2. Karasick
3. Smith
4. Haring
5. Chung & Gale
6. - Peleg
7. - Knerr & Robert
8. - Shursen
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تعارض زناشویي )کیم و سیل، 2005( وکارکرد موثر خانواده )ماشراش2008،1( مي باشد.
خود متمایز سازی  نقش  شناسایی  می رسد،  نظر  به  پژوهش ضروری  این  در  آنچه  گفت  می توان  بنابراین،    
به عنوان فرآیند مهم روان شناختی در پیش بینی بعد انسجام از کارکرد خانواده در بین زنان متأهل است. لذا، 
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از آنجا آشکار می شود که تاکنون هیچ پژوهشی در جهت طراحی یک مدل 
اولسون پیش بینی کند،  الگوی منحنی  با  بتوان کارکرد عاطفی خانواده را مطابق  بر اساس آن  ساختاری که 

صورت نگرفته است.
آماري است  استاندارد علمي دقیق  )2SEM( شیوة  به ذکر است تعریف مفهومی  معادالت ساختاري  الزم 
که براي بررسي مدل هاي نظري و توضیح ارتباط دروني میان مجموعه اي از متغیرها به کار مي رود. تحلیل 
هاي معادالت ساختاري اغلب در پي جستجوي مواد اصلي در یک مدل هستند و مدل ساختاري مسیر علت 
هاي متغیرهاي درون داد و برون داد و متغیر مکنون را نشان مي دهند. برنامة مدل ساختاري براي بررسي 
ارتباط بین ماتریس واقعي متغیرهاي مدل هم به کار مي رود. تعدادي از آزمون هاي آماري و شاخص ها براي 
بررسي مدل معادالت وجود دارد که مناسب بودن مدل را تخمین و تعیین مي کنند، که تعداد این شاخص ها 
زیاد هستند، ولي چند تا از این شاخص ها مهم ترند و بهتر مدل را برازش مي کنند و اغلب توسط محققان در 
بررسي مدل توصیه شده و به کار رفته است )برین3، 1998، هو و بنتلیرس4، 1999، تویت و استفین5، 2001؛ 

به نقل از یوسفی، 2009(.
بنابراین، به نظر می رسد جنبة نوآوری و ابداع پژوهش حاضر و هدف اصلی آن در جهت طراحی مدل ساختاری، 
بتواند راه گشای مشاوران خانواده در پیش  بینی انسجام خانواده با توجه به ویژگی های خود متمایز سازی افراد، 

در پیش از ازدواج و همچنین افزایش کارکرد خانواده پس از ازدواج و در مراحل مختلف چرخة زندگی باشد.

هدف کلی پژوهش 
هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از ارایة الگویی به صورت یک مدل ساختاری برای پیش  بینی انسجام 

خانواده بر اساس ابعاد خودمتمایزسازی در دبیران زن متأهل. 
فرضیه های پژوهش

1- موضع من درصد معني داري از واریانس انسجام خانواده را پیش بیني مي کند.
2- آمیختگي بادیگران درصد معني داري از واریانس انسجام خانواده را پیش بیني مي کند.

1. - Mushrush
2. - structural equation modeling
3. - Byrne
4. - Hu & Bentler›s
5. - Toit & Stephen
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3- واکنش پذیري هیجاني درصد معني داري از واریانس انسجام خانواده را پیش بیني مي کند.
4- گسیختگي عاطفي درصد معني داري از واریانس انسجام خانواده را پیش بیني مي کند.
5- خود متمایز سازي درصد معني داري از واریانس انسجام خانواده را پیش بیني مي کند.

روش تحقیق
جامعه آماري، گروه نمونه مورد مطالعه و شیوۀ نمونه گیری

روش  از  پژوهشي،  نمونه  انتخاب  براي  بود.  تهران  شهر  متأهل  زن  دبیران  حاضر،  پژوهش  آماري  جامعه 
از بین مناطق 20 گانة شهر تهران،  نمونه برداري تصادفی چند مرحله اي استفاده شده است. به همین دلیل 
لیستی تهیه شد و مناطق به 5 بخش شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد. سپس از هر بخش 2 
منطقه به صورت تصادفي انتخاب شد که شامل مناطق 1 و 3 در شمال، 16 و 17 در جنوب، 6 و 11 در مرکز، 
4 و 8 در شرق، 5 و 10 در غرب تهران می باشد. پس از انتخاب مناطق و مدارس به صورت تصادفی، با مراجعه 
به دبیران مدارس، در مجموع 363 نفر از آن ها پرسش نامه های مرتبط را تکمیل کردند. پژوهش حاضر حجم 
نمونه خود را با توجه به مالک نسبت آزمودنی به متغیرهای مشاهده انتخاب کرده است. مایر، گامست و گوارینو 
)2006(، نسبت 10 تا 20 آزمودني به ازاي هرمتغیر مشاهده شده را توصیه مي کنند. با توجه به این که تعداد 
متغیر مشاهده شده مطالعه حاضر )در حوزة مدل یابی معادالت ساختاری( 17 است. بنابراین، حجم نمونه 340، 
نمونه مناسبی خواهد بود. با وجود این پژوهشگر برای اطمینان بیشتر، حجم را 370 انتخاب کرد. بررسی اولیه 
پرسشنامه ها نشان داد که 7 شرکت کننده بیش از 20 درصد سواالت را بی پاسخ رها کرده اند، به همین جهت 

7 پرسشنامه از کل 370 پرسشنامه کنار گذاشته شدند و در تحلیل داده ها از آن ها استفاده نشد.

شیوۀ  اجراي پژوهش
پس از آماده سازي پرسشنامه هاي پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه )با توجه به بخش حجم نمونه و 
روش نمونه گیري(، با مراجعه به ادارة کل آموزش و پرورش و سپس ارجاع به مناطق مشخص و با هماهنگي 
انجام شده با حراست هر منطقه و با حضور در هر یک از مدارس انتخاب شده، در جلسه ای که با افراد گروه 
نمونه در هر مدرسه برگزار شد، هدف و روش پاسخ دادن به پرسش ها توضیح داده شد و پرسش نامه ها در اختیار 
آن ها قرار گرفت و پس از تکمیل به وسیله شرکت کنندگان، از آنان بازستانده شد. انجام این کار، با توجه به 
تعدد مدارس در مناطق مختلف شهر تهران و افراد گروه نمونه، بیش از 3 ماه به طول انجامید. در نهایت، پس از 
گردآوري داده ها و ورود آن ها به رایانه، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد.



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مدیریت آموزشي ویژه نامه، 1392 64

ابزار مورد استفاده در پژوهش
الف- پرسشنامة محقق ساختة کارکرد خانواده

 این پرسشنامه بر پایة بررسی متون موجود در زمینة همبستگی )انسجام( و انطباق پذیری )انعطاف( و با الهام 
از الگوی مدّور اولسون )1999( از کارکرد خانواده، به منظور بررسی متغیرهای نامبرده در این حوزه و با احساس 
نیاز به وجود مقیاسی که با فرهنگ و شرایط ملی و مذهبی کشورمان متجانس باشد، با 2 عامل مذکور، توسط 
سازندگان )جهانگیر، نوابی نژاد و پاشاشریفی( برای اجرای پایان نامة دکتری تدوین شده است. انعطاف پذیری و 
انسجام، دو بعد از الگوی مدّور اولسون است. منظور از انسجام، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است 
که اعضای یک خانواده نسبت به یکدیگر دارند. همچنین، انعطاف پذیری به توانایی در تغییر ساختار قدرت 
)کنترل، انضباط و رهبری در خانواده(، روابط نقش ها و قواعِد روابط در پاسخ به فشارهای روانی رشدی و یا 

بحران های موقعیتی اطالق می شود )اولسون، 1999؛ نقل از نوابی نژاد، 1380(.
 بدین ترتیب 32 سوال برای سنجش انسجام و انعطاف پذیری طراحی شد که سوال 1 تا 14 آن مربوط به 

عامل انسجام و سوال 15 تا 32 مربوط به عامل انعطاف پذیری بود. 
 بعد از تایید پرسشنامه به وسیله چند متخصص حوزه خانواده بر روی یک گروه 100 نفری از دبیران زن 
متأهل اجرا شد. اجرای پرسش نامه نشان داد که سواالت از ابهامات خاصی برخوردار نبوده و در ضمن ضریب 
پایایی مقیاس، به کمک روش آلفای کرونباخ برای عامل انعطاف پذیری 0/78 و عامل انسجام 0/81 به دست 
آمد. بعد از حصول اطمینان از اعتبار و روایی محتوای پرسشنامة انسجام و انعطاف پذیری خانواده، همراه با 
پرسش نامة خود متمایزسازی بر روی نمونة اصلی اجرا شد و ضریب پایایی در این پژوهش برای عامل انعطاف 
پذیری و انسجام به ترتیب 0/83 و 0/75 به دست آمد. همچنین، در پژوهش حاضر برای اطمینان از ویژگی های 
روان سنجی عامل های انعطاف پذیری و انسجام خانواده، اقدام به بررسی روایی سازة عامل های مذکور شد که 
یافته ها حاکی از روایی سازة مطلوب است. الزم به ذکر است که در این مقاله، عامل انسجام مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
ب( پرسشنامة خودمتمایزسازی: این پرسشنامه در سال 1998 توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و در 
سال 2003 توسط اسکورن و اسمیت مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این پژوهش، از نسخة تجدیدنظر شدة این 
پرسش نامه که یک ابزار خود سنجی شامل 46 آیتم است و به منظور سنجش تمایز یافتگی افراد به کار می رود، 
استفاده شد. آیتم های این پرسش نامه در یک طیف لیکرتی از 1 تا 6، 1 )اصال در مورد من صحیح نیست( تا 
6 ) کامال در مورد من صحیح است(، نمره گذاری شده است. مقیاس خودمتمایز سازی شامل 4 خرده مقیاس 

واکنش هیجانی، موقعیت موضع من، گسیختگی عاطفي و آمیختگي با دیگران می باشد. 
 خرده مقیاس واکنش هیجانی، بیان کنندة تمایل فرد برای پاسخ گویی به محرک های محیطی بر اساس 
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پاسخ های هیجانی خودکار و طغیان های هیجانی است. خرده مقیاس موقعیت من، بیانگر احساس یک پارچة 
مقیاس گسیختگی  خرده  می باشد.  دیگران  از سوی  فشار  اعمال  وجود  با  اندیشمندانه  پیروی  توانایی  و  خود 
عاطفي، منعکس کنندة نگرانی هایی راجع به درگیری عاطفی حل نشده با والدین و افراد مهم و به کارگیری 
دفاع های رفتاری بر ضد این نگرانی ها است. خرده مقیاس آمیختگي با دیگران، بیان کنندة درگیری عاطفی زیاد 
با افراد مهم و وابستگی زیاد به والدین، گرفتن ارزش ها، باورها و انتظارات آن ها، بدون سوال در مورد درستی 

و یا نادرستی این اعتقادات و باورها می باشد.
از نظر پایایی، ضریب آلفای کرونباخ در تحقیقات اسکورون و فریدلندر )1998(، 0/88 و ضریب آلفای کرونباخ 
آلفای  با ضریب  پایایی خرده آزمون ها که  پاپکو )2004(، 0/84 گزارش شده است. همچنین،  توسط پلگ و 
کرونباخ محاسبه شده است، به ترتیب عبارتند از 0/80، 0/80، 0/80 و 0/74 گزارش شده اند. در تحقیقات 
اسکورون و فریدلندر )1998(، پایایی همسانی درونی از 0/84 تا 0/87 و ضریب پایایی بازآزمایی از 0/75 تا 

0/84 گزارش شده است.
برای  برای کل مقیاس 0/85،  آلفای کرونباخ  به روش  را  این پرسشنامه  پایایی   یونسی )1385(، ضرایب 
خرده مقیاس واکنش هیجانی 0/77، برای خرده مقیاس موقعیت من 0/60، برای خرده مقیاس گسیختگی 
هیجانی 0/65 و برای خرده مقیاس امتزاج با دیگران را 0/70 گزارش کرده است. اسکیان )1384( و باقری 
یزدی )1373(، پایایی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به برای کل آزمون به ترتیب 0/81 و 0/80 گزارش 

کرده اند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها 
 در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها و پاسخ به پرسش هاي پژوهش از روش مدل یابي معادالت 
ساختاري استفاده شده است که بعد از تحلیل عاملي تاییدي - در قسمت مدل اندازه گیري- در قسمت مدل 
معادله ساختاري روابط علّي موجود میان متغیرهاي مکنون مورد بررسي قرار گرفته است. در این پژوهش، از 
 ،)df2c/( شاخص نرم شده مجذور کاي ،)2c( روش بیشینه احتمال1 براي برآورد مدل و از شاخص مجذور کاي
برآورد واریانس  برازندگي و شاخص جذر  برازندگي، شاخص تعدیل شده  برازندگي تطبیقي، شاخص  شاخص 
خطاي تقریب  براي بررسي چگونگي برازش مدل با داده ها استفاده شده است. اگر مجذور کاي از لحاظ آماري 
معنادار نباشد، بر برازش مناسب مدل داللت مي کند، اما این شاخص در نمونه هاي بزرگ تر معموال معنادار 
 df2c/ نسبت  اگر  گردد. همچنین  نمي  تلقي  مدل  برازش  بررسي  براي  مناسبي  رو شاخص  این  از  و  است 
بزرگ تر از 3 باشد، برازش قابل قبولي را نشان نمي دهد. مقدار بزرگ تر از 0/90 براي شاخص هاي برازندگي، 

1. maximum likelihood
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تعدیل شده برازندگي و برازندگي تطبیقي و مقدار کوچک تر از 0/08 براي شاخص »جذر برآورد واریانس خطاي 
تقریب«، بر برازندگي مناسب و مطلوبی داللت دارد )میرز، گامست و گوارینو، 2006(. 

یافته ها
همان طور که اشاره شد، هدف پژوهش حاضر پیش  بینی متغیر مکنون انسجام خانواده بر اساس عامل های 
متغیر تفکیک خود است. از این رو، پژوهشگر با تکیه بر پیشینه پژوهش، روابط بین عامل های انسجام را از یک 

سو و عامل های تفکیک خود را از سوی دیگر در قالب یک مدل )شکل 1(، ترسیم کرده است.

ENSEJAM

EN1 e11
1

EN2 e2
1

EN3 e3
1

EN4 e4
1

FO
FO3e5

1
1

FO2e6
1

FO1e7
1

IP
IP3e8

1
1

IP2e9
1

IP1e10
1

ER
ER3e11

1
1

ER2e12
1

ER1e13
1

EC
EC3e14

1
1

EC2e15
1

EC1e16
1

شکل 1: مدل پیشنهادي براي ارتباط بین عامل های واکنش پذیری هیجانی، گسیختگی عاطفی، آمیختگی، موضع من و عامل انسجام.

 بر اساس این مدل EN1 تا EN4 چهار نشانگرهای )متغیر مشاهده شده( متغیر مکنون انسجام خانواده، 
متغیر مکنون گسیختگی  نشانگرهای   FO3 تا  FO1 ،آمیختگی متغیر مکنون  نشانگرهای   EC3 تا  EC1
عاطفی، IP1 تا IP3 نشانگرهای متغیر مکنون موضع من و ER1 تا ER3 نشانگرهای متغیر مکنون واکنش 

هیجانی می باشد.

گسیختگی عاطفی

آمیختگی

موضع من

واکنش پذیری هیجانی

انسجام
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 در شکل 1، مدل های پییشنهادي پژوهش، پنج متغیر مکنون )در بیضي( و نشانگرهاي آن ها )در مستطیل( 
 EN1 را ترسیم کرده است. به عنوان مثال این شکل نشان مي دهد که متغیر مکنون انسجام با نشانگرهاي
وسیله  به  آمیختگی  مکنون  متغیرهاي  که  مي دهد  نشان  فوق  اشکال  همچنین  مي شود.  سنجیده   EN4 تا 
متغیر مکنون   ،FO3 تاFO1 نشانگرهای با  متغیر مکنون گسیختگی عاطفی   ،EC3 تا  EC1 نشانگرهاي
موضع من با نشانگرهای IP1تا IP3 و متغیر مکنون واکنش هیجانی با نشانگرهای ER1 تا ER3 سنجیده 
می شود. در این مدل خطاها با عالمت e )که در داخل دایره قرار گرفته اند( نشان داده شده است و پیکان هاي 
یک  سویه نشان دهنده ضرایب مسیر و پیکان دوسویه نشان دهنده کوواریانس بین عامل های تفکیک خود است. 
پیش از آزمون فرضیه های پژوهش، تحلیل توصیفي ابعاد خودمتمایزسازی و کارکرد خانواده )بعد انسجام( 
انحراف استاندارد عامل هاي خودمتمایزسازی و بعد انسجام کارکرد  ارائه شده است. در جدول 1، میانگین و 

خانواده ارائه شده است.

جدول 1: ماتریس همبستگي، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش برای کل گروه

12345متغیرهای تحقیق
IP.11
EC.20/169 **1
FO.30/127 *0/418 **1
ER.40/0240/434 **0/54 **1

1** 0/254** 0/295** 0/235** 50/268. انسجام
M3/742/603/983/666/69 )میانگین(

SD0/790/940/880/981/11 )انحراف استاندارد(
N =357 *P >0/05 و **P >0/01

ابتدا تحلیل مقدماتي متغیرهاي مورد مطالعه در کارکرد خانواده )بعد انسجام( و  طبق جدول شمارة 1، در 
سپس  شد.  انجام  همبستگي(  استاندارد،  انحراف  )میانگین،  توصیفي  آمارهاي  از  استفاده  با  خودمتمایزسازی 
آماده سازي و سرندکردن داده ها1 صورت پذیرفت. به ویژه در این مرحله مفروضه هاي اصلي مدل یابي معادالت 

ساختاري شامل مقادیر گم شده2، نرمال بودن3، خطي بودن4 و هم خطي بودن5 مورد بررسي قرار گرفت.

1. data preparation and screening
2. missing data 
3. normality
4. linearity
5. multicollinearity
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براي پاسخ به این پرسش که “آیا ابعاد متغیر خودمتمایزسازی )آمیختگی با دیگران، گسیختگی عاطفی، 
مدل یابي  روش  از  می کند؟”،  بینی  پیش  را  خانواده  کارکرد  انسجام  بعد  هیجانی(،  واکنش  و  من  موضع 
مدلي  پژوهش  متغیرهاي  بین  روابط  ترسیم  از  استفاده  با  بنابراین  است.  شده  استفاده  ساختاري  معادالت 
تدوین شده، سپس شاخص هاي برازندگي مدل اندازه گیري و مدل کامل آن مورد محاسبه و مورد ارزیابي 
گرفته  نظر  در  مکنون  ساختار   5 انعکاس  براي  نشانگر  شانزده   )2 )شکل  اندازه گیري  مدل  در  گرفت.  قرار 
شده است. با توجه به شکل 2 چنین فرض شده است که نشانگرهاي EN3 ،EN2 ،EN1 و EN4 متغیر 
 ،FO1 نشانگرهاي متغیر مکنون گسیختگی عاطفی،   EC3 و EC2 ،EC1 نشانگرهاي انسجام،  مکنون 
FO2 و FO3 متغیر مکنون آمیختگی با دیگران، نشانگرهاي IP2 ،IP1 و IP3 متغیر مکنون موضع من و 
نشانگرهاي ER2 ،ER1 و ER3 متغیر مکنون واکنش پذیری هیجانی را اندازه گیري مي کند. برازش کلي 
مدل اندازه گیري به وسیله تحلیل عاملي تاییدي انجام شد. برازندگي این مدل بسیار مهم است به این علت 
که تمام متغیرهاي مکنون مدل ساختاري در آن آشیان نموده است. به دست آوردن شاخص هاي برازندگي 
ضعیف در این مرحله باعث مي شود تا یک بار دیگر مراحل پیشین پژوهش مورد بازبیني قرار گیرد و مانع 

از ورود به مرحله دوم یعني تحلیل مدل ساختاري مي شود. 
مدل اندازه گیري به وسیله تحلیل عاملي تاییدي مورد ارزیابي قرار گرفت. بررسي مجذور کاي نشان داد که 
مدل با داده ها برازش ندارد 2c) =357N ،df = 94( =134/73 ،p <0/05 . به این دلیل که مجذور کاي به 
 )df2c/( شدت تحت تاثیر حجم نمونه قرار دارد، شاخص هاي برازندگي دیگر از قبیل مجذور کاي نرم شده
مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه هیچ قانون روشني درباره ارزش قابل قبول مجذور کاي نرم شده وجود ندارد، با 
این وجود اغلب صاحب نظران مجذور کاي نرم شده کوچک تر از 3 را نشان دهنده برازندگي مناسب مدل تلقي 
مي کنند )گیلز، 2002(. مجذور کاي نرم شده براي مدل اندازه گیري در این پژوهش 1/43 بود که بیان کننده 
برازندگي قابل قبول مدل با داده است. بررسي دیگر شاخص هاي برازندگي مثل شاخص برازندگي تطبیقي، 
شاخص برازندگي و شاخص تعدیل شدة برازندگي نیز نشان داد که ارزش هاي به دست آمده باالتر از 0/9 هستند 

و بر اساس مقادیر به دست آمده مي توان گفت مدل اندازه گیري مطالعه حاضر برازش مناسبي با داده ها دارد.
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ENSJAM

.55
EN1e1

.74

.57
EN2e2

.76

.58
EN3e3

.76

.46
EN4e4 .68

EC
.51

EC3e5

.39
EC2e6

.62

.67
EC1e7 .82

FO

.48
FO3e8

.70

.47
FO2e9

.69

.51
FO1e10 .71

IP
.59

IP3e11

.77

.33
IP2e12

.58

.48

IP1e13

ER
.45

ER3e14

.67

.53
ER2e15

.73

.50
ER1e16

.24

.74

.60

.71

.55

.70
.19

.71
.05

.37

.33 .32

.28

شکل 2: مدل اندازه گیري پژوهش؛ متغیر مکنون انسجام و متغیرهای مکنون موضع من، واکنش پذیری هیجانی، گسیختگی عاطفی و آمیختگی

گسیختگی عاطفی

آمیختگی

موضع من

واکنش پذیری هیجانی

انسجام
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جدول�2:�شاخص�هاي�برازندگي�اندازه�گیري
df2c/RMSEAGFIAGFICFIشاخص هاي برازندگي

1/430/0350/9540/9330/977مدل اولیه

پارامترهای مدل اندازه گیری از قبیل برآورد استاندارد شده و استاندارد نشده، خطای استاندارد و نسبت بحرانی 
در جدول 3 گزارش شده است.

جدول�3:�پارامترهاي�مدل�اندازه�گیري�در�تحلیل�عاملي�تأییدي
نسبت بحرانيخطاي استانداردپارامتراستاندارد Bبرآورد پارامترbمتغیرهاي مکنون- نشان گر

EN1- 1/0000/739انسجام

EN2– 0/9710/7560/07612/873انسجام**

EN3– 0/9140/7610/07112/098انسجام**

EN4– 0/9050/6800/07811/649انسجام**

EC –EC31/0000/715

EC –EC20/8880/6240/08711/65**

EC –EC10/9750/8160/08410/15**

FO –FO31/0000/695

FO –FO21/0870/6890/10310/52**

FO –FO11/1330/7120/10610/74**

IP –IP31/0000/768

IP –IP20/8130/5780968/46**

IP –IP11/0180/6950/1139/02**

ER –ER31/0000/673

ER –ER20/8300/7280/07710/79**

ER –ER10/8090/7090/07610/62**
**P >0/01

توجه: چون بار هاي عاملي IP3 ،FO3 ،EC3 ،EN1 و ER3 با عدد یک تثبیت شده، خطاي استاندارد و نسبت بحراني براي آزمون 

معناداري آن محاسبه نشده است.
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جدول 3، برآورد پارامترb، پارامتراستاندارد B، خطاي استاندارد و نسبت بحراني را نشان مي دهد. روابط بین 
عامل ها و نشانگر هاي مربوط به آن ها معنادار و در جهت مورد انتظار است. طبق دیدگاه تاباچینک و فیدل 
)1996، به نقل از میرز، گامست و گوارینو، 2006(، بارهاي عاملي 0/71 و باالتر از آن عالي، بارهاي بین 0/63 
تا 0/70 خیلي خوب، بارهاي بین 0/55 تا 0/62 خوب، بارهاي بین 0/45 تا 0/55 نسبتا خوب1، بارهاي بین 

0/32 تا 0/44 پایین2 و بارهاي پایین تر از 0/32 ضعیف محسوب مي شود.
 بارهاي عاملي استاندارد شده3 از انسجام به 4 نشانگر)EN3 ،EN2 ،EN1 و EN4( بین 0/68 تا 0/76 
 3 به  آمیختگی  از  شده  استاندارد  عاملي  بارهاي  شوند.  مي  محسوب  عالي  تا  خوب  خیلي  همگي  که  است 
تا عالی  فیدل خیلي خوب  تاباچینک و  نظر  از  تا 0/82 است که  بین 0/62   )EC3 و EC2 ،EC1(نشانگر
محسوب مي شود. همچنین، بارهاي عاملي استاندارد شده از گسیختگی عاطفی به نشانگرها )FO2 ،FO1 و 
FO3( بین 0/69 تا 0/71، بارهاي عاملي استانداردشده از موضع من به نشانگرها )IP2 ،IP1 و IP3( بین 
 )ER3 و ER2 ،ER1( 0/58 تا 0/78 و بارهاي عاملي استاندارد شده از واکنش پذیری هیجانی به نشانگرها

بین 0/67 تا 0/73 است.

مدل کامل 
براي پاسخ به پرسش یکم پژوهش، در مرحله دوم شاخص هاي برازندگي مدل ساختاري برآورد و ارزیابي 

شد. برآورد استاندارد شده4 مدل ساختاري مطالعه حاضر در شکل 3 ارائه شده است. 
جدول�4:�شاخص�هاي�برازندگي�مدل�ساختاري

df2c/RMSEAGFIAGFICFIشاخص هاي برازندگي

1/730/0360/9540/9330/977مدل ساختاري

 =134/73 ،p <0/05 ( بر اساس جدول 4، بررسي مجذور کاي نشان داد که مدل با داده ها برازش ندارد 
)2c ) =357N ،df = 94. اما به این دلیل که مجذور کاي به شدت تحت تاثیر حجم نمونه قرار دارد، شاخص 
هاي برازندگي دیگر مورد بررسي قرار گرفت که نشان داد، مجذور کاي نرم شده )/df2c( کوچک تر از 3 و 
از 0/90 است. همچنین شاخص  تر  برازندگي، بزرگ  برازندگي تطبیقي و تعدیل شدة  برازندگي،  شاخص هاي 
“جذر برآورد واریانس خطاي تقریب” کوچک تر از 0/08 است که همه نشان از برازش مناسب مدل ساختاري با 

1. fair
2. low
3. standardized loding 
4. standardized solution
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داده ها دارد. شاخص های برازندگی به دست آمده در مدل کامل بسیار مشابه با شاخص های برازندگی به دست 
آمده در مدل اندازه گیری است. این تشابه از دیدگاه )تاباچینک و فیدل، به نقل از کلین، 2005(، ناشی از تشابه 
تعداد ضریب مسیرها، کوواریانس ها و به عبارت دیگر پارامترهای برآورد شده است. الزم به توضیح است با 
توجه به این که پارامترهای مربوط به مدل اندازه گیری در جدول 4 ارائه شده است، بنابراین در جدول 5 تنها 

پارامترهای مربوط به مدل ساختاری گزارش شده است. 

جدول�5:�ضرایب�مسیر�مدل�ساختاري
نسبت بحرانيخطاي استانداردپارامتراستاندارد Bبرآورد پارامترbمتغیرهاي مکنون- مکنون

 ECٍ - 0/0050/0170/0280/851انسجام
 FO - 0/0980/1950/0472/085انسجام*
 IP - 0/1070/2850/0273/92انسجام**
 ER - 0/0830/1480/0421/99انسجام*

*P >0/05 ،**P >0/01

 جدول 5 ضرایب مسیر، خطاي استاندارد و نسبت بحراني مدل ساختاري را نشان مي دهد. ضرایب مسیر 
بارهاي عاملي مدل  پارامترb( همانند  )برآورد  استاندارد نشده  B( و  )پارامتراستاندارد  استاندارد شده  ساختاري 
بر عامل  اثر عامل موضع من  استاندارد نشده  برآورد  به عنوان مثال  تاییدي تفسیر مي شوند.  تحلیل عاملي 
انسجام 0/107است. یعني اگر به عامل موضع من یک نمره اضافه شود )درصورتي که دیگر متغیر ها کنترل 
شود( بر عامل انسجام 0/107 نمره افزوده مي شود. به این دلیل که تمام متغیرهاي اندازه گیري شده در مدل 
براساس مقیاس مشابهي قرار نگرفته، بنابراین متغیرهاي متفاوت در روش استاندارد نشده به صورت مستقیم 
قابل مقایسه نیستند. اما ضرایب مسیر ساختاري در روش استاندارد شده مي تواند براي مقایسه اهمیت نسبي 
متغیر ها در بین مقیاس ها و نمونه ها مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال برآورد استاندارد شده اثر موضع من 
بر انسجام 0/285 است. یعني درصورت کنترل دیگر متغیرها، به ازاي هر انحراف استاندارد تغییر در عامل موضع 

من، متغیر انسجام با انحراف استاندارد 0/285 افزایش خواهد یافت. 
 شکل 3 مجذور همبستگي هاي چندگانه )2R( عامل انسجام را نشان می دهد که برابر با 0/22 است. این 
مطلب بدان معناست که چهار متغیر مکنون واکنش  پذیری هیجانی، گسیختگی عاطفی، آمیختگی و موضع من 

در کل 22 درصد از واریانس عامل انسجام را تبیین کرده است. 
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شکل 3- مدل کامل پژوهش، براورد روابط با استفاده از داده های استاندارد شده
 

 به طور خالصه، براي پاسخ به پرسش یکم پژوهش، شاخص هاي برازندگي مدل هاي اندازه گیري و کامل 
محاسبه و مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج ارزیابي شاخص ها نشان داد که دو مدل اندازه گیري و کامل پژوهش 
به صورت قابل قبولي با داده هاي جمع آوري شده برازش دارد. بنابراین مي توان گفت که متغیر هاي مکنون 
واکنش پذیری هیجانی، گسیختگی عاطفی، آمیختگی و موضع من مي تواند عامل انسجام را پیش  بیني کند. 
در مجموع چهار متغیر مکنون یاد شده 22 درصد از واریانس انسجام را پیش بیني مي کند. همچنین براساس 
جدول 5، ضرایب مسیر بین متغیرهاي انسجام و گسیختگی عاطفی )b = 0/195 ،P >0/05(، انسجام و موضع 
من )b = 0/285 ،P >0/01( و انسجام و واکنش  پذیری هیجانی )b = 0/15 ،P >0/05( رابطه مثبت معنادار 
وجود دارد و ضریب مسیر بین انسجام و آمیختگی در حدود اطمینان 99 یا 95 درصد معنادار نیست. با توجه 
به این که در پرسشنامه خودمتمایزسازی، عامل های واکنش  پذیری هیجانی، گسیختگی عاطفی و آمیختگی 
)براساس دستورالعمل سازندة پرسشنامه( به صورت معکوس نمره گذاری شده است، لذا می توان استنباط کرد 
نمرات عامل  نمرات واکنش  پذیری هیجانی و گسیختگی عاطفی،  نمرة موضع من و کاهش  افزایش  با  که 

گسیختگی عاطفی

آمیختگی

موضع من

واکنش پذیری هیجانی

انسجام
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انسجام کارکرد خانواده نیز به طور معناداری افزایش می یابد. 

بحث و نتیجه گیری
 یافته های حاصل از آزمون فرضیة اول نشان می دهد که رابطه بین موضع من و بعد انسجام ازکارکرد خانواده 
مثبت ومعنی دار است و ازآنجایی که نمرات باالی موضع من در مقیاس تمایزیافتگی به معنای توانمندی فرد 
در این بعد است؛ در نتیجه یافتة حاصل نشان می دهد که با افزایش میزان موضع من، میزان کارکرد خانواده 
)انسجام( افزایش می یابد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین موضع من با رضایت زناشویی )پلگ، 2008( 
و خرده مقیاس صمیمیت همسران )شورسن، 2006(، رابطة مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابراز وجود 
خانوادگی که با موضع من همپوشی معنایی دارد و انسجام خانواده از دیدگاه اولسون )اسکروت، 2005؛ به نقل 
از سامانی، 1385( و نیز بین منزلت هویت یافته با رضایت زناشویی )همان منبع( و ایجاد فضای محبت آمیز بین 
همسران و رشد هویت )کیکر و آیدین، 2007؛ به نقل از ولدخانی، 1387(، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. 
در نهایت، بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان دهندة آن است که نتایج با تحقیقات داخلی و خارجی 
همسو است. به عبارتی، مستقل شدن فرد از افراد مهم و والدین و تعریف و تصریح یک جایگاه مشخص برای 
خود که الزمة هویت یابی بهینه است، تابع رهاشدن فرد از تودة عاطفی خانواده است. این در حالی است که فرد 
توانمند در موضع من احساس یک پارچة خود را در روابط عاطفی مهم ادامه می دهد و در عین حفظ خویشتن، 

توانایی باالیی در ایجاد صمیمیت با اطرافیان دارد )بوئن،1978؛ به نقل از اسکورن،2004(.
انسجام  بعد  و  دیگران  با  آمیختگی  بین  رابطة  که  نشان می دهد  دوم  فرضیة  آزمون  از  یافته های حاصل   
از کارکرد خانواده مثبت و معنی دار است و از آنجایی که نمرات باالی آمیختگی با دیگران در مقیاس تمایز 
یافتگی به معنای آمیختگی پایین است؛ در نتیجه، یافتة حاصل نشان می دهد هر چه میزان آمیختگی با دیگران 
کاهش یابد، میزان کارکرد خانواده )انسجام( افزایش می یابد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین خرده 
مقیاس آمیختگی با دیگران و خرده مقیاس صمیمت همسران که دارای همپوشی معنایی با بعد انسجام است 
)شورسن، 2006( و )برای و همکاران، 1991؛ به نقل از اسکورن و فریدلندر، 1998(. همچنین بعد همبستگی و 
رضایتمندی زناشویی از کیفیت زندگی )یوسفی، 2009(، رابطة معنی دار وجود دارد. سایر تحقیقات نشان می دهند 
که هر قدر یکی از زوجین به دنبال خواهش، درخواست و تقاضای بیشتری )رفتارهایی که نشانگر آمیختگی 
هستند( از همسرش باشد با گسیختگی عاطفی بیشتری در رفتار وی مواجه خواهد شد که این امر درنهایت به 
آشفتگی زناشویی بیشتر )گاتمن، 1989( ورضایت زناشویی کمتر )ویرینگ و پاتون، 1984 منجر می گردد ) نقل 
از اسکورن و اسمیت، 2003(. با استناد به نتایج تحقیقات باال می توان استنباط کرد که عدم آمیختگی با دیگران 
)دلبستگی ایمن( با روابط صمیمانه، همبستگی و انسجام همراه است که همگی بر نتایج تحقیق حاضر صَحه 
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می گذارند و با آن همسو هستند.
 یافته های حاصل از آزمون فرضیة سوم نشان می دهد که رابطه بین واکنش  پذیری هیجانی و بعد انسجام 
از کارکرد خانواده مثبت و معنی دار است و ازآنجایی که نمرات باالی واکنش پذیری هیجانی درمقیاس تمایز 
یافتگی به معنای واکنش پذیری هیجانی پایین است؛ درنتیجه، یافتة حاصل نشان می دهد هرچه میزان واکنش 
پذیری هیجانی کاهش یابد، میزان کارکرد خانواده )انسجام( افزایش می یابد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است 
برخوردارند  کمتری  خانوادگی  همبستگی  و  انسجام  از  هیجانی،  واکنشی  ابراز  از  باالتری  با سطوح  افراد  که 
)سولیوان و میکلویتز،2010 و یوسفی، 2009(. همچنین، چونگ و گیل )2009( در تحقیق خود به این نتیجه 
ارتباط معناداری وجود دارد.  یافتند که بین کارکرد خانواده )بعد عاطفی( و بعد واکنش  پذیری عاطفی  دست 
شورسن )2006(، پلگ )2008( و کنر و رابرت )2008(، نیز به وجود ارتباط معنادار بین خرده مقیاس واکنش 
 پذیری هیجانی و خرده مقیاس صمیمیت همسران و افزایش رضایت زناشویی اشاره کردند. همان گونه که 
نتایج پژوهش های فوق نشان داد، بین عدم وجود واکنش پذیری عاطفی از ابعاد خود متمایز سازی در افراد و 
رضایت زناشویی، کارکرد خانواده، همبستگی و انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی، رابطة معنی دار وجود دارد و 

بر نظریة بوئن مبنی بر تاثیر تمایزیافتگی بر کارکرد خانواده صحه می گذارند. 
بین  رابطه  نشان می دهد که  این پرسش  به  پاسخ  در  آزمون فرضیة چهارم  در  پژوهش حاضر  یافته های   
گسیختگی عاطفی و انسجام خانواده معنی دار نیست. این یافته از لحاظ نظری تناقض آمیز به نظر می رسد، 
باشد.  بیشتر همراه  انسجام خانوادگی  با  پایین گسیختگی عاطفی  میزان  بوئن،  نظریة  انتظار می رفت مطابق 
بوئن )1978 و 1985(، عنوان می کند افرادی با گسیختگی باال برای مدیریت اضطراب به تنظیم فاصلة بین 
فردی، کاهش یا قطع تماس عاطفی می پردازند، از نظر عاطفی جدا می شوند، صمیمیت را تهدید آمیز می یابند، 
نتایج  اما  از اسکورن و دندی، 2004(.  از خانواده دوری می جویند )نقل  انکار اهمیت خانواده می پردازند و  به 
برخی پژوهش های دیگر یافت شد که با یافته های پژوهش حاضر همسو هستند، به طور مثال، علیکی )1387( 
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه تمایزیافتگی و رضایت زناشویی دریافت بین گسیختگی عاطفی و رضایت 
زناشویی رابطه معنی داری وجود ندارد. ولدخانی )1387( نیز در پژوهش خود با همین عنوان دریافت ارتباط این 

دو متغییر در بین زنان معنی دار نشد. 
دست  به  مقادیر  براساس  ساختاری  مدل  که  داد  نشان  پنجم  فرضیة  آزمون  در  حاضر  مطالعة  یافته های   
بنابراین می توان گفت  دارد.  مناسبی  برازش  داده های حاضر  با  برازندگی  از تحلیل شاخص های  آمده و پس 
پذیری هیجانی( می توانند  واکنش  و  بادیگران  آمیختگی  عاطفی،  )موضع من، گسیختگی  مکنون  متغیرهای 
عامل انسجام را پیش  بینی کنند و در مجموع چهار متغیر مکنون یاد شده، 22% از واریانس انسجام را پیش  
بینی می کنند. یافته های تحقیقات به حمایت عملی از طرح نظری بوئن پرداختند مبنی بر این که یک سیستم 
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خانوادة تمایزیافته با اتکای متقابل یا وابستگی بین اعضا مشخص می شود که در این صورت، انسجام، سالمتی 
و همکاری در امور خانواده، ارتقاء می یابد )بوئن، 1978؛ نقل از اسکورن و اسمیت، 2003(. نتایج تحقیقات حاکی 
از آن است ابعاد تمایزیافتگی پیش بینی کنندة تعهد ورضایت زناشویی )هارینگ،2010، پلگ، 2008 و کنر و 
رابرت، 2008(، بعد عاطفی عملکرد زندگی )چونگ وگیل، 2009( و توانمندی برای صمیمی شدن در زوجین 
)شورسن، 2006( است. همچنین، بلیر، نلسون و ِکلمان )2003(، طی بررسی روابط صمیمانه نشان دادند که 
تمایزیافتگی، مفهوم مفیدی برای پیش بینی پختگی عاطفی در روابط است. چنانچه مالحظه می شود، یافتة 
پژوهش حاضر همسو با یافته های مطالعات پیشین نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده های مورد مطالعه 
برازش دارد و تمایز یافتگی به عنوان سازة اصلی نظریة سیستم های خانوادة بوئن که از حساس ترین عناصر 
برای ساختار خانواده محسوب می گردد، به پیش بینی انسجام خانواده به معنای همبستگی، تعهد عاطفی و رابطة 

صمیمانه که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند )اولسون، 2010(، منجرشد.
خالصه 

 چنانچه مالحظه شد، یافته هاي پژوهش اخیر نشان داد که در پاسخ به پرسش هاي پژوهشي با استفاده از 
روش مدل یابي معادالت ساختاري، چهار متغیر “موضع من، گیسختگي عاطفي، آمیختگي با دیگران و واکنش 
 پذیري هیجاني”، در مجموع بیست و دو درصد از واریانس عامل انسجام را تبیین نموده است و مي تواند این 
عامل را پیش بیني کند. همچنین به استثنای عامل گسیختگي عاطفي، سایر متغیرها رابطه معني داري با عامل 

انسجام دارند.
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