
 

 
 

  

 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٧  زمستان١٢وم شماره سسال 

  هاي ازدواج در بين زوجين شهر اصفهانترين آسيببندي و تعيين مهمرتبه
  ـ كارشناس ارشد مشاورة خانواده            فرحناز رحمت اللهي
  اه اصفهاناستاديار گروه مشاورة دانشگـ  زادهدكتر مريم فاتحي

  دانشيار گروه مشاورة دانشگاه اصفهان ـ دكتر سيداحمد احمدي
  :چكيده

 -اين پژوهش توصيفي. هاي ازدواج زوجين شهر اصفهان استترين آسيببندي و تعيين مهمهـدف اين پژوهش، رتبـه
مراكز بهداشتي و درماني شهر كننده به  نفر از افراد متأهل مراجعه۵۰۰نمونة تحقيق. شناسي استگير از نوع همهيشيمايپ

 نفر مرد ۹۵ نفر زن و ۴۰۵از اين تعداد، .  انتخاب شدنديا خوشهيريگ بودند كه به صورت نمونه۱۳۸۵اصفهان در سال 
 خرده ۲۶ سؤال و در قالب ۲۳۱اين پرسشنامه با . شناسي ازدواج بودابزار تحقيق، پرسشنامة محقق ساختة آسيب. بودند

 کرونباخ کل آزمون يآلفا.  کرونباخ استفاده شدي آزمون از آلفايياين پايي تعيبرا. سنجديزدواج را مهاي امقياس، آسيب
، ي شامل جداول فراوانيفي آمار توصيها و با استفاده از روشSPSSافزار آماري له  نرميها بوسداده.  محاسبه شد۹۸/۰

  :باشدير ميشرح زنتايج به. ل شدي  تحليريمتغ تک tون شامل آزميار و آمار استنباطين و انحراف معيانگيدرصد، م
. ديده برمبناي انحراف معيار از هم تشخيص داده شدهاي فاقد آسيب، در معرض آسيب و آسيبسه گروه از ازدواج

هاي زدواجگروه ا  درصد افراد در۴/۱۱هاي فاقد آسيب با  نمرة كمتر از يك انحراف معيار، گروه ازدواج  درصد افراد در۲/۸۴
ديده با نمرة بيشتر از دو هاي آسيب درصد افراد در گروه ازدواج۴/۴در معرض آسيب با  نمرة يك تا دو انحراف معيار و 

هاي فاقد در ازدواج. بندي شدهاي زناشويي در اين سه گروه بر حسب درصد فراواني رتبهآسيب. انحراف معيار قرار گرفتند
هاي آسيب در ازدواج. در صدر جدول قرار داشت" الت ارتباطي با همسر و الگوهاي ارتباطيمشك"آسيب و در معرض آسيب، 

هاي هاي مختلف آسيباز ميان حيطه .از باالترين رتبه برخوردار بود" مشكالت رفتاري با همسر و مشكالت عاطفي"ديده، 
، "هاي شخصيتي زوجينتفاوت ويژگي"، "مشكالت عاطفي"،"مشكالت رفتاري با همسر: "طور كلي، شش حيطةزناشويي، به

هاي روابط زناشويي زوجين در ترين آسيبمهم"  الگوهاي ارتباطي"و " مشكالت ارتباطي"، "مشكالت مربوط به اوقات فراغت"
  . شهر اصفهان شناخته شد

  .يدهشناسي ازدواج، ازدواج فاقد آسيب، ازدواج در معرض آسيب و ازدواج آسيب دآسيب: یكليدهای واژه
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کنند ي به مراکز مشاوره مراجعه مييل مشکالت زناشويشتر به دليامروزه، مراجعان ب
ه طالق منجر ـها بهان حدود نيمي از ازدواجـراسر جـو جاي شگفتي است كه در س

زايي كه افراد در هاي تنشاز بين موقعيت). ۱۳۸۰، ۱برنشتاين و برنشتاين( شودمي
 طالق و مشكالت زناشويي در رتبة دوم و سوم قرار دارند ،شوندزندگي با آن مواجه مي

 ابدييكه رتبه اول به آسيب مربوط به مرگ همسر يا خويشاوند نزديك اختصاص م
شناخت : زن و مرد به داليل مختلف از جمله). ۱۳۸۱ ،۴ و جانگسما۳، هيمن۲اوليري(

سر، مشكالت اقتصادي، واقعي از ازدواج و هم يكديگر، انتظارات و توقعات غيرناكافي از
اجتماعي و اخالقي مسائل و مشكالت بسياري را در  زندگي زناشويي و روابط نزديك با 

  ).۱۳۸۰ نژاد،نوابي( كننديكديگر تجربه مي

 مشكالت خانوادگي، مجموعة رخدادها و حوادثي است كه  بر يك يا چند تن از 
شود ولي همة خانواده تحميل ميطور كلي بر پيكرة هاعضاي خانواده يا همة آنها و يا ب

برخي از اين مشكالت مانند طالق و . دهداعضاي خانواده را تحت تأثير قرار مي
شود و برخي ديگر از مشكالت مشكالت والديني به مسائل ارتباطي خانواده مربوط مي

همچنين جوان يا . ، معلوليت و تصادف استمعلول حوادث غير منتظره از قبيل  بيماري
 آوردک مشكالت خاص خود را به بار ميي بودن، نداشتن شغل و درآمد ناكافي، هر مسن

شناسي رواني  طوركلي، با مقايسة تعريفي كه از آسيب و آسيبهب).  ۱۳۸۲ ،۵استريت(
 آسيب به حالتي بيمار گونه اطالق مي شود كه مانع كاركرد بهنجار -به عمل آمده است

ي است كه  به شناخت شناسي رواني دانش و آسيب)۱۳۷۳ پورافكاري،( گرددفرد مي
شناسي آسيب :توان گفت، مي)۱۳۸۲ شاملو،( پردازدرفتارهاي غيرعادي انسان مي

هاي مربوط به زندگي زناشويي كه در نتيجة تأثير عوامل  اختالالت و نابهنجاري۶ازدواج
  صورت تعارض،ي بهعالئم كلي اختالالت زناشوي. كندشود را بررسي ميمختلف ايجاد مي

  

    

2- Oleary 
4- Janegsma  
6- Marriage pathology     

1- Bornstein 
3- Himan 
5- Street 
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، عملكرد ضعيف خانواده و نهايتاً طالق و كاهش ميزان خشنودي و سازگاري زوجين
گذارد، اي كه بر درك  مشكالت توسط زوجين اثر ميمتغيرهاي زمينه. باشدجدايي مي

مسائلي است كه مربوط به چرخة زندگي، سالمتي، مشكالت مربوط به فرزندان ، شامل 
، ۱ميلر( باشد، درآمد و پول و ازدواج مجدد مي، شغل و حرفههاتقسيم كار و نقش

  ).۲۰۰۳، ۴ و وايت۳، سندبرگ۲يورگاسن

ي را تجربه ـشكالت خاصـل مختلف زندگي زناشويي، مـيك از مراح ين در هرـزوج
اين مراحل منجر به سالمتي خانواده   عملكرد صحيح خانواده در هر يك از.كنندمي
هاي مختلف خانوادگي و شود و برعكس، عملكرد ناسالم آن به بروز عوارض و آسيبيم

هاي اختالف كه پيوند زناشويي را تهديد بعضي از زمينه.  گردداز جمله طالق منجر مي
نگهداري ـ ۳تقسيم كار ـ ۲ وقت كردن با هم صرفـ ۱ :عبارتند از) ۱۳۸۲ بك،( كندمي

برخي ديگر از عوامل مؤثر در بروز .  مسئلة اقوام همسرـ۵ مسائل مالي ـ۴ها از بچه
 عوامل فشارزاي زندگي ـ۲ عوامل مؤثر قبل از ازدواج ـ۱ :اختالالت زناشويي عبارتند از

  .خانوادگي

اي و محيطي، صفات و زمينهعوامل پيش: عوامل مؤثر قبل از ازدواج عبارت است از
برخي از ). ۱۹۹۴، ۶و هولمن ۵الرسون( رفتارهاي فردي و فرآيندهاي تعاملي زوجين
تنش اقتصادي و مالي، فشار زماني، ضربة : عوامل فشارزاي زندگي خانوادگي عبارتند از

  ).۱۹۸۰ و همکاران،۷نيمک کوب(  فيزيكي، مهاجرت،  بيماري و فقدان ـرواني

پردازان از منظر خاصي به توصيف و ت زناشويي، هر كدام از نظريهدر مورد مشكال
 زته اـپويشي كه برگرفـديدگاه كالسيك روان. اندتهـهاي زناشويي پرداخشريح آسيبـت

    شكالت درون روانيـامدهاي مـكالت زناشويي را پيـاست، مش  ۸كاوي فرويدـالگوي روان
  

    

2- Yorgason 
4- White     
6- Holman   
8- Freud       

1- Miller 
3- Sandberg    
5- Larson        
7- Mc Cubbin     
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نگر، مشكالت خانواده از سركوب طبق  رويكرد تجربه). ۱۳۷۵ باركر،( داندهمسران مي
ها، فقدان آگاهي، مرگ عاطفي و پذيري، نفي تكانهنااحساسات، خشكي و انعطاف
طبق ).  ۱۳۸۲گالدينگ، ( گيردهاي دفاعي ريشه ميسماستفادة بيش از اندازه از مكاني

جة ميزان تقويت و يا تنبيه اعمال يهاي زناشويي تا حد زيادي نتنظرية رفتاري، اختالف
ن از خود يا هر رابطة تقويت و تنبيهي كه  زوجيشده از طرف زوجين نسبت به هم و 

) ۱۳۷۵ ه نقل از باركر،ب( ۱چنانچه پترسون). ۱۳۷۵ باركر،(باشد يدهند، منشان مي
كارگيري ه نشان داده است كه مشخصة اكثر مشكالت موجود در روابط زناشويي، ب

. هاي آزاردهنده از سوي هر يك از زوجين براي كنترل رفتار طرف مقابل استمحرك
شود و اي در دراز مدت به نوعي تعارض مزمن تبديل ميچنين رفتارهاي آزاردهنده

 اليس، ۲هيجاني ـ طبق نظرية منطقي.  اجتناب از هم منجر شودممكن است به دوري و
هاي سخت زندگي طور مستقيم به اعمال طرف ديگر يا شكستهآشفتگي يك زوج، ب

اي است كه اين زوج در مورد چنين شود، بلكه بيشتر به دليل باور و عقيدهمربوط نمي
ت زناشويي را در تفكر اين نظريه ريشة مشكالت و اختالال. ها دارنداعمال و شكست

بك ). ۱۳۷۹ ساعتچي،(داند غيرمنطقي و باورهاي ناكارآمد يك يا هر دو زوج مي
ترين علت مشكالت زناشويي و درماني،  معتقد است كه مهم، سردمدار شناخت)۱۳۸۲(

به اعتقاد او، تفاوت . روابط انساني، سوتفاهم و خطاهاي شناختي و افكار خودکار است
در نظرية . شودش افراد باعث بروز اختالفات و پيامدهاي ناشي از آن ميدر نحوة نگر

هاي كرد در بسياري از خانوادهتصور مي) ۱۳۷۵ به نقل از باركر،(بين نسلي، بوون 
دار غالباً اعضاي خانواده فاقد هويت مستقل و مجزا هستند و بسياري از مشكالت مشكل

انواده خود را از لحاظ روانشناختي از خانوادة ل اين است كه  اعضاي خيخانوادگي به دل
 گي ضعيف برخوردارند، درـيجه، زوجيني كه از تمايزيافتـدر نت. اندتهـپدري مجزا نساخ

  مقابل مسائل جزيي و ناچيز به تدافعي رفتار كردن، سرزنشگري يا عيبجويي، بزرگنمايي

  
    

2- Rational-emotive therapy 1- Patterson      
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طبق نظرية ). ۲۰۰۲ ،۱فورمن( كنندطرف مقابل اقدام ميحرمتي نمودن بهبييا 
شود كه قواعدش اجرا نشود، وقتي مرزها خيلي سفت ساختي، خانواده وقتي معيوب مي

اگر  .شودعنوان يك نظام مختل ميشوند، عملكرد خانواده بهو سخت يا نفوذپذير مي
گيران اصلي نباشند و كودكان الدين تصميمسلسله مراتب خانواده رعايت نشود، يعني و

شكل پيش ـفتگي و مـند، آشـداشته باشـتر بيش از كودكان كوچكتر مسئوليت نـبزرگ
 شودسازي منجر ميدرون خانواده مخرب و به مثلث ۲هايبنديگاهي صف .آيدمي

  ). ۱۳۸۱ ،شارف(

ي وجود دارد از هاي مختلف، مدلهاشناسي خانوادهبراي ارزيابي و بررسي آسيب
پذيري و همكاران، ابعاد همبستگي و انطباق ۳در مدل چند مختصاتي السون: جمله

هايي كه آشكارا در هر دو بعد خيلي باال يا خيلي پائين خانواده. مشخص شده است
در مورد عملكرد ۴مدل مك مستر). ۱۳۸۲ گالدينگ،( رسندهستند ناكارساز به نظر مي
ها، پاسخگويي عاطفي، دخالت حل مسئله، ارتباط، نقش: خانواده، شش جنبه يعني

 ،كيتنر ميلر و تين ، ريان، بيشاپ،اپس( دهدعاطفي و كنترل رفتار را مد نظر قرار مي
، داراي دو محور سبك تعامل خانواده و انعطاف و انطباق است و بر ۵مدل بيورز ). ۲۰۰۳

هاي با عملكرد شديداً خانواده: شوندها به پنج دسته تقسيم مياين اساس خانواده
هاي با هاي با كفايت و خانوادههاي متوسط، خانوادههاي مرزي، خانواده، خانوادهمختل

  ).۲۰۰۳ ،۶بيورز و هامپسون(عملكرد بهينه 

بندي سه محوري از يك طبقه)  ۱۳۷۵به نقل از باركر،  (۸و مك درموت۷تسنگ
ر اين طرح تعيين سه طبقه از مشكالت، محو. دار را ارائه كردندهاي مشكلخانواده
  .اختالل گروه خانواده بود) ۳اختالل نظام خانواده ) ۲اختالل رشدي خانواده ) ۱: يعني

  
    

2- alignments 
4- Mc Master    
6- Hampson 
8- Mc Dermott 

1- Forman 
3- Olson 
5- Beavers model 
7- Tseng 
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، مشكالت انجام وظيفه: گي عبارت ازنوادبندي ديگر، مشكالت شايع خادر يك طبقه
: ، مشكالت كنترل رفتار و مشكالت ساختاري شامل، مشكالت نقشمشكالت ارتباط

طبق ). ۱۳۷۵ باركر،(  الگوهاي كنش ضعيف نظام فرعي و مشكالت محيط خارجي  بود
هاي در خطر، ، خانوادهFIRO(۱( گيري روابط بين فردي بنيادي خانوادهمدل جهت

يا  ، كنترل۲هايي هستند كه داراي مشكالتي در مورد موضوعات انسجامادهخانو
، موضوع انسجام اغلب متمركز بر عضويت و مرزها  هادر اين خانواده. صميميت هستند

. گيري و تخصيص نقش استتصميم ،نترل حول تعامالت متمركز بر قدرتو موضوع ك
 توانند درديريت تعارض هستند و نميهاي مناسب مها اغلب فاقد مهارتاين خانواده

مورد اعمال نامناسب قدرت و تغيير مقررات در مورد نقش اعضاي خانواده به مذاكره 
شود كه يـهاي در خطر معموالً هنگامي آشكار مموضوع صميميت در خانواده. بنشينند

ضاي ـاع. يان بگذارندـود را با هم در مـكنند احساسات خيـضاي خانواده تالش مـاع
هاي ديگر ها بيشتر وقت و انرژي خود را صرف موضوعات خارجي يا نظاماين خانواده

اي مانند صميميت كه  ديگر وقتي براي پرداختن به نيازهاي رابطه طوريهكنند بمي
  ).۲۰۰۰پاتريسيا،( ماندنمي

 . اي انجام شده استها و مشكالت زناشويي تحقيقات پراكندهدر مورد  بررسي آسيب
ها و رابطة آنها با نارضايتي و ناسازگاري و يا ها به برخي از آسيبهر يك از اين پژوهش

در تحقيق خود نشان داده است كه ) ۱۹۹۹(ويسمن : كندطالق زوجين اشاره مي
و اعتياد در  ۴، اضطرابي۳نارضايتي زناشويي با اختالالت روانپزشكي مثل اختالالت خلقي

نشان دادند كه مشكالت ) ۲۰۰۴(تون، وينوكر و روزينر وستمن، هاميل. ارتباط است
زيرا هر دو . شودمالي و رخدادهاي بد زندگي باعث افزايش نارضايتي زناشويي مي

 كنند و رفتارهاي خصمانه و مشكل ساز را در زوجين افزايشانسجام ازدواج را تهديد مي
  ،از مشكالت زناشوييندي ـبدر يك رده) ۱۹۹۷(ويسمن، ديكسون و جانسون . دهندمي

  

  

    

2- inclusion 
4- anxiety disorders        

1- Fundamental Interpersonal Relations Orientation 
3- Mood disorders                        
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عنوان عاملي كه بيش از همه بر روابط اثر منفي دارد و روابط ه سواستفادة بدني را ب
الرسون، ويلسون و . زاي روابط برشمردندعنوان دومين عامل آسيبهنامشروع جنسي را ب

نشان دادند كه استرس ناامني شغلي با سازگاري زناشويي كمتر و عملكرد ) ۱۹۹۴(بلي 
تر خانواده، مبهم بودن نقش خانواده، پاسخگويي عاطفي كمتر خانواده و فيكلي ضع

به نقل از برنشتاين و ( وايل .مشكالت خانوادگي و زناشويي بيشتر در ارتباط است
اي از الگوهاي ارتباطي را ميان خود معتقد است كه همسران مجموعه) ۱۳۸۰ برنشتاين،
الگوهاي . آفرين صرفاً اجراي همان الگوها هستندكنند و رفتارهاي مشكلبرقرار مي

  .۳اگزيني انزوو توقع ۲تقابلـرزنش مـ، س۱انزواگزيني متقابل: ند از ـمورد نظر وايل عبارت
طة زناشويي ـهايي كه از رابدر مورد زوج) ۱۳۸۳ به نقل از كلينكه،(فينچام و برادبوري 

انتقادگر : كنندعنوان نمونه ذكر ميهتارهاي نامطلوب زير را بـخود ناراضي هستند، رف
عالوه بر تحقيقات . بودن، سرد بودن، كمك نكردن در كارهاي خانه و حامي نبودن

طور هات محدودي در ايران هم صورت گرفته است كه بعضي از آنها ب، تحقيقخارجي
  : خالصه عبارتند از

وجود باورهاي : زاي كلي در روابط زناشويي را متشكل ازعوامل آسيب) ۱۳۸۳( رهنما
ثباتي ، بيهاي بين فردي ارتباطي، ضعف در مهارتغلط زوجين نسبت به يكديگر

. داندكاري و وجود مسائل و مشكالت مادي مي، عدم وجود صميميت و همهيجاني
، طور كليهكنندة يك ازدواج ناموفق را  ببينيعوامل پيش) ۱۳۸۵( نيااصغري و رفيعي

، ، مشكالت اقتصاديهاي فرهنگي، قومي و آداب و رسومتفاوت: شمارندشرح زير برميبه
 عدم هاجاي خانواده بيهاي، دخالتهاتفاوت در طبقة اقتصادي و اجتماعي خانواده

 اخالقي يكي از طرفين، ـ، امراض جسماني و مشكالت رواني  فكري و اخالقيتفاهم
هاي ازدواج را براساس آسيب) ۱۳۸۳(خمسه. ازدواج عجوالنه و احساسي  و عدم صداقت

  و ، كديگرـدم شناخت كافي نسبت به يـ، عيـحصيلي و هوشـ تفاوت تاطرافيان، و دلـم
  

    

2- mutual  accusation         
 

1- mutual withdrawal            
3- demanding-withdrawal    
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در تحقيق خود مهاجرت ) ۱۳۷۹( موسوي. داندالگوهاي ارتباطي مختل مربوط مينيز 
  .كندهاي مهم خانواده معرفي ميرا يكي از استرس

رمان بايد به مشكل مطرح آنچه حائز اهميت است، اين است كه بيشترين توجه در د
دريافتند، لحظات كليدي در ) ۲۰۰۰( ۲و اسپرنكل ۱طور كه هلمكهمان. شده باشد

شود و دهد كه در مورد مشكل مطرح شده بحث ميدرمان اغلب هنگامي رخ مي
ها و مداخالت چه مهارت اگر. كنددرمانگر درك مراجع از مشكالت موجود را ارزيابي مي

ند همدلي و ساختارسازي جلسات براي كمك به زوجين براي درمان اساسي درمانگر مان
. هاي خاص مشكل براي آسان شدن درمان مفيد است، ولي شناخت زمينهضروري است

، مشكالتي مانند اختالالت جنسي و اعتياد به مواد مخدر نياز به اطالعات عنوان مثالبه
، ي وجود دارد مانند خيانتاي خاصو آموزش خاص باليني دارد يا مشكالت رابطه

هاي انحالل زناشويي در آينده كنندهگوييحسادت و مديريت مالي ضعيف كه پيش
هاست كه ايجاد رابطة ياورانه با مراجع بر اين، سالعالوه). ۱۹۹۷ آماتو و راجرز،( هستند

 طوري كههكنندة نتيجة درمان در نظر گرفته شده است، ببينيعنوان بهترين پيشهب
. درماني به  رابطة درماني مرتبط  استبهبودي در روان% ۳۰تخمين زده شده است كه 

حال، يك شيوة مؤثر براي ايجاد اين رابطه اين است كه درمانگر مشكل مراجع را  با اين
درواقع، توانايي درمانگر در بررسي مشكالت زوجين بر . بشناسد و آن را جدي بگيرد

آنچه كه يك درمانگر در بررسي مشكل زوجين  .گذارد ميفرآيند و نتيجة درمان اثر
 ۴، گراو۳اورلينسكي). ۲۰۰۴ هنري و ميلر،( اي بر درمان دارددهد، تأثير عمدهانجام مي
توانايي درمانگر در پرداختن به  معتقدند که) ۲۰۰۴ به نقل از هنري و ميلر، (۵و پاركس

بنابراين، شناخت . داردة درمان مشكالت مراجع، متغيري است كه اثر مثبتي بر نتيج
  هدف پژوهش حاضر رو، از اين .رسدظر ميـنروري بهـين ضـختلف مشكالت زوجانواع م

  
  

    

2- Sprenkle 
  4- Grave          

 

1- Helmeke 
3- Orlinsky 
5- Parks                          
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  .هاي زناشويي زوجين شهر اصفهان استترين آسيبمهمتعيين 

   روش

  .است) ۱اپيدميولوژيك( شناسيگير و از نوع همهيشيماي پ ـاين تحقيق، توصيفي

  جامعه و نمونة آماری

كننده به مراكز بهداشتي و درماني جامعة آماري اين پژوهش شامل افراد مراجعه
  . بود۱۳۸۵شهر اصفهان در سال 

در اين نوع شناسي است و گيرمطالعة همه از آنجا كه اين تحقيق، توصيفي و
 ۱۲-۲دول ـشود، با استناد به جيـ، بزرگ انتخاب ممونهـعموالً حجم نـطالعات مـم
 ۳۸۴ نفر و بيشتر، ۱۰۰۰۰۰كه حجم نمونه را براي جمعيت آماري ) ۱۳۸۰نژاد،خوي(

 هاي ساكن شهر اصفهان در سالنفر تخمين زده است و با در نظر گرفتن آمار خانواده
، لذا در اين پژوهش، تعداد بودند  خانوار۲۹۷۴۵۴كه ) موجودآخرين سرشماري ( ۱۳۷۵
كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر  نفر بودند كه از افراد مراجعه۵۰۰، نمونه

  :ها با توجه به دو مالك زير صورت گرفتانتخاب نمونه .اصفهان انتخاب شدند
   متأهل بودن-۱
 انتخاب شدند كه دوران نامزدي و عقد را ، افرادي در مورد افراد تازه ازدواج كرده-۲

  .سپري كرده و زندگي مشترك زير يك سقف را شروع كرده بودند
 است و  به اين صورت انجام شد كه با مراجعه به مركز يا، خوشهيريگروش نمونه

بهداشت استان اصفهان، شبكة بهداشت شمارة دو شهر اصفهان به صورت تصادفي 
 مركز از مناطق ۱۲ مركز بهداشتي تحت پوشش اين شبكه، ۳۴انتخاب شد و از ميان 

از هر ( .صورت تصادفي انتخاب شداصفهان بهمركز، جنوب و غرب  مختلف شمال،
  كنندگان مراكز  نفر از مراجعه۵۴۰تعداد).  انتخاب شدي مرکز به صورت تصادف۳منطقه، 

  

    

 1- epidemiologic                   
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 انتخاب يصورت تصادفه و بيطور مساوهالك مذكور بودند، بفوق كه مشمول دو م
 پرسشنامه به دليل ناقص ۴۰).  نفر۴۵ نفر و از هر مرکز، ۱۳۵از هر منطقه، . (شدند

 پرسشنامه ۴۰۵ پرسشنامة تكميل شده، ۵۰۰از ميان . بودن يا باز نگرداندن، حذف شد
صادف، جمعيت زنان برحسب ت.  پرسشنامه را مردان تكميل كردند۹۵را زنان و 

علت انتخاب مراكز بهداشتي و درماني . كننده به مراكز فوق بيشتر از مردان بودمراجعه
براي اجراي اين پژوهش اين بود كه دسترسي به افراد از هر قشر و طبقة اجتماعي و 

  . پذيرتر بودميزان تحصيالت و شغل در اين مراكز امكان

  گيریابزارهای اندازه

آوري اطالعات، از پرسشنامة در اين پژوهش براي جمع :شناسی ازدواجسيبنامة آپرسش
 مشكل در ۲۳۱در اين پرسشنامه، .  استفاده شد»شناسي ازدواجآسيب« محقق ساختة

ها، سه و حداقل تعداد سؤال حيطه. هاي ازدواج ارائه گرديد حيطه آسيب۲۶قالب 
ف ليكرت از گزينة اصالً ياي طرجهبراي هر سؤال مقياس شش د.  سؤال بود۲۷، حداكثر

، از نظر پنج تن از براي تعيين روايي محتوايي. تا خيلي زياد در نظر گرفته شد
. روانشناسي دانشگاه اصفهان استفاده گرديد متخصصان مشاورة دانشكدة علوم تربيتي و

، تحليل عاملي صورت  خرده مقياس آن۲۶اساس براي بررسي روايي سازة پرسشنامه بر
ها در تعداد اسيز انجام شد که مجموع خرده مقين هدف نيل با اين تحليا. گرفت

نشان داد كه ) ۱جدول ( تحليل عاملي انجام شده.  شوديبند دستهيطبقات محدودتر
زان يشود و مي عامل استخراج م۴ ازدواج، يشناسبياس پرسشنامة آسي خرده مق۲۶از 

 ۸/۵۸گر، يعبارت دهب.  درصد است۸/۵۸،  عامل مذکور۴اس با ي خرده مق۲۶اشتراک 
 پرسشنامة مذکور، يهااسي گروه نمونه در خرده مقيها نمرهيهادرصد از تفاوت

  .باشدي عامل استخراج شده م۴مربوط به 

ن عوامل در جدول ي اي چرخشيه و مجذور بارهايانس استخراج شدة اولير واريمقاد
  . ارائه شده است۱
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   عامل۴ه و مجذور بارهاي چرخشي ينس استخراج شدة اولاير واري مقاد)۱( جدول

  مجذور بارهاي چرخشي  مقدار ويژه اوليه  
مقدار   عامل

  كل
درصد 
  واريانس

واريانس 
  تراكمي

مقدار 
  كل

درصد 
  واريانس

واريانس 
  تراكمي

۱  ۱۳/۱۱  ۸۳/۴۲  ۸۳/۴۲  ۵۶/۷  ۰۸۲/۲۹  ۰۸۲/۲۹  
۲  ۷۰/۱  ۵۵/۶  ۳۸/۴۹  ۱۴/۳  ۰۷۶/۱۲  ۱۵۸/۴۱  
۳  ۲۷/۱  ۸۹/۴  ۲۷/۵۴  ۳۶/۲  ۰۷۶/۹  ۲۳۴/۵۰  
۴  ۱۷/۱  ۵۲/۴  ۷۹/۵۸  ۲۲/۲  ۵۵۷/۸  ۷۹۱/۵۸  

هاي جاي گرفته در زيرمجموعة هر يك از اين عوامل را به ، خرده مقياس۲جدول 
نکه تمام ي و با در نظر داشتن ا۲توجه به جدول با. دهدهمراه بار عاملي آنها نشان مي

 شوندي ميعنادار و مهم تلقـتند، لذا آنها مهس۳/۰تر از دست آمده بزرگه بي عامليبارها
ن ي بيب همبستگي، همان ضراي عاملي است که بارهايادآوريالزم به ). ۱۳۷۹، يمولو(

  .باشديم ها و عوامل استخراج شدة مذکوراسينمرات گروه نمونه در خرده مق
  

  دهندة آنهاي تشكيل عوامل زيربنايي پرسشنامه و خرده مقياس)۲( جدول
  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم   اولعامل
  بار عاملي  قياسمخرده  بار عاملي  خرده مقياس  بار عاملي  خرده مقياس  بار عاملي  خرده مقياس

مسائل مربوط به   ۷۹۶/۰  مشكالت ارتباطي
  ظاهر

وابستگي به   ۷۷۵/۰
  ديگران

  ۷۳۹/۰  ازدواج مجدد  ۷۴۷/۰

مشكل جسماني   ۷۷۶/۰  الگوهاي ارتباطي
  ورواني

مسائل مربوط   ۷۰۲/۰
  به اوقات فراغت

مشكل   ۵۶۷/۰
  فرزندان

۶۸۳/۰  

موارد   ۵۳۱/۰  تفاوت سياسي  ۵۸۱/۰  سوءمصرف مواد  ۷۱۳/۰  مديريت منزل
  زااسترس

۶۴۲/۰  

مسائل مربوط   ۵۱۴/۰  مشكالت جنسي  ۷۰۳/۰  مسائل عاطفي
  دريپبه خانوادة 

مشكالت   ۴۹۵/۰
  سالمندي

۵۲۲/۰  

مشكل رفتاري 
  با همسر

ت مشكال      ۶۷۰/۰
  اقتصادي

۴۵۵/۰      
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   )۲ (جدولادامة 

  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول
مشكل رفتاري 

  با همسر
مشكالت       ۶۷۰/۰

  اقتصادي
۴۵۵/۰      

      ۴۱۸/۰  تفاوت فرهنگي      ۶۵۹/۰  افكار و اعتقادات
عادات و صفات 

  آزار دهنده
۶۴۲/۰              

موارد پيش از 
  ازدواج

۶۰۴/۰              

-تفاوت ويژگي
  اي شخصيتيه

۵۴۵/۰              

              ۵۰۵/۰  تفاوت مذهبي

 ي حذف شد و به آن بار عامل»ييوفايب«اس يشود، تنها مقيطور که مالحظه مهمان
  . تعلق نگرفت

در گام بعد، براي تعيين پايايي آزمون به منظور بررسي همساني دروني آزمون از 
  . محاسبه شد۹۸/۰، آلفاي كرونباخ كل آزمون .آلفاي كرونباخ استفاده شد

، ) گزاره۶( حيطة مسائل مربوط به ظاهر: هاي مذكور عبارتند از حيطة آسيب۲۶
 ۱۱( ، حيطة اشكاالت رفتاري با همسر) گزاره۳(حيطة مشكالت جسماني و رواني 

، ) گزاره۴( ، حيطة سوء مصرف مواد) گزاره۲۷( ، حيطة عادات و صفات آزاردهنده)گزاره
، ) گزاره۹( نسيـيطة مشكالت جـ، ح) گزاره۲۰(تصادي و شغلي ـ اقشكالتـيطة مـح
يطة ـ، ح) گزاره۵(اطفي ـيطة مشكالت عـ، ح)زاره گ۶( رانـه ديگـيطة وابستگي بـح
ربوط به ـيطة مسائل مـ، ح) گزاره۶( هاي فرهنگيفاوتـ، حيطة ت) گزاره۴( وفاييبي

هاي شخصيتي طة تفاوت ويژگي، حي) گزاره۱۱( هاي پدري، اقوام و دوستانخانواده
، حيطة مسائل مربوط ) گزاره۶(هاي مذهبي و ارزشي ، حيطة تفاوت) گزاره۶( زوجين
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، حيطة مشكالت ) گزاره۴( هاي سياسي، حيطة تفاوت) گزاره۴( به اوقات فراغت
، حيطة )ره گزا۱۵( ، حيطة موارد مربوط به مديريت خانه) گزاره۱۳( ارتباطي با همسر

، ) گزاره۱۱( ، حيطة مشكالت مربوط به فرزندان) گزاره۱۰( آوريمربوط به فرزندموارد 
، )گزاره ۷(، حيطة مسائل مربوط به پيش از ازدواج ) گزاره۱۲( زا حيطة موارد استرس

، حيطة مسائل ) گزاره۷( ، حيطة الگوهاي ارتباطي) گزاره۱۲( يطة افكار و اعتقاداتح
 مشكالت مربوط به دوران سالمنديو باالخره حيطة )  گزاره۵( مربوط به ازدواج مجدد

  .بود)  گزاره۷(

، نمرة صفر براي گزينة اصالً. آيددست ميها بهنمرة فرد از طريق جمع نمرات گزينه
، صفر و حداقل نمره در اين آزمون. ، نمرة پنج منظور شدو براي گزينة خيلي زياد

هاي ، نشانة وجود آسيبكردي كسب ميهر چه فرد نمرة بيشتر.  بود۱۱۵۵، حداكثر
  .بيشتر در ازدواج او بود

. استفاده شدSPSS ها از نرم افزار آماري در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده
روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق، آمار توصيفي شامل جداول فراواني و درصد، 

  .اي بود تك نمونهtزمون ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آ

  :ند ازاسؤاالت اين تحقيق عبارت

  هاي جمعيت كلي شهر اصفهان چگونه است؟هاي ازدواج در ازدواجبندي آسيبتبهـ ر۱
هاي در معرض آسيب شهر اصفهان چگونه هاي ازدواج در ازدواجبندي آسيبرتبهـ ۲

  است؟
  ده شهر اصفهان چگونه است؟هاي آسيب ديهاي ازدواج در ازدواجبندي آسيب رتبهـ۳
هاي در معرض آسيب شهر هاي روابط زناشويي در گروه ازدواجترين آسيب مهمـ۴

  اصفهان چيست؟
ديده شهر اصفهان هاي آسيبهاي روابط زناشويي در گروه ازدواجترين آسيب مهمـ۵

  چيست؟
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  هايافته

هاي فاقد روه ازدواج، فراواني و درصد و ميانگين و انحراف استاندارد سه گ۳جدول 
  .دهدديده را نشان ميآسيب، درمعرض خطر آسيب و آسيب

هاي فاقد  فراواني و درصد و ميانگين و انحراف استاندارد سه گروه ازدواج)۳ (جدول شماره
  ديدهآسيب، در معرض آسيب و آسيب

  نتايج  توزيع فراواني
  درصد فراواني  فراواني

  انحراف استاندارد  ميانگين

  ۸/۵  ۶۵/۴۶  ۲/۸۴  ۴۲۱  هاي فاقد آسيبزدواجا
  ۸/۲  ۵۹/۶۳  ۴/۱۱  ۵۷  هاي در معرض آسيبازدواج
  ۰۳/۹  ۸۴/۷۸  ۴/۴  ۲۲  هاي آسيب ديدهازدواج

  -  -  ۱۰۰  ۵۰۰  جمع كل

 »شناسي ازدواجآسيب«در اين تحقيق، نمرة افرادي كه در پرسشنامة محقق ساختة 
عنوان افراد داراي ازدواج در معرض خطر آسيب در نظر  انحراف معيار بود، به۲ تا ۱بين 

باتوجه به . هاي در معرض آسيب ناميده شدطور اختصارگروه ازدواجهگرفته شد كه ب
گيري شده داراي ازدواج در معرض  درصد افراد از كل جمعيت نمونه۴/۱۱جدول فوق، 

 انحراف معيار و ۲همچنين، نمرة افرادي كه در پرسشنامة مذكور . خطر آسيب هستند
طور اختصار هديده در نظر گرفته شد كه بعنوان افراد داراي ازدواج آسيببيشتر بود، به
 درصد از كل ۴/۴، تنها ۳توجه به جدول با. ديده ناميده شدهاي آسيبگروه ازدواج

افرادي كه نمرة آنها در  .ديده هستندگيري شده داراي ازدواج آسيبجمعيت نمونه
عنوان افراد داراي ازدواج فاقد آسيب  انحراف معيار بود، به۱ مذكور، كمتر از پرسشنامة

باتوجه به . هاي فاقد آسيب ناميده شدطور اختصار، گروه ازدواجهدر نظر گرفته شد كه ب
گيري شده داراي ازدواج فاقد آسيب  درصد افراد از كل جمعيت نمونه۲/۸۴جدول فوق، 
  .باشنديا نرمال مي
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  ديده، در معرض آسيب و آسيبهاي فاقد آسيب مقايسة درصد ازدواج)۱ (نمودار

  
  

-د آسيب، در معرض آسيب و آسيبـهاي فاقميانگين نمرات گروه ازدواجقايسة ـ م)۲( نمودار
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ب زاي ازدواج را در جمعيت كلي برحسگانه آسيب۲۶هاي بندي حيطه، رتبه۴جدول 
  .دهددرصد نشان مي
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  حسب درصد در جمعيت كليرزا  بگانة آسيب۲۶هاي بندي حيطه رتبه)۴(جدول شماره 
  

  شاخص آماري
  درصدفراواني  رتبه    هاحيطه آسيب

  ۸/۲۰  ۱  مشكالت ارتباطي با همسر
  ۶/۱۹  ۲  الگوهاي ارتباطي

  ۶/۱۸  ۳  مسائل مربوط به اوقات فراغت
  ۶/۱۷  ۴  وابستگي به ديگران

  ۶/۱۷  ۴  هاي شخصيتي زوجينتفاوت ويژگي
  ۲/۱۷  ۵  مشكالت عاطفي

  ۱۷  ۶  مسائل مربوط به ظاهر
  ۱۷  ۶  افكار و اعتقادات

  ۶/۱۶  ۷  مشكالت اقتصادي و شغلي
  ۲/۱۶  ۸  اشكاالت رفتاري با همسر
  ۲/۱۶  ۸  هاي پدري، اقوام و دوستانمسائل مربوط به خانواد

  ۱۶  ۹  موارد مربوط به مديريت خانه
  ۸/۱۵  ۱۰  مشكالت جنسي

  ۴/۱۵  ۱۱  مذهبي و ارزشيهاي تفاوت
  ۱۵  ۱۲  عادات و صفات آزاردهنده

  ۱۵  ۱۲  مشكالت مربوط به دوران سالمندي
  ۴/۱۴  ۱۳  مسائل مربوط به پيش از ازدواج

  ۲/۱۴  ۱۴  موارد مربوط به فرزندآوري
  ۱۳  ۱۵  هاي فرهنگيتفاوت

  ۲/۱۲  ۱۶  مشكالت جسماني و رواني
  ۸/۱۱  ۱۷  زاترسموارد اس

  ۴/۱۱  ۱۸  هاي سياسيتفاوت
  ۸/۱۰  ۱۹  مصرف مواد سوء

  ۴/۹  ۲۰  مشكالت مربوط به فرزندان
  ۲/۹  ۲۱  بي وفايي

  ۸/۳  ۲۲  مسائل مربوط به ازدواج مجدد

هاي در معرض آسيب  زا را در ازدواجگانه آسيب۲۶هاي ، رتبه بندي حيطه۵جدول 
  .دهدبر حسب درصد نشان مي
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هاي در معرض گانة ازدواج  بر حسب درصد در ازدواج۲۶هاي بندي آسيبرتبه )۵(جدول 
  آسيب

  شاخص آماري 
  هاحيطه آسيب

  درصدفراواني  رتبه

  ۷/۶۶  ۱  مشكالت ارتباطي با همسر
  ۱/۶۳  ۲  الگوهاي ارتباطي

  ۱/۶۳  ۲  عادات و صفات آزاردهنده
  ۱/۶۳  ۲  موارد مربوط به مديريت خانه

  ۶/۵۹  ۳  همسراشكاالت رفتاري با 
  ۶/۵۹  ۳  مشكالت عاطفي
  ۱/۵۶  ۴  افكار و اعتقادات

  ۶/۵۲  ۵  هاي شخصيتي زوجينتفاوت ويژگي
  ۹/۵۰  ۶  مسائل مربوط به اوقات فراغت

  ۱/۴۹  ۷  مشكالت جنسي
  ۴/۴۷  ۸  موارد مربوط به فرزندآوري
  ۱/۴۲  ۹  مشكالت اقتصادي و شغلي

  ۱/۴۲  ۹  هاي مذهبي و ارزشيتفاوت
  ۳/۴۰  ۱۰  اقوام و دوستان هاي پدري،ط به خانوادهمسائل مربو

  ۳/۴۰  ۱۰  مسائل مربوط به پيش از ازدواج
  ۶/۳۸  ۱۱  تفاوت هاي فرهنگي

  ۱/۳۵  ۱۲  مشكالت مربوط به دوران سالمندي
  ۳/۳۳  ۱۳  مشكالت جسماني و رواني

  ۶/۳۱  ۱۴  تفاوت هاي سياسي
  ۸/۲۹  ۱۵  مسائل مربوط به ظاهر

  ۸/۲۹  ۱۵  انمشكالت مربوط به فرزند
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هاي در معرض گانة ازدواج  بر حسب درصد در ازدواج۲۶هاي بندي آسيب رتبه)۵(جدول 
  آسيب

  شاخص آماري 
  هاحيطه آسيب

  درصدفراواني  رتبه

  ۳/۲۶  ۱۶  سوءمصرف مواد
  ۶/۲۴  ۱۷  وابستگي به ديگران

  ۸/۱۵  ۱۸  وفاييبي
  ۸/۱۵  ۱۸  زاموارد استرس

  ۵/۱۰  ۱۹  دمسائل مربوط به ازدواج مجد
  

حسب ديده برهاي آسيبزا را در ازدواجگانه آسيب۲۶هاي بندي حيطه رتبه)۶ (جدول
  دهددرصد نشان مي

  

  هاي آسيب ديده گانة ازدواج  برحسب درصد در ازدواج۲۶هاي بندي آسيب رتبه)۶(جدول 

  شاخص آماري
  درصدفراواني  رتبه  هاحيطه آسيب

  ۴/۹۵  ۱  اشكاالت رفتاري با همسر
  ۴/۹۵  ۱  مشكالت عاطفي

  ۴/۹۵  ۱  هاي مذهبي و ارزشيتفاوت
  ۹۱  ۲  عادات و صفات آزاردهنده

  ۹۱  ۲  مشكالت جنسي
  ۹۱  ۲  اقوام و دوستان هاي پدري،مسائل مربوط به خانواده

  ۹۱  ۲  هاي شخصيتي زوجينتفاوت ويژگي
  ۹۱  ۲  مشكالت ارتباطي با همسر

  ۹۱  ۲  موارد مربوط به مديريت منزل
  ۴/۸۶  ۳  ائل مربوط به پيش از ازدواجمس

  ۴/۸۶  ۳  افكار و اعتقادات
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   )۶(جدول ادامة 

  شاخص آماري
  درصدفراواني  رتبه  هاحيطه آسيب

  ۳/۷۷  ۴  مشكالت اقتصادي و شغلي
  ۳/۷۷  ۴  مسائل مربوط به اوقات فراغت

  ۷/۷۲  ۵  الگوهاي ارتباطي
  ۶/۶۳  ۶  مشكالت جسماني و رواني

  ۶/۶۳  ۶  سوءمصرف مواد
  ۶/۶۳  ۶  وابستگي به ديگران
  ۶/۶۳  ۶  تفاوت هاي فرهنگي

  ۶/۶۳  ۶  مشكالت مربوط به دوران سالمندي
  ۵۹  ۷  مسائل مربوط به ظاهر

  ۵/۵۴  ۸  وفاييبي
  ۵۰  ۹  مشكالت مربوط به فرزندان

  ۴/۴۵  ۱۰  هاي سياسيتفاوت
  ۴/۴۵  ۱۰  موارد مربوط به فرزندآوري

  ۴/۳۶  ۱۱  زاموارد استرس
  ۳/۲۷  ۱۲  وط به ازدواج مجددمسائل مرب

هاي در معرض آسيب و هاي روابط زناشويي در ازدواجترين آسيببراي تعيين مهم
فرض بر آن بوده است كه در . اي استفاده شده است تك نمونه tديده، از آزمونآسيب

طور معناداري بيشتر از ميانگين هر خرده مقياسي كه ميانگين هريك از اين دو گروه به
شناسي هم و اساسي در آسيبـعنوان يك حيطة ممعه باشد، آن خرده مقياس بهجا

هاي در معرض آسيب، ميانگين ، ميانگين گروه ازدواج۷جدول . زناشويي مطرح است
اي را جهت مقايسة ميانگين نمونة مذكور و جامعه را  تك نمونهtجامعه و نتايج آزمون 

  .دهدزا نشان ميهاي آسيبدر حيطه
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  هاي در معرض آسيب با ميانگين جامعهازدواج زا درهاي آسيب مقايسة ميانگين نمرات حيطه)۷( جدول

ميانگين   حيطه
  نمونه

ميانگين 
  جامعه

تفاوت 
 t  هاميانگين

درجه 
  معناداري  آزادي

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۲۴/۴  -۹۳/۳-  ۱۲  ۰۷/۸  مسائل مربوط به ظاهر
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۲۰/۵  -۶۵/۲  ۶  ۳۵/۳  مشكالت جسمي و رواني
  ۰۱۹/۰  ۵۶  ۴۱/۲  ۷۲/۳  ۲۲  ۷۲/۲۵  مشكالت رفتاري با همسر

  ۱۰۵/۰  ۵۶  ۶۵/۱  ۵۸/۳  ۵۴  ۵۸/۵۷  دهندهصفات آزار
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۱۲/۷  -۳۰/۴  ۸  ۷۰/۳  سوء مصرف مواد
  ۰۱۹/۰  ۵۶  -۴۱/۲  -۸۳/۵  ۴۰  ۱۷/۳۴  مسائل اقتصادي
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۱۸/۴  -۸۴/۴  ۱۸  ۱۶/۱۳  مشكالت جنسي

  ۰۸۰/۰  ۵۶  -۷۸/۱  -۴۹/۱  ۱۲  ۵۱/۱۰  وابستگي به ديگران
  ۰۰۶/۰  ۵۶  ۸۶/۲  ۶۳/۲  ۱۰  ۶۳/۱۲  مشكالت عاطفي

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۸۸/۱۴  -۷۷/۵  ۸  ۲۳/۲  وفاييبي
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۰۷/۵  -۱۲/۴  ۱۲  ۸۸/۷  تفاوت فرهنگي

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۲۵/۱۲  -۹۱/۹  ۲۲  ۰۹/۱۲  مسائل خانواده پدري و اقوام
  ۰۰۰/۰  ۵۶  ۲۵/۵  ۹۳/۳  ۱۲  ۹۳/۱۵  هاي شخصيتيتفاوت

  ۰۰۲/۰  ۵۶  -۲۴/۳  -۵۶/۲  ۱۲  ۴۴/۹  هاي عقيدتيتتفاو
  ۰۱۲/۰  ۵۶  ۶۱/۲  ۸۹/۱  ۸  ۸۹/۹  اوقات فراغت

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۳۴/۷  -۴۹/۴  ۸  ۵۱/۳  هاي سياسيتفاوت
  ۰۰۰/۰  ۵۶  ۱۹/۶  ۵۱/۹  ۲۶  ۵۱/۳۵  مشكالت ارتباطي

  ۲۸۱/۰  ۵۶  ۰۹/۱  ۷۷/۱  ۳۰  ۷۷/۳۱  مديريت خانه
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۱۳/۸  -۵۵/۸  ۲۰  ۴۵/۱۱  فرزندآوري

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۷۰/۱۳  -۷۶/۱۴  ۲۲  ۲۴/۷  الت مربوط به فرزندانمشك
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۹۲/۱۰  -۲۵/۱۵  ۲۴  ۷۵/۸  هااسترس

  ۰۰۰/۰  ۵۶  ۶۱/۱۰  -۱۲/۶  ۱۴  ۸۸/۷  مسائل پيش از ازدواج
  ۶۷۱/۰  ۵۶  ۴۳/۰  ۵۶/۰  ۲۴  ۵۶/۲۴  افكار و اعتقادات
  ۰۰۰۱/۰  ۵۶  ۴۸/۳  ۰۵/۳  ۱۴  ۰۵/۱۷  الگوهاي ارتباطي

  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۵۷/۳۳  -۳۹/۹  ۱۰  ۶۱/۰  ازدواج مجدد
  ۰۰۰/۰  ۵۶  -۴۰/۱۰  -۳۳/۸  ۱۴  ۶۷/۵  مسائل دوران سالمندي
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دهد كه با مقايسة ميانگين نمونه و جامعه، تنها در خرده  نشان مي۷نتايج جدول 
افكار و « و »مديريت منزل«، »وابستگي به ديگران«، »صفات آزاردهنده« هايمقياس

اير ـدارد و در سـعه وجود نـنگين نمونه و جامياـعناداري بين مـ تفاوت م»اعتقادات
  .دهند، دو ميانگين در هر خرده مقياس تفاوت معناداري با يكديگر نشان ميهااسمقي

دهد كه در خرده ها نشان ميهاي نمونه و جامعه در خرده مقياسمقايسة ميانگين
هاي تفاوت ويژگي«، »مشكالت عاطفي«، »مشكالت رفتاري با همسر« هايمقياس

 و »مشكالت ارتباطي با همسر«، »مشكالت مربوط به اوقات فراغت« ،»شخصيتي
طور معناداري بيشتر هاي در معرض آسيب به، ميانگين گروه ازدواج»الگوهاي ارتباطي«

ترين عنوان مهمتوان بهلذا اين شش حيطه را مي). >۰۵/۰P( باشداز ميانگين جامعه مي
هاي در معرض آسيب در نظر اشويي در گروه ازدواجزاي روابط زنهاي آسيبحيطه
  .گرفت

ديده و ميانگين جامعه را هاي آسيب، مقايسة ميانگين نمرات گروه ازدواج۸جدول 
هدف از اين تحليل، شناسايي . دهدزاي مورد بررسي را نشان مي حيطة آسيب۲۶در 
  .باشدي آسيب ديده ميهازاي روابط زناشويي در گروه ازدواجهاي آسيبترين حيطهمهم

  ديده با ميانگين جامعههاي آسيبازدواج زا درهاي آسيب مقايسة ميانگين نمرات حيطه)۸(جدول 

ميانگين   حيطه
  نمونه

ميانگين 
  جامعه

تفاوت 
  معناداري  درجه آزادي t  هاميانگين

  ۹۸۱/۰  ۲۱  ۰۲۴/۰  ۰۴/۰  ۱۲  ۰۴/۱۲  مسائل مربوط به ظاهر
  ۴۰۹/۰  ۲۱  ۸۴/۰  ۱  ۶  ۷  مشكالت جسمي و رواني
  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۴۵/۸  ۹۵/۱۷  ۲۲  ۹۵/۳۹  مشكالت رفتاري با همسر

  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۴۷/۵  ۰۹/۳۲  ۵۴  ۰۹/۸۶  صفات آزاردهنده
  ۲۰۵/۰  ۲۱  ۳۱/۱  ۱۳/۲  ۸  ۱۳/۱۰  سوء مصرف مواد
  ۰۷۰/۰  ۲۱  ۹۱/۱  ۰۴/۱۰  ۴۰  ۰۴/۵۰  مسائل اقتصادي
  ۰۰۶/۰  ۲۱  ۰۵/۳  ۹۱/۵  ۱۸  ۹۱/۲۳  مشكالت جنسي
  ۰۰۲/۰  ۲۱  ۵۰/۳  ۱۳/۴  ۱۲  ۱۳/۱۶  انوابستگي به ديگر
  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۴۴/۱۰  ۰۴/۱۱  ۱۰  ۰۴/۲۱  مشكالت عاطفي
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   )۸(جدول ادامة 

ميانگين   حيطه
  نمونه

ميانگين 
  جامعه

تفاوت 
  معناداري  درجه آزادي t  هاميانگين

  ۳۴۶/۰  ۲۱  -۹۶/۰  -۲۷/۱  ۸  ۷۳/۶  وفاييبي
  ۷۲۶/۰  ۲۱  ۳۵/۰  ۵۹/۰  ۱۲  ۵۹/۱۲  تفاوت فرهنگي

  ۱۲۷/۰  ۲۱  ۵۹/۱  ۹۱/۳  ۲۲  ۹۱/۲۵  ده پدري و اقواممسائل خانوا
  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۵۶/۹  ۷۷/۱۰  ۱۲  ۷۷/۲۲  هاي شخصيتيتفاوت
  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۹۷/۵  ۶۳/۷  ۱۲  ۶۳/۱۹  هاي عقيدتيتفاوت

  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۰۴/۵  ۵۴/۵  ۸  ۵۴/۱۳  اوقات فراغت
  ۱۸۶/۰  ۲۱  -۳۷/۱  -۰۵/۲  ۸  ۹۵/۵  هاي سياسيتفاوت

  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۶۵/۹  ۱۸/۲۰  ۲۶  ۱۸/۴۶  مشكالت ارتباطي
  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۵۶/۵  ۵۹/۱۷  ۳۰  ۵۹/۴۷  مديريت خانه

  ۰۵۶/۰  ۲۱  -۰۲/۲  -۴۶/۵  ۲۰  ۵۴/۱۴  فرزندآوري
  ۰۶۳/۰  ۲۱  -۹۶/۱  -۱۴/۷  ۲۲  ۸۶/۱۴  مشكالت مربوط به فرزندان

  ۳۱۵/۰  ۲۱  -۰۳/۱  -۲۷/۴  ۲۴  ۷۳/۱۹  هااسترس
  ۷۴۵/۰  ۲۱  ۳۳/۰  ۵۴/۰  ۱۴  ۵۴/۱۴  مسائل پيش از ازدواج

  ۰۰۰/۰  ۲۱  ۹۴/۴  ۰۴/۱۲  ۲۴  ۰۴/۳۶  افكار و اعتقادات
  ۰۰۱/۰  ۲۱  ۷۰/۳  ۶۳/۶  ۱۴  ۶۳/۲۰  الگوهاي ارتباطي

  ۰۰۰/۰  ۲۱  -۳۴/۵  -۹۱/۶  ۱۰  ۰۹/۳  ازدواج مجدد
  ۰۲۶/۰  ۲۱  -۳۹/۲  -۴۱/۴  ۱۴  ۵۹/۹  مسائل دوران سالمندي

  

ها يا خرده ، در حيطهديدههاي آسيبدهد كه گروه ازدواج  نشان مي۸نتايج جدول 
شكالت ـم«، »ندهـصفات آزارده«، »تاري با همسرـشكالت رفـم«هاي ياسـمق
، »هاي شخصيتيتفاوت«، »مشكالت عاطفي« ،»وابستگي به ديگران«، »سيـجن
 ،»مشكالت ارتباطي« ،»مسائل مربوط به اوقات فراغت« ،»هاي مذهبيتفاوت«
يشتري ، ميانگين نمرة ب»الگوهاي ارتباطي« و »افكار و اعتقادات« ،»مديريت منزل«

عنوان توان بهلذا اين دوازده حيطه را مي). >۰۵/۰P( اندنسبت به جامعه كسب كرده
  .ديده معرفي كردهاي آسيبهاي روابط زناشويي در گروه ازدواجترين آسيبمهم
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  گيريبحث و نتيجه
، هاي در معرض آسيب، در جمعيت كلي و در ازدواج۵ و ۴طبق جدول شماره 

اين يافته با %). ۷/۶۶و % ۸/۲۰(  رتبه اول را حائز است» همسرمشكالت ارتباطي با«
و لوينسون و  )۲۰۰۴( ، هنري و ميلر)۱۹۹۵( نتايج تحقيق بويسورت و الدوسور

در تحقيق خود، ارتباط را ) ۱۹۹۵( بويسورت و الدوسور. همسو است) ۱۹۹۳( همكاران
 ، در)۲۰۰۴(هنري و ميلر . ترين مشكل براي همة زوجين گزارش كردندبه عنوان فراوان

ترين مشكالت ، از رايج%۳/۱۵  با فراواني يتحقيق خود دريافتند كه مشکالت ارتباط
، دربررسي خود دريافتند كه )۱۹۹۳(لوينسون و همكاران . ل استهاي ميانسازوج

  . ترين مشكالت تجربه شدة زوجين استمشکالت مربوط به ارتباط از رايج
 و »كالت عاطفيـمش« ،»مسرـاري با هـكاالت رفتـاش «،۶ه مارـدول شـبق جـط
 هاي آسيب ديده، در صدر جدول قرار دارند، در ازدواج»هاي مذهبي و ارزشيتفاوت«
 ، ميلر و همكاران)۱۹۹۵(اين نتيجه با يافتة تحقيق بويسورت و الدوسور %). ۴/۹۵(
  . است همسو) ۱۹۹۳(گاتمن  و) ۲۰۰۳(

عنوان زيكي، بهـحقيق خود، براي خشونت فيـت  در)۱۹۹۵( بويسورت و الدوسور
ميلر و همكاران . ، رتبة اول را گزارش كردندترين عامل در زندگي زناشوييرسانآسيب

نوان مشكلي كه اغلب مطرح ـه عـود، صميميت عاطفي را بـپژوهش خ در) ۲۰۰۳(
فت الگوي ، عواطف منفي متقابل را يكي از ه)۱۹۹۳(گاتمن . گزارش كردند ،شودمي

مشكالت عاطفي به فقدان يا كم بودن عشق و . زاي روابط زوجين معرفي كردمشكل
عالقة بين زوجين، عدم ابراز عالقه به يكديگر، عدم وجود صميميت و حمايت و تعهد 

ورزي يكي از داليل ازدواج احساس نياز به محبت ديدن و محبت. كند عاطفي اشاره مي
ازهاي ارضا نشده، تبديل به ـند ساير نيـواج ارضا نشود، ماناز با ازدـاگر اين ني. است
دراين صورت، اين نياز . گرددشود و به دنبال راهي براي تخليه ميهاي دروني ميعقده

توجهي و كاهش روابط گيري، بي غرزدن، بهانه: هاي مختلف از جملهارضا نشده به شكل
خشونت و . گردد يـالالت زناشويي مهايتاً باعث اختـكند و نيـيدا مـود پـجنسي نم
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هاي زننده و شديد چه از طرف زن و چه از طرف شوهر، قدرت تحمل طرف العملعكس
اي كه خانواده در. سازد دو مشكل مي ، زندگي را براي هرمقابل را تضعيف نموده

بندد و محيط تربيتي نامناسبي از خشونت حاكم است، عاطفه و رفتار انساني رخت برمي
زن يا مرد عصباني زندگي را بر ديگري دشوار . شود ظر تربيت فرزندان ايجاد مين

شود و  فردي كه تحمل شنيدن نظرات مخالف را ندارد و بالفاصله عصباني مي. سازد مي
هاي حساسيت. شود دهد، باعث ناراحتي طرف مقابل ميعكس العمل منفي نشان مي

 ، صفات مذمومي هستند كه عالوه براحتراميمورد، پرخاشگري و توهين و بيبي
  .رسانند ناراحتي طرف مقابل، به خود شخص  نيز زيان مي

انگين ـهاي درمعرض آسيب تنها مينشان داد كه در ازدواج) ۷جدول  (tنتايج آزمون 
هاي فاوت ويژگيـت«، »كالت عاطفيـمش«، »تاري با همسرـشكالت رفـم«: هايحيطه

الگوهاي «و  »اطيـشكالت ارتبـم«، »وقات فراغتمسائل مربوط به ا«، »شخصيتي
  ).>۰۵/۰P(  .باشدمعناداري بيشتر از ميانگين جامعه مي طوربه» ارتباطي 

، ميلر و )۱۹۹۳(گاتمن  ،)۱۹۹۵(حقيق بويسورت و الدوسور اين نتيجه با يافتة ت
د شو لذا نتيجه گرفته مي. است همسو) ۱۹۹۳( ، لوينسون و همكاران)۲۰۰۳( همكاران

دارند، نسبت به كل جامعه،  معرض آسيب قرار هاي دركه افرادي كه درگروه ازدواج
اطفي بيشتري را تجربه ـد، مشكالت عـتاري بيشتري با همسر خود دارنـمشكالت رف

هاي شخصيتي تفاوت بيشتري دارند، در زمينة خود از نظر ويژگي كنند، با همسرمي
ري مواجه هستند، مشكالت ارتباطي بيشتري هاي بيشتگذران اوقات فراغت با چالش

. زمينة الگوهاي ارتباطي با همسر خود نيز، دچار مشكالت بيشتري هستند دارند و در
 هاي درزاي نشانگر ازدواجهاي آسيبعنوان حيطهتوان بهلذا اين شش حيطه را مي

  .معرض آسيب قلمداد كرد
مام ـديده نشان داد كه تيبهاي آسروه ازدواجـدرگ) ۸جدول  (tايج آزمون ـنت

، به  )>۰۵/۰P(دهند يـميانگين، تفاوت معناداري با يكديگر نشان م هايي كه دوحيطه
ميانگين  استثناي حيطة مسائل مربوط به ازدواج مجدد، داراي ميانگيني بيشتر از
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هاي راد داراي ازدواجـشود كه اف ه ميـلذا نتيجه گرفت). >۰۵/۰P. (باشنديـجامعه م
، »عادات و صفات آزاردهنده«، »مشكالت رفتاري با همسر«: هايديده در حيطهآسيب

هاي تفاوت ويژگي«، »مشكالت عاطفي«، »وابستگي به ديگران«، »الت جنسيمشك«
»  مسائل مربوط به اوقات فراغت«، »مذهبي و ارزشي«هاي ، تفاوت»شخصيتي

و » افكار و اعتقادات«، »زلمسائل مربوط به مديريت من«، »مشكالت ارتباطي«
 حيطه را ۱۲لذا اين . كنند مشكالتي را با همسر خود تجربه مي» الگوهاي ارتباطي«

هاي آسيب ديده هاي روابط زناشويي در ازدواجترين آسيبتوان به عنوان اصلي مي
  . معرفي كرد

، توان گفتمي گروه فوق، دو هاي روابط زناشويي درترين آسيبمبا مقايسة مه
هاي تفاوت«، »مشكالت عاطفي«، »مشكالت رفتاري با همسر«بطوركلي، شش حيطة 

و » مشكالت ارتباطي«، »مسائل مربوط به اوقات فراغت«، »هاي شخصيتيويژگي
زاي روابط زناشويي زوجين شهر هاي آسيبترين حيطهاز مهم» الگوهاي ارتباطي«
  .فهان استاص

مشکالت  تحقيق خود، حسادت و در) ۱۹۹۵(در اين مورد، بويسورت و الدوسور 
، مسائل مالي و ترين مشكل و خشونت فيزيكي، زنانعنوان فراوامربوط به  ارتباط را به

ترين مشكالت زناشويي ذكر رساناز الكليسم را جزء آسيب مشكالت رفتاري به غير
ر ترين مشكالت را به شرح زيتحقيق خود، رايج در) ۲۰۰۴(هنري و ميلر . كردند

هاي برخورد با فرزندان، صميميت موضوعات مالي، موضوعات جنسي، شيوه: برشمردند
تحقيق  در) ۱۹۹۳(لوينسون و همكاران . ي، رسيدگي به منزل و مشکالت ارتباطعاطفي

مسائل : شمردندترين مشكالت تجربه شده توسط زوجين را به شرح زير برخود، رايج
ويسمن و . مسائل جنسي ، تفريح ويکالت ارتباط، مشمربوط به فرزندان، مسائل مالي

ترين مشكالت زناشويي را به شرح ترين و فراوانتحقيق خود، مهم در) ۱۹۹۷(همكاران 
، انتظارات غيرمنطقي، ، مشکالت مربوط به ارتباطمشاجرات شديد: زير برشمردند

خود، حقيق ـت در) ۲۰۰۳(مكاران ـميلر و ه. عارضـشكالت جنسي و مديريت تـم
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استوراسلي و . دـ و مسائل مالي ذكر كردني، مشکالت ارتباطترين مشكالت راشايع
عنوان تحقيق خود، مسائل مالي و مشکالت مربوط به ارتباط را به در) ۱۹۹۰(ماركمن 

  . ترين مشكالت ذكر كردندرايج
مشكالت «شود كه با مقايسة نتايج تحقيقات مذكور و پژوهش حاضر، مشخص مي

زاي مهم مليت، براي همة زوجين يك عامل آسيب نظر ازبه طوركلي، صرف» يارتباط
ترين شكست در برقراري ارتباط، يكي از رايج. شود در روابط زناشويي محسوب مي

نها  علت ـاگر چه ت. شوديـوي همسران ناراضي ابراز مـي است كه از سـهايمشكل
كند هاي موجود را تشديد ميمشكلرسد ، اما به نظر ميهاي زناشويي نيستاختالف

  ). ۱۳۸۰ برنشتاين و برنشتاين،(
هاي زناشويي ترين آسيبهمـهاي اين پژوهش، يعني شناسايي منابراين از يافتهـب

ه زوجين ـحل بة راهـ و ارائييوـشکالت زناشـتر مريعـراي تشخيص سـتوان بيـم
توان با آگاه کردن همچنين مي. دكننده به مراكز مشاورة زناشويي استفاده كرعهـمراج

نة اين عوامل و شناساندن آنها، از بروز مشكالت حاد زناشويي در يزوجين جوان در زم
ق  به گروه مردان ين تحقيج ايم نتايالزم به ذکر است که  تعم. آينده جلوگيري نمود

الوه بر ع. ردياط صورت گيد با احتيدهند، بايل ميک پنجم  نمونه را تشکيکه کمتر از 
ج آن يم نتاين پژوهش در شهر اصفهان انجام شده است، در تعمينکه اين، با توجه به ايا

  . توجه شودي فرهنگيهاد به شباهتيگر باي ديبه شهرها
  

    

  ۰۵/۰۴/۸۶  :تاريخ دريافت نسخة اولية مقاله 
  ۲۰/۰۸/۸۶  : تاريخ دريافت نسخة نهايي مقاله

  ۱۴/۰۷/۸۷  :تاريخ پذيرش مقاله
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