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 های شهر قزوینثباتی زناشویی در خانوادهبررسی وضعیت بی
 

 1سیده فاطمه موسوی

 
 چکیده

 مند و نظامی از باورهای به اشتراکسالم و ماندگار، برخوردار از یک نظام جهت زناشویی باید گفت روابط  مقدمه و هدف:

حد دوستی،  اعتماد و ،متقابل از وابستگی ایهسته روابط استمرار و تداوم شاخص عنوان به ،زناشویی ثباتشده است.  گذاشته

ثباتی زناشویی و گذارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بیکم و بیش شاد را به نمایش می ازدواجِ پذیری از بینی پیش

 های شهر قزوین صورت گرفته است.عوامل موثر بر آن در خانواده

 

ی پژوهش با استفاده از فرمول کوکران شامل ای است. نمونهمقایسه -یعلّمقطعی و روش پژوهش از نوع   روش پژوهش:

 ی شهر قزوین انتخاب شدند.ی تصادفی از پنج ناحیهمرد( به شیوه 191زن و  191فرد متاهل )  483

 

ای ( و پرسشنامه81/0ثباتی زناشویی ادوارد و همکاران با آلفای کرونباخ)ی بیبه منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه ابزار:

یه و تحلیل نوا مورد تجزآو آزمون آماری  SPSS20ها با استفاده از نرم افزار شناختی استفاده شد. دادهشامل اطالعات جمعیت

 قرار گرفت.

 

ر و احتمال وقوع طالق د 44/1های شهر قزوین ثباتی زناشویی در خانوادهنتایج نشان داد میانگین بیگیری: ها و نتیجهیافته

ثباتی زناشویی تفاوت معناداری باشد. بین زنان و مردان متاهل از حیث بیمی %11ها ی زندگی زناشویی آنسه سال آینده

ثباتی زناشویی تفاوت معناداری در نمرات بیتعداد فرزندان، طول مدت ازدواج ها از حیث تحصیالت،وجود نداشت. بین گروه

همسران با تفاوت قومیتی نسبت به همسران دارای قومیّت یکسان و نیز بین ان داد که ها مشاهده نشد. نتایج همچنین نشآن

-اجتماعی در میانگین بی-اقتصادی اجتماعی نسبت به همسران دارای شباهت طبقه-ی اقتصادیهمسران دارای تفاوت طبقه

اج )اعم از سنتی یا دوستی پیش از ازدواج( ها از حیث نوع ازدوهمچنین بین گروه ثباتی زناشویی تفاوت معناداری موجود بود.

تواند ضمانتی نسبی برای ثبات روابط ثباتی زناشویی میآگاهی از نقش عوامل موثر بر بی تفاوت معناداری مشاهده گردید. 

 زناشویی همسران فراهم نماید. 

 

 ثباتی زناشویی، خانواده، قزوین.بی  :کلیدواژه

 

                                                           
 )س(ی زنان دانشگاه الزهراءشناسی پژوهشکدهگروه روان استادیار . 1

Mosavi2008@gmail.com    09125827476  /    
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 هقدمم

و روابط زناشویی سالم و ماندگار،  (1014، 1)وارینگاستی زندگی خانوادگی هازدواج منشاء ایجاد چرخ

(. 1009، 1مند و نظامی از باورهای به اشتراک گذاشته شده است)کانگ و جاوسوالاز یک نظام جهتحاکی 

دارای اثرات مضری بر سالمت جسمی و روانی و سالمت متاثر از هر عاملی، تعارضات زناشویی باید گفت 

زا، آمیز، تنشارتباطات خصومت. تعارض، متشکل از رفتارهای منجر به (1004، 4)فینچاماست وادهخان

گری، ضعف در با پیامدهای خانوادگی مهمی چون ضعف والدین(، 1010، 3آمیز و تضاد )فروساکیسمخالفت

-بوده و زمینهارتباط فرزندی و تعارضات بین فرزندان با یکدیگر در -سازگاری کودکان، افزایش تعارضات والد

  (.1004دهد)فینچام، میوقع طالق را در همسران افزایش  ساز جدایی زوجین گردیده و احتمال

حدود  (1994)6به نقل از گاتمن رفته،هایی رایج به شمار و طالق پدیده 5امروزه جدایی زناشوییمتاسفانه، 

سال پس از  3که طالق قانونی بیشتر در  یاشده، به گونهها در نهایت به طالق منجر از این جدایی 55%

-می 1به  11/5در استان قزوین نیز (. نسبت ازدواج به طالق 5،1001دهد) کوک و جونزازدواج رخ می

(، چندین برابر این ارقام 1490ی آماری استان قزوین،سالنامه ،1490و1489باشد)ثبت احوال استان قزوین، 

-هایی در نظرگرفت که در آمارها نگنجیده و خانوادهیی و انواع ناسازگاریرا باید اختالفات حاد و مزمن زناشو

  (.1485 اردوبادی، )صبور است های بسیاری را از نعمت مهر و محبت زناشویی محروم نموده

وگاتمن،  1988)8فیتزپتریکی پایدار زناشویی متمرکز شده است. رابطه موضوعکمی بر تاکنون تحقیقات 

سه نوع ازدواج باثبات، ودو نوع ازدواج بی ثبات  ( براساس مطالعات خود1481موسوی، ، به نقل از 1994

های دو نقشی)دوجنسیتی( های سنتی، زوجشامل زوج با ثباتازدواج ( 1 راشناسایی نموده اند که عبارتنداز :

های سنتی ، زوجهای اجتنابی: بر اساس تحلیل فیتزپتریک وگاتمن درمورد انواع ازدواج های باثباتو زوج

کنند و برای مدیریت اختالف اهمیّت کمی قائل های جنسی و سبک زندگی سنتی سازگار میخود را با نقش

کنند و نگاه آنان طلبانه)نقش زنانه و مردانه همزمان( را ایفا میهای مساواتهستند. زوجین دو نقشی، نقش

ی سنّتی را قبول دارند، امّا زندگی موازی را های جنسبه حل اختالف مثبت است. زوجین اجتنابی، نقش

 کنند.ادامه داده و از درگیری اجتناب می

های ناسازگار، اختالف )بدون کوششی برای شامل زوج های ناسازگار و منفصل: در زوج ثباتبیازدواج ( 1

برخی  (.1481،)موسویکنندهای منفصل، غالب اوقات از درگیر شدن دوری میحل آن( وجود دارد، امّا زوج

نژندی و امنیّت دهد که ثبات باالی روابط زناشویی حاکی از سطوح پایین اضطراب و روانمطالعات نشان می

ای از ثبات زناشویی به عنوان شاخص استمرار و دوام هسته (.1009و عزت نفس باالست)کانگ و جاسوال، 

ی شادی و شادکامی زناشویی کنندهبینی ی پیشاستقالل، اعتماد و دوستی دوجانبه مطرح شده و مولفه

 در قالب طول مدت ازدواج یک زوج بدون طالق زناشویی (. ثبات1009، 9شود)کانگ و جاسوالمحسوب می

                                                           
1.Waring, E. M. 
2 .Kang & Jaswal 
3.Fincham, F. D. 
4.Frousakis, N. N. 
5.marital separation 
6.Gottman, J. 
7.Cook ,J. L. & Jones, R. M.  
8.Fitzpatrrik 
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-بی واقع در (.1،1008گردد)مرسادو، کامرون، شکرفروش و استراتونشدن تعریف می جدا هم از یا گرفتن و

 یا و اندیشندمی جدایی یا طالق یهدربار ،زوجین یا هر دو زوج یکی از که مطرح است زمانی ازدواج ثباتی

، به نقل از نظری، 1985، 1و همکاران دارد)بوث گرایش ازدواج، رساندن پایان به که دهندانجام می را اعمالی

، ثبات زناشویی در همسران طی مطالعات صورت گرفته بر عوامل تهدید کننده. (1489صاحبدل و اسدی، 

خصوصیات  اشاره نمود.به عنوان عنصر هویتی خانوادگی و فردی  وان به عامل نژاد و قومیت همسرانتمی

شود که با ، ذاتاً به عنوان روابط بدکارکردی محسوب میهاو تعامالت بین آن میان برخی نژادهای خاص

ها، به طور این ازدواج، آمیزدشناختی پیرامون آن در میهای روانتصورات قالبی مربوط به جنسیت و آسیب

های بین فردی گردد، افرادی که سبکهای متفاوت فرهنگی میبالقوه منجر به همزیستی افراد در زمینه

با تردید مواجه را های متفاوتی در خانواده و ازدواج دارند. لذا، حفظ و استمرار روابط متفاوت داشته، ارزش

 به مایل افراد نشان داد که( 1490پژوهش یوسفی و باقریان)های (. یافته1008، 4سازند)براتر و کینگمی

 همچون گزینی همسر محتوایی هایمالک به نسبت طالق متقاضی افراد از بیشتر ،مشترک زندگی یادامه

ی خود مطالعه( نیز در 1008)3براتر و کینگ داشتند. توجه مذهب و قومیّت اجتماعی، ،فردی تناسب

ی از دیگر عوامل تهدیدکنندهتر در معرض طالق قرار دارند. بیش ادهای مختلفدریافتند که همسران با نژ

(، سطح 1010، 5توان به سن ازدواج، سطوح تحصیالت همسران، مذهب)گودمن و گریوزثبات زناشویی می

، 5(، تعداد و جنسیت فرزندان)اسپاینر و گلیک1011، 6درآمد، نوع ازدواج، موقعیت باروری) مک ویر و دیمکپا

سطح  (.1011ی خانوادگی همسران، ارتباطات و فرهنگ اشاره نمود) مک ویر و دیمکپا، (، تاریخچه1981

اجتماعی افراد در قالب تحصیالت و درآمد ارتباط پیوسته و در عین حال منفی با احتمال تعارضات -اقتصادی

 و فرهنگی منابع به کرده تحصیل افراد (.1981و اسپاینر و گلیک،  1008زناشویی دارد)براتر و کینگ، 

 نموده انتخاب مناسبی همسر لذا احتماالً در سنین باالتری ازدواج کرده، ،شتهدا دسترسی بیشتری اجتماعی

ی تحصیالت (. رابطه1491پور،)کاظمیبرخوردارند زناشویی تعارضات حل جهتباالیی  توانایی و دانش از و

-های ابتدایی ازدواج محسوس است. زنان تحصیله در سالخصوصاً تحصیالت زنان، با ثبات زناشویی به ویژ

چه ازدواج را ی زندگی زناشویی بوده، در عین حال، چنانهای الزم برای ادارهکرده، دارای برخی مهارت

در رابطه با اشتغال زن باید (. 1001، 8دهند)هیتونتری به آن خاتمه میاکارآمد بپندارند، با احتمال بیشن

 خبری شادی از آن در که ایخانواده کانون از را خود تا دهدمی امکان وی به درآمد، از زن برخورداریگفت 

 مالی منابع ،از سوی دیگردهد،  تشکیل خود برای مستقلی زندگی خود، درآمد به اتکا با و داده نجات نیست

 تربیش پایداری به ،کند کمک خانواده تربیش رفاه به و شده تجمیع خانواده موجود اقتصادی منابع با زن

( درآمد پایین خانواده، 1008)براتر و کینگ هاییافته (، طبق1491پور، کند)کاظمیمی کمک هاازدواج

 بیشتر و برخورداری از رفاه خانواده دسترس در منابع که هرچه انجامد، چراثباتی زناشویی میتر به بیبیش

                                                           
1.Mercado, J., Cameron, E.,  Shekarforoosh, C., Stratton, L 
2.Booth& et al 
3.Bratter & King 
4.Bratter & King 
5.Goodman and Greaves 
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، و همکاران ، به نقل از اسحاقی1481ژوهش ملتفت)پنتایج  .خواهد بود بیشتراز زندگی  رضایت باشد،

 .کندذکر مییکی از دالیل درخواست طالق توسط زنان  را عدم قدرت شوهر در تامین معاشنیز ( 1491

دهد که شوهران بیکار ( نشان می1486دوست، ، به نقل از زرگر و نشاط1990)1های مطالعات ویدانوفیافته

تری برخوردار بوده و انسجام ر گرفته، از تعارضات زناشویی بیشمایت قراتر توسط همسرانشان مورد حکم

های تواند از مالکاشاره دارد که می 1همسریی همسانبه مقوله متغییرهااین  تری دارند.خانوادگی کم

-ت، طبقهی دوام روابط زناشویی تلقی شود. ناهمسانی همسران در اموراتی چون تحصیالت، نژاد و قومیّعمده

ی نزاع و تعارض بین همسران گردیده و با گذشت زمان میل به تواند سرچشمهاجتماعی و... می-ی اقتصادی

 بلکه کند،می  جذب یکدیگر سویبه را آنان تنهانه فرد دو میان همسانی کند.ها تقویت میجدایی را درآن

 این و دارند تمایل همسان ازدواج هب همسرگزینی هاینظام همه. سازدمی استوارتر را ایشان وصلت و پیوند

 با همسان افراد مشخصات، انواع به باتوجه معموالً،بدین معنی که ستا گریمعامله به تمایل یهنتیج خود

 (1491)و همکاران زاده، لهسائی(1491پژوهش اسحاقی و همکاران) ،(1451گود،)کنندمی  ازدواج یکدیگر

 دهند.تری به طالق از خود نشان میهای کمز همسانی، گرایشدهد که زوجین برخوردار انیز نشان می

نداشتن فرزند، احتمال وقوع طالق و جدایی را در خانواده، افزایش داده، با این حال، تعارضات زناشویی، خود 

گردد)براتر و منجر به تشویق افراد به اجتناب از فرزنددارشدن و یا به تاخیر انداختن این موضوع می

، پور)کاظمیاست ترشایع فرزندبی هایزوج میان در طالق که دهندمی نشان (. تحقیقات1008کینگ،

بینی  ( روابط پیش از ازدواج نیز یکی از متغییرهای پیش1008) ی براتر و کینگطی مطالعه. (1491

 و آسیا جمعیتی هایپژوهش و مطالعات نتایج پژوهش مرکز گردد.ثباتی زناشویی محسوب میی بیکننده

 همسر با ازدواج از قبل یپیشرفته روابط که کسانی بین طالق نشان داد که احتمال (1490) اقیانوسیه

 بین در احتمال، این است بیشتر ،اندنکرده تجربه را روابط نوع این که کسانی به نسبت اند،داشته شانکنونی

 از غیر کسی با را رابطه این که کسانی در و ربراب 5 ،اندداشتهخود ی مذکور را با همسر رابطه که افرادی

و ناهمگونی نژادی و نیز روابط پیش از ازدواج ( 1001هیتون) .بود برابر 3 ،کرده بودند تجربه همسرشان

، 1991)4کان و الندن کند.ها یاد میی ثبات زناشویی در خانوادهبینی کننده مذهبی را از عوامل منفی پیش

ی نیست، بلکه افرادی که در روابط ی علّی موجود رابطه( بر این باورند که رابطه1001به نقل از هیتون، 

ای هستند که ضمانت ثبات زناشویی را در آینده شوند، دارای صفات شخصیتی ویژهپیش از ازدواج درگیر می

 سازد.با ابهام مواجه می

با ثبات زناشویی امری مبرهن و واضح های زندگی به طور خالصه باید گفت که ارتباط تحوالت تجارب دوره

تر زندگی زناشویی و برخی نیز منجر به اختالل و در نهایت رخی از این تحوالت موجب ثبات بیشاست، ب

ثباتی زناشویی وضعیت بیاین است که این پژوهش هدف گردند. فروپاشی زندگی مشترک زوجین می

قرار داده، لذا در راستای وصول به این مورد بررسی ای متغییرهای زمینههای شهر قزوین را از حیث خانواده

هدف، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین گروه زنان و مردان متاهل از حیث جنسیت، سطح 
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3.Kahn & London 
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اجتماعی و طول مدت -تحصیالت، نوع ازدواج، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال، قومیت و وضعیت اقتصادی

 زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد؟ثباتی ازدواج در نمرات بی

 

 روش پژوهش

 

ای مقایسه-روش پژوهش از نوع مقطعی و علیروش اجرای پژوهش: ابزار و  ،، نمونهی آماریجامعه

روش  باشند.زنان و مردان متاهل ساکن در شهر قزوین میی آماری این پژوهش، شامل کلیهجامعه، است

محله از 10محله و استخراج 160بهه است و با تقسیم شهر قزوین گیری تصادفی سادگیری، نمونهنمونه

فرد   483ای  شامل با استفاده از فرمول کوکران، نمونهمناطق جنوب، غرب، شرق، شمال و مرکز شهر، 

هایی به شرح ذیل پرسشگر، با ویژگی5از طریق مراجعه به منزل،توسط  مرد( 191زن و  191متاهل )

 :گردیدانتخاب 

 نمونه گروه شناختیهای جمعیتویژگی: 1جدول

 

 

 درصد فراوانی شاخص های دموگرافیک 

 جنسیت
 50/0 192 زن

 50/0 192 مرد

 تحصیالت

دیپلم 

 وزیردیپلم

290 75/5 

تحصیالت 

 دانشگاهی

94 24/5 

 نوع ازدواج
 91/9 353 ازدواج سنتی

دوستی پیش از 

 ازدواج

31 8/1 

 تعداد فرزندان

  46 بدون فرزند

  82 تک فرزند

  188 فرزند  1-4

چهار فرزند و 

 تربیش

75   

 وضعیت اشتغال

 22/1 85 هردو شاغل

مرد شاغل، زن 

 دارخانه

273  

  13مرد بیکار، زن 
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 دارخانه

 قومیت

تفاوت قومتی 

 همسران

84 21/9 

قومیت یکسان 

 همسران

300 78/1 

-طبقه اقتصادی
 اجتماعی

تفاوت در طبقه 

 اج-اق

58 15/1 

برابری در طبقه 

 اج-اق

326 84/9 

 طول مدت ازدواج

  60 سال 5زیر 

  169 سال 10 تا

  155 سال 50 -10

 100 384 کل  

 93نفر تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و  190مرد متاهل،  191زن و  191دهد که ازبین نشان می 1جدول 

ی دوستی نفر ازدواجی با پیشنه 41واجی سنتی و نفر ازد 454نفر دارای تحصیالت دانشگاهی بودند، 

نفر دارای چهار فرزند و  55و فرزند  4-1نفر بین  188نفر تک فرزند،  81نفر بدون فرزند،  36داشتند، 

دار بود. نفر مرد بیکار و زن خانه 14دار و نفر مرد شاغل و زن خانه 154نفر هر دو شاغل،  85تر بودند، بیش

ی نفر طبقه 58میت مشابه با همسرانشان بودند. ونفر دارای ق 400ا همسرانشان تفاوت و نفر در قومیت ب 83

نفر از  60نفر در این زمینه با یکدیگر همسان بودند.طول مدت ازدواج  416اجتماعی متفاوت و -اقتصادی

 سال بود.  50 -10نفر بین  155و  10تا  5نفر بین  169سال،  5گروه نمونه، زیر 

 

سوالی است و توسط جان ان. ادواردز، دیوید آر. جانسون و  13که یک ابزار   1ثباتی ازدواجاخص بیشابزار :

مستعد طالق بودن تدوین شده است. این  گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاًزه(، برای اندا1985)1آلن بوث

ن و شوهر باید هم شناخت و ی طالق زثباتی و خطر بالقوهابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی

این مقیاس در دو قسمت آمده است که قسمت اول، در کنار سنجش چند  هم رفتار به حساب آورده شود.

کننده را در وقوع بینی مصاحبه تواند دقت پیشعامل دیگر ریسک ازدواج که در قسمت دوم آمده است، می

های حاکی از مستعد طالق ن مقیاس، تعداد پاسخگذاری ایاحتمال طالق در آینده افزایش دهد. در نمره

باشد، میزان  1-0ی فرد بین چه، نمرهشود(، چناندانم بله محسوب میهای نمیبودن شمرده شده)پاسخ

 10و چنانچه  %48، 9-5، بین %41، 6-5، بین %16، 3-4، بین %11احتمال طالق در سه سال آینده برابر با 

قیاس در پژوهش مخواهد بود. ضریب اعتبار این  %34ر سه سال آینده برابر با به باال باشد احتمال طالق د

بدست آمده است. این شاخص، از قدرت پیش بینی  50/0( 1485، ذاکر ، به نقل از ثنایی1459پور)یاری

                                                           
1.Marital Instability Index 
2.Edwards, J. N., Johnson, D. R. M & Booth, A. 
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، ذاکر های متعددی نشان داده شده است)ثناییی آن در پژوهشباالیی برخوردار است. همچنین روایی سازه

  محاسبه گردید. 81/0تفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اس(. در این پژوهش، پایایی پرسشنامه با 1485
هایی در خصوص جنسیت، نوع ازدواج، تعداد فرزند، شامل پرسششناختی های جمعیتی شاخصپرسشنامه

 باشد.می طول مدت ازدواج و تحصیالت اجتماعی، شغل،-ی اقتصادیقومیت، طبقه

 هایافته

 ثباتی زناشوییانحراف استاندارد نمرات بی : میانگین و2جدول

 

 

انحراف  میانگین شاخص ها  

 استاندارد

N 

ت
سی

جن
 

 192 1/97 1/41 زن

 192 2/33 1/25 مرد

 384 2/16 1/33 کل

ان
ند

رز
د ف

دا
تع

 

 46 2/72 1/60 بدون فرزند

 82 1/88 1/47 تک فرزند

 181 2/28 1/37 فرزند 4تا  1

 75 1/68 93/. رزند و بیشترف 3

 384 2/16 1/33 کل
ت

ال
صی

تح
 

 290 2/05 1/27 دیپلم و زیر دیپلم

دارای تحصیالت 

 دانشگاهی

1/51 2/46 94 

 384 2/16 1/33 کل

ج
دوا

 از
وع

ن
 

 353 2/13 1/27 ازدواج سنتی

 31 2/38 2/00 دوستی پیش از ازدواج

 384 2/16 1/33 کل

ت 
مد

ل 
طو

ج
دوا

از
 

 60 2/44 1/41 سال 5زیر 

 169 2/16 1/56 سال 10سال تا  5

 155 2/02 1/05 سال 50تا  10

 384 2/16 1/33 کل

ت 
عی

ض
و

ال
تغ

اش
 

 85 2/29 1/62 هردو شاغل

 24 3/14 2/04 دارمرد بیکار، زن خانه

-مرد شاغل، زن خانه

 دار

1/18 1/99 275 
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 384 2/16 1/3 کل

ت
می

قو
 

 84 2/57 1/72 تفاوت در قومیت

 300 2/02 1/22 قومیت یکسان

 384 2/16 1/33 کل

ی
اد

ص
قت

ه ا
بق

ط
-

ی
اع

تم
اج

 

 58 2/99 2/01 اج-تفاوت در طبه اق

-شباهت در طبقه اق

 اج

1/21 1/95 326 

 384 2/16 1/33 کل

در و مدت ازدواج میزان تحصیالت  ،ها از حیث جنسیت، تعداد فرزنداندهد که گروهنشان می 1جدول 

ها از حیث شغل، قومیت و که بین گروهاوت محسوسی با یکدیگر نداشته، در حالیثباتی زناشویی تفرات بینم

شود. برای ارزیابی معناداری از تجزیه و تحلیل ی اقتصادی و اجتماعی تفاوت محسوسی مشاهده میطبقه

 مشهود است. 1واریانس یک عاملی استفاده شد که که نتایج آن در جدول 

 ثباتی زناشویی ها در نمرات بی: تحلیل واریانس گروه2جدول 

مجموع   

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F Sig. 

ت
سی

جن
 

بین 

 گروهی

2/50 1 2/50 0/53 0/46 

درون 

 گروهی

1785/1 382 4/67   

    383 1787/66 کل
ان

ند
رز

د ف
دا

تع
 

بین 

 گروهی

17.391 4 59/5 13/1 19/0 

درون 

 گروهی

1770.273 480 65/3   

    484 1787.664 کل

ت
ال

صی
ح

ن ت
زا

می
 

بین 

 گروهی

59/4  1 59/4 81/0 46/0 

درون 

 گروهی

86/1584 481 65/3   

    484 66/1585 کل

ت 
مد

ج
دوا

از
 

بین 

 گروهی

00/11  1 50/10 16/1 1/0 

   64/3 481 65/1566درون 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    3131اردیبهشت  82                     سهمایش ملی چالش های خانواده ایرانی               دانشگاه الزهرا 

3 

 

 گروهی

    484 66/1585 کل

ج
دوا

 از
وع

ن
 

بین 

 گروهی

14/87 1 85/13 10/4 05/0 

درون 

 گروهی

59/1551  481 63/3   

    484 66/1585 کل

ّت
می

قو
 

بین 

 گروهی

37/16 1 45/16 54/4 06/0 

درون 

 گروهی

18/1551 481 64/3   

    484 66/1585 کل

قه
طب

ی
اد

ص
قت

ی ا
-

ی
اع

تم
اج

 

بین 

 گروهی

31/51 1 51/41 89/6 00/0 

درون 

 گروهی

95/1555 481 59/3   

    484 66/1585 کل

ال
تغ

اش
ت 

عی
ض

و
 

بین 

 گروهی

21/25 1 60/11 51/1 06/0 

درون 

 گروهی

35/1561 481 61/3   

    484 66/1585 کل

دهدکه بین نشان می 1ها در جدول ثباتی زناشویی گروهبدست آمده از تحلیل واریانس نمرات بیF نمرات

د با تحصیالت زیردیپلم و دیپلم و افراد دارای مدرک ، بین افرا=P 53/0[F(1,382)>3/0[زنان و مردان 

 P>0/[2تر، بین افراد بدون فرزند، دارای یک فرزند، دو یا بیش=F(1,382)]P ,81/0>4/0[دانشگاهی 

,13/1[F(3,380)= های بدست آمده نشان داده تفاوت معناداری وجود ندارد.ثباتی زناشویی در نمرات بی

 , P≤1/0[سال  50تا  10سال و  10سال،  5ول مدت ازدواج زیر افراد با طدهد که بین می

16/1[F(2,381)=  تفاوت وجود دارد که از نظر آماری با درصد اطمینان پایینی همراه است. نمرات جدول

 P≤05/0[ی دوستی همچنین نشان داد که بین افراد با ازدواج سنتی و ازدواج با پیشینه 1

,10/4[F(1,382)= با تفاوت قومیتی و افراد با قومیت مشابه  ، بین افراد]06/0≥P ,54/4[F(1,382)= ،

 P≤00/0[اجتماعی متفاوت-ی اقتصادیاجتماعی یکسان و افراد با طبقه-ی اقتصادیبین افراد با طبقه

,89/6[F(1,382)=  ( مرد و  دارمرد بیکار، زن خانه، هر دو شاغلو بین افراد از حیث وضعیت اشتغال

 تفاوت معناداری وجود دارد. =P ,51/1[F(2,381)≤06/0[دار( انهشاغل، زن خ
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 : نمرات آزمون تعقیبی شفه برای سه گروه از حیث شغل3جدول 

تفاوت   

 میانگین

خطای 

 استاندارد

Sig. 

 هردو شاغل

زن  -مرد بیکار

 شاغل

-0/41 0/49 0/70 

زن -مرد شاغل

 خانه دار

0/43 0/26 0/26 

دهد که تفاوت معنادار بین گروه هر دو شاغل و گروه نشان می 4از آزمون تعقیبی جدول  نمرات بدست آمده

 باشد.می دارمرد بیکار، زن خانه

 

 گیریبحث و نتیجه

ی سه حالت شود که در برگیرندهثباتی زناشویی، به گرایش زوجین به انحالل زندگی زناشویی اطالق میبی

ی خود و ج( رفتارهای های شناختی زوجین در مورد رابطهنگرانی مشخص الف( وضعیت عاطفی زوجین، ب(

. (1489، به نقل از نظری و همکاران، 1009)وایت و لوین، باشد می ی مرتبط با عواطف و افکار یاد شدهویژه

فردی این مفهوم که در قطب منفی پیوستار تداوم و پیوستگی ازدواج وجود دارد، از عوامل درون فردی و بین

-در این پژوهش، ثبات زناشویی متاهلین شهر قزوین با توجه به عوامل جمعیت گردد.تعددی متاثر میم

-شناختی چون جنسیت، تحصیالت، تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج نوع ازدواج، وضعیت اشتغال، تفاوت

 اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. -ی اقتصادیهای قومیتی و طبقه

گونه که در بخش که مقیاس مورد استفاده در پژوهش حاضر، بر اساس نمرات اخذ شده)هماناین با توجه به

ی زندگی مشترک زوجین مورد ارزیابی قرار ابزار توضیح داده شد( احتمال وقوع طالق را در سه سال آینده

ف نمرات احتمالی ، در طی44/1ی ی معرف شهر قزوین با میانگین نمرهشود که نمونهدهد، مشاهده میمی

تواند متاثر از کوچک بودن ع میواین موض .را داراست (11)%ترین احتمال وقوع طالقاین مقیاس، پایین

های تازه شکل گرفته و ها، استمرار حمایت والدین از خانوادهی خانوادهشهر، بافت سنتی آن، روابط گسترده

ثباتی زناشویی د که زنان و مردان متاهل در نمرات بیشوبا این وصف، مشاهده می مسائلی از این دست باشد.

ثباتی زناشویی افراد تفاوت با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند. از حیث میزان تحصیالت نیز بین نمرات بی

ثباتی زناشویی طول مدت ازدواج نیز در نمرات بیوهش از حیث ژی پگروه نمونه معناداری مشاهده نگردید.

ثباتی ها تفاوت معناداری در بیوت معناداری نداشتند، از حیث دارابودن فرزند نیز بین آنبا یکدیگر تفا

ده ههمچنین مشا( نیز موید این یافته است. 1011ی ماسیور و دیمپکا )نتایج مطالعه زناشویی مشاهده نشد.

که ازدواجی به  ، نسبت به گروهیبودندی آشنایی و دوستی سابقهدارای  ،شد گروهی که پیش از ازدواج

 منفی اثرات به بیشتر متأهل افراد رسدمی  نظر بهتری کسب نمودند، نمرات بیش ،شکل سنتی داشتند

پژوهش نتایج دارند. این موضوع در  اعتقاد زناشویی رضایت بر ازدواج از قبل پیشرفته و دوستی ارتباطات

 ست. د تایید قرار گرفته امور (1490)اقیانوسیه و آسیا جمعیتی هایپژوهش و مطالعات مرکز
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متاهلین مورد نمونه گیری شهر قزوین، با توجه به وضعیت اشتغال تفاوت 

 ،دار بودزن خانه -ثباتی زناشویی گروهی که در آن مرد بیکارمعناداری نشان دادند، به این معنا که نمرات بی

 (،1491پور)های پژوهش کاظمیاین امر با یافته تر بود.غلند، بیشکه در آن هر دو زوج شا نسبت به گروهی

دوست، به نقل از زرگر و نشاط 1990ویدانوف) و (1491، به نقل از اسحاقی و همکاران، 1481ملتفت)

 در منابع شود، هرچهثباتی روابط زناشویی منجر میتر به بیست. درآمد پایین خانواده، بیشهمراستا( 1486

تر بوده، موضوعی که و رفاه مادی بیش زندگی باالی برخورداری از استاندارد باشد، بیشتر وادهخان دسترس

دار تامین جا که در فرهنگ ایرانی مرد عهدهرضایت زناشویی در زوجین گردد. از آن ساززمینه تواند می

اقتصادی زیادی را بر های روانی و شود، بیکاری وی به هر دلیل، زیانمعاش و درآمد خانواده محسوب می

یک از زوجین منبع درآمدی برای جا که هیچسازد. لذا، طبیعی است آنخانواده و  روابط زناشویی وارد می

 ی ایمنی از زندگی زناشویی خود متصور نباشند.گذران معمول یک زندگی را دارا نیستند، آینده

یکسان بودند، نسبت به افرادی که قومیّت  همچنین مشاهده شد افرادی که با همسران خود از حیث قومیّت

خصوص این در ثباتی زناشویی کسب نمودند. تری در بیمتفاوتی با قومیت همسر خود داشتند، نمرات پایین

 شده، زوجین متقابل درک مانع است ممکن زبانی، یا نژادی هایمرزبندی نگرفتن نظر توان گفت درمی

 سوی از دریافت قابل اجتماعی حمایت میزان بر و داده کاهش را همسر دو بین مشترک هایدیدگاه سطح

همسری گود همراستاست. افراد گرایش دارند تا ی همساناین موضوع به خوبی با نظریه. بگذارد تاثیر  زوج

اقلیتی خود برگزینند و به -فرهنگ قومیهمسری مطابق با انتظارات اجتماعی و فرهنگی موجود در خرده

-تری نشان میستی با شریک زندگی خود رضایت بیشاز همزی ،تشابه فرهنگی برخوردار باشند میزانی که از

 دهند.

اجتماعی با همسر خود تفاوت داشتند، نسبت به -ی اقتصادیکه افرادی که از حیث طبقهی نهایی اینیافته

تری دارند، نمرات بیشقرار  دویکسانی با همسر خ در جایگاه اجتماعی -ی اقتصادیافرادی که از حیث طبقه

خواهان  ی همسان همسری، افراد( و نظریه1491زاده و همکاران)ی لهسائیمطابق با مطالعه .کسب نمودند

 همسر انتخاب در ایکنندهتعیین نقش اجتماعی – اقتصادی پایگاه، چرا که هستند خود طبقه در ازدواج

 .دارد

قزوین توانسته تا حدودی بافت سنتی خود را حفظ نماید، چه گفته شد باید گفت اگرچه شهر با توجه به آن

های های صنعتی، کشاورزی و دانشگاهی خود با حجم قابل توجهی از مهاجرتاما با عنایت به وجود ظرفیت

ی خود منجر به چند فرهنگی و چند قومیتی شدن این روستایی و شهری مواجه است که این موضوع به نوبه

-فرهنگی، خود می-های نوین اقتصادیهای یادشده با وجود ایجاد فرصتود قابلیتاستان گردیده است. وج

لذا، با توجه به  ی و اقتصادی برای این استان گردد.های فراوان فرهنگساز تهدیدات و آسیبتواند زمینه

ادهای شود نهاهمیت نهاد خانواده در اتقای سطح فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، پیشنهاد می

ی تضمین ثبات زناشویی، توجه به آموزش جوانان و ذیربط اقدام به بهبود استانداردهای زندگی به مثابه

های پیش از ازدواج، ارتقاء سطح آگاهی و های همسرگزینی و مشاورهبه مالک نسبت هاتقویت آگاهی آن

  د زناشویی نمایند.های تثبیت و تقویت پیونمهارت زوجین تازه ازدواج کرده نسبت به شیوه
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 :منابع

تاریخ  http://www.qazvin-nocr.ir(. به نشانی1490و  1489ی کل ثبت احوال استان قزوین)اداره

 .19/1/1491دسترسی

(. سنجش عوامل اجتماعی 1491اسحاقی، محمد، محبی، سیده فاطمه، پروین، ستار و محمدی، فربیرز.)

 .95-113( : 4) 10. زن در توسعه و سیاست. موثر بر درخواست طالق زنان در شهر تهران

 . تهران. نشر بعثت.هاس سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 1485ثنایی ذاکر، باقر)

(. تهران: نشر 1483ی اشرف السادات موسوی). ترجمهزوج درمانی کاربردی( 1000جین)-ریدلی، مایکل کرو

 مهرکاویان.

(. بررسی عوامل موثر در بروز طالق  در شهرستان فالورجان. 1486دوست، حمیدطاهر.)زرگر، فاطمه و نشاط

 . 539 -545( : 11) 4 پژوهی. خانواده

 . ج دوم. تهران: نشربهمن برنا.پیوندهای پایدار(. 1485صبور اردوبادی، احمد)

 هایکنندهتعیین و روند سطح، زمینه در شده انجام مطالعات و آمارها (. فراتحلیل1491پور، شهال )کاظمی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و  .1465 -90 هایسال طی ایران و درکشورهای منتخب طالق

 تخصصی جمعیت کشور.

 کتاب. نشر و ترجمه بنگاه ناصحی. تهران: انتشارات ویدا یجامعه. ترجمه و خانواده (.1451گود، ویلیام. )

 مرتبط رفتار و همسری همسان (. بررسی1491خواه، مژده. )و ثروت احمدی، حبیب عبدالعلی، زاده،لهسائی

 واحد -اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی فصلنامهشیراز.  شهر زنان موردی مطالعه: طالق با
 .65 -91: ( 15) 6.  شوشتر

 (. نقش1490اقیانوسیه با همکاری وزارت ورزش و جوانان ) و آسیا جمعیتی هایپژوهش و مطالعات مرکز

-طالق. متن سخنرانی دکتر فریده خلج و زناشویی رضایت ازدواج، در تأخیر بر ازدواج از قبل معاشرت

 ایران. شناسی جامعه آبادی فراهانی. انجمن

.چاپ اول.تهران: دانشگاه خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی(. 1481موسوی،اشرف السادات)

 الزهراء.

 و دلبستگی هایسبک بین ارتباط بررسی (. 1489عود)اسدی، مس محمد، صاحبدل، حسین و علی نظری،

 .115-115( : 8)1. ی مطالعات زن و خانوادهنشریهمتأهل .  و مردان زنان در ازدواج ثباتیبی میزان

 عنوان به زناشویی فرسودگی و همسرگزینی هایمالک (. بررسی1490یوسفی، ناصر و باقریان، مهرنوش )

 روان و مشاوره یفصلنامهمشترک.  زندگی یبه ادامه مایل و طالق اضیمتق زوجین بینپیش متغیّرهای
 .441 -381 (:4)1. خانواده درمانی
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