
 Culture of Counseling Quarterly and درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

Psychotherapy 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

تا  847، ص 8731، بهار 73سال دهم، شمارة 

831 

Vol. 01, No. 73, Spring 9102 

 

تعارضات  یگریانجیبا م یخود و عوامل اقتصاد یافتگیزینقش تما

 یو اجتماع یروان یهابیاز آس یریشگیدر پ یخانوادگ
 7فرد یصادق یممر، 2یاقبال زارع، 8*یرزاییم یترام

 6/3/0931تاریخ پذیرش:     01/4/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یخانوادگ تعارضات یگریانجیبا م یخود و عوامل اقتصاد یافتگیزینقش تما یبررسپژوهش حاضر باهدف 

بود.  یاز نوع همبستگ یفیانجام شد. روش انجام پژوهش توص یو اجتماع یروان یهابیاز آس یریشگیدر پ

تعداد  یسو کرج مورگانافراد متأهل شهر بندرعباس بودند که با توجه به جدول  هیکل ق،یتحق یجامعه آمار

 یانتخاب شدند. برا یاهیسهم یاخوشه یریگعنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونهخانواده به 024

پژوهش شامل  نیمورداستفاده در ا یاستفاده شد. ابزارها یمعادالت ساختار لیاز تحل هاهیآزمون فرض

در تعارضات  ینقش عوامل اقتصاد پرسشنامه اران،و همک ییثنا ییشده تعارضات زناشو دنظریپرسشنامه تجد

، پرسشنامه MMPIسوتا  نهیم یتیشخص یخود، پرسشنامه چندوجه یافتگیزیخانواده، فرم کوتاه پرسشنامه تما

 بیخود و آس یافتگیزیتما نیپژوهش نشان داد، ب یهاافتهیبود.  یاجتماع یهابیسنجش نگرش نسبت به آس

 یاجتماع یهابیخود و تعارضات خانواده و نگرش نسبت به آس یافتگیزیتما نیرابطه وجود دارد اما ب یروان

و  یروان یهابیتعارضات خانواده و آس شیبر افزا یعوامل اقتصاد نیوجود ندارد. همچن یداریرابطه معن

 یاجتماع و یروان یهابیبر آس یکنندگ ینیبشیتعارضات خانواده نقش پ تینقش دارد و در نها یاجتماع

کند،  ینیبشیرا پ یروان یهابیآس تواندیخود م یافتگیزیپژوهش حاضر نشان داده است که تما جیدارد. نتا

 است. یتماعو اج یروان یهابیتعارضات خانواده و آس ینیبشیپ یبرا یفاکتور خوب یعوامل اقتصاد نیهمچن

 ی.اجتماع یهابیآس ،یروان یهابیآس ،یتعارضات خانوادگ ،یخود، عوامل اقتصاد یافتگیزیتما :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

ی از این امر مستثنا اخانوادهاختالف و نداشتن تفاهم در خانواده امری عادی است و هیچ 

یر درگ هاخانواده. امروزه شودیمی شدید منجر هاتعارضنیست، اما گاهی این اتفاقات به 

 شودیمفات باعث انواع گوناگونی از تعارضات و اختالفات شدید هستند که این اختال

نهاد اجتماعی کارکرد خوب و سالمی نداشته باشد.  نیتریمیقدخانواده به عنوان نخستین و 

نهادی که وظیفه اصلی آن ایجاد روحیه و شخصیت سالم است، خود به عاملی برای اختالفات 

 (.1384)صدیقی، حسینی و قنبری هاشم آبادی،  شودیمعاطفی و رفتاری و شخصیتی تبدیل 

ا . بافتدیمکه در واقع تعارض در همه روابط اتفاق  کنندیم( بیان 1888)1فینچام و بیچ

 فرزند و مشخص شدن ارتباط تعارض با مشکالت متعددی از قبیل افسردگی، بیماری مزمن

، مبسم، 2411، 2کارن و همکاران)ی ضعیف، بررسی و مطالعه آن امری مهم است پرور

که  دهندیمی صورت گرفته نشان هاپژوهش(. 1381ی، آبادعیشفدالور، کرمی، ثنایی و 

ا سطح و ی مبدأدر تعارضات خانواده تمایز نایافتگی زوجین از خانواده  مؤثریکی از عوامل 

پیچیده از  . تمایزیافتگی یک ترکیبباشدیم شانیاصلتمایزیافتگی پایین آنان از خانواده 

ی قعیت هیجانی و توانایی حفظ روابط عاطفبلوغ عاطفی، توانایی تفکر منطقی در یک مو

(. 1381، احمدی و پاک نژاد، 2414، 0؛ بارتل هرینگ و الل 2411، 3دراک )نزدیک است 

بررسی کرد، فرایندی که در درون فرد رخ  توانیماین ویژگی را در دو سطح  کهیطوربه

رون روانی تمایز خود، . در بعد دونددیپیمو فرایندی که در روابط افراد به وقوع  دهدیم

ای که در آن فرد را قادر به جداسازی فراینده کندیمی در فرد ایجاد میخودتنظظرفیتی برای 

فکری از فرایندهای عاطفی و نیز توانایی برای دستیابی به هویتی محکم و قوی و بیان آزادانه 

. در بعد بین فردی آمیختگی با دیگران یا جدایی عاطفی کندیمی فردی هادگاهیدافکار و 

ی رفتاری برای تنظیم فاصله، مدیریت احساسات عاطفی یا تهدیدات سازوکارهاهر دو بیانگر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. تحقیقات اخیر نشان داده که بین 1381احمدی و پاک نژاد، )درک شده برای امنیت است 

(، رضایت 2448، 1رن، استانلی و شاپیرواسکوو)ی شناختروانتمایزیافتگی خود با بهزیستی 

(، ارتباط 2444اسکوورن، )و قضاوت اخالقی  (2414، 2پلگ و ایتزاک)از زندگی زناشویی 

 یزندگ یفیت(، تمایزیافتگی با ک2414) 3و جونگ کیم پژوهش در مثبت وجود دارد.

پلگ، ). همچنین بین تمایز خویشتن و اضطراب جدایی داشته است مثبت رابطه ییزناشو

، 2441، 4الیسن و رابین )(، عالئم افسردگی 2414؛ پلگ و همکاران، 2441، 0هاالبی و وابی

(، اختالل شخصیت مرزی 2440، 2442پلگ، )(، اضطراب اجتماعی 2412، 1پلگ و راهل

(، در این تحقیقات نشان داده شده 2444، 9توایسون و فریدلندر)و اعتیاد  (2412، 7سوالر)

(. از سوی دیگر، تحقیقات نشان 1384است )به نقل از آقا یوسفی، اورکی، قربانی و مهدیه، 

ی و ختشناروانکه افراد تمایز نایافته سطوح باالتری از اضطراب مزمن و نشانگان  دهدیم

ی شیپرروانف الکل و مواد، مصر سوءمصرفجسمی از قبیل اضطراب، افسردگی، سردرد، 

، بیب و 2441، 14، ثوربرگ و لیورز 2443، 8جانسون، والتر و سیمن) کنندیمرا تجربه 

دیگر از عواملی  (. یکی1384، به نقل از آقایوسفی، اورکی، قربانی و مهدیه، 2448، 11فریش

و نقش مهمی در  سازدیمکه تداوم و ثبات زندگی مشترک خانوادگی را با خطر مواجه 

زوجین با مشکالت مالی  کهیهنگامارضات خانواده دارد، عامل اقتصادی خانواده است. تع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و از این طریق کیفیت رابطه  ابدییمکاهش  هاآنی مثبت بین هاتعامل، شوندیمروبرو 

 یپژوهش در (،2414) 1(. ویلیامز و همکاران1381طاهری،) ردیگیمقرار  ریتأثزناشویی تحت 

اه اقتصادی پایگ رابطه وجود دارد. ییو اختالف زناشومشکالت اقتصادی  ینکه ب ندنشان داد

طر سالمت روانی را با خ تواندیم، اندازدیمضعیف عالوه بر اینکه سالمت جسمی را به خطر 

ی هایماریبدر برابر  هاآنی ریپذبیآسمواجه کند. افرادی که سالمت روانی بیشتری دارند 

ائق آمدن بر مشکالت بین فردی و اجتماعی خود را دارا هستند و توانایی ف روانی کمتر است

مقابل افرادی که از سالمت روانی کافی  در .(1382یی، معروفی،آقا )کریمی، مصری پور،

با مسائل و مشکالت زندگی توانایی حل  شدنمواجهبرخوردار نیستند در صورت 

 شته باشند.ی موفقی دازیربرنامهده خود را ندارند و قادر نیستند که برای آین هاآن زیآمتیموفق

ی هیجانی، شناختی هانشانهروانی عبارت است از یک گروه  اختالل ،DSM _4 فیتعرطبق 

( در روابط اجتماعی، شغلی، تحصیلی و 2یا ) شوندیم( باعث رنج شخصی 1یا رفتاری که )

ای خانواده یطمح (.1384گنجی،) آورندیمی زندگی مشکالت جدی به وجود هانهیزمسایر 

 یاهها و کشمکشدارد و مخالفت یانمستمر جر طوربه ینوالد ینو دعوا ب ناسازگاریکه در آن 

 یو اجتماع یبر رفتار کودکان و رشد عاطف یسازد، اثرات منفمی یرهرا ت ینوالد ینروابط ب ی،عاطف

سبت به ن یر و رفتار منفباعث به وجود آمدن افکا ینوالد ینگذارد. ناهماهنگی و تضاد بآنان می

 یفتارهار یشو افزا یشناخت ی،اجتماع یینوبه خود باعث اختالل در توانابه ینگردد و اکودک می

 (. برعکس1397 یدی،و شه یهحمد ،1883، 2و پارک ینگتونشود )هدردر کودکان می یضداجتماع

 یشترب یسازندگ یرا برا یطآمیز دارند، شرابا فرزندان خود روابط محبت ینوالد یی کههاخانوادهدر 

ظهور  باعثآن  فقدانکنند. محبت، عامل سالمت جسم و روان است و ها فراهم میآن

ا حوادث ب دتوانبرخوردار است می یخوب یکه از سالمت روان یفرد. شودمی یرفتار یهاینابهنجار

 یدنبال کند و عملکرد مؤثر یبله کند، اهداف خود را در زندگمقا یروزافزون و مشکالت زندگ

سازد و را فراهم می یو ارتباط یهای فکررشد مهارت ینهدر جامعه داشته باشد. سالمت روان زم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، (1424) 1مک و همکاران(. 1381کاوه، شود )می نفسعزتپذیری و انعطاف ی،باعث رشد عاطف

 یزن رانیگردند. در امی یزندگ یفیتموجب کاهش ک یکه اختالالت روان نددادنشان  در پژوهشی

از  یشتراز آن است که شهرنشینان ب یحاک (،1393 ینیامنژاد و ی)مصل یرها نظپژوهش یبرخ یجنتا

رای تبعات جدی ب تواندیمروانی  اختالطکنند. مراجعه می یپزشکروانبه مراکز  ییانروستا

از چرخه  اشخانوادهاختالل روانی و  مبتالبهباشد و باعث شود تا فرد اقتصاد و جامعه داشته 

باعث  (. از سوی دیگر وجود تعارضات خانوادگی1381تولید و اقتصاد خارج شوند )کاوه، 

 خانواده کانون یفرزندان ناامن و نامناسب شود. وقت یتترب یخانواده برا یطشود محمی

کند اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند می ینباشد، انسان سع یزندگ یبرا یمناسب

 -دندگربه دنبال شکار می یماهر یانکه چون شکارچ -یگرانارتباط او را با د عمل ینو ا

 یدر نقش انسان ،شخص مشکالت آگاهی به مسائل وپس از  نیز هاآن و دهدمی یشافزا

 یهابروز آسیب یگر،د یطرفدهند. از دلسوز ظاهرشده و فرد را به سمت انحراف سوق می

 یراد زشودانند کمتر مشاهده میدوست خود می ینرا بهتر ینکه والد یدر نوجوانان یاجتماع

 مطرحدر  افراد ینترها را مطمئنگذارند و آنمی یاندر م ینها مشکالت خود را با والدآن

ه گفت یجمع یا یبه هر نوع عمل فرد یاجتماع هایبیآس .دانندمشکالت خود می کردن

و غیررسمی جامعه  ی رسمیو قواعد عام عمل جمع یشود که در چهارچوب اصول اخالقمی

 یو اجتماع یقبح اخالق یاو  یبا منع قانون جهیدرنتگیرد و قرار نمی کنشگران یتمحل فعال

بررسی "به  یقی( در تحق1024)2 سدرمنز و اسوایس گود(. 0138 گردد )ستوده،رو میهروب

ی روابط خانوادگی و نقش والدین در بزهکاری و مصرف هامدلاثرات نوع خانواده، 

ی هاوادهخانپرداختند. نتایج نشان داد که کودکانی که در "مشروبات الکلی در نوجوانان 

سال روی  11احتمال دارد که به بزهکاری و نوشیدن الکل در سن زیر  شتریب ناسالم هستند،

خانواده سالم است. برای تحقق خانواده سالم، اعضای  درگروی به جامعه سالم بیاورند. دستیاب

موقعیت  توانندیم افتهیزیتماآن بایستی از سطح تمایزیافتگی باالیی برخوردار باشند. افراد 

خود را در روابط صمیمانه حفظ کنند و در روابط متضاد آرام بمانند و مشکالت ارتباطی را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنند و به مصالحه برسند. در مقابل افراد تمایز نیافته به همجوشی با  لوفصحل مؤثر طوربه

المپس، ) دهندیمی احساسی پاسخ هاواکنشی ارتباطی با هااسترسو به  پردازندیمدیگران 

 یینشان دادند که توانا یقیتحق در (،2413) 2(. سانگ و یانگ2419، 1کتوداال و آگوس

قق افزون بر آن برای تحدارد. روان  با سالمت یکیرابطه نزد ،نفسعزتو خود متمایزسازی 

ی از برخوردار چراکهخانواده سالم، زوجین بایستی از حداقل تمکن مالی برخوردار باشند 

ی که یهاخانوادهحداقل توان مالی در بقا و ثبات و دوام زندگی زناشویی نقش اساسی دارد. 

 ردیگیمرار ق ریتأثی زناشویی تحت هاتعامل ،نندکیمنرم  وپنجهدستبا فشارهای اقتصادی 

ی و صمیمیت و کیفیت زناشوی کندیمخصومت بین زن و شوهر افزایش پیدا  جیتدربهو 

شناسی اجتماعی از منظر آسیب (.1382)منوچهری، .گرددیم ثباتیبو روابط  دیآیمپایین 

 جهیدرنتو  یو روان فتاریر یهاینابسامان یریگشکلدر  یاعمدهتواند عامل می نیز فقر

 یخودکش یبه مواد مخدر و حت یاداعت خصوصبه یاجتماع یهارویانواع کج شیوعموجب 

اده و ساختار خانو یندفرا یرتأث یبه بررس یدر پژوهش ،(2417) 3سوگار (.8013باشد )ستوده، 

و  انوادهخ ینرابطه ب یپژوهش از سه منظر به بررس یننوجوانان پرداخت. ا یدر بزهکار

کودکان و  ینو تعامالت ب یهای روانیندپردازد. روش اول بر فرانوجوانان می یبزهکار

هایی ن یکردرو در و یردگخانواده را در نظر می اختارنقش س ؛ها متمرکز است دومآن ینوالد

ها نشان داد یافتهپردازد. می یبر عملکرد خانواده و بزهکار یعوامل اقتصاد یرتأث یبه بررس

 یو نوجوانان باعث تفاوت در مشارکت نوجوانان در بزهکار ینوالد ینب یبستگدلکه 

 شود.می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.M Lampis,J; Cataudella, S; & Agus 

3.Sang, K & Young, J 

3.Sogar, O 

 

 

 

 

 



 413        ... در یتعارضات خانوادگ یگریانجیبا م یخود و عوامل اقتصاد یافتگیزینقش تما

 

 
 : مدل مفهومی تعارضات خانوادگی1شکل شماره 

با توجه به اهمیت نهاد خانواده، ضروری است که دالیل اختالل و تعارضات در خانواده  

مورد ارزیابی دقیق علمی قرار گیرد. با آشکار شدن دالیل بروز تعارض در خانواده و 

بنیان خانواده را استحکام  توانیمآن، پیشگیری و مداخالت درمانی،  بارانیزپیامدهای 

 انمحقق پژوهش ینا در ن رهگذر ثبات و دوام بیشتری داشته باشد. لذابخشید تا جامعه از ای

در  یتصادتمایزیافتگی خود و عوامل اق ینب یاکه آ بودند پرسش ینبه ا ییپاسخگو به دنبال

 یشگیریعوامل در پ یناز ا هرکدامسهم  و رابطه وجود دارد؟ یکاهش تعارضات خانوادگ

فرضیه  0فرضیه مستقیم و  9همین منظور  به؟ استچه قدر  یو اجتماع یروان یهااز آسیب

 است. شدهپرداخته هاآنبه  هاافتهغیرمستقیم تدوین شد که در بخش ی

 روش

 خاص از نوع مدل معادالت ساختاری است. طوربهروش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و  

ن بودند، ر ساکساکن شهر بندرعباس که در قالب خانواده در مرکز این شه متأهلافراد  هیکل

. در این پژوهش از روش تخمینی برای دهندیمجامعه آماری این پژوهش را تشکیل 

است. دلیل استفاده از این روش در دسترس نبودن جامعه آماری  شدهاستفادهگیری نمونه

زیرا اغلب پژوهشگران از  ؛بزرگ است Nهای ساکن شهر بندرعباس یا همان یعنی خانواده

نمایند و نیز راهی برای مرکز آمار ایران استفاده می شدهیآورجمعهای دادهسرشماری و یا 

های شهر بندرعباس وجود ندارد، زیرا مبنای کار دسترسی به جامعه آماری یا تعداد خانواده

 ی روانیهابیآس

 ی اجتماعیهابیآس

 تمایز یافتگی خود

 

 عوامل اقتصادی

 تعارضات
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نه خانواده. پس به این دلیل که جامعه آماری مشخص نبوده  هستمرکز آمار ایران، خانوار 

 024از جدول کرجسی و مورگان استفاده نموده و حداکثر تعداد باشد و در دسترس نمی

داوطلب  -1حجم نمونه انتخاب و بر اساس دو مالک برگزیده شدند:  عنوانبه خانواده

، در قید حیات باشند و طالق نگرفته باشند. (زن و شوهر) نفرهر دو  -2شرکت در پژوهش، 

ای که در هگیری سهمیی و تخمینی است از شیوه نمونهاحتمال ریغبه دلیل ماهیت تحقیق که 

ی دارای اعتبار بیشتری است استفاده شد. در این روش شهر احتمال ریغهای بین روش

نمونه انتخاب گردید. روش  عنوانبهنفر  21 منطقهمنطقه تقسیم شد و از هر  24بندرعباس به 

د که آیا ش سؤالنازل مراجعه کرده و توزیع پرسشنامه به این صورت بود که ابتدا به درب م

مایل به همکاری با محقق هستند یا نه. در صورت عدم همکاری به خانه بعدی مراجعه و در 

صورت موافقت برای همکاری، توضیحات کامل ارائه شد که مرد یا زن پرسشنامه را تکمیل 

خانواده  14، خانواده 21از این ) شدخانواده انتخاب  21نماید. در ضمن در هر بلوک 

 جمعاًخانواده بعدی را زوج آقا پر کردند( و به همین منوال  11زوج خانم و  را، هاپرسشنامه

دند. الزم ی شآورجمعابتدا توزیع و بعد از دو روز  هاپرسشنامهپرسشنامه توزیع گردید.  024

مورد آن  011نفر قرار گرفت  024یی که در اختیار هاپرسشنامهبه ذکر است که از تعداد کل 

 پرسشنامه 044ی ناقص، تعداد هاپرسشنامهرا به پژوهشگران برگشت دادند که پس از حذف 

ر گرفتند قرا موردمطالعهنمونه  عنوانبهی که مناطق آماری قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد 

 از: اندعبارت

 -4گلشهر جنوبی  -0گلشهر شمالی  -3شهرک توحید و الهیه  -2پایگاه هوایی،  – 1

و  آزادشهر -8شهرک طلوع  -9بلوار امام حسین  -7شهرک طالییه  -1شهرک پرواز 

شهرک امام رضا و  -12نایبند شمالی و جنوبی  -11آزادگان و فرودگاه قدیم  -14 باشهریز

محله شمیلی ها و محله  -10اول و دوم و سوم  درخت سبز و شیر -13محله چاهستانی ها 

 -17 2444 محلهششصد دستگاه و  -11سازمان  راهسهسید کامل، فلکه قدس و  -14 اوزیها

شهناز و  -18شهرک باهنر، شهرک ولیعصر و امام  -19جهانبار  راهسهسورو، پشت شهر و 

های آماری پژوهش داده لیوتحلهیتجز. به منظور سیم باال و خواجه عطا -24فاطمیه  چهارراه

و  SPSS( 23) آماری یافزارهانرمحاضرکلیه اطالعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق 
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(9.7) Lisrel  توصیفی اطالعات،  لیوتحلهیتجزدر  قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد

 های)محاسبه جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص شامل های آمار توصیفیشاخص

و ...(، برای پاسخگویان  انحراف معیارگرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و 

 پژوهش و به یهاهیفرضآزمون  منظوربهاستنباطی  لیوتحلهیتجزاست. در بخش  شدهمحاسبه

معادالت ل تحلی آماری تحقیق، از روشجمعیت از نمونه به  آمدهدستبهعبارتی تعمیم نتایج 

 .است دهشاستفاده ساختاری

 ابزارهای پژوهش

 پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی و همکاران:

توسط ثنایی،  1391توسط ثنایی و براتی ساخته شده که در سال  1374این پرسشنامه در سال  

سؤالی است  40قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار  دنظریتجدبراتی و بوستانی پور مورد 

ی تعارض طهیحاست که هشت  شدهساختهی وشوهرزنی هاتعارضکه برای سنجش 

های هیجانی، افزایش زوجین شامل؛ کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش

جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با 

کدیگر و کاهش ارتباط مؤثر را خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از ی

 81/4نفری برابر با  274برای کل پرسشنامه روی یک گروه  باخ کرون. آلفای کندیمبررسی 

؛ کاهش 91/4مقیاس آن از این قرار است: کاهش همکاری خرده 9به دست آمد و برای 

؛ 33/4؛ افزایش جلب حمایت فرزند 74/4های هیجانی ؛ افزایش واکنش11/4رابطه جنسی 

؛ کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان 91/4افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 

در پژوهش حاضر،  .18/4و کاهش ارتباط مؤثر  71/4؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر 98/4

 رسشنامهپبرای کل  آمدهدستبهبه بررسی پایایی این ابزار پرداخته شد که ضریب آلفای 

 به دست آمد. قبولقابلی آن پایایی هااسیمق خردهای بود و بر 84%
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 :DSI-SHفرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود 

 یاسمق ینساخته شد. ا 2411در سال  یکتوسط در ،(DSI-SHتمایزیافتگی خود ) پرسشنامه 

 اسیمق خردهچهار  ینشود. ارا شامل می اسیمق خردهسؤال است که چهار  24شامل 

. گرانیبا د یختگیآمو هم یجانیمن، برش ه یگاهجا یجانی،ه پذیریز: واکنشاند اعبارت

اخ بکرون یروش آلفا یقرا از طر اسیمق خرده ینا یایی(، در پژوهش خود پا2411) یکدر

 ،99/4 ییجانپذیری همقیاس واکنشخرده یاخ را برانبکرو یآلفا یبضر ینمود. و یبررس

 همچنین برآورد نمود. 74/4 یگرانبا د یختگیآمو هم 78/4 یجانی، برش ه94/4من  یگاهجا

کاران و هم یفخار یران نیزنمود. در ا ییدوجود چهار عامل ذکرشده را تأ ییدیعامل تأ یلتحل

 یبرپژوهش ض ین. در اندپرسشنامه اقدام نمود ینسنجی امشخصات روان ی(، به بررس1384)

، 09/4 یجانیپذیری ه، واکنش17/4من  یگاهجا ،79/4 یاسکل مق یاخ برابکرون یآلفا

 یعامل یلتحل ینآمد. همچن آمدهدستبه 73/4 یجانیبرش ه و 71/4 یگرانبا د یختگیآمهم

پژوهش حاضر  در .نمود ییدپرسشنامه را تأ ینعامل موجود در اچهار ها شده توسط آنانجام

 بود. 70/4ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 در تعارضات خانواده یعوامل اقتصادنقش  پرسشنامه

است که باهدف  یسؤال 8ابزار  (، ساخته شد و یک1381توسط طاهری )پرسشنامه  ینا 

هر  یشده است. برا یدر تعارضات خانواده طراح ینقش عوامل اقتصاد یابیو ارز یبررس

ها اختصاص داده شده به آن 4تا  1تناسب نمره شده است که بهدر نظر گرفته ینهگز 4سؤال 

 290نمونه  یک یپرسشنامه را بر رو یناخ انبکرو یآلفا یب(، ضر1381) طاهری است.

در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برای کل  اند.گزارش کرده 89/4 ی،نفر

 بود. 94/4پرسشنامه،
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 سوالی 10فرم کوتاه  MMPI یتی مینه سوتاپرسشنامه چند وجهی شخص

توسط هاتاوی و مک  1803گویه است که در سال  417دارای  MMPIفرم بلند پرسشنامه  

 71توسط کانن به  1817در سال  MMPIکینلی در دانشگاه مینه سوتاساخته شده است. 

توانند همان قدرت تشخیص آزمون اصلی ها میسؤال تقلیل یافت. وی ادعا نمود که این ماده

 9سال و یا افرادی که حداقل  11)فرم بلند( را داشته باشد. این پرسشنامه برای افراد باالی 

پرست، نی، شاملو و نوع، اخوت، براه1340کالس سواد داشته باشند، قابل اجراست. در سال 

این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش آموزان دختر و پسر هنجاریابی نمودند و از روایی 

است( )اخوت و دانشمند،  %94تا  %74باشد )اعتبار آن بین و اعتبار خوبی نیز برخوردار می

1347.) 

های روایی ی(. مقیاسمقیاس بالین 9مقیاس روایی و  3باشد )ماده می 11این آزمون شامل 

 های دفاعی آزمودنیاند از: دروغ سنجی، آشفتگی فکری و جنبهعبارت

هیستری،  (Hy) افسردگی، (D) هیپوکندری،) (Hsاند از:های بالینی عبارتمقیاس

(Pd) ( ،انحراف اجتماعیPa( ،پارانویا )Pt( ،ضعف روانی )Sc( ،اسکیزوفرنیا )Ma )

 هیپومانی.

های ( و برای خرده مقیاس90/4ی کرونباخ برای کل پرسشنامه )در پژوهش حاضرآلفا

، 19/4، انحراف اجتماعی 49/4، هیستری 49/4، افسردگی 90/4بالینی آن )هیپوکندری 

 (، بود.10/4، هیپومانی 42/4، اسکیزوفرنیا 74/4، ضعف روانی 12/4پارانویا 

 های اجتماعیپرسشنامه سنجش نگرش به آسیب

سؤالی است که  21(، ساخته شد و یک ابزار 1398این پرسشنامه توسط آقایی و تیمورتاش ) 

رار از های اجتماعی نظیر )سرقت، فباهدف بررسی و ارزیابی نگرش پیرامون بعضی از آسیب

ناسب تشده است که بهگزینه در نظر گرفته 4خانه، مواد مخدر( تهیه شده است. برای هر سؤال 

(، ضریب آلفای 1398ها اختصاص داده شده است. آقایی و تیمورتاش )به آن 4تا  1نمره 

اند. میزان آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر گزارش کرده 94/4کرونباخ پرسشنامه مذکور را 
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باشد که این مقدار حد قابل می 70/4های اجتماعی برای پرسشنامه نگرش نسبت به آسیب

 باشد.قبولی می

 هایافته

ه وتحلیل شدهای پژوهش بر مبنای مدل معادالت ساختاری تجزیهن پژوهش، یافتهدر ای 

عنوان متغیرهای درونزاد، است. بر مبنای مدل پژوهش، آسیب روانی و آسیب اجتماعی به

 عنوان متغیرهای برونزاد و متغیر تعارضاتمتغیر تمایزیافتگی خود، عوامل اقتصادی، به

 جی در نظر گرفته شده است.عنوان متغیر میانخانواده به
 : نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه در پژوهش حاضر1جدول شماره 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره متغیر

 24/4 044 40/4 تمایزیافتگی

 47/4 044 44/4 نقش عوامل اقتصادی

 24/4 044 43/4 تعارضات زناشویی

 24/4 044 43/4 آسیب روانی

 24/4 044 43/4 آسیب اجتماعی
 

مشاهده شد: مفروضۀ نرمال بودن برای تمام متغیرهای  1طور که در جدول شماره همان

 (.p>4.44تأیید شد. ) 44/4تر از داری بزرگموردمطالعه با سطح معنی

فرضیۀ اصلی پژوهش: بین متغیرهای تمایزیافتگی و عوامل اقتصادی با آسیب روانی و 

 گری تعارضات خانواده ارتباط وجود دارد.میانجیهای اجتماعی با آسیب

شده از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد. های مشاهدهبرای بیان منطقی همبستگی

قبل از ارائه نتایج رابطۀ بین متغیرهای مکنون، نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی 

 شده است.های پژوهش( ارائه)پرسشنامه
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 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 2جدول شماره 

 متغیرها
تمایزیافتگی 

 خود

عوامل 

 اقتصادی

تعارضات 

 خانواده

آسیب 

 روانی

 1 -30/4** 33/4** 20/4** تمایزیافتگی

 1 -13/4** 22/4** -21/4** -37/4** عوامل اقتصادی

  1 34/4** -22/4** 03/4** 39/4** -12/4** تعارضات

 1 00/4** 30/4** -01/4** 04/4** -03/4** 00/4** آسیب روانی

 34/4** 32/4** 21/4** -14/4** 24/4** -23/4** -27/4** آسیب اجتماعی

پژوهش را  ی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای موردمطالعه2جدول شماره 

 دار بودند.نشان داد که همگی معنی

برای پرسشنامۀ  t: بارهای عاملی استانداردشده، ضریب تعیین و آماره 3جدول شماره 

 (MMPIآسیب روانی )

 tآماره 
ضریب 

 2Rتعیین 
 عامل هامؤلفه بار عاملی

 هیپوکندری 01/4 21/4 01/11*

ی
وان

 ر
ب

سی
آ

 
 افسردگی 71/4 44/4 91/9*
 هیستری 37/4 13/4 11/1*
 اجتماعیانحراف  19/4 01/4 74/9*
 پارانویا 71/4 44/4 92/9*
 ضعف روانی 91/4 14/4 34/8*
 اسکیزوفرنیا 92/4 17/4 30/8*
 هیپومانی 98/4 78/4 14/8*

 *41/4 >P 

برآورد پارامترهای استاندارد شده بارهای عاملی، ضرایب تعیین  3در جدول شماره 

گیری آسیب روانی استفاده شده است، که برای اندازه MMPIبرای پرسشنامۀ  tو مقدار 

توجهی از ( و مقدار قابلp< 41/4دار بودند )شده است. پارامترهای مدل همگی معنیارائه

 (.78/4تا  13/4بین  R2کردند )مقدارواریانس عوامل مربوطه را برآورد 
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 برای پرسشنامۀ آسیب اجتماعی tاره : بارهای عاملی استاندارد شده، ضریب تعیین و آم4جدول شماره 

 عامل هامؤلفه بار عاملی 2Rضریب تعیین  tآماره 
 نگرش نسبت به سرقت 43/4 29/4 73/11*

عی
ما

جت
ب ا

سی
آ

 

 نگرش نسبت به مواد مخدر 49/4 33/4 88/1*

 نگرش نسبت به فرار از خانه 18/4 07/4 13/7*

 *41/4 >P 

برآورد پارامترهای استانداردشده بارهای عاملی، ضرایب تعیین و  0در جدول شماره 

ار دشده است. پارامترهای مدل همگی معنیبرای پرسشنامۀ آسیب اجتماعی ارائه tمقدار 

 R2کردند )مقدارتوجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد ( و مقدار قابلp< 41/4بودند )

 .(07/4تا  29/4بین 

برای پرسشنامۀ  t: بارهای عاملی استاندارد شده، ضریب تعیین و آماره 5جدول شماره 

 تعارضات خانواده

 عامل هامؤلفه بار عاملی 2Rتعیین ضریب tآماره 
 کاهش همکاری 74/4 41/4 82/11*

ده
وا

خان
ت 

ضا
ار

تع
 

 کاهش رابطۀ جنسی 72/4 41/4 19/10*
 حمایت فرزندافزایش جلب  14/4 31/4 78/11*

*22/11 14/4 91/4 
افزایش رابطۀ فردی با خویشاوندان 

 خود
 کاهش رابطه با خویشاوندان همسر 92/4 17/4 07/11*
 جدا کردن امور مالی 49/4 33/4 24/11*
 کاهش ارتباط مؤثر 71/4 44/4 17/10*
 *41/4 >P 

برآورد پارامترهای استاندارد شده بارهای عاملی، ضرایب تعیین و  4در جدول شماره  

دار برای پرسشنامۀ تعارضات خانواده ارائه شده است. پارامترهای مدل همگی معنی tمقدار 
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 R2کردند )مقدارتوجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد ( و مقدار قابلp< 41/4بودند )

 (.17/4تا  33/4بین 
ر بین بر متغیرهای مالک ب: آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش6جدول شماره 

 اساس ضرایب استاندارد

T 

 

ضریب تعیین 

2R 
 انواع تأثیر

 متغیرها
 

 غیرمستقیم کل
مستقیم 

 )بارعاملی(
 تمایزیافتگی بر آسیب روانی -33/4 441/4 -32/4 11/4 -81/4**

 تمایزیافتگی بر آسیب اجتماعی -41/4 441/4 -41/4 443/4 -91/4

 تمایزیافتگی بر تعارضات خانواده 42/4 - 42/4 4440/4 37/4
 عوامل اقتصادی بر آسیب روانی 13/4 41/4 10/4 411/4 41/3**

 عوامل اقتصادی بر آسیب اجتماعی 19/4 43/4 21/4 432/4 12/3**

 تعارضات خانوادهعوامل اقتصادی بر  11/4 - 11/4 412/4 43/2**

 تعارضات خانواده بر آسیب روانی 13/4 - 13/4 411/4 41/2**

 تعارضات خانواده بر آسیب اجتماعی 34/4 - 34/4 48/4 14/3**

 مشاهده شد: 1براساس نتایج تحلیل معادالت ساختاری که در جدول شماره 

صورت مستقیم و منفی متغیر آسیب روانی به -33/4متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد 

دار است که از لحاظ آماری معنی -84/4برابر  Tدهد. در این رابطه را تحت تأثیر قرار می

صورت غیرمستقیم و از به -441/4(. متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد T>1.81است )

دهد. صورت منفی تحت تأثیر قرار میخانواده متغیر آسیب اجتماعی را به طریق تعارضات

(. در کل اثر T<1.81دار نیست )است که از لحاظ آماری معنی 37/4برابر  Tدر این رابطه 

دار ازنظر آماری معنی =T -81/4بود که این مقدار با  -32/4تمایزیافتگی بر آسیب روانی 

 (.T>1.81بود. )

صورت مستقیم و منفی متغیر آسیب به -41/4یافتگی با ضریب استاندارد متغیر تمایز

است که از لحاظ آماری  -84/4برابر  Tدهد. در این رابطه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

صورت به 441/4(. متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد T<1.81دار نیست )معنی
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حت تأثیر صورت مثبت تمتغیر آسیب اجتماعی را بهغیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده 

(. T<1.81دار نیست )است که از لحاظ آماری معنی 37/4برابر  Tدهد. در این رابطه قرار می

از نظر آماری  =91/4Tبود که این مقدار با  443/4در کل اثر تمایزیافتگی بر آسیب اجتماعی 

 (.T<1.81دار نبود. )معنی

صورت مستقیم و مثبت متغیر تعارضات به 42/44با ضریب استاندارد متغیر تمایزیافتگی 

است که ازلحاظ آماری  37/4برابر  Tدهد. در این رابطه خانواده را تحت تأثیر قرار می

 (.T<1.81دار نیست )معنی

صورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب به 13/4متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد 

است که از لحاظ آماری  71/2برابر  Tدهد. در این رابطه یر قرار میروانی را تحت تأث

صورت به 41/4(. متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد T>1.81دار است )معنی

تأثیر  صورت مثبت تحتغیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب روانی را به

(. T<1.81دار نیست )ست که از لحاظ آماری معنیا 49/1برابر  Tدهد. در این رابطه قرار می

از نظر آماری  =41/3Tبود که این مقدار با  10/4در کل اثر عوامل اقتصادی بر آسیب روانی 

 (.T>1.81دار بود. )معنی

صورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب به 19/4متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد 

است که از لحاظ آماری  11/2برابر  Tدهد. در این رابطه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

صورت به 43/4(. متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد T>1.81دار است )معنی

حت تأثیر صورت مثبت تغیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را به

(. T>1.81دار است )حاظ آماری معنیاست که ازل 88/1برابر  Tدهد. در این رابطه قرار می

ازنظر  =12/3Tبود که این مقدار با  21/4در کل اثر عوامل اقتصادی بر آسیب اجتماعی 

 (.T>1.81دار بود. )آماری معنی

صورت مستقیم و مثبت متغیر تعارضات به 11/4متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد 

است که ازلحاظ آماری  2/ 43برابر  Tاین رابطه  دهد. درخانواده را تحت تأثیر قرار می

 (.T>1.81دار است )معنی
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صورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب به 13/4متغیر تعارضات خانواده با ضریب استاندارد 

است که ازلحاظ آماری  2/ 41برابر  Tدهد. در این رابطه روانی را تحت تأثیر قرار می

 (.T>1.81دار است )معنی

صورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب به 34/4متغیر تعارضات خانواده با ضریب استاندارد 

است که ازلحاظ آماری  3/ 14برابر  Tدهد. در این رابطه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

 (.T>1.81دار است )معنی

 های برازش مدل معادالت ساختاری: شاخص7جدول شماره 

 برازشمیزان کفایت  نام شاخص

 44/4P< 17/1134) ( و معناداری آن2آماره خی دو )

 249 خی دو به درجه آزادی

 49/4 (RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی )

 81/4 (NFIشاخص نرم شده برازش )

 83/4 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 91/4 (GFIشاخص نیکویی برازش )

ها با مدل است. دهنده برازش مطلوب دادهنشانشده در تحلیل معادالت های گزارششاخص

اجتماعی  هایهای آسیب روانی، نگرش نسبت به آسیبهای پرسشنامهبدین معنی که مؤلفه

های مکنون هستند؛ و همچنین رابطۀ بین سه متغیر دهنده سازهو تعارضات خانوادگی تشکیل

دارند. البته آزمون خی دو از نظر  ها برازششده با دادهمتغیر مستقل مشاهده 2مکنون نیز با 

توان گفت حجم نمونه زیاد است و آزمون خی دو نسبت به دار است که میآماری معنی

رد های موزیاد بودن حجم نمونه خیلی حساس است. چنانچه اندازه نمونه کم باشد، فراوانی

به این شیوه  ی دووسیله محاسبه خانتظار نیز کوچک خواهند شد. درنتیجه توزیع نمونه که به

 به دست بیاید، با توزیع نظری مطابقت نخواهد داشت.

 گیریبحث و نتیجه



 4731بهار ، 73، شمارة دهمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال            411

 

مشخص  شده است وها از تحلیل معادالت ساختاری استفادهوتحلیل این فرضیهبرای تجزیه 

گردید که هر چه تمایزیافتگی خود بیشتر باشد میزان آسیب روانی کمتر است. این یافته با 

(، چانگ و گیل 1384(، اسکندری و همکاران )1383های فخاری و لطیفیان )نتایج پژوهش

 (، همخوانی دارد.2413( و سانگ و یانگ )2448همکاران )(، اسکورن و 2441)

های مربوط به تمایزیافتگی خود: تمایزیافتگی خود از طریق تعارضات نتایج دیگر فرضیه 

های روانی ندارد و بین تمایزیافتگی خود و نگرش نسبت به خانواده نقشی در آسیب

تمایزیافتگی خود از طریق  داری وجود ندارد. همچنینهای اجتماعی رابطه معنیآسیب

های اجتماعی ندارد و در نهایت بین تمایزیافتگی خود و تعارضات خانواده نقشی در آسیب

های زارعی و همکاران ها با نتایج پژوهشای وجود ندارد. این یافتهتعارضات خانواده رابطه

(، 1380مکاران )(، عسکری و ه1383(، دانشور و همکاران )1382(، بلیاد و همکاران )1384)

باشند (، ناهمخوان می2411( و لوهان و گاپتا )2414(، کیم و جونگ )2449تایلر و فرانسیس )

(، 2411( و تیم و کالی )2447های پاتریک و همکاران )های مذکور با پژوهشاما یافته

صمیمیت، تمایزیافتگی "(، پژوهشی با عنوان 2447باشند. پاتریک و همکاران )همخوان می

های ادند. یافتهانجام د"های رضایت زناشویی و تغییرات شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده

 بینی رضایتعنوان متغیرهای قوی در پیشاین مطالعه، از صمیمیت و حمایت زوجی به

ت نشد. ای بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی یافکند اما هیچ رابطهزناشویی پشتیبانی می

آمد کار و درازدواج، فرزندان، سن، کار، سابقه زندگی مشترک، تقسیم زمانهمچنین مدت

(، 2411داری از رضایت زناشویی نبودند. همچنین تیم و کالی )بینی کننده معنیپیش

سی بر روی ساالن و ارتباط جنبستگی بزرگاثرات تمایزیافتگی خود، دل"پژوهشی با عنوان 

ساالن متأهل نفر از بزرگ 244نمونه موردپژوهش  انجام دادند. "رضایت جنسی و زناشویی 

یمی وتحلیل مسیر نشان داد که الف ( تمایزیافتگی خود هیچ تأثیر مستقبوده است. نتایج تجزیه

رابطه  توجهی با ارتباط جنسیطور قابلبر رضایت زناشویی و جنسی حال نداشته است اما به

اما در  می بر رضایت زناشویی داشته استساالن اثر مستقیبستگی بزرگداشته است. ب( دل

رضایت جنسی تأثیری نداشته است. ج ( ارتباط جنسی یک متغیر میانجی بوده است. د( 

های ارتباط جنسی رابطه مثبتی با رضایت جنسی و رضایت زناشویی داشته است و ه( تفاوت
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تمایز خود،  یه بوئنها، بر اساس نظرجنسیتی در مدل وجود نداشته است. در تبیین این یافته

شود. افراد در جریان تفرد جدایی روانی عقل و هیجان و استقالل خود از دیگران را شامل می

ا سازد تها را قادر میکنند. این تمایز از خانواده اصلی آندرک هویت خویش را کسب می

رخورد با در ب ها و اعمال خود را بپذیرند. فرد تمایز یافتهمسئولیت افکار، احساسات، ادراک

رد با تواند از برخومسائل و مشکالت زندگی توانایی برخورد منطقی و عقالنی را دارد و می

(. این افراد توانایی 1381صورت احساسی جلوگیری کند )طالبی و غباری بناب،مسائل به

 شتوانند در روابط عمیق و زناشویی آرامرا در روابط صمیمانه دارند و می "من مستقل"رشد 

را از  توانند احساساتشانراحتی میو راحتی خود را حفظ کنند و در بعد درون شخصیتی به

زای زندگی قادر به استفاده از نظام عقالنی های مشکلعقالنیتشان جدا کنند و در موقعیت

توانند باشند. در بعد بین فردی نیز این افراد میها میخود در چگونگی واکنش و حل موقعیت

د. حال استقالل خود را حفظ کننصمیمانه و عمیقی با دیگران برقرار کنند و درعینروابط 

شود نه توسط هیجانات و یا اشخاص دیگر. افراد زندگی این افراد توسط خودشان اداره می

رقراری پذیرند، قادر به ببا سطح تمایز باال در ازدواج، دارای پختگی هیجانی هستند، انعطاف

توانند از آن لذت ببرند. مجموعه این عوامل باعث میمانه با یکدیگرند و میو ادامه روابط ص

ها در زندگی مشترک خود احساس رضایت و خشنودی کنند )تیموری آسفیچی، شود آنمی

رسد افراد کمتر تمایزیافته از (. از طرف دیگر به نظر می1381غالمعلی لواسانی و بخشایش،

اند و به دلیل غلبه احساسات در زندگی از توانایی کمی تهلحاظ هیجانی با سایرین هم آمیخ

طور مستقل برخوردارند. این افراد سطح اضطراب گیری یا حل مشکالتشان بهبرای تصمیم

ی تری داشته و از عالئم روانی و فیزیولوژیکمزمن بیشتری را تجربه کرده، عملکرد پایین

یی روبرو ینی کرد که با مشکالت عدیده زناشوبتوان پیشبرند و در نتیجه میبیشتری رنج می

(. در رابطه با عدم 1387، دهقان، رضاییان فرجی و حسینیان، 2410شوند )پلگ و زوآبی، می

های پژوهش حاضر در زمینه نقش تمایزیافتگی خود در کاهش تعارضات همسویی یافته

ه شاید گونه بیان کرد کتوان اینهای اجتماعی میزناشویی و نقش آن در پیشگیری از آسیب

ن توادرک محتوای پرسشنامه برای نمونه موردپژوهش تا حدی دشوار بوده است و یا می

یاد بودن ها و زکنندگان به دلیل تعداد باالی پرسشنامهگونه استدالل نمود که شرکتاین
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ه نقش چ اند. یافته دیگر این پژوهش این بودکه هرتعداد سؤاالت دقت الزم را مبذول نداشته

مچنین های روانی نیز بیشتر است. هعوامل اقتصادی در تعارضات خانواده بیشتر باشد، آسیب

های هر چه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده بیشتر باشد نگرش نسبت به آسیب

تر شدن تر است و عوامل اقتصادی از طریق تعارضات خانواده باعث مثبتاجتماعی نیز مثبت

شود و درنهایت هر چه نقش عوامل اقتصادی در های اجتماعی میبه آسیب نگرش نسبت

های موحد ژوهشها با نتایج پخانواده بیشتر باشد، تعارضات خانواده نیز بیشتر است. این یافته

(، گودمانسون و 1380(، مظاهری و همکاران )1382(، صفی نژاد )1381و احمد پور )

(، لی، ویکراما و سیمونز 2414(، هاردی و لوکاس )2449) (، داکین و وامپلر2447همکاران )

ها، یکی از مواردی که (، همخوانی دارد. در تبیین این یافته2414(، نزار و همکاران )2413)

قل کند برخورداری از حدادر تداوم و ثبات زندگی مشترک خانوادگی نقش مهمی را ایفا می

است. بر اساس دیدگاه مشکالت اقتصادی،  عنوان پایه اقتصادی خانوادهتوان مالی به

سوی تضاد سوق ها را بهدهد و آنمحرومیت اقتصادی تعامالت مثبت زوجین را کاهش می

 ها برای بقا در سطحدهد. مشکالت اقتصادی در بین زوجینی که منافع خانوادگی آنمی

گرم و باشد، از طریق افزایش خشونت و کاهش رفتارهای استاندارد و مناسب نمی

ثبات ها را بیدارند، زندگی زناشویی آنای که زوجین نسبت به هم ابراز میکنندهحمایت

(. افزایش بیکاری 1381ها بیشتر تعامل منفی دارند )طاهری،کند و مردان در این خانوادهمی

 دهد وبه دلیل کاهش درآمد، مطلوبیت انتظاری ماندن در زندگی مشترک را کاهش می

( و درنهایت 1384ابعاد مادی و غیرمادی آن تأثیر منفی دارد )فالحی و دلدار،همچنین بر 

تر و های روانی بیشمشخص گردید که هر چه تعارضات خانواده بیشتر باشد میزان آسیب

های کرمی وهشها با نتایج پژتر است. این یافتههای اجتماعی نیز مثبتنگرش نسبت به آسیب

(، ریورا و 1383(، قنبری و همکاران )1383ه و همکاران )(، محمدزاد1381و همکاران )

(، رایان و همکاران 2410(، سدرمنز و همکاران )2448(، اسکر و همکاران )2449همکاران )

های ذکر شده، خانواده در حکم (، همخوانی دارد. در تبیین یافته2417( و سوگار )2414)

و از زمانی که عملکردهای خود را آغاز  کندهای اجتماعی عمل میبافت سلولی برای اندام

وان یابد، امری که از آن تحت عنکند برقراری پیوند محکم و دائم بین زن و مرد تحقق میمی
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شود. یکی از عملکردهای مهم خانواده، برقراری روابط عاطفی بین زن و ازدواج نام برده می

شود. یکی از ها میوی آنشناختی است که مایه آرامش هر دمرد و گسترش سالمت روان

با  وشوهری با نیت طالقمشکالت شایع در خانواده تعارض زناشویی است. تقریباً هیچ زن

ها را به سمت اختالف، درگیری، کنند اما تحوالت جریان زندگی زوجهم وصلت نمی

(. تعارضات بین 1387دهد )یوسفی و عزیزی، عاطفی و گاه طالق سوق می –جدایی روانی 

ها و صفات شخصیتی ها، نقشین در اختالف بر سر موضوعات اساسی همچون ارزشزوج

شود و اگر نگوییم غیرقابل گر میریشه دارد. این تعارضات دائماً در فضای خانواده جلوه

تغییر است. تعارض زناشویی با متغیرهایی همچون طالق )ژیلیوسکی، سختی قابلتغییر، به

(، 2413(، اختالل روانی در فرزندان )بالدجت، شیفر و هاگن، 2411، ریجیو و والنزوال، 2412

( رابطه مستقیم و با متغیرهایی 2412فشار روانی و هیجانی در زوجین )لوکاس و تامپسون، 

( و امنیت عاطفی و رفتارهای 2411همچون سازگاری روانی فرزندان )اوه، لی و پارک، 

( رابطه عکس دارد )آرین فر و 2448ویس، جامعه پسند فرزندان )مک کوی، کامینگز و دا

ترین جلوه تعارض شدید است و احتمال (. فروپاشی روابط زوجین شایع1381پور شهریاری، 

دهد )کوک های آغازین پس از ازدواج را افزایش میوقوع طالق در همسران به ویژه در سال

ی و بهداشت روان (؛ بنابراین رابطه بین تعارضات زناشوی1380، موسوی،2442و جونز،

که تعامالت مثبت بین زوجین و در کل اعضای خانواده ای دوسویه است و هنگامیرابطه

افتد. محدودیت عمده این پژوهش این یابد بهداشت روان خانواده به خطر میکاهش می

ای بوده است، لذا در تعمیم نتایج ای سهمیهاست که نمونه پژوهش حاضر از نوع خوشه

های شود که پژوهش مشابه در جمعیتب احتیاط را در نظر گرفت. پیشنهاد میبایستی جان

های روانی، اختالالت آماری دیگر انجام شود، همچنین در این پژوهش از بین آسیب

الالت های آتی سایر اختشود که در پژوهششخصیت مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می

دگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از روانی نیز بررسی شوند و در پایان نویسن

 دارند.کنندگان در این پژوهش ابراز میشرکت
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 منابع

های تمایزیافتگی در وضعیت شاخص(، 1381نژاد، فرشته )احمدی، خدابخش؛ پاک

 -238، سس 34، شماره 9درمانی، دوره فرهنگ مشاوره و روان های تهرانی،خانواده

218. 

تبیین مشکالت روانی مبتنی بر (، 1384هی نیا، شیما؛ ابویسانی، یلدا )اسکندری، حسین؛ پژو
وره فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، د پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود،انعطاف

 .19-27، صص 3، شماره 0

تعیین میزان  (،1384آقایوسفی، علی رضا؛ اورکی، محمد؛ قربانی، طاهره؛ مهدیه، ملیحه )
التیک بر افزایش تمایزیافتگی خویشتن در زنان مبتال به همبودی رفتار درمانی دی

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،  اختالالت شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد،

 .23، شماره 1سال 

ل های ح(، بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک1398آقایی، علی اکبر؛ تیمورتاش، حسن )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدپایان ان،مسئله در کارکنان جهاد دانشگاهی تهر

 بهشتی تهران.

بینی تعارضات مدل معادالت ساختاری پیش(، 1381آرین فر، نسرین؛ پورشهریاری، مه سیما )
های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی وارهزناشویی بر اساس طرح

 (.8)9درمانی، دوره فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان ورزی،های عشقسبک

نقش خانواده (، 1383بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت؛ یادگیری، هاجر )

، 2، شماره 2مجله روان پرستاری، دوره  اصلی در تمایز خود و تعارضات زناشویی،

 .91-81صص 

پیش بینی (، 1381بخشایش، علیرضا ) تیموری آسفیچی، علی؛ غالمعلی لواسانی، مسعود؛

امه خانواده فصلن بستگی و خود متمایزسازی،های دلرضایت زناشویی بر اساس سبک

 .001-013، صص 32، شماره 9پژوهی، سال 



 411        ... در یتعارضات خانوادگ یگریانجیبا م یخود و عوامل اقتصاد یافتگیزینقش تما

 

مندی و پرخاشگری بررسی رابطه تمایزیافتگی خود با رضایت(، 1383دانشور، شراره )

 ه فردوسی مشهد.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاپایان زوجین،

نقش تمایزیافتگی (، 1387دهقان اصل، فاطمه؛ رضاییان فرجی، حمید؛ حسینیان، سیمین )
در  دانش و پژوهش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر،والدین در پیش

 .14-17، صص 1، شماره 18روانشناسی کاربردی، سال 

تعیین سهم خودمتمایز (، 1384زارعی، سلمان؛ فرحبخش، کیومرث؛ اسمعیلی، معصومه )

ژوهش فصلنامه دانش و پ سازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش بینی سازگاری زناشویی،

 .41-11، صص 3، شماره 12شناسی کاربردی، سال در روان

 چاپ بیست و شناسی انحرافات(،شناسی اجتماعی )جامعهآسیب(، 1380ستوده، هدایت اهلل )

 وای نور.چهارم، تهران: انتشارات آ

چاپ اول، تهران:  اصول و مبانی بهداشت روانی،(، 1391شهیدی، شهریار؛ حمدیه، مصطفی )

 انتشارات سمت.

اثربخشی (، 1384صدیقی، سعیده؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام )

ش و پژوهش دان درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین،گروه

 .31-00، صص 3، شماره 17وانشناسی کاربردی، سال در ر

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر ارتکاب سرقت در بین (، 1382صفی نژاد، بتول )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج.پایان جوانان شهر یاسوج،

یجانی و تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش ه (،1381طالبی، مریم؛ غباری بناب، باقر )

رضایت زناشویی در مراکز مشاوره شهرستان شاهرود )ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، 
، 19، شماره 4فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال  بنیاد شهیدو امور ایثارگران(،

 .14-31صص 

(، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالفات اقتصادی زندگی 1381طاهری، نرگس )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.پایان دار شهر تهران،و خانهزناشویی زنان شاغل 
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رابطه الگوهای ارتباطی (، 1380عسکری، سعید؛ رشیدی، زهرا؛ نقشینه، طیبه؛ شریفی، زهرا )

ویش روان مجله ر خانواده و تمایزیافتگی خود باکیفیت زندگی زنان متقاضی طالق،

 .97-112، صص 11، شماره 0شناسی، سال 

های فرم کوتاه بررسی ویژگی(، 1383فخاری، نرگس؛ لطیفیان، مرتضی؛ اعتماد، جلیل )

ربیتی، دوره گیری تفصلنامه اندازه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی،

 .34- 49، صص 14، شماره 0

ران با های ایبررسی عوامل مؤثر بر طالق در استان(، 1384فالحی، محمدعلی؛ دلدار، فائزه )
، شماره 14تربیتی زنان و خانواده، سال  -فصلنامه فرهنگیتأکید بر عوامل اقتصادی، 

 .134-140، صص 30

بررسی رابطه بین (، 1383قنبری، محمد؛ وحدانی ارزه ایی، هما؛ کمال احمدی، انسیه )
دومین تعارضات زناشویی والدین و بروز اختالالت روانی در نوجوانان دختر، 

پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، تربت جام، دانشگاه اسالمی واحد همایش ملی 

 جام.تربت

، چاپ اول، تهران: 1و  2جلد های اجتماعی، شناسی بیماریآسیب(، 1381کاوه، محمد )

 انشارات جامعه شناسان.

رابطه (، 1381کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی؛ علیخانی، مصطفی؛ خدادادی، کامران )
فصلنامه های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین، مهارت

 .0، شماره 1درمانی خانواده، سال مشاوره و روان

مقایسه بخشودگی (، 1382کریمی، سمیه؛ مصری پور، شیما؛ آقایی، اصغر؛ معروفی، محسن )
 هر اصفهان،های آن و سالمت روانی در زوجین عادی و در شرف طالق شو مؤلفه

 .242-214، صص 0، شماره 11مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 

ترجمه: حسین شاهی  خانواده درمانی،(، 2444گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت )

(، چاپ نهم، تهران: نشر 1398براواتی، حمیدرضا؛ نقشبندی، سیامک؛ ارجمند، الهام )

 روان.
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، چاپ اول، 2و  1جلد  ،-DSM 4بر اساس  شناسی روانیآسیب(، 1384گنجی، مهدی )

 تهران: نشر ساواالن.

(، 1381مبسم، سولماز؛ دالور، علی؛ کرمی، ابوالفضل؛ ثنایی، باقر؛ شفیع آبادی، عبداهلل )

مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در درمانی کوتاهبررسی اثربخشی روان

 .91-142، صص 8شماره  ،3فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، دوره  زنان،

عنوان عامل و نقش خانواده به(، 1383محمد زاده، امید؛ بازدار، فاطمه؛ محمد یاری، طاهر )

اولین همایش علمی / پژوهشی علوم تربیتی و  مانع بزهکاری در نوجوانان شهر ایالم،

های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شناسی آسیبروان

 سالمی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.ا

بررسی ارتباط بین تحصیل و سالمت روانی در دو (، 1393مصلی نژاد، لیال؛ امینی، میترا )
فصلنامه اصول  گروه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده علوم پزشکی جهرم،

 .71-71ص ، ص22و  21، شماره 1بهداشت روانی، دوره 

بررسی مقدماتی (، 1384مظاهری، محمدمهدی؛ صداقتی فرد، مجتبی؛ حالج دهقانی، عادل )

 فصلنامه تحقیقات های روانی در ایران،عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آسیب

 .27- 30، صص 4، شماره 3شناختی، دوره روان

رهنگی و اجتماعی بر ی عوامل اقتصادی، فبررسی رابطه(، 1382منوچهری، سیف الدین )
 مرداد. 10سایت پس از باران، دوشنبه  میزان آمار طالق در شهرستان جوانرود،
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