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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی
در پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی انجام شد .روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری تحقیق ،کلیه افراد متأهل شهر بندرعباس بودند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی تعداد
 024خانواده بهعنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای سهمیهای انتخاب شدند .برای
آزمون فرضیهها از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد .ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل
پرسشنامه تجدیدنظر شده تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران ،پرسشنامه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات
خانواده ،فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود ،پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا  ،MMPIپرسشنامه
سنجش نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی بود .یافتههای پژوهش نشان داد ،بین تمایزیافتگی خود و آسیب
روانی رابطه وجود دارد اما بین تمایزیافتگی خود و تعارضات خانواده و نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی
رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین عوامل اقتصادی بر افزایش تعارضات خانواده و آسیبهای روانی و
اجتماعی نقش دارد و در نهایت تعارضات خانواده نقش پیشبینی کنندگی بر آسیبهای روانی و اجتماعی
دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که تمایزیافتگی خود میتواند آسیبهای روانی را پیشبینی کند،
همچنین عوامل اقتصادی فاکتور خوبی برای پیشبینی تعارضات خانواده و آسیبهای روانی و اجتماعی است.
کلیدواژهها :تمایزیافتگی خود ،عوامل اقتصادی ،تعارضات خانوادگی ،آسیبهای روانی ،آسیبهای اجتماعی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *.1کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول)Taratina98@gmail.com .
 .2دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه هرمزگانeghbalzarei2414@yahoo.com .
 .3استاد یار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه هرمزگانSadeghim04@yahoo.com .
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مقدمه
اختالف و نداشتن تفاهم در خانواده امری عادی است و هیچ خانوادهای از این امر مستثنا
نیست ،اما گاهی این اتفاقات به تعارضهای شدید منجر میشود .امروزه خانوادهها درگیر
انواع گوناگونی از تعارضات و اختالفات شدید هستند که این اختالفات باعث میشود
خانواده به عنوان نخستین و قدیمیترین نهاد اجتماعی کارکرد خوب و سالمی نداشته باشد.
نهادی که وظیفه اصلی آن ایجاد روحیه و شخصیت سالم است ،خود به عاملی برای اختالفات
عاطفی و رفتاری و شخصیتی تبدیل میشود (صدیقی ،حسینی و قنبری هاشم آبادی.)1384 ،
فینچام و بیچ )1888(1بیان میکنند که در واقع تعارض در همه روابط اتفاق میافتد .با
مشخص شدن ارتباط تعارض با مشکالت متعددی از قبیل افسردگی ،بیماری مزمن و فرزند
پروری ضعیف ،بررسی و مطالعه آن امری مهم است (کارن و همکاران ،2411 ،2مبسم،
دالور ،کرمی ،ثنایی و شفیعآبادی .)1381 ،پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند که
یکی از عوامل مؤثر در تعارضات خانواده تمایز نایافتگی زوجین از خانواده مبدأ و یا سطح
تمایزیافتگی پایین آنان از خانواده اصلیشان میباشد .تمایزیافتگی یک ترکیب پیچیده از
بلوغ عاطفی ،توانایی تفکر منطقی در یک موقعیت هیجانی و توانایی حفظ روابط عاطفی
نزدیک است (دراک 2411 ،3؛ بارتل هرینگ و الل  ،2414 ،0احمدی و پاک نژاد.)1381 ،
بهطوریکه این ویژگی را در دو سطح میتوان بررسی کرد ،فرایندی که در درون فرد رخ
میدهد و فرایندی که در روابط افراد به وقوع میپیوندد .در بعد درون روانی تمایز خود،
ظرفیتی برای خودتنظیمی در فرد ایجاد میکند که در آن فرد را قادر به جداسازی فرایندهای
فکری از فرایندهای عاطفی و نیز توانایی برای دستیابی به هویتی محکم و قوی و بیان آزادانه
افکار و دیدگاههای فردی میکند  .در بعد بین فردی آمیختگی با دیگران یا جدایی عاطفی
هر دو بیانگر سازوکارهای رفتاری برای تنظیم فاصله ،مدیریت احساسات عاطفی یا تهدیدات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Fincham, F & Beach, S
2.Curran, M; Ogolsky, B; Hazen, N & Bosch, L
3. Drak, J
0. Bartle – Haring, S & Lal, A
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درک شده برای امنیت است (احمدی و پاک نژاد .)1381 ،تحقیقات اخیر نشان داده که بین
تمایزیافتگی خود با بهزیستی روانشناختی (اسکوورن ،استانلی و شاپیرو ،)2448 ،1رضایت
از زندگی زناشویی (پلگ و ایتزاک )2414 ،2و قضاوت اخالقی (اسکوورن ،)2444 ،ارتباط
مثبت وجود دارد .در پژوهش کیم و جونگ ،)2414( 3تمایزیافتگی با کیفیت زندگی
زناشویی رابطه مثبت داشته است .همچنین بین تمایز خویشتن و اضطراب جدایی (پلگ،
هاالبی و وابی2441 ،0؛ پلگ و همکاران ،)2414 ،عالئم افسردگی (الیسن و رابین ،2441 ،4
پلگ و راهل ،)2412 ،1اضطراب اجتماعی (پلگ ،)2440 ،2442 ،اختالل شخصیت مرزی
(سوالر )2412 ،7و اعتیاد (توایسون و فریدلندر ،)2444 ،9در این تحقیقات نشان داده شده
است (به نقل از آقا یوسفی ،اورکی ،قربانی و مهدیه .)1384 ،از سوی دیگر ،تحقیقات نشان
میدهد که افراد تمایز نایافته سطوح باالتری از اضطراب مزمن و نشانگان روانشناختی و
جسمی از قبیل اضطراب ،افسردگی ،سردرد ،سوءمصرف مواد ،مصرف الکل و روانپریشی
را تجربه میکنند (جانسون ،والتر و سیمن ،2443 ،8ثوربرگ و لیورز  ،2441 ،14بیب و
فریش ،2448 ،11به نقل از آقایوسفی ،اورکی ،قربانی و مهدیه .)1384 ،یکی دیگر از عواملی
که تداوم و ثبات زندگی مشترک خانوادگی را با خطر مواجه میسازد و نقش مهمی در
تعارضات خانواده دارد ،عامل اقتصادی خانواده است .هنگامیکه زوجین با مشکالت مالی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Skowron, E; Stanley, K & Shapiro, M
2.M Peleg, O & Yitzhak
3.Kim, H & Jung,Y
0.Peleg, O; Halaby, E & Whaby, E
4.Elieson, M & Rubin, L
1.Peleg, O & Rahal, A
7.Solar, J
9.Tuason, M & Friedlander, M
8.N Jounson, P; Walter, B & Seeman
14.Thorberg, F & Lyvers, M
11.Beebe, R & Frisch, M
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روبرو میشوند ،تعاملهای مثبت بین آنها کاهش مییابد و از این طریق کیفیت رابطه
زناشویی تحت تأثیر قرار میگیرد (طاهری .)1381،ویلیامز و همکاران ،)2414( 1در پژوهشی
نشان دادند که بین مشکالت اقتصادی و اختالف زناشویی رابطه وجود دارد .پایگاه اقتصادی
ضعیف عالوه بر اینکه سالمت جسمی را به خطر میاندازد ،میتواند سالمت روانی را با خطر
مواجه کند .افرادی که سالمت روانی بیشتری دارند آسیبپذیری آنها در برابر بیماریهای
روانی کمتر است و توانایی فائق آمدن بر مشکالت بین فردی و اجتماعی خود را دارا هستند
(کریمی ،مصری پور ،آقایی ،معروفی .)1382،در مقابل افرادی که از سالمت روانی کافی
برخوردار نیستند در صورت مواجهشدن با مسائل و مشکالت زندگی توانایی حل
موفقیتآمیز آنها را ندارند و قادر نیستند که برای آینده خود برنامهریزی موفقی داشته باشند.
طبق تعریف  ،DSM _4اختالل روانی عبارت است از یک گروه نشانههای هیجانی ،شناختی
یا رفتاری که ( )1باعث رنج شخصی میشوند یا ( )2در روابط اجتماعی ،شغلی ،تحصیلی و
سایر زمینههای زندگی مشکالت جدی به وجود میآورند (گنجی .)1384،محیط خانوادهای
که در آن ناسازگاری و دعوا بین والدین بهطور مستمر جریان دارد و مخالفتها و کشمکشهای
عاطفی ،روابط بین والدین را تیره میسازد ،اثرات منفی بر رفتار کودکان و رشد عاطفی و اجتماعی
آنان میگذارد .ناهماهنگی و تضاد بین والدین باعث به وجود آمدن افکار و رفتار منفی نسبت به
کودک میگردد و این بهنوبه خود باعث اختالل در توانایی اجتماعی ،شناختی و افزایش رفتارهای
ضداجتماعی در کودکان میشود (هدرینگتون و پارک ،1883 ،2حمدیه و شهیدی .)1397 ،برعکس
در خانوادههایی که والدین با فرزندان خود روابط محبتآمیز دارند ،شرایط را برای سازندگی بیشتر
آنها فراهم میکنند .محبت ،عامل سالمت جسم و روان است و فقدان آن باعث ظهور
نابهنجاریهای رفتاری میشود .فردی که از سالمت روانی خوبی برخوردار است میتواند با حوادث
روزافزون و مشکالت زندگی مقابله کند ،اهداف خود را در زندگی دنبال کند و عملکرد مؤثری
در جامعه داشته باشد .سالمت روان زمینه رشد مهارتهای فکری و ارتباطی را فراهم میسازد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12.William, D; Jacob, J & Cheadle, B
2. Hrtherington, E & park, RD

نقش تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی در ...

413

باعث رشد عاطفی ،انعطافپذیری و عزتنفس میشود (کاوه .)1381 ،مک و همکاران،)2414( 1
در پژوهشی نشان دادند که اختالالت روانی موجب کاهش کیفیت زندگی میگردند .در ایران نیز
نتایج برخی پژوهشها نظیر (مصلینژاد و امینی  ،)1393حاکی از آن است که شهرنشینان بیشتر از

روستاییان به مراکز روانپزشکی مراجعه میکنند .اختالط روانی میتواند تبعات جدی برای
اقتصاد و جامعه داشته باشد و باعث شود تا فرد مبتالبه اختالل روانی و خانوادهاش از چرخه
تولید و اقتصاد خارج شوند (کاوه .)1381 ،از سوی دیگر وجود تعارضات خانوادگی باعث
میشود محیط خانواده برای تربیت فرزندان ناامن و نامناسب شود .وقتی خانواده کانون
مناسبی برای زندگی نباشد ،انسان سعی میکند اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند
و این عمل ارتباط او را با دیگران -که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار میگردند-
افزایش میدهد و آنها نیز پس از آگاهی به مسائل و مشکالت شخص ،در نقش انسانی
دلسوز ظاهرشده و فرد را به سمت انحراف سوق میدهند .از طرفی دیگر ،بروز آسیبهای
اجتماعی در نوجوانانی که والدین را بهترین دوست خود میدانند کمتر مشاهده میشود زیرا
آنها مشکالت خود را با والدین در میان میگذارند و آنها را مطمئنترین افراد در مطرح
کردن مشکالت خود میدانند .آسیبهای اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته
میشود که در چهارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه
محل فعالیت کنشگران قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی
روبهرو میگردد (ستوده .)1380 ،سدرمنز و اسوایس گود  )2410(2در تحقیقی به "بررسی
اثرات نوع خانواده ،مدلهای روابط خانوادگی و نقش والدین در بزهکاری و مصرف
مشروبات الکلی در نوجوانان " پرداختند .نتایج نشان داد که کودکانی که در خانوادههای
ناسالم هستند ،بیشتر احتمال دارد که به بزهکاری و نوشیدن الکل در سن زیر  11سال روی
بیاورند .دستیابی به جامعه سالم درگرو خانواده سالم است .برای تحقق خانواده سالم ،اعضای
آن بایستی از سطح تمایزیافتگی باالیی برخوردار باشند .افراد تمایزیافته میتوانند موقعیت
خود را در روابط صمیمانه حفظ کنند و در روابط متضاد آرام بمانند و مشکالت ارتباطی را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.Mack, S; Jacobi, F; Baum, K; gerschler, A; Strehle, J; Hofler, M & Wittchen,H
1.Sodermans, V & Swicegood, M
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بهطور مؤثر حلوفصل کنند و به مصالحه برسند .در مقابل افراد تمایز نیافته به همجوشی با
دیگران میپردازند و به استرسهای ارتباطی با واکنشهای احساسی پاسخ میدهند (المپس،
کتوداال و آگوس .)2419 ،1سانگ و یانگ ،)2413( 2در تحقیقی نشان دادند که توانایی
خود متمایزسازی و عزتنفس ،رابطه نزدیکی با سالمت روان دارد .افزون بر آن برای تحقق
خانواده سالم ،زوجین بایستی از حداقل تمکن مالی برخوردار باشند چراکه برخورداری از
حداقل توان مالی در بقا و ثبات و دوام زندگی زناشویی نقش اساسی دارد .خانوادههایی که
با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند ،تعاملهای زناشویی تحت تأثیر قرار میگیرد
و بهتدریج خصومت بین زن و شوهر افزایش پیدا میکند و صمیمیت و کیفیت زناشویی
پایین میآید و روابط بیثبات میگردد( .منوچهری .)1382،از منظر آسیبشناسی اجتماعی
فقر نیز میتواند عامل عمدهای در شکلگیری نابسامانیهای رفتاری و روانی و درنتیجه
موجب شیوع انواع کجرویهای اجتماعی بهخصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی
باشد (ستوده .)1380 ،سوگار ،)2417( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر فرایند و ساختار خانواده
در بزهکاری نوجوانان پرداخت .این پژوهش از سه منظر به بررسی رابطه بین خانواده و
بزهکاری نوجوانان میپردازد .روش اول بر فرایندهای روانی و تعامالت بین کودکان و
والدین آنها متمرکز است دوم؛ نقش ساختار خانواده را در نظر میگیرد و در رویکرد نهایی
به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر عملکرد خانواده و بزهکاری میپردازد .یافتهها نشان داد
که دلبستگی بین والدین و نوجوانان باعث تفاوت در مشارکت نوجوانان در بزهکاری
میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.M Lampis,J; Cataudella, S; & Agus
3.Sang, K & Young, J
3.Sogar, O
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تمایز یافتگی خود

آسیبهای روانی

عوامل اقتصادی

آسیبهای اجتماعی

تعارضات

شکل شماره  :1مدل مفهومی تعارضات خانوادگی

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
پیامدهای زیانبار آن ،پیشگیری و مداخالت درمانی ،میتوان بنیان خانواده را استحکام
بخشید تا جامعه از این رهگذر ثبات و دوام بیشتری داشته باشد .لذا در این پژوهش محققان
به دنبال پاسخگویی به این پرسش بودند که آیا بین تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادی در
کاهش تعارضات خانوادگی رابطه وجود دارد؟ و سهم هرکدام از این عوامل در پیشگیری
از آسیبهای روانی و اجتماعی چه قدر است؟ به همین منظور  9فرضیه مستقیم و  0فرضیه
غیرمستقیم تدوین شد که در بخش یافتهها به آنها پرداختهشده است.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و بهطور خاص از نوع مدل معادالت ساختاری است.
کلیه افراد متأهل ساکن شهر بندرعباس که در قالب خانواده در مرکز این شهر ساکن بودند،
جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند .در این پژوهش از روش تخمینی برای
نمونهگیری استفادهشده است .دلیل استفاده از این روش در دسترس نبودن جامعه آماری
یعنی خانوادههای ساکن شهر بندرعباس یا همان  Nبزرگ است؛ زیرا اغلب پژوهشگران از
سرشماری و یا دادههای جمعآوریشده مرکز آمار ایران استفاده مینمایند و نیز راهی برای
دسترسی به جامعه آماری یا تعداد خانوادههای شهر بندرعباس وجود ندارد ،زیرا مبنای کار
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مرکز آمار ایران ،خانوار هست نه خانواده .پس به این دلیل که جامعه آماری مشخص نبوده
و در دسترس نمیباشد از جدول کرجسی و مورگان استفاده نموده و حداکثر تعداد 024
خانواده بهعنوان حجم نمونه انتخاب و بر اساس دو مالک برگزیده شدند -1 :داوطلب
شرکت در پژوهش -2 ،هر دو نفر (زن و شوهر) ،در قید حیات باشند و طالق نگرفته باشند.
به دلیل ماهیت تحقیق که غیر احتمالی و تخمینی است از شیوه نمونهگیری سهمیهای که در
بین روشهای غیر احتمالی دارای اعتبار بیشتری است استفاده شد .در این روش شهر
بندرعباس به  24منطقه تقسیم شد و از هر منطقه  21نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .روش
توزیع پرسشنامه به این صورت بود که ابتدا به درب منازل مراجعه کرده و سؤال شد که آیا
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
نماید .در ضمن در هر بلوک  21خانواده انتخاب شد (از این  21خانواده 14 ،خانواده
پرسشنامهها را ،زوج خانم و  11خانواده بعدی را زوج آقا پر کردند) و به همین منوال جمعاً
 024پرسشنامه توزیع گردید .پرسشنامهها ابتدا توزیع و بعد از دو روز جمعآوری شدند .الزم
به ذکر است که از تعداد کل پرسشنامههایی که در اختیار  024نفر قرار گرفت  011مورد آن
را به پژوهشگران برگشت دادند که پس از حذف پرسشنامههای ناقص ،تعداد  044پرسشنامه
مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند .مناطقی که بهعنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند
عبارتاند از:
 – 1پایگاه هوایی -2 ،شهرک توحید و الهیه  -3گلشهر شمالی  -0گلشهر جنوبی -4
شهرک پرواز  -1شهرک طالییه  -7بلوار امام حسین  -9شهرک طلوع  -8آزادشهر و
زیباشهر  -14آزادگان و فرودگاه قدیم  -11نایبند شمالی و جنوبی  -12شهرک امام رضا و
محله چاهستانی ها  -13درخت سبز و شیر اول و دوم و سوم  -10محله شمیلی ها و محله
اوزیها  -14سید کامل ،فلکه قدس و سهراه سازمان  -11ششصد دستگاه و محله -17 2444
سورو ،پشت شهر و سهراه جهانبار  -19شهرک باهنر ،شهرک ولیعصر و امام  -18شهناز و
چهارراه فاطمیه  -24سیم باال و خواجه عطا .به منظور تجزیهوتحلیل دادههای آماری پژوهش
حاضرکلیه اطالعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرمافزارهای آماری ( SPSS )23و
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( Lisrel )9.7مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در تجزیهوتحلیل توصیفی اطالعات،
شاخصهای آمار توصیفی شامل (محاسبه جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخصهای
گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و  ،)...برای پاسخگویان
محاسبهشده است .در بخش تجزیهوتحلیل استنباطی بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش و به
عبارتی تعمیم نتایج بهدستآمده از نمونه به جمعیت آماری تحقیق ،از روش تحلیل معادالت
ساختاری استفادهشده است.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی و همکاران:

این پرسشنامه در سال  1374توسط ثنایی و براتی ساخته شده که در سال  1391توسط ثنایی،
براتی و بوستانی پور مورد تجدیدنظر قرار گرفت .این پرسشنامه یک ابزار  40سؤالی است
که برای سنجش تعارضهای زنوشوهری ساختهشده است که هشت حیطهی تعارض
زوجین شامل؛ کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش
جلب حمایت فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با
خویشاوندان همسر و دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط مؤثر را
بررسی میکند .آلفای کرون باخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه  274نفری برابر با 4/81
به دست آمد و برای  9خردهمقیاس آن از این قرار است :کاهش همکاری 4/91؛ کاهش
رابطه جنسی 4/11؛ افزایش واکنشهای هیجانی 4/74؛ افزایش جلب حمایت فرزند 4/33؛
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 4/91؛ کاهش رابطه با خویشاوندان همسر و دوستان
4/98؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر  4/71و کاهش ارتباط مؤثر  .4/18در پژوهش حاضر،
به بررسی پایایی این ابزار پرداخته شد که ضریب آلفای بهدستآمده برای کل پرسشنامه
 %84بود و برای خرده مقیاسهای آن پایایی قابلقبول به دست آمد.
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فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود :DSI-SH
پرسشنامه تمایزیافتگی خود ( ،)DSI-SHتوسط دریک در سال  2411ساخته شد .این مقیاس
شامل  24سؤال است که چهار خرده مقیاس را شامل میشود .این چهار خرده مقیاس
عبارتاند از :واکنشپذیری هیجانی ،جایگاه من ،برش هیجانی و همآمیختگی با دیگران.
دریک ( ،)2411در پژوهش خود پایایی این خرده مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ
بررسی نمود .وی ضریب آلفای کرونباخ را برای خردهمقیاس واکنشپذیری هیجانی ،4/99
جایگاه من  ،4/94برش هیجانی  4/78و همآمیختگی با دیگران  4/74برآورد نمود .همچنین
تحلیل عامل تأییدی وجود چهار عامل ذکرشده را تأیید نمود .در ایران نیز فخاری و همکاران
( ،)1384به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه اقدام نمودند .در این پژوهش ضریب
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،4/79جایگاه من  ،4/17واکنشپذیری هیجانی ،4/09
همآمیختگی با دیگران  4/71و برش هیجانی  4/73بهدستآمده آمد .همچنین تحلیل عاملی
انجامشده توسط آنها چهار عامل موجود در این پرسشنامه را تأیید نمود .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  4/70بود.

پرسشنامه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده
این پرسشنامه توسط طاهری ( ،)1381ساخته شد و یک ابزار  8سؤالی است که باهدف
بررسی و ارزیابی نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده طراحی شده است .برای هر
سؤال  4گزینه در نظر گرفتهشده است که بهتناسب نمره  1تا  4به آنها اختصاص داده شده
است .طاهری ( ،)1381ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را بر روی یک نمونه 290
نفری 4/89 ،گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه 4/94،بود.
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پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتاMMPI

417

فرم کوتاه  10سوالی

فرم بلند پرسشنامه  MMPIدارای  417گویه است که در سال  1803توسط هاتاوی و مک
کینلی در دانشگاه مینه سوتاساخته شده است MMPI .در سال  1817توسط کانن به 71
سؤال تقلیل یافت .وی ادعا نمود که این مادهها میتوانند همان قدرت تشخیص آزمون اصلی
(فرم بلند) را داشته باشد .این پرسشنامه برای افراد باالی  11سال و یا افرادی که حداقل 9
کالس سواد داشته باشند ،قابل اجراست .در سال  ،1340اخوت ،براهنی ،شاملو و نوعپرست،
این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش آموزان دختر و پسر هنجاریابی نمودند و از روایی
و اعتبار خوبی نیز برخوردار میباشد (اعتبار آن بین  %74تا  %94است) (اخوت و دانشمند،
.)1347
این آزمون شامل  11ماده میباشد ( 3مقیاس روایی و  9مقیاس بالینی) .مقیاسهای روایی
عبارتاند از :دروغ سنجی ،آشفتگی فکری و جنبههای دفاعی آزمودنی
مقیاسهای بالینی عبارتاند از( Hs):هیپوکندری (D)،افسردگی (Hy)،هیستری،
) (Pdانحراف اجتماعی )Pa( ،پارانویا )Pt( ،ضعف روانی )Sc( ،اسکیزوفرنیا)Ma( ،
هیپومانی.
در پژوهش حاضرآلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ( )4/90و برای خرده مقیاسهای
بالینی آن (هیپوکندری  ،4/90افسردگی  ،4/49هیستری  ،4/49انحراف اجتماعی ،4/19
پارانویا  ،4/12ضعف روانی  ،4/74اسکیزوفرنیا  ،4/42هیپومانی  ،)4/10بود.

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی
این پرسشنامه توسط آقایی و تیمورتاش ( ،)1398ساخته شد و یک ابزار  21سؤالی است که
باهدف بررسی و ارزیابی نگرش پیرامون بعضی از آسیبهای اجتماعی نظیر (سرقت ،فرار از
خانه ،مواد مخدر) تهیه شده است .برای هر سؤال  4گزینه در نظر گرفتهشده است که بهتناسب
نمره  1تا  4به آنها اختصاص داده شده است .آقایی و تیمورتاش ( ،)1398ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه مذکور را  4/94گزارش کردهاند .میزان آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر
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برای پرسشنامه نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی  4/70میباشد که این مقدار حد قابل
قبولی میباشد.

یافتهها
در این پژوهش ،یافتههای پژوهش بر مبنای مدل معادالت ساختاری تجزیهوتحلیل شده
است .بر مبنای مدل پژوهش ،آسیب روانی و آسیب اجتماعی بهعنوان متغیرهای درونزاد،
متغیر تمایزیافتگی خود ،عوامل اقتصادی ،بهعنوان متغیرهای برونزاد و متغیر تعارضات
خانواده بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.
جدول شماره  :1نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه در پژوهش حاضر
متغیر

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

تمایزیافتگی

4/40

044

4/24

نقش عوامل اقتصادی

4/44

044

4/47

تعارضات زناشویی

4/43

044

4/24

آسیب روانی

4/43

044

4/24

آسیب اجتماعی

4/43

044

4/24

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده شد :مفروضۀ نرمال بودن برای تمام متغیرهای
موردمطالعه با سطح معنیداری بزرگتر از  4/44تأیید شد.)p>4.44( .
فرضیۀ اصلی پژوهش :بین متغیرهای تمایزیافتگی و عوامل اقتصادی با آسیب روانی و
آسیبهای اجتماعی با میانجیگری تعارضات خانواده ارتباط وجود دارد.
برای بیان منطقی همبستگیهای مشاهدهشده از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.
قبل از ارائه نتایج رابطۀ بین متغیرهای مکنون ،نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی
(پرسشنامههای پژوهش) ارائهشده است.
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جدول شماره  :2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
تمایزیافتگی

تمایزیافتگی

عوامل

تعارضات

آسیب

خود

اقتصادی

خانواده

روانی

**4/20

**4/33

**-4/30

1

عوامل اقتصادی

**

تعارضات

**

آسیب روانی
آسیب اجتماعی

-4/37

**

-4/21

**

**

4/22

**

**

-4/13

**

1
**

-4/12

4/39

4/03

-4/22

4/34

**4/00

**-4/03

**4/04

**-4/01

**4/30

**4/00

**

**

**

**

**

**

-4/27

-4/23

4/24

-4/14

4/21

1
1
**

4/34

4/32

جدول شماره  ،2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای موردمطالعهی پژوهش را
نشان داد که همگی معنیدار بودند.
جدول شماره  :3بارهای عاملی استانداردشده ،ضریب تعیین و آماره  tبرای پرسشنامۀ
آسیب روانی ()MMPI
عامل

مؤلفهها

بار عاملی

ضریب
تعیین R2

آماره t

آسیب روانی

هیپوکندری

4/01

4/21

*11/01

افسردگی

4/71

4/44

*9/91

هیستری

4/37

4/13

*

انحراف اجتماعی

4/19

4/01

*

9/74

پارانویا

4/71

4/44

*9/92

ضعف روانی

4/91

4/14

*

اسکیزوفرنیا

4/92

4/17

*

8/30

هیپومانی

4/98

4/78

*8/14

1/11

8/34

* P> 4/41
در جدول شماره  3برآورد پارامترهای استاندارد شده بارهای عاملی ،ضرایب تعیین
و مقدار  tبرای پرسشنامۀ  MMPIکه برای اندازهگیری آسیب روانی استفاده شده است،
ارائهشده است .پارامترهای مدل همگی معنیدار بودند ( )p> 4/41و مقدار قابلتوجهی از
واریانس عوامل مربوطه را برآورد کردند (مقدار  R2بین  4/13تا .)4/78
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جدول شماره  :4بارهای عاملی استاندارد شده ،ضریب تعیین و آماره  tبرای پرسشنامۀ آسیب اجتماعی
عامل

آسیب اجتماعی

مؤلفهها

بار عاملی

ضریب تعیین R2

آماره t
*11/73

نگرش نسبت به سرقت

4/43

4/29

نگرش نسبت به مواد مخدر

4/49

4/33

*

1/88

نگرش نسبت به فرار از خانه

4/18

4/07

*7/13

* P> 4/41

در جدول شماره  0برآورد پارامترهای استانداردشده بارهای عاملی ،ضرایب تعیین و
مقدار  tبرای پرسشنامۀ آسیب اجتماعی ارائهشده است .پارامترهای مدل همگی معنیدار
بودند ( )p> 4/41و مقدار قابلتوجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد کردند (مقدار R2
بین  4/29تا .)4/07
جدول شماره  :5بارهای عاملی استاندارد شده ،ضریب تعیین و آماره  tبرای پرسشنامۀ
تعارضات خانواده
عامل

تعارضات خانواده

مؤلفهها

بار عاملی

ضریبتعیین R2

کاهش همکاری

4/74

4/41

*

کاهش رابطۀ جنسی

4/72

4/41

*

10/19

افزایش جلب حمایت فرزند

4/14

4/31

*11/78

4/91

4/14

*11/22

کاهش رابطه با خویشاوندان همسر

4/92

4/17

*

11/07

جدا کردن امور مالی

4/49

4/33

*11/24

کاهش ارتباط مؤثر

4/71

4/44

*

افزایش رابطۀ فردی با خویشاوندان
خود

آماره t
11/82

10/17

* P> 4/41
در جدول شماره  4برآورد پارامترهای استاندارد شده بارهای عاملی ،ضرایب تعیین و
مقدار  tبرای پرسشنامۀ تعارضات خانواده ارائه شده است .پارامترهای مدل همگی معنیدار
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بودند ( )p> 4/41و مقدار قابلتوجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد کردند (مقدار R2
بین  4/33تا .)4/17
جدول شماره  :6آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبین بر متغیرهای مالک بر
اساس ضرایب استاندارد
ضریب تعیین

انواع تأثیر
متغیرها

مستقیم

R2

T

غیرمستقیم

کل

تمایزیافتگی بر آسیب روانی

-4/33

4/441

-4/32

4/11

تمایزیافتگی بر آسیب اجتماعی

-4/41

4/441

-4/41

4/443

-4/91

تمایزیافتگی بر تعارضات خانواده

4/42

-

4/42

4/4440

4/37

عوامل اقتصادی بر آسیب روانی

4/13

4/41

4/10

4/411

**3/41

عوامل اقتصادی بر آسیب اجتماعی

4/19

4/43

4/21

4/432

**

عوامل اقتصادی بر تعارضات خانواده

4/11

-

4/11

4/412

**

2/43

تعارضات خانواده بر آسیب روانی

4/13

-

4/13

4/411

**2/41

تعارضات خانواده بر آسیب اجتماعی

4/34

-

4/34

4/48

**3/14

(بارعاملی)

**

-4/81

3/12

براساس نتایج تحلیل معادالت ساختاری که در جدول شماره  1مشاهده شد:
متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد  -4/33بهصورت مستقیم و منفی متغیر آسیب روانی
را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  -4/84است که از لحاظ آماری معنیدار
است ( .)T>1.81متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد  -4/441بهصورت غیرمستقیم و از
طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را بهصورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد.
در این رابطه  Tبرابر  4/37است که از لحاظ آماری معنیدار نیست ( .)T<1.81در کل اثر
تمایزیافتگی بر آسیب روانی  -4/32بود که این مقدار با  T= -4/81ازنظر آماری معنیدار
بود.)T>1.81( .
متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد  -4/41بهصورت مستقیم و منفی متغیر آسیب
اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  -4/84است که از لحاظ آماری
معنیدار نیست ( .)T<1.81متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد  4/441بهصورت
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غیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را بهصورت مثبت تحت تأثیر
قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  4/37است که از لحاظ آماری معنیدار نیست (.)T<1.81
در کل اثر تمایزیافتگی بر آسیب اجتماعی  4/443بود که این مقدار با  T=4/91از نظر آماری
معنیدار نبود.)T<1.81( .
متغیر تمایزیافتگی با ضریب استاندارد  44/42بهصورت مستقیم و مثبت متغیر تعارضات
خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  4/37است که ازلحاظ آماری
معنیدار نیست (.)T<1.81
متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد  4/13بهصورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب
روانی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  2/71است که از لحاظ آماری
معنیدار است ( .)T>1.81متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد  4/41بهصورت
غیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب روانی را بهصورت مثبت تحت تأثیر
قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  1/49است که از لحاظ آماری معنیدار نیست (.)T<1.81
در کل اثر عوامل اقتصادی بر آسیب روانی  4/10بود که این مقدار با  T=3/41از نظر آماری
معنیدار بود.)T>1.81( .
متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد  4/19بهصورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب
اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  2/11است که از لحاظ آماری
معنیدار است ( .)T>1.81متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد  4/43بهصورت
غیرمستقیم و از طریق تعارضات خانواده متغیر آسیب اجتماعی را بهصورت مثبت تحت تأثیر
قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  1/88است که ازلحاظ آماری معنیدار است (.)T>1.81
در کل اثر عوامل اقتصادی بر آسیب اجتماعی  4/21بود که این مقدار با  T=3/12ازنظر
آماری معنیدار بود.)T>1.81( .
متغیر عوامل اقتصادی با ضریب استاندارد  4/11بهصورت مستقیم و مثبت متغیر تعارضات
خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  2/ 43است که ازلحاظ آماری
معنیدار است (.)T>1.81
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متغیر تعارضات خانواده با ضریب استاندارد  4/13بهصورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب
روانی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  2/ 41است که ازلحاظ آماری
معنیدار است (.)T>1.81
متغیر تعارضات خانواده با ضریب استاندارد  4/34بهصورت مستقیم و مثبت متغیر آسیب
اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .در این رابطه  Tبرابر  3/ 14است که ازلحاظ آماری
معنیدار است (.)T>1.81
جدول شماره  :7شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
نام شاخص

میزان کفایت برازش

آماره خی دو (  )و معناداری آن

(1134/17 P<4/44

خی دو به درجه آزادی

249

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی ()RMSEA

4/49

شاخص نرم شده برازش ()NFI

4/81

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

4/83

شاخص نیکویی برازش ()GFI

4/91

2

شاخصهای گزارششده در تحلیل معادالت نشاندهنده برازش مطلوب دادهها با مدل است.
بدین معنی که مؤلفههای پرسشنامههای آسیب روانی ،نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی
و تعارضات خانوادگی تشکیلدهنده سازههای مکنون هستند؛ و همچنین رابطۀ بین سه متغیر
مکنون نیز با  2متغیر مستقل مشاهدهشده با دادهها برازش دارند .البته آزمون خی دو از نظر
آماری معنیدار است که میتوان گفت حجم نمونه زیاد است و آزمون خی دو نسبت به
زیاد بودن حجم نمونه خیلی حساس است .چنانچه اندازه نمونه کم باشد ،فراوانیهای مورد
انتظار نیز کوچک خواهند شد .درنتیجه توزیع نمونه که بهوسیله محاسبه خی دو به این شیوه
به دست بیاید ،با توزیع نظری مطابقت نخواهد داشت.

بحث و نتیجهگیری

411
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برای تجزیهوتحلیل این فرضیهها از تحلیل معادالت ساختاری استفادهشده است و مشخص
گردید که هر چه تمایزیافتگی خود بیشتر باشد میزان آسیب روانی کمتر است .این یافته با
نتایج پژوهشهای فخاری و لطیفیان ( ،)1383اسکندری و همکاران ( ،)1384چانگ و گیل
( ،)2441اسکورن و همکاران ( )2448و سانگ و یانگ ( ،)2413همخوانی دارد.
نتایج دیگر فرضیه های مربوط به تمایزیافتگی خود :تمایزیافتگی خود از طریق تعارضات
خانواده نقشی در آسیبهای روانی ندارد و بین تمایزیافتگی خود و نگرش نسبت به
آسیبهای اجتماعی رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین تمایزیافتگی خود از طریق
تعارضات خانواده نقشی در آسیبهای اجتماعی ندارد و در نهایت بین تمایزیافتگی خود و
تعارضات خانواده رابطهای وجود ندارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای زارعی و همکاران
( ،)1384بلیاد و همکاران ( ،)1382دانشور و همکاران ( ،)1383عسکری و همکاران (،)1380
تایلر و فرانسیس ( ،)2449کیم و جونگ ( )2414و لوهان و گاپتا ( ،)2411ناهمخوان میباشند
اما یافتههای مذکور با پژوهشهای پاتریک و همکاران ( )2447و تیم و کالی (،)2411
همخوان میباشند .پاتریک و همکاران ( ،)2447پژوهشی با عنوان "صمیمیت ،تمایزیافتگی
و تغییرات شخصیتی به عنوان پیش بینی کنندههای رضایت زناشویی "انجام دادند .یافتههای
این مطالعه ،از صمیمیت و حمایت زوجی بهعنوان متغیرهای قوی در پیشبینی رضایت
زناشویی پشتیبانی میکند اما هیچ رابطهای بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی یافت نشد.
همچنین مدتزمان ازدواج ،فرزندان ،سن ،کار ،سابقه زندگی مشترک ،تقسیمکار و درآمد
پیشبینی کننده معنیداری از رضایت زناشویی نبودند .همچنین تیم و کالی (،)2411
پژوهشی با عنوان "اثرات تمایزیافتگی خود ،دلبستگی بزرگساالن و ارتباط جنسی بر روی
رضایت جنسی و زناشویی " انجام دادند .نمونه موردپژوهش  244نفر از بزرگساالن متأهل
بوده است .نتایج تجزیهوتحلیل مسیر نشان داد که الف ) تمایزیافتگی خود هیچ تأثیر مستقیمی
بر رضایت زناشویی و جنسی حال نداشته است اما بهطور قابلتوجهی با ارتباط جنسی رابطه
داشته است .ب) دلبستگی بزرگساالن اثر مستقیمی بر رضایت زناشویی داشته است اما در
رضایت جنسی تأثیری نداشته است .ج ) ارتباط جنسی یک متغیر میانجی بوده است .د)
ارتباط جنسی رابطه مثبتی با رضایت جنسی و رضایت زناشویی داشته است و ه) تفاوتهای
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جنسیتی در مدل وجود نداشته است .در تبیین این یافتهها ،بر اساس نظریه بوئن تمایز خود،
جدایی روانی عقل و هیجان و استقالل خود از دیگران را شامل میشود .افراد در جریان تفرد
درک هویت خویش را کسب میکنند .این تمایز از خانواده اصلی آنها را قادر میسازد تا
مسئولیت افکار ،احساسات ،ادراکها و اعمال خود را بپذیرند .فرد تمایز یافته در برخورد با
مسائل و مشکالت زندگی توانایی برخورد منطقی و عقالنی را دارد و میتواند از برخورد با
مسائل بهصورت احساسی جلوگیری کند (طالبی و غباری بناب .)1381،این افراد توانایی
رشد "من مستقل" را در روابط صمیمانه دارند و میتوانند در روابط عمیق و زناشویی آرامش
و راحتی خود را حفظ کنند و در بعد درون شخصیتی بهراحتی میتوانند احساساتشان را از
عقالنیتشان جدا کنند و در موقعیتهای مشکلزای زندگی قادر به استفاده از نظام عقالنی
خود در چگونگی واکنش و حل موقعیتها میباشند .در بعد بین فردی نیز این افراد میتوانند
روابط صمیمانه و عمیقی با دیگران برقرار کنند و درعینحال استقالل خود را حفظ کنند.
زندگی این افراد توسط خودشان اداره میشود نه توسط هیجانات و یا اشخاص دیگر .افراد
با سطح تمایز باال در ازدواج ،دارای پختگی هیجانی هستند ،انعطافپذیرند ،قادر به برقراری
و ادامه روابط صمیمانه با یکدیگرند و میتوانند از آن لذت ببرند .مجموعه این عوامل باعث
میشود آنها در زندگی مشترک خود احساس رضایت و خشنودی کنند (تیموری آسفیچی،
غالمعلی لواسانی و بخشایش .)1381،از طرف دیگر به نظر میرسد افراد کمتر تمایزیافته از
لحاظ هیجانی با سایرین هم آمیختهاند و به دلیل غلبه احساسات در زندگی از توانایی کمی
برای تصمیمگیری یا حل مشکالتشان بهطور مستقل برخوردارند .این افراد سطح اضطراب
مزمن بیشتری را تجربه کرده ،عملکرد پایینتری داشته و از عالئم روانی و فیزیولوژیکی
بیشتری رنج میبرند و در نتیجه میتوان پیشبینی کرد که با مشکالت عدیده زناشویی روبرو
میشوند (پلگ و زوآبی ،2410 ،دهقان ،رضاییان فرجی و حسینیان .)1387 ،در رابطه با عدم
همسویی یافته های پژوهش حاضر در زمینه نقش تمایزیافتگی خود در کاهش تعارضات
زناشویی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میتوان اینگونه بیان کرد که شاید
درک محتوای پرسشنامه برای نمونه موردپژوهش تا حدی دشوار بوده است و یا میتوان
اینگونه استدالل نمود که شرکتکنندگان به دلیل تعداد باالی پرسشنامهها و زیاد بودن
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تعداد سؤاالت دقت الزم را مبذول نداشتهاند .یافته دیگر این پژوهش این بودکه هر چه نقش
عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده بیشتر باشد ،آسیبهای روانی نیز بیشتر است .همچنین
هر چه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده بیشتر باشد نگرش نسبت به آسیبهای
اجتماعی نیز مثبتتر است و عوامل اقتصادی از طریق تعارضات خانواده باعث مثبتتر شدن
نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی میشود و درنهایت هر چه نقش عوامل اقتصادی در
خانواده بیشتر باشد ،تعارضات خانواده نیز بیشتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای موحد
و احمد پور ( ،)1381صفی نژاد ( ،)1382مظاهری و همکاران ( ،)1380گودمانسون و
همکاران ( ،)2447داکین و وامپلر ( ،)2449هاردی و لوکاس ( ،)2414لی ،ویکراما و سیمونز
( ،)2413نزار و همکاران ( ،)2414همخوانی دارد .در تبیین این یافتهها ،یکی از مواردی که
در تداوم و ثبات زندگی مشترک خانوادگی نقش مهمی را ایفا میکند برخورداری از حداقل
توان مالی بهعنوان پایه اقتصادی خانواده است .بر اساس دیدگاه مشکالت اقتصادی،
محرومیت اقتصادی تعامالت مثبت زوجین را کاهش میدهد و آنها را بهسوی تضاد سوق
میدهد .مشکالت اقتصادی در بین زوجینی که منافع خانوادگی آنها برای بقا در سطح
استاندارد و مناسب نمیباشد ،از طریق افزایش خشونت و کاهش رفتارهای گرم و
حمایتکنندهای که زوجین نسبت به هم ابراز میدارند ،زندگی زناشویی آنها را بیثبات
میکند و مردان در این خانوادهها بیشتر تعامل منفی دارند (طاهری .)1381،افزایش بیکاری
به دلیل کاهش درآمد ،مطلوبیت انتظاری ماندن در زندگی مشترک را کاهش میدهد و
همچنین بر ابعاد مادی و غیرمادی آن تأثیر منفی دارد (فالحی و دلدار )1384،و درنهایت
مشخص گردید که هر چه تعارضات خانواده بیشتر باشد میزان آسیبهای روانی بیشتر و
نگرش نسبت به آسیبهای اجتماعی نیز مثبتتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای کرمی
و همکاران ( ،)1381محمدزاده و همکاران ( ،)1383قنبری و همکاران ( ،)1383ریورا و
همکاران ( ،)2449اسکر و همکاران ( ،)2448سدرمنز و همکاران ( ،)2410رایان و همکاران
( )2414و سوگار ( ،)2417همخوانی دارد .در تبیین یافتههای ذکر شده ،خانواده در حکم
بافت سلولی برای اندامهای اجتماعی عمل میکند و از زمانی که عملکردهای خود را آغاز
میکند برقراری پیوند محکم و دائم بین زن و مرد تحقق مییابد ،امری که از آن تحت عنوان
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ازدواج نام برده میشود .یکی از عملکردهای مهم خانواده ،برقراری روابط عاطفی بین زن و
مرد و گسترش سالمت روانشناختی است که مایه آرامش هر دوی آنها میشود .یکی از
مشکالت شایع در خانواده تعارض زناشویی است .تقریباً هیچ زنوشوهری با نیت طالق با
هم وصلت نمیکنند اما تحوالت جریان زندگی زوجها را به سمت اختالف ،درگیری،
جدایی روانی – عاطفی و گاه طالق سوق میدهد (یوسفی و عزیزی .)1387 ،تعارضات بین
زوجین در اختالف بر سر موضوعات اساسی همچون ارزشها ،نقشها و صفات شخصیتی
ریشه دارد .این تعارضات دائماً در فضای خانواده جلوهگر میشود و اگر نگوییم غیرقابل
تغییر ،بهسختی قابلتغییر است .تعارض زناشویی با متغیرهایی همچون طالق (ژیلیوسکی،
 ،2412ریجیو و والنزوال ،)2411 ،اختالل روانی در فرزندان (بالدجت ،شیفر و هاگن،)2413 ،
فشار روانی و هیجانی در زوجین (لوکاس و تامپسون )2412 ،رابطه مستقیم و با متغیرهایی
همچون سازگاری روانی فرزندان (اوه ،لی و پارک )2411 ،و امنیت عاطفی و رفتارهای
جامعه پسند فرزندان (مک کوی ،کامینگز و داویس )2448 ،رابطه عکس دارد (آرین فر و
پور شهریاری .)1381 ،فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است و احتمال
وقوع طالق در همسران به ویژه در سالهای آغازین پس از ازدواج را افزایش میدهد (کوک
و جونز ،2442،موسوی)1380،؛ بنابراین رابطه بین تعارضات زناشویی و بهداشت روان
رابطهای دوسویه است و هنگامیکه تعامالت مثبت بین زوجین و در کل اعضای خانواده
کاهش مییابد بهداشت روان خانواده به خطر میافتد .محدودیت عمده این پژوهش این
است که نمونه پژوهش حاضر از نوع خوشهای سهمیهای بوده است ،لذا در تعمیم نتایج
بایستی جانب احتیاط را در نظر گرفت .پیشنهاد میشود که پژوهش مشابه در جمعیتهای
آماری دیگر انجام شود ،همچنین در این پژوهش از بین آسیبهای روانی ،اختالالت
شخصیت مورد بررسی قرار گرفت ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی سایر اختالالت
روانی نیز بررسی شوند و در پایان نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از
شرکتکنندگان در این پژوهش ابراز میدارند.
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