
 
             

    
  اي در تهدید ثبات ازدواجِ نقش متغیرهاي زمینه

  زنان و مردان متأهل شهر قزوین 
  1سیده فاطمه موسوي         23/07/1393 :دریافت مقاله تاریخ
         15/04/1394: مقاله پذیرشتاریخ 
  چکیده

و مردان متأهل شهر اي تهدیدکنندة ثبات ازدواج زنان این پژوهش با هدف بررسی برخی متغیرهاي زمینه
متأهل  384نمونۀ پژوهش شامل . اي استمقایسه ـو از نوع علّی  پیمایشیروش پژوهش . قزوین صورت گرفت

به منظور گردآوري اطالعات از . به شیوة تصادفی از پنج ناحیۀ شهر قزوین انتخاب شدند) مرد 192زن و  192(
نتایج . شناختی استفاده شدرسشنامۀ حاوي اطالعات جمعیتثباتی زناشویی ادواردز و همکاران و پپرسشنامۀ بی

درصد است  22نشان داد احتمال وقوع طالق در سه سال آیندة زندگی زناشویی زنان و مردان متأهل شهر قزوین 
  هاي ها از حیث جنسیت، تحصیالت، تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج تفاوت معناداري در نمرهو  بین گروه

چنین نشان داد که بین زوجین با قومیت متفاوت در مقایسه با همسران با نتایج هم. ازدواج  مشاهده نشدثباتی بی
قومیت مشابه و نیز زوجین با تفاوت در طبقۀ اقتصادي ـ اجتماعی در مقایسه با زوجینِ مشابه از حیث طبقۀ 

ها از حیث نوع چنین بین گروههم. جود داردثباتی ازدواج تفاوت معناداري واجتماعی در میانگین بی ـاقتصادي 
آگاهی از نقش عوامل تهدیدکنندة . تفاوت معناداري مشاهده شد) اعم از سنتی یا دوستی پیش از ازدواج(ازدواج 

  . تواند ضمانتی نسبی براي ثبات روابط زناشوییِ همسران فراهم سازدثبات ازدواج زوجین می
   .اي در ازدواج، ثبات ازدواج قزوینرهاي زمینهثبات ازدواج، متغی: هاکلید واژه

                                                 
  Mosavi2008@gmail.com            )س(استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی پژوهشکدة زنان دانشگاه الزهرا ـ 1
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  مقدمه
سالم و  زناشویی و روابط) 2013، 1وارینگ(ایجاد چرخۀ زندگی خانوادگی است  أازدواج منش

کانگ و (شده است  گذاشته مند و نظامی از باورهاي به اشتراكماندگار، حاکی از نظامی جهت
                                                     ی تحت تاثیر هر عاملی، بر سالمت جسمی و باید گفت تعارضات زناشوی). 2009، 2جاوسوال

پژوهشهاي سه دهۀ اخیر، تصویر تقریباً کامل و . و سالمت خانواده تأثیرات زیانباري داردروانی 
، 3فینچام(متمایزي از رفتار زوجهاي داراي تعارض و زوجهاي بدون تعارض ارائه کرده است 

باتی زناشویی ارتباط مستقیمی نشان داده ثسطوح باالي تعارضات زناشویی با تنشها و بی). 2003
آمیز و زا، مخالفتآمیز، تنشتعارض، متشکل از رفتارهایی است که به ارتباطات خصومت. است

اي از این تعارضات در صورت پایداري با مجموعه). 2010، 4فروساکیس(شود تضاد منجر می
همراه، و با پیامدهاي خانوادگی . ..هاي افسردگی، اختالالت خوردن، وابستگی به الکل ونشانه

فرزندي و ـ  گري، ضعف در سازگاري کودکان، افزایش تعارضات والدمهمی چون ضعف والدین
ساز جدایی زوجین تواند زمینهاین تعارضات می. تعارضات بین فرزندان با یکدیگر در ارتباط است

  ). 2003فینچام، (شود و احتمال وقوع طالق را در همسران افزایش دهد 
به نقل از . رودهایی رایج به شمار میو طالق پدیده 5متأسفانه، امروزه دیگر جدایی زناشویی

مطالعات دیگري . شوداز این جداییها در نهایت به طالق منجر می% 75حدود ) 1993( 6گاتمن
 ،7کوك و جونز(دهد نشان داده است که طالق قانونی بیشتر در چهار سال پس از ازدواج رخ می

 1389ثبت احوال استان قزوین، (است  1به ،  22/7نسبت ازدواج به طالق در استان قزوین ). 2002
اي است که پس از صدور چک بالمحل، ضرب و میزان طالق در این استان به گونه). 1390 و

هاي عمومی استان قزوین قرار گرفته است هاي مختومۀ دادگاهجرح و دزدي در رتبۀ سوم پرونده
، چندین برابر این ارقام را باید اختالفات حاد و مزمن زناشویی )1390النامۀ آماري استان قزوین،س(

هاي بسیاري را از نعمت گنجد و خانوادهو انواع ناسازگاریهایی در نظرگرفت که در آمارها نمی
سر بهکند تا عمري را با نفرت، کراهت، اضطراب و دغدغۀ خاطر مهر و محبت زناشویی محروم 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.  
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  ). 1387صبور اردوبادي، (برند 
به  )1985( 1بیورز. تاکنون پژوهشهاي کمی دربارة رابطۀ پایدار زناشویی متمرکز شده است

هاي سالم را این چنین مطرح شش جنبه از رفتار قابل مشاهده در خانواده) 1384( نقل از ریدلی
بروز عملکرد در زمان ) 3ي روشن وجود مرزها) 2تفاوت معمول و قابل قبول قدرت ) 1: کندمی

وي معتقد است که . بیان احساسات مثبت) 6مهارت در گفتگو ) 5احترام به انتخاب فردي ) 4حال 
به باور وي، عقاید سالم و رشد دهنده به روابط خوب و . برخی نگرشها از برخی دیگر سالمتر است

گرش مطبوع از خود و وجود همسر مهمترین موضوع، داشتن ن«. انجامدباثبات درون خانواده می
بر این باور است که رابطۀ ) 1985(بیورز » .است و اینکه انسان اساساً موجودي قابل اعتماد است

پذیري کافی براي سازگاري با تغییر اوضاع یا مشکالت، توانایی انطباق: موفق، سه عنصر دارد
تحقیقات ). 1384ریدلی، ( دیگرثر و توانایی همدلی با وضعیت هیجانی یکؤتوانایی ارتباط م

کند که دربارة روابط پایدار بزرگساالن، نکاتی را مطرح می) 1382به نقل از موسوي، (گاتمن 
وي دریافت که برخی رفتارها در بلندمدت بر ازدواج . بینی کندتواند وضعیت ازدواج را پیشمی

 2فیتزپتریک. شودیزیولوژیک میتأثیر زیانباري دارد و اغلب این رفتارها، موجب برانگیختگی ف
بر اساس مطالعات خود سه نوع ازدواج باثبات ) 1382( به نقل از موسوي )1993( گاتمنو ) 1988(

  :اند که عبارت است ازثبات را شناسایی کردهو دو نوع ازدواج بی
  و زوجهاي اجتنابی) دوجنسیتی(ازدواج با ثبات شامل زوجهاي سنتی، زوجهاي دو نقشی ) 1
 ثبات شامل زوجهاي ناسازگار و منفصلازدواج بی) 2

بر اساس تحلیل فیتزپتریک و گاتمن در مورد انواع ازدواجهاي باثبات، : ازدواج باثباتـ  1
کنند و براي مدیریت زوجهاي سنتی خود را با نقشهاي جنسی و سبک زندگی سنتی سازگار می

نقش زنانه و مردانه (طلبانه شهاي مساواتزوجین دو نقشی، نق. اختالفات اهمیت کمی قائلند
زوجین اجتنابی، نقشهاي جنسی . کنند و نگاه آنان به حل اختالف مثبت استرا ایفا می) همزمان

تی را قبول دارند، اما زندگی موازي را ادامه می   .کننددهند و از درگیري پرهیز میسنّ
هست؛ اما ) دون کوششی براي حل آنب(در زوجهاي ناسازگار، اختالف : ثباتازدواج بیـ  2

مطالعات دیگري ). 1382موسوي، ( کنندزوجهاي منفصل، غالب اوقات از درگیر شدن دوري می
ت دهد که ثبات زیاد روابط زناشویی حاکی از سطوح پایین اضطراب و رواننشان می نژندي و امنی

                                                 
1 - Beavers 
2 - Fitzpatrrik 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

    
    

    
  

١١٦ 

  ).2009کانگ و جاسوال، (و عزت نفس زیاد است 
ت هویت متقابل و تسهیم  بنابر آنچه گفته شد، ثبات زناشویی به عنوان شاخصی از ماهی

دات دورة زناشویی گذشتۀ همسران شناخته می بنابراین، ثبات زناشویی به . شودمسئولیت و تعه
شود و عامل اي از استقالل، اعتماد و دوستی دوجانبه مطرح میعنوان شاخص استمرار و دوام هسته

 ثبات). 2009، 1کانگ و جاسوال(شمار میرود و شادکامی زناشویی بهکنندة شادي بینیپیش
شدن تعریف  جدا هم از یا گرفتن و زوج، بدون طالق هردر قالب طول مدت ازدواجِ  زناشویی

مطرح  زمانی ازدواج ثباتیبی واقع در). 2008، 2مرسادو، کامرون، شکرفروش و استراتون(شود می
   انجام  رفتاري یا و اندیشندمی جدایی یا طالق دربارة و زوجیکی از زوجین یا هر د که است
به نقل از نظري،  1985، 3و همکاران بوث(دارد  گرایش ازدواج، رساندن پایان به که دهندمی

  )1389صاحبدل و اسدي، 
توان به عامل نژاد و طی مطالعات در مورد عوامل تهدیدکنندة ثبات زناشویی در همسران، می 

ت ه ت اصلی. مسران اشاره کردقومی تی خانوادگی و فردي بهنژاد و قومی شمار ترین عنصر هوی   
نژادي و ویژگیهاي میان برخی نژادهاي خاص، ذاتاً به عنوان روابط تعامالت بین. رودمی

ت و آسیبهاي روانشناختی بدکارکردي محسوب می رات قالبی مربوط به جنسیشود که با تصو
هاي متفاوت فرهنگی منجر این ازدواجها بالقوه به همزیستی افراد در زمینه. آمیزدیپیرامون آن در م

فردي متفاوت دارند، ارزشهاي متفاوتی در خانواده و ازدواج افرادي که سبکهاي بین .شودمی
هاي یافته). 2008، 4براتر و کینگ(سازند رو میدارند؛ لذا حفظ و استمرار روابط را با تردید روبه

 به را زناشویی و فرسودگی محتوایی همسرگزینی مالکهاي) 1390(پژوهش یوسفی و باقریان 
 به این معنی که افراد. داد قرار ییدأت مورد زوجین در احتمال طالق کنندةبینیپیش متغیرهاي عنوان
 مالکهاي محتوایی به نسبت طالق متقاضی افراد از بیشتر مشترك زندگی ادامۀ به مایل

ت اجتماعی، فردي، تناسب مانند دارد همراه به فرد که ویژگیهایی شامل ینی،همسرگز دین و قومی 
نیز ) 1390(زاده، و قدسی، باللی و عیسی )1384(مطالعۀ عباسی شوازي و صادقی . کردند توجه

در ) 2008(براتر و کینگ . گویاي نقش همگونی قومیتی در انسجام روابط زناشویی زوجین است
نژادي میان آنها د دریافتند همسرانی که از نژادهاي مختلف هستند و ازدواجهاي بینمطالعۀ خو

                                                 
1 - Kang & Jaswal 
2 - Mercado, J., Cameron, E.,  Shekarforoosh, C., Stratton, L 
3 - Booth& et al 
4 - Bratter & King 
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تی . صورت گرفته است، بیشتر در معرض طالق قرار دارند در این میان، پراکندگی نژادي و جنسی
پوست، زن شوهر سیاه/ مشهود بود به این معنا که دو زوج سفیدپوست، زن سفید پوست

  .دادندیی تمایل بیشتري به طالق نشان میشوهر آسیا/ سفیدپوست
توان به سن ازدواج، سطوح تحصیالت همسران، از دیگر عوامل تهدیدکنندة ثبات ازدواج می 
، 2مک ویر و دیمکپا( ، سطح درامد، نوع ازدواج، موقعیت باروري)2010، 1گودمن و گریوز(دین 

ت فرزندان، تاریخچۀ خانوادگی همسرا، ، تعداد)2012 ن، ارتباطات و فرهنگ اشاره کرد جنسی
اجتماعی افراد در قالب تحصیالت و درامد ارتباط ـ  سطح اقتصادي ).2012مک ویر و دیمکپا، (

مطالعات ). 2008براتر و کینگ، (پیوسته و در عین حال منفی با احتمال تعارضات زناشویی دارد 
ثبات زناشویی را نشان داده، زنان و نشان داده است که افراد با تحصیالت دیپلم، سطوح پایینی از 

اسپاینر و (دهند مردان با تحصیالت دانشگاهی، سطوح باالیی از ثبات زناشویی را از خود بروز می
 فرهنگی منابع به کردهتحصیل افراد که آنجا از شودموضوع گفته می این تبیین در). 1981گلیک، 

 از ثانیاً و کنند انتخاب مناسبی همسر اوالً که اردد احتمال بیشتر دارند، دسترسی بیشتري اجتماعی و
 به اشتغال عالوهبه. ببرند بهره زناشویی زمینۀ در تعارضها حل جهت در خود توانایی و دانش

 و دهد رخ) جوانی اوایل و نوجوانی( خطر سنین از باالتر سنینی در ازدواج شودمی موجب تحصیل
رابطۀ تحصیالت بویژه ). 1391پور، کاظمی(کرد  خواهد مکک خانواده بیشتر ثبات به نیز امر همین

کرده زنان تحصیل. تحصیالت زنان با ثبات ازدواج بویژه در سالهاي ابتدایی ازدواج محسوس است
با برخی مهارتهاي الزم براي ادارة زندگی زناشویی هستند در عین حال، چنانچه ازدواج را 

 و زنان اشتغال زمینۀ در). 2002، 3هیتون(دهند ه آن پایان میناکارامد بپندارند با احتمال بیشتري ب
 استقالل بر زن اشتغال پیامدهاي و تأثیرات موضوع به پژوهشها زناشویی، روابط بر آن تأثیر

 کانون از را خود تا دهدمی امکان وي به درامد از زن برخورداري. اندکرده توجه وي اقتصادي
 مستقلی زندگی خود، درامد به اتکا با و دهد نجات نیست، خبري شادي از آن در که اي خانواده
 بیشتر رفاه به و شود تجمیع خانواده اقتصادي منابع با زن مالی منابع چنانچه. دهد تشکیل خود براي

اي که به گونه) 1391پور، کاظمی(کند می کمک ازدواجها بیشتر پایداري به کند کمک خانواده
انجامد؛ ثباتی ازدواج میدرامد کم خانواده، بیشتر به بی) 2008(کینگ هاي براتر و طبق یافته

                                                 
1 - Goodman and Greaves 
2 - Maciver, J. E. & Dimkpa, D. I. 
3 - Heaton, T. B. 
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 زندگی در قویتري استاندارد از آنها باشد، بیشتر خانواده دسترس در منابع چراکه هر چه
نتایج پژوهش ملتفت  .خواهد بود زندگی از افراد بیشتر رضایت ساززمینه همین و برخوردارند

 تبارپورگتابی و نازكحبیبو  )1391(محبی، پروین و محمدي به نقل از اسحاقی،  )1381(
نیز عدم قدرت شوهر در تأمین معاش را یکی از دالیل درخواست طالق توسط زنان ذکر ) 1390(

دهد نشان می) 1386(دوست به نقل از زرگر و نشاط )1990( 1هاي مطالعات ویدانوفیافته. کندمی
گیرند و تعارضات زناشویی بیشتر، نشان مورد حمایت قرار میکه شوهران بیکار کمتر توسط همسرا
و همکاران  2البته در زمینه اشتغال زن، نتایج پژوهش هوبر. و انسجام خانوادگی کمتري دارند

وي بر این باور است که موضوع . متفاوت است) 1391( به نقل از اسحاقی و همکاران )1988(
تی و ترویج آن در حوزة ا عدالتی نسبت به تقسیم کار قتصاد و اشتغال به احساس بیبرابري جنسی

شود و رضایت زناشویی را کاهش، و زنان را بیشتر به فکر طالق و جدایی سوق خانگی منجر می
با عنوان عوامل موثر بر ثبات ) 2012( 3دهد این در حالی است که نتایج مطالعۀ ماسیور و دیمپکامی

کنندگان در ادراکشان از عوامل مؤثر بر عناداري بین شرکتدهد که تفاوت مازدواج، نشان می
ت، دین، سطح تحصیالت و طول مدت ازدواج وجود ندارد متغیرهاي . ثبات ازدواج از حیث جنسی

تواند از مالکهاي عمدة استحکام خانواده و اشاره دارد که می 4همسريیاد شده به مقولۀ همسان
هایی چون تحصیالت، نژاد و ناهمسانی همسران در زمینه .منشأ دوام روابط زناشویی تلقی شود

ت، طبقۀ اقتصادي تواند سرچشمۀ نزاع و تعارض بین همسران شود و با می... اجتماعی وـ  قومی
 سوي به را آنان تنها نه فرد دو میان همسانی. گذشت زمان میل به جدایی را درآنها تقویت کند

 همسرگزینی نظامهاي همۀ. سازدمی استوارتر را ایشان لتوص و پیوند بلکه کند،می جذب یکدیگر
 گري است؛ بدین معنی که معموالًمعامله به تمایل نتیجۀ خود این و دارند تمایل همسان ازدواجِ به

 همگونی. )1352گود، (کنند می ازدواج یکدیگر با همسان افراد مشخصات، انواع به باتوجه
تی، اقتصاد تواند به ثبات ي ـ اجتماعی همسران از موضوعاتی است که میاقتصادي، نژادي ـ قومی

بیشتر ازدواجها کمک، و ضمانتی پایاتر براي رضایت نسبی زوجین و ادامۀ زندگی مشترك آنها 
نیز ) 1391( خواه،زاده، احمدي و ثروتلهسائیو  )1391(پژوهش اسحاقی و همکاران . فراهم کند
  .دهندهمسانی، گرایشهاي کمتري به طالق از خود نشان می دهد که زوجین برخوردار ازنشان می

                                                 
1 - Voydanoff, P. 
2 - Huber 
3 - Maciver, J. E. & Dimkpa, D. I. 
4 - Homogamy Theory 



١١٩ 

نداشتن فرزند، احتمال وقوع طالق و . اي داشتن فرزند استیکی دیگر از متغیرهاي زمینه
دهد؛ با این حال، تعارضات زناشویی، خود به تشویق افراد به جدایی را در خانواده، افزایش می

). 2008براتر و کینگ، (گردد نداختن این موضوع منجر میخیر اأاز فرزنددارشدن و یا به تپرهیز 
  در تبیین این موضوع . است شایعتر فرزندبی زوجهاي میان طالق که دهدمی نشان تحقیقات

دهند می ادامه هم با زندگی به کودکان از نگهداري براي معموالً زوجها سو یک توان گفت ازمی
 خودداري فرزندآوري از نیستند مطمئن خود ازدواج درستی دربارة که زوجهایی دیگر سوي و از
  . )1391پور، کاظمی(کنند می

روابط پیش از ازدواج نیز یکی از متغیرهاي تهدیدکنندة ) 2008(طی مطالعۀ براتر و کینگ 
در مورد روابط پیش از ازدواج و تاثیر آن بر احتمال طالق در آیندة . رودشمار میثبات ازدواج به

اقیانوسیه با همکاري  و آسیا جمعیتی پژوهشهاي و مطالعات زناشویی، نتایج پژوهش مرکز زندگی
 ازدواج، در تأخیر بر ازدواج از قبل معاشرت در زمینه نقش) 1390(وزارت ورزش و جوانان 

 با ازدواج از قبل پیشرفتۀ روابط که کسانی بین طالق طالق نشان داد که احتمال و زناشویی رضایت
 و است بیشتر اند،نکرده تجربه را روابط نوع این که کسانی به نسبت اند،داشته نونی خودک همسر
 این و برابر، پنج اند،خود داشته همسر با ازدواج از قبل پیشرفتۀ رابطۀ که افرادي بین طالق احتمال
 .است بربرا چهار کنند،می تجربه همسرشان از غیر کسی با را رابطه این که کسانی براي احتمال
طی بررسی خود روابط جنسی پیش از ازدواج، تولد پیش از ازدواج و ناهمگونی ) 2002(هیتون 

کان و . کندها یاد میکنندة ثبات ازدواج در خانوادهبینینژادي و دینی را از عوامل منفی پیش
      ازدواج و  بر این باورند که ارتباط بین رابطۀ پیش از) 2002(به نقل از هیتون  )1991( 1الندن
شوند، صفات ثباتی ازدواج، علّی نیست؛ بلکه افرادي که در روابط پیش از ازدواج درگیر میبی

مطالعۀ . سازدرو میاي دارند که ضمانت ثبات زناشویی را در آینده با ابهام روبهشخصیتی ویژه
وجها به طالق گرایش نشان داد که زوجهاي سنتی کمتر از سایر ز) 1999( 2فاور، منتل و اولسون

هاي دونفرة ازدواج دارند؛ در عوض به دلیل نبودن مهارتهاي ارتباطی و حل تعارض نسبت به جنبه
بر نقش ) 2014( 3نتایج مطالعۀ قریشی، چارسلی و شاو. دهندرضایت کمتري از خود نشان می

ره او ازدواج دوبکمال شخصی و گرایش به طالق رغم تأیید خانواده بر عدمازدواجهاي سنتی به

                                                 
1 - Kahn & London 
2 - Fowers, B. J Montel, K. H., & Olson, D. H. 
3 - Qureshi, K., Charsley, K., & Shaw, A.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

    
    

  

١٢٠ 

حاکی ) 1390(قدسی و همکاران و  )1391(کند با این حال، مطالعۀ احمدي و همکاران تأکید می
مطالعۀ ساکو و . از نقش ازدواج سنتی و حمایت خانوادة پدري در استحکام روابط زناشویی است

نظر از نوع رفنیز حاکی از زیاد بودن گرایش به طالق در دو سال اول ازدواج ص)  2014( 1ساکو
  .مراسم ازدواج زوجین بود

  هاي زندگی با ثبات زناشویی شود که تحوالت تجربه دورهاز آنچه گفته شد، نتیجه می
برخی از این تحوالت موجب ثبات بیشتر زندگی زناشویی و برخی نیز به . اي روشن داردرابطه

این پژوهش درصدد است تا  .شوداختالل و در نهایت فروپاشی زندگی مشترك زوجین منجر می
ت، سطح تحصیالت، نوع ازدواج، تعداد فرزندان، وضعیت برخی متغیرهاي زمینه اي چون جنسی

اشتغال زوجین، شباهت یا تفاوت قومیتی و وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی زوجین و طول مدت 
  .ی قرار دهدهاي شهر قزوین مورد بررسازدواج و نقش آنها را در تهدید ثبات ازدواج خانواده

  
  روش پژوهش

آماري این پژوهش شامل تمام جامعه. اي استو علی ـ مقایسهپیمایشی روش پژوهش از نوع 
گیري، تصادفی ساده است و با تقسیم روش نمونه. زنان و مردان متأهل ساکن در شهر قزوین است

و مرکز شهر با  محله و استخراج ده محله از مناطق جنوب، غرب، شرق، شمال 260شهر قزوین به
از طریق مراجعه ) مرد 192زن و  192(فرد متأهل   384اي شامل استفاده از فرمول کوکران، نمونه

  :توسط هفت پرسشگر با ویژگیهایی به شرح ذیل انتخاب شد به منزل،
  
 

                                                 
1 - Sacco, G., & Sacco, P. 
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  نمونه گروه شناختیویژگیهاي جمعیت: 1جدول
 درصد فراوانی شاخصهاي دموگرافیک

 جنسیت
 0/50  192 زن

 0/50 192 مرد

 تحصیالت
 5/75 290 دیپلم زیر دیپلم و

 5/24 94 تحصیالت دانشگاهی

  نوع ازدواج
 9/91 353 ازدواج سنتی

 1/8 31 دوستی پیش از ازدواج

  تعداد فرزندان

 98/11 46 بدون فرزند

 35/21 82 تک فرزند

 14/74 181  فرزند  2-3

 53/19 75 چهار فرزند و بیشتر

 اشتغالوضعیت 

 13/22 85 هردو شاغل

 62/71 275 دارمرد شاغل، زن خانه

 25/6 24 دارمرد بیکار، زن خانه

 همسانی قومیتی
 9/21 84 تی همسرانیتفاوت قوم

 1/87 300 قومیت یکسان همسران

 اجتماعیـ  همسانی طبقۀ اقتصادي
 1/15 58 اجـ  تفاوت در طبقه اق

 9/84 326 اجـ  برابري در طبقه اق

 طول مدت ازدواج

 62/15 60 زیر پنج سال

 01/44 169 سال 20تا 

 37/40 155 سال 70 -20

 100 384 کل

  
. ادواردز، دیوید آر. سؤالی است،  توسط جان ان 14که ابزار  1ثباتی ازدواجالف ـ شاخص بی
طالق بودن  گیري عدم ثبات ازدواج و بویژه مستعدبراي اندازه) 1987( 2جانسون و آلن بوث

ثباتی و خطر بالقوة طالق زن این ابزار بر این نظر متکی است که براي ارزیابی بی. تدوین شده است
این مقیاس در دو قسمت آمده که . و شوهر، باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود

                                                 
1 - Marital Instability Index 
2 - Edwards, J. N., Johnson, D. R. M & Booth, A. 



 
 

 
 

 
 

    
    

    
    

  

١٢٢ 

ازدواج که در قسمت دوم آمده است،  قسمت اول در کنار سنجش چند عامل دیگر خطرپذیري
کننده را در وقوع احتمال طالق در سه سال آیندة زندگی زناشویی بینی مصاحبهتواند دقت پیشمی

گذاري این مقیاس، تعداد پاسخهاي حاکی از مستعد طالق بودن شمرده شده در نمره. افزایش دهد
باشد، میزان احتمال طالق در  2ـ  0ة فرد بین چنانچه، نمر). رودشمار میدانم بله بهپاسخهاي نمی(

و چنانچه بیشتر از ده % 38، 9-7، بین %31، 6-5، بین %26، 4-3، بین %22سه سال آینده برابر با 
ضریب اعتبار این مقیاس در پژوهش . خواهد بود% 43باشد، احتمال طالق در سه سال آینده برابر با 

این شاخص از قدرت . دست آمده استبه 70/0) 1387(ر ذاکبه نقل از ثنایی )1379(پور یاري
چنین روایی سازة آن در پژوهشهاي متعددي نشان داده شده هم. بینی زیادي برخوردار استپیش

در این پژوهش، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، ). 1387ذاکر، ثنایی(است 
  . محاسبه شد 81/0

ت، نوع ازدواج، شناختی شامل پرسشي جمعیتب ـ پرسشنامۀ شاخصها هایی در زمینه جنسی
ت، تفاوت یا شباهت در طبقۀ اقتصادي ـ اجتماعی، شغل،  تعداد فرزندان، تفاوت یا شباهت در قومی

 .تحصیالت و طول مدت ازدواج است

هاي و در دو بخش یافته SPSS20و  DEافزار ها به صورت انفرادي با نرمهاي پرسشنامهداده
) تعقیبی شفه عاملی و آزمونشامل آزمون تجزیه و تحلیل واریانس تک(توصیفی و استنباطی 

  .تحلیل و گزارش شده است
  
  هایافته

ت، تعداد فرزندان، میزان تحصیالت و مدت دهد که گروهنشان می 1جدول  ها از حیث جنسی
که بین اند در حالیر نداشتهثباتی زناشویی تفاوت محسوسی با یکدیگهاي بیازدواج در نمره

تی و طبقۀ اقتصادي ـ اجتماعی تفاوت محسوسی گروه ها از حیث شغل، همسانی یا ناهمسانی قومی
  . شودمشاهده می
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  بی ثباتی زناشویی هايمیانگین و انحراف استاندارد نمره: 2جدول

 
 N انحراف استاندارد میانگین شاخصها

تجنسی 

 192 97/1 41/1 زن

 192 33/2 25/1  مرد

 384 16/2 33/1 کل

 تعداد فرزندان

 46 72/2 60/1 بدون فرزند

 82 88/1 47/1 تک فرزند

 181 28/2 37/1 فرزند 3تا  2

 75 68/1 93/0 فرزند و بیشتر 4

 384 16/2 33/1 کل

 تحصیالت

 290 05/2 27/1 دیپلم و زیر دیپلم

 94 46/2 51/1 داراي تحصیالت دانشگاهی

 384 16/2 33/1 کل

 نوع ازدواج

 353 13/2 27/1 ازدواج سنتی

 31 38/2 00/2 دوستی پیش از ازدواج

 384 16/2 33/1 کل

 طول مدت ازدواج

 60 44/2 41/1 زیر پنج سال

 169 16/2 56/1 سال 20سال تا  5

 155 02/2 05/1 سال 70تا  20

 384 16/2 33/1 کل

 وضعیت اشتغال

 85 29/2 62/1 هردو شاغل

 275 14/3 04/2 دارمرد بیکار، زن خانه

 24 99/1 18/1 دارمرد شاغل، زن خانه

 384 16/2 3/1 کل

 تقومیهمسانی 

 84 57/2 72/1 تفاوت در قومیت

 300 02/2 22/1 قومیت یکسان

 384 16/2 33/1 کل

   بقۀطهمسانی 
 اجتماعی ـ اقتصادي

 58 99/2 01/2 تفاوت در طبه اق ـ اج

 326 95/1 21/1 شباهت در طبقه اق ـ اج

 384 16/2 33/1 کل

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

    
    

  

١٢٤ 

که نتایج آن در عاملی استفاده شد براي ارزیابی معناداري از تجزیه و تحلیل واریانس تک
  .مشهود است 3جدول 

  ثباتی ازدواج هاي بیها در نمرهتحلیل واریانس گروه: 3جدول 

  
 .F Sig جذوراتمیانگین م df مجموع مجذورات

 جنسیت

 46/0 53/0 50/2 1 50/2 بین گروهی

 67/4 382 1/1785 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

 تعداد فرزندان

 29/0 24/1 79/5 3 39/17 بین گروهی

 65/4 380 27/1770 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

میزان 
 تحصیالت

 36/0 81/0 79/3 1 79/3 بین گروهی

 67/4 382 86/1783 ن گروهیدرو
  

 383 66/1787 کل
   

 مدت ازدواج

 1/0 26/2 50/10 2 00/21 بین گروهی

 63/4 381 65/1766 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

 نوع ازدواج

 07/0 20/3 87/14 1 87/14 بین گروهی

 64/4 382 79/1772 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

 قومیت

 06/0 53/3 37/16 1 16/37 وهیبین گر

 63/4 382 28/1771 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

طبقۀ اقتصادي 
 ـ اجتماعی

 00/0 89/6 71/31 1 71/31 بین گروهی

 59/4 382 95/1755 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

وضعیت 
 اشتغال

 06/0 72/2 60/12 2 25/21 بین گروهی

 62/4 381 45/1762 درون گروهی
  

 383 66/1787 کل
   

  
  



١٢٥ 

دهدکه بین نشان می 3ها در جدول ثباتی ازدواج گروههاي بیتحلیل واریانس نمرهF هاينمره
، بین افراد با تحصیالت زیردیپلم و دیپلم و افراد با =P 53/0[F(1,382)<4/0[زنان و مردان 

دون فرزند، داراي یک فرزند، دو یا ، بین افراد ب=P ,81/0[F(1,382)<3/0[مدرك دانشگاهی 
ها داده. ثباتی ازدواج تفاوت معناداري نیستهاي بیدر نمره =P ,24/1[F(3,380)< 2/0[بیشتر

 , P≥1/0[سال  70تا  20سال و  20دهد که بین افراد با طول مدت ازدواج زیر پنج سال، نشان می
26/2[F(2,381)= هاي نمره. طمینان کمی همراه استتفاوت هست که از نظر آماري با درصد ا

 P≥07/0[چنین نشان داد که بین افراد با ازدواج سنتی و ازدواج با پیشینۀ دوستی هم 3جدول 
,20/3[F(1,382)= ت مشابهتی و افراد با قومی 06/0[، بین افراد با تفاوت قومی≤P 
,53/3[F(1,382)=ـاد با طبقۀ اقتصادي اجتماعی یکسان و افرـ  ، بین افراد با طبقۀ اقتصادي 

هر دو (و بین افراد از حیث وضعیت اشتغال  =P ,89/6[F(1,382)≥00/0[ اجتماعی متفاوت
تفاوت  =P ,72/2[F(2,381)≥06/0[) داردار و مرد شاغل، زن خانهشاغل، مرد بیکار، زن خانه

نادار بین دهد که تفاوت معنشان می 4هاي آزمون تعقیبی شفه در جدول نمره. معناداري هست
  .دار استگروه هر دو شاغل و گروه مرد بیکار، زن خانه

  
  هاي آزمون تعقیبی شفه براي سه گروه از حیث وضعیت اشتغال زوجیننمره: 4جدول 

 
 .Sig خطاي استاندارد تفاوت میانگین

 هردو شاغل
 70/0 49/0 41/0- زن شاغل ـ مرد بیکار
 26/0 26/0 43/0 زن خانه دارـ  مرد شاغل

  
  گیريبحث و نتیجه

شود که در برگیرندة ثباتی ازدواج به گرایش زوجین به انحالل زندگی زناشویی اطالق میبی
هاي شناختی زوجین در مورد رابطۀ نگرانی) ب وضعیت عاطفی زوجین) سه حالت مشخص الف

به نقل از  2009وایت و لوین، ( استرفتارهاي ویژة مرتبط با عواطف و افکار یاد شده ) خود  ج
که در قطب منفی پیوستار تداوم و پیوستگی ازدواج وجود  ،این مفهوم). 1389نظري و همکاران، 

ن متأهالدر این پژوهش، ثبات ازدواج . دپذیرتأثیر میفردي متعددي ردي و بینفدارد از عوامل 
تشهر قزوین با توجه به عوامل جمعیزندان، طول ت، تحصیالت، تعداد فرشناختی چون جنسی

اجتماعی مورد  ـ هاي قومیتی و طبقۀ اقتصاديت اشتغال، تفاوتنوع ازدواج، وضعی ،مدت ازدواج
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  .بررسی و مطالعه قرار گرفت
گونه که در همان( هايهپژوهش بر اساس نمراین که مقیاس مورد استفاده در با توجه به این

سال آیندة زندگی مشترك زوجین احتمال وقوع طالق را در سه ) بخش ابزار توضیح داده شد
در  33/1شود که نمونۀ معرف شهر قزوین با میانگین نمرة دهد، مشاهده میمورد ارزیابی قرار می

این موضوع . را داراست) 22(% ترین احتمال وقوع طالقکماحتمالی این مقیاس،  هايهطیف نمر
ها، استمرار ردة خانوادهر کوچک بودن شهر، بافت سنتی آن، روابط گستیثتحت تأتواند می

با این وصف، مشاهده  ؛گرفته و مسائلی از این دست باشدشکلهاي تازه حمایت والدین از خانواده
. ثباتی ازدواج با یکدیگر تفاوت معناداري نداشتندبی هايهدر نمر متأهلشود که زنان و مردان می

. دشج افراد تفاوت معناداري مشاهده نثباتی ازدوابی هايهاز حیث میزان تحصیالت نیز بین نمر
ثباتی ازدواج با یکدیگر تفاوت بیهاي هگروه نمونۀ پژوهش از حیث طول مدت ازدواج نیز در نمر

ثباتی ازدواج ها تفاوت معناداري در بیتعداد فرزند نیز بین آن از حیث دارابودن ؛معناداري نداشتند
چنین مشاهده شد هم. ید این یافته استؤنیز م) 2012(نتایج مطالعۀ ماسیور و دیمپکا . مشاهده نشد

گروهی که پیش از ازدواج، داراي سابقۀ آشنایی و دوستی بودند، نسبت به گروهی که ازدواجی به 
 راتیثتأ به بیشتر متأهل افراد رسد می نظر به .دست آوردندبهتري هاي بیشهشکل سنتی داشتند، نمر

این موضوع در . دارند اعتقاد زناشویی رضایت بر ازدواج از پیشۀ پیشرفت و دوستی ارتباطات منفی
 ، فاور و همکاران)1390( اقیانوسیه و آسیا تیجمعی هايپژوهش و مطالعات نتایج پژوهش مرکز

  . یید قرار گرفته استأمورد ت) 1996(
اشتغال گیري شهر قزوین با توجه به وضعیت مورد نمونه افراد متأهلنتایج پژوهش نشان داد که 

 ـ ثباتی ازدواج گروهی که در آن مرد بیکاربی هايهتفاوت معناداري نشان دادند به این معنا که نمر
هاي یافته   این امر با. تر بودکه در آن هر دو زوج شاغلند، بیش دار بود، نسبت به گروهیزن خانه

 و ویدانوف) 1391(به نقل از اسحاقی و همکاران  )1381( ، ملتفت)1391( پورپژوهش کاظمی
ثباتی تر به بیکم خانواده، بیشمد ادر. همراستاست) 1386(دوست به نقل از زرگر و نشاط )1990(

 برخورداري از استاندارد باشد، بیشتر خانواده دسترس در منابع هرچه .شودروابط زناشویی منجر می
رضایت زناشویی در  سازمینهز تواند موضوعی که می است؛ تر بودهو رفاه مادي بیش زندگی قویتر

است، مد خانواده امین معاش و درأدار تمرد عهده ،جا که در فرهنگ ایرانیاز آن. شودزوجین 
هاي روانی و اقتصادي زیادي را بر خانواده و  روابط زناشویی وارد بیکاري وي به هر دلیل، زیان

براي گذران معمول زندگی را  مديایک از زوجین منبع درجا که هیچطبیعی است آن لذا ؛سازدمی
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چنین مشاهده شد افرادي که با هم .د، آیندة ایمنی از زندگی زناشویی خود متصور نباشندندارن
ت متفاوتی با قومیت همسر  ت یکسان بودند، نسبت به افرادي که قومی همسران خود از حیث قومی

 توان گفت درمی زمینهدر این  ؛ددندست آوربهثباتی ازدواج تري در بیکم هايهخود داشتند، نمر
 سطح و دوش زوجین متقابل درك مانع است ممکن زبانی، یا نژادي مرزبندیهاي نگرفتن نظر

 از دریافت قابل اجتماعی حمایت میزان بر و دهد کاهش همسر دو بینرا  مشترك هايدیدگاه
افراد . راستاستهمسري گود همخوبی با نظریۀ همساناین موضوع ب. بگذارد ثیرأت زوج سوي

ـ  فرهنگ قومی گرایش دارند تا همسري مطابق با انتظارات اجتماعی و فرهنگی موجود در خرده
ستی با شریک تی خود برگزینند و به میزانی که از تشابه فرهنگی برخوردار باشند از همزیاقلی

ازي و صادقی این یافته با نتایج مطالعات عباسی شو .دهندتري نشان میزندگی خود رضایت بیش
  .همسوست) 1390(و یوسفی و باقریان ) 1390(زاده، قدسی، باللی و عیسی)1384(

اجتماعی با همسر خود تفاوت داشتند، ـ  یافتۀ نهایی اینکه افرادي که از حیث طبقۀ اقتصادي
اجتماعی در جایگاه یکسانی با همسر خود قرار دارند،  ـ نسبت به افرادي که از حیث طبقۀ اقتصادي

و نظریۀ همسان ) 1391(زاده و همکارانمطابق با مطالعۀ لهسائی. تري کسب نمودندهاي بیشهنمر
 نقش اجتماعی ـ اقتصادي چرا که پایگاه ؛هستند خود ۀطبق در خواهان ازدواج ،همسري، افراد

  .دارد انتخاب همسر در ايکنندهتعیین
تا حدودي بافت سنتی است وانسته باید گفت اگرچه شهر قزوین ت ،چه گفته شدبا توجه به آن

با حجم قابل هاي صنعتی، کشاورزي و دانشگاهی خود با عنایت به وجود ظرفیت دکنخود را حفظ 
است که این موضوع به نوبۀ خود به چند فرهنگی  روروبههاي روستایی و شهري توجهی از مهاجرت

هاي نوین جود ایجاد فرصتاین امکانات با و. گردیده استمنجر شدن این استان و چند قومی
فرهنگی و اقتصادي براي این  هاي فراوانِساز تهدیدات و آسیبتواند زمینهفرهنگی، میـ  اقتصادي

ت نهاد خانواده در اتقاي سطح فردي، فرهنگی، اقتصادي و لذا با توجه به اهمی ؛دشواستان 
دهاي زندگی به مثابۀ تضمین ط به بهبود استانداربورمشود نهادهاي اجتماعی جامعه، پیشنهاد می

هاي همسرگزینی و به مالک ثبات زناشویی، توجه به آموزش جوانان و تقویت آگاهی آنها نسبت
سطح آگاهی و مهارت زوجین تازه ازدواج کرده نسبت به  يهاي پیش از ازدواج، ارتقامشاوره
  . داقدام کننهاي تثبیت و تقویت پیوند زناشویی شیوه
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