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 In recent decades the family in Iran, under the influence of internal 

and external factors has changed. One of these changes is the 

increase of conflict in the family and the consequent collapse of the 

couple's relationship, which has become one of the main challenges 

of the contemporary family. The aim of the present study was to 

compare the causes of marital conflicts in the last three decades 

(1991-2020) with a comparative method. by Convenience Sampling 

were selected 225 conflicting couples (450 people) married in three 

decades (1991-2020) were selected from couples referring to a 

counseling and psychology center in Tehran in 2019-2020 and 19-

factor checklist of marital conflict It was given to them to complete 

The results of analysis of variance showed into marital conflicts 

trajectory of those married during the three decades (1990s-2000s-

2010s) indicated that there are significant differences in factors of 

frustration, the absence of care and support, economic and 

occupational problems ، power structure, unattractiveness, sexual 

dissatisfaction, past romantic relationships problems, personality 

and behavioral problems and religion issues. that some factors 

related to marital conflicts depends on time conditions. as a result, 

for every decade, the identification and then determination of the 

roles of these factors in marital conflicts is suggested. 
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  رودابه هوشمندی و همکاران                  72

 1398زمستان ، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اخیر دهه سه در زناشویی تعارضات علل مقایسه  

 
  ،1 هوشمندی رودابه

 آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد  مشاوره، دکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی،

 2 احمدی خدابخش
 قیهب پزشکی علوم دانشگاه رفتاری، علوم تحقیقات مرکز استاد

 (مسئول نویسنده. )ایران تهران، ،(عج)اهلل
 3 کیامنش علیرضا

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه مشاوره، گروه استاد
 

 چکیده
 و درونی عوامل تأثیر تحت ایران، در اخیر دهه چند در خانواده
 ایشافز تغییرات این جمله از است، شده تحول و تغییر دچار بیرونی
 میباشد، زوجین روابط فروپاشی آن دنبال به و خانواده در تعارض

 شده تبدیل معاصر خانواده اساسی چالشهای از یکی به که
 سه در زناشویی تعارضات علل مقایسه هدف با حاضر پژوهش.است
 225 تعداد شد، انجام مقایسهای روش با( 1370-98)اخیر دهه
 بین از(  1370-98)دهه سه در شده مزدوج متعارض( نفر 450)زوج

 در روانشناسی و مشاوره مراکز از یکی به کننده مراجعه زوجین
 در نمونهگیری روش از استفاده با 1398-99 سال در تهران شهر

 زناشویی تعارضات عاملی 19 لیست چک و شدند انتخاب دسترس
 تحلیل از حاصل نتایج. شد داده قرار آنها اختیار در تکمیل جهت

 دهه، سه در شده مزدوج متعارض هایزوج بین داد، نشان واریانس
 مشکالت سرخوردگی، مراقبت، و حمایت عدم عاملهای لحاظ از

 جنسی، جذابیت،نارضایتی عدم ساختارقدرت، شغلی، و اقتصادی
 و شخصیتی مشکالت قبلی، عاطفی روابط به مربوط مشکالت

 عوامل از برخی. دارد وجود دارمعنی تفاوت مذهبی عوامل و رفتاری
 هرستف شناسایی لذا است، زمانی شرایط از تابعی زناشویی تعارضات

 تعارضات  از پیشگیری و درکنترل دهه هر در عوامل این سهم و
 .است موثر زناشویی

 
 ساختارقدرت، سرخوردگی، زناشویی، تعارضات واژه های کلیدی:

 .مراقبت و حمایت عدم جنسی، نارضایتی
 

 14/10/1398: افتیدر خیتار
 01/12/1398:  رشیپذ خیرتا
 :نویسنده مسئولkh_ahmady@yahoo.com 

 مقدمه
 و پایه و اساس ترین سنت اجتماعی ازدواج به عنوان مهم ترین و عالی

ظریف و پویا با ویژگی های خاص ی یک رابطه خانواده، 
، مناسبات خانوادگی گیرداز طریق آن خانواده شکل می (.که1)است

دستیابی به جامعه سالم، در (.لذا 2تضمین کننده آینده جامعه است)
گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری 
افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر 

اما همیشه روابط بین اعضای خانواده و خصوصا زوجین  .(3)است
ند کرت مطلوب نیست و آسیب هایی این روابط را تهدید میبه صو

پیامدهای آسیب در خانواده بروز تعارضات عمده ترین یکی از و 
 نیازها (، زمانی که زوجین بین اهداف، انتظارات و4ت)زناشویی اس

بیند، مقابل ناهمخوانی و ناهمسازی می طرف و خود شخصی امیال یا

_________________________________ 
1 . 

Conflict

  

چنین وضعیتی شدت یابد،  اگر نتیجه (، در5دهد )رخ می 1تعارض
-می ناخشنودی و ناامیدی خشم، احساس یکدیگر به نسبت همسران

دشمنی، کینه، نفرت، حسادت و  ( که این احساس منجر به6کنند)
و در (7زوجین می شود)سوء رفتار کالمی و فیزیکی در روابط 

(. بروز تعارضات 8خواهد انجامید) رابطه تخریب هنهایت ب
منفی روانی،  ی ناشی از عوامل متعددی است که پیامدهایزناشوی

 زناشویی (، تعارض9و اقتصادی را به دنبال دارد) اجتماعی جسمانی،
 حتی و فرزندان و همسر علیه خشونت متارکه، طالق، تواند می

 دیگر دوال مقابل در فرزندان با والدین از یکی بین تبانی اوقات گاهی
 افراد باشد آشفتگی در خانه محیط که زمانی لذا آورد، بوجود را

 تعارض این و باشند داشته صلح و امنیت احساس توانند نمی خانه
 هب توجه با شود می خانواده پیشرفت و صلح مانع شوهر و زن بین
 مشکالت توانندمی زناشویی تعارضات رسد می نظر به مسئله این

 در و آورند بوجود زندگی کیفیت و خانوادگی روابط در را جدی
و  سازد نمایان جامعه روی بر را خود منفی پیامدهای درازمدت

  .(10)داشته باشد برای جامعه به دنبال را هایی هزینه
در بررسی تعارضات زناشویی و علل و عوامل آن به این نکته باید 

و به دنبال تحوالت ایجاد  در جهان امروزتوجه نمود که خانواده 
ا ه معرض تغییر و دگرگونی است. پژوهش ، بیش از گذشته درشده

دهد که تغییر جوامع، ماهیت خانواده را تغییر داده  نشان می
خانواده همپای جامعه حرکت (. به درستی  باید گفت که 11)است

ری ت در مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی تغییرات بنیادیو  کندمی
هاد ترین ن و شفافترین  دقیقبه عنوان خانواده  ، در واقعیافته است

 (.12دهد) حوادث بزرگ و تاریخی جهان را انعکاس می ،اجتماعی
 نمود تحوالت در حوزه خانواده در دهه های اخیر را برجسته ترین

 آزاد انتخاب ای،هسته به گسترده خانواده از تغییر در توانمی
 تغییر ساختار زنان، حقوق گسترش زنان، اقتصادی همسر،استقالل

خانواده ( لذا 13)جستجوکرد در خانواده مردساالرانه قدرت توزیع
تعادل  و سنتی ایرانی برخی کارکردهای خود را از دست داده

توان از  نمی بنابراین (.11)رو شده است ساختاری آن با چالش روبه
ی روندها، خانواده به عنوان امری تغییرناپذیر و ایستا صحبت کرد

در الت های بارز تحو ز مشخصها در دهه های اخیر قالصعودی ط
زوج ها آیا  (. اکنون این سوال ایجاد می شود14زه خانواده است )حو

د نکنرا تجربه می و تعارضاتی همان تغییرات کنونی و خانواده های
؟ در پاسخ، باید به کنندیتجربه م های قبلزوج های دهه که

اخیر و به های دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دهه
، کارکردهای خانواده، شکل ساختار،دنبال آن دگرگونی هایی که در

زناشویی رابطه انتظارات افراد از ازدواج و  نقش اعضای خانواده و
عالوه بر  هارجوع کنیم؛ چراکه این دگرگونی ،پدید آمده است

را با تعارضاتی متفاوت و  ، رابطه زناشویینهاد خانوادهساختار 
روبه رو ساخته است و رابطه بین زوجین به گذشته مضاعف نسبت 

 و منابع تعارضات بین آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است، لذا از
 مانیز از شرایط تابعی زناشویی تعارضات عوامل از برخی که آنجایی

های مختلف از اهمیت است، بررسی سیر تحول تعارضات در دهه
-اگر دگرگونیبدیهی است که ه باشد. چرا کای بر خوردار میویژه

با تغییری موازی  هایی که درساختار جامعه و خانواده رخ داده است،
سابق  هایشیوهدر عرصه نظری و مطالعاتی همراه نشود و بر همان 

شود، امکان شناخت جهت حل مسائل و آسیب های خانواده اقدام 
ل ا مشکهای آن جامعه را بو پیشگیری از پیامد درست این تغییرات

 یک عنوان به خانواده تداوم و مواجه خواهد کرد. بنابراین حفظ
تحول  و تغییر و التیام رشد، تکامل، کانونی برای اجتماعی و واحد

 روابط میان فروپاشی هم و شکوفایی برای بستری هم که آسیب،
 و آنالیز (15)است برخوردار زیادی بسیار اهمیت است از اعضایش
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زناشویی می شوند خصوصا  به تعارضات منجر که دالیلی شناسایی و
کنترل تعارضات  و حل در نقش مهمی به تفکیک دهه های ازدواج

دارد. لذا با عنایت به مطالب ذکر شده  زناشویی و ثبات خانواده
هدف پژوهش حاضر  پاسخگویی به این سوال است که چه عواملی 

هه اخیر می ایجاد کننده تعارضات زناشوی در زوجین متعارض سه د
 باشد؟ 

 
 روش 

ای پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش مقایسه
است، جامعه آماری پژوهش شامل تمام زوجین متعارض مزدوج 

به یکی از  1398-99( بود که در سال 1370-80-90های)شده دهه
مراکز مشاوره و روانشناسی شهر تهران  مراجعه کرده بودند، با 

زوج  75زوج)  225نمونه گیری در دسترس تعداد  استفاده از روش
( 1380زوج مزدوج شده در دهه) 75، 1370ی مزدوج شده در دهه

نفر به  450( ( در مجموع 1390زوج مزدوج شده در دهه ) 75و 
مالک های ورود شامل موراد زیر عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 

پرسشنامه،  تکمیل در زوج دو هر رضایت آگاهانه، حضوربود: 
زوجین در یکی از سطوح تعارض باشند اما اقدام حقوقی برای طالق 

( ازدواج 1370-80-90نکرده باشند، زوجین در یکی از سه دهه )
کرده باشند. معیار خروج: عدم تکمیل کامل پرسشنامه، عدم تمایل 

 به ادامه شرکت در فرایند پژوهش.
 

 ژوهشابزار پ
 اشویی:عاملی تعارضات زن 19چک لیست 

برای ساخت این چک لیست از اطالعات حاصل از چند روش 
. مصاحبه های  اکتشافی با 2. روش مرور نظام مند، 1استفاده شد :

. نظر سنجی از 3(، 1370-80-90زوجین متعارض در سه دهه)
در بخش مرور سیستماتیک به . مطالعه میدانی.  ابتدا 4متخصصان.

 طرح های و ها نامه پایان پژوهشی، -علمی جستجو و مرور مقاالت
 اتتعارض علل بر تأکید با زناشوی تعارضات با مرتبط پژوهشی

 در شده چاپ مقاالت قالب در اخیر، دهه سه طی زناشویی که
 و ارشد کارشناسی مقطع های نامه پایان و پژوهشی –علمی مجالت
 شده انجام 1398 سال تا 1370 های سال زمانی فاصله در دکتری

 ینترنتیا جستجوی فارسی مقاالت یافتن منظور بودند، پرداخته شد. به
 اختالفات زناشویی، ناسازگاری زناشویی، تعارضات هایواژه کلید

 مگ کشور نشریات اطالعات بانک: داخلی های پایگاه در زناشویی
 ایگاهپ سیلویکا، فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ایران،

 مدارک و اطالعات پژوهشگاه و دانشگاهی جهاد علمی اطالعات
 های پایگاه انگلیسی مقاالت مورد در. گرفت صورت ایران، علمی

 قرار بررسی مورد  IEEE، PubMedدایرکت، ساینس خارجی،
 آنها، چکیده مطالعه با مقاالت آوری جمع و از جستجو پس گرفت،

 داده ها استخراج برای مناسب مقاالت موضوع، با ارتباط تعیین و
 و اهداف اساس بر منابع در موجود هایداده نهایت در شد انتخاب

 شناسی، روش نمونه، و جامعه بررسی، مورد های متغیر سواالت،
 نهایی انتخاب است ذکر به الزم شد تلخیص تحقیقات نتایح و هایافته

 در گرفت صورت ها یافته و چکیده عنوان، به توجه با مقاالت
 مجموعه تحقیق، موضوع بودن ای رشته میان به توجه با نهایت،

 روان شناختی،- جامعه گوناگون هایحوزه در علمی مطالعات
 معیارها،از این احتساب با. شد گردآوری ایرشته میان شناختی،
 حوزه در 1370-98 های سال در شده انجام پژوهش 768 مجموع

 مقاله 50) ورود های معیار اساس بر پژوهش 58 زناشویی، تعارضات
 و انتخاب ،(کتاب 1 و  پژوهشی طرح 1 و تحصیلی نامۀ پایان 6 و

 شدند. تحلیل وارد
 از گروه سه شامل آماری جامعه زوجین، با مصاحبه در بخش 

 و روانشناسی خدمات مراکز به کننده مراجعه متعارض های زوج
 بودند عبارت گروه سه این که. بودند1397 -98 سال در مشاوره

 شده مزدوج ها زوج ،1390 ی دهه در شده مزدوج های زوج: از

 این در. 1370 دهه در شده مزدوج های زوج و ،1380 دهه در
 مزدوج( نفر 12)زوج 6تعداد  داوطلبانه گیری نمونه با روش بخش
 ،(1380 دهه در شده مزدوج نفر 16)زوج 8  ،1370دهه در شده

 دربخش .شدند مصاحبه( نفر 16)90 دهه در شده مزدوج زوج 8
 و متخصصان کلیه شامل آماری جامعه متخصصان، نظرات دریافت

 خانواده مشاوره و روانشناسی زمینه در که بود نظری صاحب افراد
 انمتخصص بین از مالک سه مبنای بر نمونه افراد. داشتند فعالیت
 کارشناسی یا دکتری مدرک داشتن.1:شدند انتخاب خانواده حوزه
 تجربه سال 5 حداقل بودن دارا. 2.روانشناسی یا مشاوره ارشد

 یا مقاله دو حداقل داشتن. 2 ازدواج، مشاوره و درمانی خانواده
 بخش، این در.خانواده مشاوره و روانشناسی زمینه در ملی سخنرانی

 یگیر نمونه روش از استفاده با و هدفمند صورت به گیری نمونه
 خانواده حوزه متخصص 10 منظور این برای که.شد انجام همگون
های مقوله استفاده از آخر ابتدا با مرحله در  .شدند  انتخاب

های زوجین های مرور سیستماتیک، مصاحبهداده استخراج شده از
و نظرسنجی متخصصان خانواده در زمینه تعارضات، مقوالت نهایی 

گویه ای تدوین  344استخراج شد و سپس بر اساس آن چک لیست 
های نفر( اززوج 450زوج ) 225میدانی روی  شد و به روش

کننده به مراکز متعارض مزدوج شده در سه دهه اخیر مراجعه
خدمات روانشناسی و مشاوره شهر تهران اجرا شد ،الزم به ذکر 

 از قبل طبقات به کارگیری از پژوهش بخش این است که در
استخراج شدند.  هاداده درون از طبقات و اجتناب شد شده تعیین

تحلیل عامل اکتشافی شد که در چک لیست ابتدا اساس، بر این 
، (نداشتن با نمره کل به علت همبستگیگویه) 17نهایت با حذف 

 .شدتأیید  ماده 327عاملی آن با  19ساختار 
 هانداز از اطمینان منظور به اکتشافی، عاملی تحلیل انجام از قبـل

 شـاخص دو بـه توجـه هـا،داده شـدن عـاملی تـوان و نمونه
 و میـر کـایرز، گیـری نمونـه کفایـت انـدازه. اسـت ضـروری

 حجم کفایت که 6/0 از باالتر و 81/0 بـا برابـر( KMO)  الکـین
 در را هاعامل در بندیدسته برای سؤال هایماده قابلیت و نمونه

 کــه ، بارتلـت کرویـت آزمـون. دهدمی نشان حاضر پژوهش
  سـطح در و=( X² 76/1261) بـا برابـر

01/0 >p میان کافی همبستگی دهدمی نشان که بـود دار معنـی 
 نشـان هـاشـاخص ایـن. دارد وجود عوامل تحلیل برای هاماده

 یعـامل تحلیـل بـرای همبسـتگی مــاتریس و نمونـه کـه دهـدمــی
 ، اصلی عناصـر تحلیـل روش از عـاملی تحلیـل در. بودنـد مناسـب

 بارهـای و  واریمـاکس نوع از متعامد چرخش ، سنگریزه آزمون
 و ارزش هر میان قبول قابل همبستگی حداقل بـرای 30/0 عـاملی

 کی ویژه ارزش گرفتن نظر در با .شـد استفاده شده استخراج عامل
 327 اسکری، آزمون مالک و عامل هر برای برش نقطه عنوانبه

فرایند،  و ازدواج از پیش به مربوط اصلی: مسائل عامل 19 در گویه
 یکدیگر،  از مراقبت و حمایت عدم صمیمت، عدم روراستی،  عدم

 ورزی، جرات عدم ناکارآمد، تعارض حل و ارتباطی الگوهای
 مشکالت مبدا، های خانواده به  مربوط مسائل سرخوردگی،

  جنسی، نارضایتی جذابیت، عدم قدرت، شغلی، ساختار و اقتصادی
 باروری، و فرزندان به مربوط مسائل تعهد، عدم جنسی، مشکالت
 شناسی، وطیفه عدم قبلی، عاطفی روابط به مربوط مشکالت
 زشار که گرفت قرار مذهبی، عوامل رفتاری، و شخصیتی مشکالت

 ،26/42 ،66/49 ،81/70 از بودند عبارت ترتیب به هاآن ویژه
81/32، 08/26، 84/22، 31/21، 08/16، 41/15، 55/10، 09/9، 
 19 این که 14/1 و 43/1 ،89/1 ،36/2 ،06/3 ،67/4 ،47/5 ،30/6

. کردمی تبیین را شده مشاهده هایواریانس %77/99 مجموعاً عامل
 شدة طراحی لیست چک داد نشان عاملی تحلیل نتایج بنابراین،

 هک است شده تشکیل دارمعنـی عامـل نوزده از زناشویی تعارضات
 هاعامـل در و %58/20 شـده تبیـین واریـانس مقدار اول عامل در

 ،%44/14 ترتیب به شـده تبیـین واریـانس مقـدار نوزدهم تا دوم
29/12%، 54/9%، 58/7%، 64/6%، 19/6%، 68/4%، 48/4%، 07/3%، 
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 و 0/42% ،0/55% ،0/69% ،0/89% ،1/ 36% ،% 59/1 ،83/1% ،64/2%
 درصد 77/99 عامـل نوزده ایـن مجمـوع در کـه بـود 33/0%

 .کنندمی تبیـین را کـل واریـانس
ای لیکرت از گویه ای در طیف پنج درجه 327چک لیست 

 ( درجه بندی شده است.5( تا خیلی زیاد) نمره 1اصال)نمره 
، به منظور تعیین روایی و ساختار عاملی این چک در پژوهش حاضر

منظور تعیین روایی سازه، از روش روایی سازه استفاده شد. به لیست
 یعامل تحلیـلنتایج از روش تحلیل عاملی تأییدی و استفاده شد. 

های چک لیست طراحی شدة مادهکـه همـه  دادتأییدی نشان 
 یعنی تمامی .ی هستنددارای ضرایب قابل قبولتعارضات زناشویی 

های روی عامل بودنـد و 30/0هـا دارای بـار عـاملی بـاالی مـاده
تمامی ، اینعالوه بـر  .انـددار بـار گذاشـتهمورد نظر به طور معنـی

 چک ابزار یعنی ایـن هایضـریب همبسـتگی بـین خـرده مقیـاس
 05/0و  ≥p 01/0لیست طراحی شدة تعارضات زناشویی در سطح 

p≤  روایی سازه آن است کـه شـاهدی بـر دار بودندمعنی. 
های برازندگی استفاده همچنین، جهت بررسی برازش مدل از شاخص

ز های ترکیبی ا.لذا، برای تعیین کفایت برازندگی مدل با دادهشـد
های برازندگی، مانند آزمون نیکویی برازش مجذور خی شاخص

(2χمجذور خی بر درجات آزادی ،) (/df2χ شاخص نیکویی ،)
(، AGFI) 2(، شاخص نیکویی برازش تعدیل شدهGFI) 1برازش

( و IFI) 4(، شاخص برازش افزایشیCFI) 3شاخص برازش تطبیقی
( استفاده می RMSEA) 5جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

چک لیست برازندگی مربوط به  هـایشـاخص(1)جـدول  شود.
 ـانتأییـدی نش یاسـتفاده از تحلیـل عامـلرا بـا تعارضات زناشویی 

 .دهدمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 تـوان گفـت کـه مـدلهای به دست آمده مـیبا توجه به شاخص
 .گیردها برازش قابل قبولی دارد و مورد تأیید قرار میمذکور با داده

 هایمقیاسروی خرده  تأییـدی یتحلیـل عامـل در مجموع، نتایج
 مجـذور خـی نشان داد که مقدار زناشوییپرسشنامه تعارضات 

(2χ )و ســطح معنــی 146 بــا درجـه آزادی 34/432ا برابـر بــ
مقـدار شـاخص مجـذور  .دست آمده است بــه p<001/0داری 

 76/4  نیز (df2χ/یا مجذور خی بر درجات آزادی ) خـی نسـبی
 ، شاملبرازندگی هایشاخصبه عالوه، مقادیر سایر  .دست آمد بـه

(، شاخص نیکویی برازش GFI = 85/0شاخص نیکویی برازش )
 = 86/0(، شاخص برازش تطبیقی )AGFI = 78/0تعدیل شده )

CFI( و شاخص برازش افزایشی )74/0 = IFI حاکی از آنند که ،)
مقـدار ریشـه  (.2009، 7و شوماخر 6الگو قابل قبول است )لوماکس

( RMSEA = 08/0تقریب )مجذورات خطای  میـانگین
به طور کلی، با که مقداری نسبتاً قابل قبول است.  محاسـبه شـد

 تـوان گفـت کـه مـدلهای به دست آمده مـیتوجه به شاخص
 .گیردها برازش قابل قبولی دارد و مورد تأیید قرار میمذکور با داده

کل چک لیست تعارضات ضـرایب آلفـای کرونبـاخ بـرای 
های آن،به تفکیک عبارتند از مقیاس خـردهو برای  86/0زناشویی، 

 روراستی ، عدم91/0 فرایند و ازدواج از پیش به مربوط عامل مسائل
یکدیگر  از مراقبت و حمایت ، عدم83/0صمیمت  ، عدم93/0
 جرات ، عدم86/0ناکارآمد  تعارض حل و ارتباطی  ، الگوهای79/0

 مبدا های خانواده به مربوط ، مسائل76/0، سرخوردگی 73/0ورزی 
 ، عدم72/0 قدرت  ، ساختار89/0 شغلی و اقتصادی ، مشکالت88/0

 ، عدم77/0 جنسی ، مشکالت91/0جنسی  نارضایتی)، 81/0جذابیت
 ،مشکالت73/0باروری و فرزندان به  مربوط ، مسائل81/0 تعهد

، 71/0شناسی  وطیفه ،  عدم86/0 قبلی عاطفی روابط به مربوط
 نشان ، که83/0 مذهبی عوامل ،79/0رفتاری  و شخصیتی مشکالت

 می زناشویی تعارضات لیست چک  مناسب اعتبار ضریب دهنده
 .باشد

 
 بیان یافته ها

های زوجآن در  هایمقایسه تعارضات زناشویی و مؤلفه جهت
 تعقیبیمتعارض سه دهه اخیراز تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون 

های توصیفی و تفاوت گروه ها بونفرونی استفاده شد. نتایج شاخص
 ( قابل مشاهده است.2جدول)در عامل های تعارضات زناشویی در 

 

 مولفه های  تعارضات زناشویی ( در1370-80-90نتایج حاصل از مقایسه سه دهه). 2جدول
انحراف  میانگین گروهها متغیر

 معیار
میزان 

F 
سطح معنی 

 داری
براساس آلفای  جایگاه تفاوت

 بونفرونی

 
 ازدواج از پیش مسائل

دهه 
1370 22/97 44/13 

20/2 112/0 
 

 
- 

دهه 
1380 61/96 36/13 
دهه 
1390 28/96 91/12 

 روراستی عدم

دهه 
1370 12/77 11/9 

 
85/2 

 
059/0  

- 
دهه 
1380 11/76 26/9 
دهه 
1390 91/74 23/8 

دهه  صمیمت عدم
1370 27/36 22/5 30/1 

 
274/0 

 
 
- 

_________________________________ 
1 Goodness of fit index 
2 Adjusted goodness of fit index 
3 Comparative fit index 
4 Incremental fit index 

5 Root mean square error of approximation 
6. Lomax 
7. Schumacker 

 شاخص های برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی  چک لیست تعارضات زناشویی. 1جدول

RMSEA IFI CFI AGFI GFI p /df2χ df 2χ 
 های برازندگیشاخص

 خرده مقیاس

 های چک لیست تعارضات زناشوییخرده مقیاس 34/432 146 96/2 001/0 85/0 78/0 86/0 74/0 08/0
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دهه 
1380 18/37 44/5 
دهه 
1390 91/37 07/6 

 یکدیگر  از مراقبت و حمایت عدم

دهه 
1370 77/41 91/8 

51/8 001/0  
70>80>90 

دهه 
1380 01/35 43/6 
دهه 
1390 24/30 11/6 

  تعارض حل و  ارتباطی الگوهای
 ناکارآمد

دهه 
1370 91/87 22/9 

98/1 
 

139/0 
 

 
- 

دهه 
1380 91/86 12/8 
دهه 
1390 20/88 60/7 

 ورزی جرات عدم

دهه 
1370 19/36 87/5 

09/1 339/0  
- 

دهه 
1380 21/36 64/5 
دهه 
1390 25/37 01/6 

 سرخوردگی

دهه 
1370 21/30 02/5 

12/6 
 

002/0 
 

 
70<80<90 

دهه 
1380 94/33 22/5 
دهه 
1390 88/39 11/7 

 های خانواده به  مربوط مسائل
 مبدا

دهه 
1370 12/101 28/18 

29/0 752/0  
- 

دهه 
1380 11/102 99/17 
دهه 
1390 68/104 22/18 

 شغلی و اقتصادی مشکالت

دهه 
1370 11/51 99/7 

68/6 
 

001/0 
 

 
70<80<90 

دهه 
1380 52/58 88/7 
دهه 
1390 06/66 10/9 

 قدرت  ساختار

دهه 
1370 87/29 22/5 

20/6 002/0  
70<80<90 

دهه 
1380 04/36 89/5 
دهه 
1390 04/42 21/6 

 جذابیت عدم

دهه 
1370 84/59 12/7 

75/4 
 009/0 

 
70>80>90 

 
دهه 
1380 24/53 66/6 
دهه 
1390 12/47 01/6 

 جنسی  نارضایتی
دهه 
1370 12/49 11/6 

91/4 008/0 
 

 
دهه  90<80<70

1380 28/44 21/5 
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دهه 
1390 77/38 12/6 

 جنسی مشکالت

دهه 
1370 23/75 12/10 

72/0 
 489/0  

- 
دهه 
1380 78/74 82/9 
دهه 
1390 11/76 12/10 

 تعهد عدم

دهه 
1370 51/65 18/7 

36/2 096/0  
- 

دهه 
1380 22/66 91/7 
دهه 
1390 01/66 08/7 

 و فرزندان به  مربوط مسائل
 باروری

دهه 
1370 18/28 12/4 

47/0 
 086/0  

- 
دهه 
1380 68/28 22/4 
دهه 
1390 28/28 00/4 

  عاطفی روابط به مربوط مشکالت
 قبلی

دهه 
1370 29/34 11/6 

78/3 024/0  
70<80<90 

دهه 
1380 12/39 18/6 
دهه 
1390 12/46 28/7 

 شناسی وطیفه عدم

دهه 
1370 14/26 12/4 

77/2 064/0  
- 

دهه 
1380 93/25 67/4 
دهه 
1390 15/26 23/4 

 رفتاری و شخصیتی مشکالت

دهه 
1370 65/58 12/8 

70/4 010/0  
70<80<90 

دهه 
1380 61/64 21/8 
دهه 
1390 12/73 19/9 

 مذهبی عوامل

دهه 
1370 21/19 89/2 

55/3 030/0  
90<70<80 

دهه 
1380 23/23 70/3 
دهه 
1390 03/16 11/2 

 
، میانگین تعارضات شودمی (مشاهده2)در جدولکه  طورهمان

 حل و ارتباطی الگوهایعدم صمیمت،  های( و مؤلفهMCزناشویی )
 به مربوط ورزی، سرخوردگی،مسائل جرات ناکارآمد، عدم تعارض
قدرت،  شغلی، ساختار و اقتصادی مشکالتمبدا،  های خانواده

 روابط به مربوط مشکالتشناسی،  وظیفه جنسی، عدم مشکالت
باالتر  1390های متعارض مزدوج شده در دهه زوجدر قبلی  عاطفی

بود.  1380و  1370 های متعارض مزدوج شده در دههزوجاز 
 و فرزندان به مربوط تعهد، مسائل عدمهای همچنین، میانگین مؤلفه

های متعارض مزدوج شده در دهه زوجدر مذهبی  عواملباروری، 
و 1370 های متعارض مزدوج شده در دههزوجباالتر از  1380

 زا پیش به مربوط مسائل هایبود. در نهایت، میانگین مؤلفه 1390
یکدیگر،   از مراقبت و حمایت عدمروراستی،  فرایند، عدم و ازدواج

ده در های متعارض مزدوج شزوجدر جنسی  جذابیت، ارضایتی عدم
 1380 های متعارض مزدوج شده در دههزوجباالتر از  1370دهه 

 هایمؤلفهاز لحاظ داری با مراجعه به ستون سطع معنی بود. 1390و 
 اقتصادی مشکالتیکدیگر، سرخوردگی،  از مراقبت و حمایت عدم

 جنسی، مشکالت جذابیت، نارضایتی قدرت، عدم شغلی، ساختار و
 عوامل رفتاری، و شخصیتی مشکالت قبلی،  عاطفی روابط به مربوط
(. ولی در سایر عوامل >p 05/0) دارد دار وجودتفاوت معنیمذهبی 

. ،های متعارض مزدوج شده در سه دههزوج بینتفاوت معنی دار 
 از مراقبت و حمایت عدمهای وجود ندارد، به این صورت که عامل
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زوجین  درتعارضاتجنسی  نارضایتی جذابیت، یکدیگر، عدم
و  1380سهم بیشتری را نسبت به دهۀ 1370مزودوج شده دهۀ 

های ذکر شده در به خود اختصاص داده بودند، همچنین عامل 1390
داشتند و  1390سهم بیشتری را نسبت به دهه  1380های دهۀ زوج
 شغلی،ساختار و اقتصادی های سرخوردگی،مشکالتعامل

 یتیشخص لی و مشکالتقب عاطفی روابط به مربوط قدرت،مشکالت
سهم بیشتری را نسبت به  1390رفتاری در تعارضات زوجین دهه  و

به خود اختصاص دادند و در زوجین  1370و 1380زوجین دهه 
سهم کمتری داشتند،در نهایت نقش  1380 به دهۀ نسبت 1370دهه 

بیشتر از  1380عوامل مذهبی در ایجاد تعارضات در زوجین دهه 
 بود. 1390بیشتر از دهه  1370در دهه  و 1370زوجین دهه 

 
 بحث و نتیجه گیری

دگرگونی  باعث اجتماعی، و اقتصادی های زمینه در بنیادین تحوالت
 شد، کارکردهایش آن پی در و خانواده ساختار در فراوان های

 نظام شود، ایجاد اختالل خانواده کارکردهای در که هنگامی
تحول روابط میان (. بنابراین 11شود)کژکارکردی می دچار خانواده
ه ب ی که گاهیهای اخیر، قابل تردید نیست. تحوالتدر دهه ،زوجین

پژوهش  . نتایجطالق انجامیده است ها و فزونیافزایش ناسازگاری
از ، های متعارض مزدوج شده در سه دههزوج بیننشان داد، حاضر 
 مشکالت، مراقبت، سرخوردگی عدم حمایت وهای عامللحاظ 

جنسی،  جذابیت، نارضایتی شغلی، ساختارقدرت، عدم و اقتصادی
 و شخصیتی مشکالتقبلی،  روابط عاطفی به مربوط مشکالت

های . عاملدارد دار وجودتفاوت معنیمذهبی  رفتاری و عوامل
 قدرت، مشکالت ساختار، شغلی و اقتصادی سرخوردگی،مشکالت

متعارض مزدوج شده در قبلی، در زوجین  عاطفی روابط به مربوط
وان تبیشتر از دو دهه دیگر بود، در تبیین این یافته می 1390دهه 

گفت افراد با انتظارات معینی وارد رابطه می شوند و یکی از دالیل 
ند شوازدواج تحقق انتظارهاست اما وقتی که انتظارات برآورده نمی

متأهل هر چه افراد  شوند وزوجین دچار ناکامی و سرخوردگی می
فاصله بین انتظارات زناشویی و واقعیّت زناشویی در حال تجربۀ خود، 

به همان میزان از رضایت تری احساس کنند، و اختالف بیش
 رابطۀ افراد چه،، چنانمند خواهند بودتری بهرهزناشویی کم

 د،ندانن شده یاد انتظارات ارضاکنندة را خود تجربۀ حال در زناشویی
 خشم، نارضایتی، چون منفی احساسات چرخۀ در و مانندمی ناکام

 چنین از گریز برای و شوندمی گرفتار اضطراب و افسردگی
 در نتیجه (.16) جویندمی توسل ایمقابله اقدامات به احساساتی
 یابد.  می افزایش زناشویی تعارضات

 زا بسیاری عامل توقعات غیر واقع بینانه و ایده آل گرایانه امروزه،
هاست و یکی دالیل احساس سرخوردگی جدایی و هاناسازگاری

توقعات  های قبل را می توان درزوجین جوان نسبت به زوجین دهه
ی را ا بینانه افراد انتظارات غیرواقعآنها یافت، گاهی  بینانهغیرواقع

نسبت به شریک زندگی دارند. آنها انتظار دارند که همسرشان تمام 
، لذا اند را برطرف سازد هایی که قبل از ازدواج داشته صو نق الخ

شود احساس نا بعد از ازدواج زمانی که انتظارات آنان محقق نمی
 تعارضات ایجاد برای و زمینه گیردامیدی و ناکامی در آنها شکل می

گردد، همچنین زوج های دهه های قبل به دلیل پختگی و می فراهم
ا زندگی کسب کرده اند نسبت به زوجین ای که بعد از سال هتجربه

ی جوان تر، دریافته اند که در زندگی مشترک ممکن است همه
انتظارات بر آورده نشود و عدم برآورده شدن تمامی انتظارات یا 
نرسیدن به تمامی خواسته ها دلیل بر پشیمانی و نا امیدی از زندگی 

 نشان دادمحققان  هایمشترک نیست، همچنان که نتایج پژوهش 
های حل تعارض  کـه افـزایش سـن، سـبب استفاده بیشتر ازروش

(.و هرچه تعارضات کمتر  باشد و شیوه 17-18)شـود سازنده می
 های  حل آن موثرتر قاعدتا میزان سرخوردگی نیز کمتر است.

مسائل اقتصادی و شغلی یکی دیگر از عواملی بود که در زوجین دهه 
درآمـد خـانواده از عوامـل مهـم گر بود، بیشتر از دو دهه دی 1390

تعارضات میان زوجین است هر چه کـه زوجـین بیشـتر نگـران 
 بیشتر خواهد آنها مسـائل مـالی و اقتصـادی باشـند تعارضات بین

و وجود یک منبع درآمد در  و شغلی داشتن ثبات اقتصادی ،بـود
تواند  می ،ی که سال های زیادی از ازدواج آنها می گذردزوجین
دهد و عوامل اقتصادی نقش کمتری در  های آنان را کاهش نگرانی

ایجاد تعارضات آنها داشته باشد، اما در زوج های جوان که احتماال 
دارای ثبات اقتصادی و شغلی نیستند یا از لحاظ مالی وابسته به 
دیگران هستند می تواند نقش مهمی در ایجاد تعارضات آنها داشته 

ری، در زوج های جوان بیش از زوج های دو نسل قبل باشد بیکا
توان در زمینه ساز ایجاد تعارضات بود، یکی از دالیل این امر را می

و اوایل  1360سیاست های جمعیتی جستجو کرد، در دهه های 
نرخ رشد جمعیت صعودی  بود جمعیت متولد شده در  آن  1370

ده اند و نیازمند شغل سالها اکنون از  دانشگاه ها فارغ التحصیل ش
متناسب  با تخصص و دانش خود هستند امابا توجه به فراهم نبودن 
بستر های شغلی برای آنها، نرخ بیکاری در دهه اخیر افزایش 
چشمگیری داشته است لذا طبیعی است که بیکاری در ادامه بی پولی 
مانع ارضای نیازها و انتظارات افراد شود در نتیجه اثرات منفی 

اری بر رابطه بین زوجین و زندگی خانودگی خود را در  قالب  بیک
تعارض بین زوجین نشان می دهد. از دیگر  عواملی که در زوجین 

 بیشتر از دو دهه دیگر بود مسائل مربوط به ساختار  1390دهه 
ر ها د یکی از دگرگونیقبلی زوجین بود،  عاطفی قدرت و روابط

میان زن و شوهر، تغییر در مفهوم ساخت خانواده بویژه کنش متقابل 
های اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی و  دگرگونی،نقش است

، موجب تغییر و تحول در نگرش بازار کار واجتماعورود زنان به 
ها و در پی آن، توزیع قدرت در خانواده شده  افراد در توزیع نقش

ن است است. از آنجا که ایران یکی از کشورهای در حال توسعه جها
دارد، بدیهی است که  و به سوی صنعتی و جهانی شدن گام برمی

ساختار توزیع قدرت در خانواده نیز در این تالطم دستخوش تغییرات 
تواند به بروز تعارضاتی در  چنین تغییراتی میشود و  ساختاری 

که در زوجین جوان تر بیشتر از زوجین  فضای خانواده منجر شود
پژوهش تانیگوچی و  ین مساله ای هستیم.دهه های قبل شاهد چن

رضایت زناشویی پایین تری  گرا که زنان تساوی(نشان داد 19)کافمن
در جامعه در حال گذاری  نسبت به زنان با نقش های سنتی  داشتند.

های سنتی خویش قرار  همچون ایران، که از سویی در معرض ارزش
رکت به سمت دارد و از سویی تحت تأثیر روند جهانی شدن و ح

کند، باید منتظر بروز تعارضاتی جامعه توسعه یافته حرکت می
شده مفهوم  درخانواده بود؛ به این ترتیب که در جامعه جهانی

مردساالری در ساختار اجتماعی به چیزی شبیه عدم تساوی زن و 
مرد و برتری مرد تعبیر شده است. از این دیدگاه، مردساالری، مردان 

ت، اختیار و تحکم، و زنان را در موضع فرمانبرداری را در موضع قدر
دهد. ایجاد چنین دیدگاه منفی در مورد  و اطاعت قرار می

مردساالری باعث دگرگونی این ساختار شده است. وقتی مردان 
دهند، بیش از پیش نگران  جایگاه تاریخی خود را از دست می

مت آنان شوند که این امر گاهی اوقات به مقاو جایگاه خود می
 (.20)شود که باعث بروز تعارضاتی میان زن و مرد می شود منجر می

ی امروزی، بر خالف دو دهه قبل اغلب دختر پسرها، هر در جامعه 
یک نوعی از روابط آزاد را تجربه می کنند که در این روابط ممکن 
است احساس عاطفی شکل بگیرد و هر یک به دالیلی به سرانجام 

زناشویی فعلی فرد را تحت تاثیر قرار دهد، نتایج نرسد و زندگی 
پژوهشی نشان دادد احتمال طالق در افرادی که قبل از ازدواج روابط 

برابر بیشتر از افرادی است که  63/3پیشرفته با غیر همسر داشتند 
(، روابط عاطفی قبل از ازدواج در 21چنین تجربه ای  نداشتند)

و تشدید تعارضات زوجین  پژوهش حاضر به دو طریق در ایجاد
نقش داشتند یکی از طریق حساسیت های خود  فرد نسبت به روابط 

ند کاش یعنی فرد هنوز در ذهن و خیال خود به او فکر میعاطفی قبلی
کند یا و به صورت مداوم خاطرات گذشته را مرور یا بازگو می

همسرش را  به لحاظ ظاهر)تیپ، قیافه و قامت( و اخالقی)خلق 
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 1398زمستان ، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

و و رفتار( و خواسته ها و توقعات با فرد قبلی مورد مقایسه قرار وخ
 جدید را یرابطه یافتن، ادامه صورت در تفکری طرز دهد، چنینمی

کند، از طرفی گاهی یکی از همسران نسبت به می اختالل دچار
دهد و سعی در کنترلگری روابط قبلی همسرش حساسیت نشان می

ینه ساز ایجاد و تشدید تعارض است در او دارد که این عامل نیز زم
صورتی که هرچه به دهه های  قبل تر  خصوصا دو دهه قبل 
برگردیم، میزان روابط دختران و پسران قبل از ازدواج در مقایسه با 

ی اخیر بسیار پایین تر بود، همچنین در  زوجین مزدوج شده در  دهه
ئل به عنوان گذشت سال ها از ازدواج این مسا 1380و  1370دهه 

منبع تعارض جای خود را به موارد دیگر داده است اما زوجین 
جوانتر در ابتدای زندگی زناشویی هستند و چه بسا هنوز یک سال 
از روابط عاطفی قبلی نگذشته است بنابراین طبیعی است که روابط 
قبلی  در صورت حل و فصل نشدن اثرات خود را در زندگی زناشویی 

 فعلی نشان دهد.
در ادامه یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین  

 از مراقبت و حمایت عدمتعارضات زناشویی در عامل های 
جذابیت و نارضایتی جنسی در زوجین مزدوج شده در  یکدیگر،عدم

 بـه علـتبیشتر از دو دهه دیگر بود، علت این تفاوت  1370دهه 
ها وجود دارد، زوج های  دهه  های نسل ویژگی است که در تفاوتی

تر ابرازگری کمتری دارند یعنی به نسبت زوج های جوان 1370ی 
و  مندند؛ اما راه ابراز عالقهزن و شوهر با وجود اینکه به هم عالقه

 گیهای تربیتی و فرهنیا به دلیل شیوهدانند را نمی حمایت از یکدیگر
م محبت و یا بیان هایی که طرف مقابل برای اعالاز تحلیل شیوه

د که اگر نکنگمان میان گیرد، عاجزند. مردمقصود خود به کار می
هایش را صراحتاً بر زبان بیاورد هیچ مشکلی همسرش خواسته

بوجود نخواهد آمد و زن نیز پیوسته از ضعف عاطفی و احساسی 
اما زوجین جوانتر به دلیلی میزان ابراز گری  کندشوهر گالیه می

دارند در این عامل  ممکن است کمتر دچار  تعارضات  بیشتری  که
کردن ارتباطات جنسی با عاطفه و عجیناز طرف دیگر  شوند. 

صمیمیت اصلی است که در تحقیقات و متون مختلف به آن پرداخته 
بنابراین با توجه به اینکه عدم حمایت و  (24-23-22) شده است

هه دیگر بیشتر بود نسبت به دود  1370مراقبت عاطفی زوجین دهه 
طبعیی است که میزان رضایت جنسی نیز کمتر باشد از طرف دیگر 

از  استفاده بهدر تبیین نارضایتی جنسی در این زوجین را می توان 
به  ایهای ماهوارهخصوص کانالهای شنیداری و دیداری بهرسانه

های فرهنگی در روابط جنسی از تأثیرگذارترین بسته یکیعنوان 
و باال بردن سطح توقعات و انتظارات جنسی زوجین ها دهخانوا

خصوصا مردان اشاره کرد، زنان نسل اول و حتی دوم به دالیل 
فرهنگی و تربیتی دارای  بازداری های جنسی از جمله عدم پیشقدم 
شدن در روابط جنسی وضعف مهارت های جنسی هستند و این 

 رف  دیگرزنانمساله موجب  نارضایتی  مردان می گردد از  ط
 دو از یکی عنوان به هم هاآن ترجیحات به همسرشان خواهندمی

 مدنظر را هاآن جنسی تعامالت در و کنند دقت جنسی رابطه طرف
 بر ایمنفی اثرات دهند لذا عدم توجه مردان به این موضع قرار

اما در نسل  سوم از انجا که میزان  .گذاردمی زنان جنسی انگیزش
ابراز گری در  روابط جنسی بیشتر از  دو نسل قبل است و زوجین 

کند و خواسته های خود را در این باره راحت تر با هم صحبت می
 در میان می گذارند .

در نهایت عوامل مذهبی یکی  از علل تعارضات زناشویی بود که بین 
زوجین مزدوج شده در سه دهه تفاوت معنی  دار وجود داشت، و 

بیشتر از دو دهه  1380این عامل در زوجین مزدوج شده در  دهه 
ان میدیگر بود، در تبیین این یافته می توان گفت جوانان امروز 

ه از طریق جامعه پذیری کسب کرده انبوهی از ارزش های سنتی ک
فی و از طراز یک طرف و از طریق والدین یه وی انتقال یافته استاند 

کثرت ارزش های غربی قرار گرفته است. درنتیجه جوان در انتخاب 
گیرد و ناگزیر از میان این الگوی زندگی خود در دوراهی قرار می

ی از زندگی و دو دسته ارزش های گاهاً متضاد، شیوه و سبک خاص

. بنابراین دچار نوعی (25)گزیندهمچنین دینداری را برای خود برمی
را در زندگی  و این مسئله تبعات خود دگردبحران ارزشی می

زناشویی فرد نیز نشان می دهد، با توجه به یافته های  پژوهش حاضر 
یا نسل اول که در   70به نظر می رسد زوجین مزدوج شده در دهه 

ر در دوران میانسالی خود هستند کمتر دچار چنین حال حاض
تعارضاتی باشند چرا که هویت ارزشی و دینی آنها شکل گرفته و 
هر دو از لحاظ  انگیزه های  دینداری، شکل و محتوای  دینداری به 
همدیگر شبیه هستند ودر واقع زوجین در ارزش های دینی و اعتقادی 

ن زمینه دارند اختالف همسو هستند و اگر هم اختالفی در ای
ای نیست و همدیگر را همانطور پذیرفته اند، از طرفی آنقدرریشه
سبک  رد های موجود معتقدند ویژگی(26)فرد و صداقتی ساروخانی

 از دینداری برای نو و متفاوت ایجادماهیتی جدید، باعث زندگی نسل
فراد اتبع آن رفتار دینی  دینداری و بهبنابراین   است؛ نوین شده نسل

تواند محتواهای متفاوتی  می مبتنی بر نوعی احساس دینی است که
(، بنابراین در  شکل و محتوای  اعتقادات 27)در خود جای دهد را

مذهبی و دینی  افراد تحوالتی  رخ داده است که این به معنای  عدم 
دینداری و عدم اعتقادات مذهبی نیست، در این بین بخشی ممکن 

اعتقادات و دینداری را در پیش گیرند و بخشی  است، شیوه جدید 
بر همان روش  نسل های  پیشین، لذا شکل و محتوای  متفاوت 
اعتقادات مذهبی در زوجین نسل اول و دوم احتماال زمینه ساز 

 افزایش تعارضات زناشویی بین آنها است.
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