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 چکیده  

  یهایبتواند آسیم اقتصادی آنها به عنوان یک عامل محیطی،    -طور وضعیت اجتماعی همین  و  های کودکی زوجین: آسیبمقدمه

رابطه و خانوادهجد به  زناشویی    ی  نماو کیفیت  براساس آسیب وارد  زناشویی  بینی کیفیت زندگی  پیش  پژوهش حاضر  ید. هدف 

 بود.  زنان متأهل اقتصادی - کودکی و وضعیت اجتماعی

های سالمت شهر تهران  همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به خانهروش پژوهش از نوع    روش پژوهش:

در پژوهش حاضر   نفر واجد شرایط، به روش نمونه گیری در دسترس به مطالعه وارد شدند. 320ها  بود که از میان آن  1399در سال  

ابزار پژوهش    برخط انتخاب شدند.  د به صورت در دسترس وبود و در گام آخر افرا  یدر گام اول انتخاب  مناطق به صورت تصادف

آسیب کودکیشامل   اجتماعی،  پرسشنامه  و همکاران    اقتصادی  -پرسشنامه وضعیت  نما    بود.  زناشویی،  سازگاریمقیاس  و  قدرت 

   تحلیل شدند. SPSS-24های ، نرم افزارتحلیل رگرسیون چندمتغیریهای پژوهش با استفاده از داده

،  β=-331/0معنادار بود )  01/0در پژوهش حاضر، ضریب رگرسیون آسیب جسمانی با کیفیت زندگی زناشویی در سطح    ها:یافته

001/0=P  .)  رگرسیون اجتماعیضریب  سطح  اقتصادی    -وضعیت  در  زناشویی  زندگی  کیفیت  )  01/0با  بود   ، β=175/0معنادار 

027/0=P.) 

های  براساس یافته  شود در جلسات زوج درمانی تروماهای زوجین را مدنظر قرار دهند.پیشنهاد میبه زوج درمانگران  :  گیرینتیجه
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  :مقدمه

مین سالمت فرد و جامعه  أ بدیلی در حفظ و تبه عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی از نقش بی  1خانواده

برخوردار است. ادامه حیات و بالندگی در دوام و قوام این نهاد مقدس به عوامل متعددی بستگی دارد که توجه به آن از سوی اعضای  

کارکردهای  کند،  خانواده، جامعه و مسئولین کشور بسیار حائز اهمیت است. از جمله عواملی که به بقای خانواده کمک شایانی می

  مانند   زوجین  ارتباط  گوناگون  ابعاد   شامل  و   مفهومی چندبعدی   زناشویی   . کیفیت(1)است    زندگی زناشویی  کیفیتناشویی مانند  ز

  مثبت  ابعاد  از  بلکه متشکل  نیست،  زناشویی  اختالف  مخالف  مفهومی  لزوما    و  (2)است    تعهد  و  انسجام  شادمانی،   رضایت،  سازگاری،

  وجود  زوجین بین روابط در که است( منفی هایو نگرش هاتعارض شامل )  منفی ابعاد  و(  مثبت زناشویی تعامالت و  شادکامی  شامل)

 .  (3) دارند

مدل  انطباق -استرس-پذیریسیبآ  مدل از  مدل  یکی  این  است.  زناشویی  مسائل  در خصوص  مطرح  زناشویی،  های  رشد  مورد  در 

کارنی و  .  (4)آورد  می  ها، فرایندهای انطباقی، و کیفیت زندگی زناشویی فراهمپذیری چارچوبی برای تبیین رابطه میان تحمل آسیب

مداوم، رویدادهای استرس   های پذیریآسیبتأثیر  عقیده دارند که پیامدهای زناشویی، مثل کیفیت و ثبات زناشویی، تحت    (4)برادبری  

رسد ممکن است، در کیفیت زناشویی مؤثر باشد  از عوامل محیطی و اجتماعی که به نظر می  برانگیز، و فرایندهای انطباقی قرار دارند.

مرتبط بوده    یدر بزرگسال  یو روان  یبا بروز مشکالت مختلف جسم  ی نیزدوران کودک  کرد. تجاربتوان به آسیب کودکی اشاره  می

از انجام رفتارهایی توسط والدین یا دیگر مراقبان کودک تعریف شده است که    3انجام رفتارهایی یا غفلت   ، کودکی  2سوءرفتار است.  

. آسیب کودکی به عنوان نتیجه شدیدترین شکل از فرزند پروری خشن و غیرمسئوالنه در نظر (5) د  نشومنجر به آسیب کودک می

تجربه "دهد. به همین دلیل، بدرفتاری با کودک به عنوان  فرزند نشان می  -های جدی را در رابطه والدشود که آشفتگیگرفته می

  یفیتک  بینییشدر پ   یدوران کودک  ینقش تجارب ترومار پژوهشی به بررسی  د  (7)و همکاران    نظر.  (6) شود  گفته می  "4طبیعت 

پرداختند. نتایج نشان داد بین آسیب دوران کودکی با کیفیت روابط زناشویی رابطه منفی و معناداری   زنان متاهل  ییروابط زناشو

 کند. بیین میدرصد واریانس کیفیت روابط زناشویی را ت  27وجود داشت. همچنین آسیب دوران کودکی 

آن    ی سامانی خانواده و ب  گسیختگی  وقوع  احتمال  آنها،   ازجمله  دارد،  ها خانوادهای  بر  یان باریز  یجدر جامعه نتا  یدوران سخت اقتصاد

  ین در ب  ی. مشکالت اقتصاددهدیطالق سوق م  سوی به  را هاو آن دهد یرا کاهش م ینتعامالت مثبت زوج یاقتصاد یتاست. محروم

. طبقه (8)کند  ی م  ثبات بی  را  ها آن  ییزناشو  یزندگ   نیست،در سطح استاندارد مناسب    ی بقاء زندگ  برای  هاآن  گی که منافع خانواد  ینزوج

که    ی هنگام  ینبنابرا  شودیم  ینزوج  کنندهیتگرم و حما   یخشونت و کاهش رفتارها  یشموجب افزا  اقتصادی ضعیف نیز  -اجتماعی

 ی بر خوشبخت  ییزناشو  یهاتعامل  یتی و نقش حما  ی . گرمیابدیم   آنها کاهش   ینمثبت ب  یهاتعامل  شوند، یروبرو م   ی با مشکالت مال

ا  دگذاریم   یرتأث  ییزناشو  ی و رضامند از   یاجاتاحترسد زمانی که  به نظر می.  (9)دهد  یرا کاهش م   ییزناشو  یفیتک  یقطر  ینو 

مسلط، آشکار   یاجمرتبط بودن، به عنوان احت  یا به اجتماع    یوابستگ  یازهایخوب ارضاء شدند، آن وقت ن  یبا تقر  یمنیو ا  یزیولوژیکف

مسلط شوند، انسان کوشش خواهد   ی اجتماع  نیازهای که گاه تعلق به گروه و مورد قبول گروه واقع شدن. آن  یازهایخواهد شد. مثل ن

 
1.  family 
2. maltreatment 
3. neglect 
4. the experience of nature 
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 خواهندکهیشدن کرد، معموال  افراد م   یافراد به تعلق داشتن، شروع به راض  نیاز  کهآنبرقرار کند. پس از    داریان ارتباط معنیگرکرد با د 

دارند، هم احترام به خود و هم کسب احترام   یازبه احترام ن  کنند کهیگروه خود باشند، از آن پس حس م  یاز اعضا  یاز عضو  یشب

بنی    . در این راستا،(10)کند  یم   یجادرا ا  یشتنقدرت و تسلط به خو  یثیت،ازها حس اعتماد به نفس، حین  ین. ارضاء ایگرانتوسط د

  ی اقتصاد یافتن یاال براب  ی اجتماع  - یاقتصاد یگاه از پا یفرد با برخوردار چنین پیشنهاد کردند که  (11)طاهری تیمورلویی  و فاطمه 

 .شودیدر فرد م  یتبه نوبه خود موجب رضا یزن ینا شودیم  یموجب کسب احترام و منزلت در روابط اجتماع 

اقتصادی آنها به عنوان یک عامل محیطی،    -طور وضعیت اجتماعیهمین  و  های کودکی زوجینبر اساس آنچه که مرور شد آسیب 

رو بررسی متغیرهای اثرگذار بر کیفیت زناشویی ید و از اینوارد نماو کیفیت زناشویی    ی به رابطه و خانوادهجد  یهایبتواند آسیم

زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی  افزاید. بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت  متأهلین بر اهمیت و ضرورت حاضر می

 بود.   زنان متأهل اقتصادی - و وضعیت اجتماعی

 

 : روش پژوهش

در سال    های سالمت شهر تهرانخانهکننده به    متأهل مراجعهزنان  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل  

و با در    (12)نفر پیشنهاد شده است    200های رگرسیون  پژوهش. در پژوهش حاضر از آنجاکه حداقل حجم نمونه برای  بود  1399

. در پژوهش حاضر در گام اول انتخاب  مناطق   واجد شرایط وارد پژوهش شدند   نفر  320ریزش نمونه، در نهایت  نظر گرفتن احتمال  

سالمت در گام اول،    یهاجهت انتخاب خانه  بود و در گام آخر افراد به صورت در دسترس وبرخط انتخاب شدند.   ی به صورت تصادف

و    13و    8، شرق مناطق  12و    11، مرکز مناطق  19و    18جنوب مناطق    ، 3و    2جهت شمال مناطق    5در    یابتدا به صورت تصادف 

سالمت افراد به    ی هالذادر خانه.  نشد  یسرها به خاطر کرونا مبودن نمونه یدر ادامه امکان تصادف و   انتخاب شدند   10و    9غرب مناطق  

مشترک    ی ال از زندگس   یکن و گذشتن  شهر تهراسکونت در  مالک ورود    برخط پرسشنامه ها را اجرا کردند.   صورت در دسترس و

مالحظات اخالقی شامل رضایت آگاهانه شرکت کنندگان، رعایت اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات و مشخصات فردی   ، بود.بود

  سهم   تعیین  جهت  چندمتغیری  رگرسیون  و تحلیل  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  هاداده  تحلیل  برای  حاضر،  پژوهش  رعایت شد. در

های روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری شامل نرمال بودن و  مفروضه.  مالک استفاده شد  متغیر  بینی پیش  در  بینپیش  متغیرهای

 متغیرها است. بین روابط بودن خطی

 ها از این ابزارهای زیر استفاده شد: جهت جمع آوری داده

  شامل  (13)  ی و همکاراناسبب مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده   .1زناشویی، فرم تجدید نظر شده  سازگاری مقیاس  

  تا  0ای از همیشه اختالف=  درجه  6یکرت  ل  یفط  یکدر    را  ییو انسجام زناشو   یتتوافق، رضا  یاسسه خرده مقاست که    گویه  14

ارزیابی قرار می  6=  توافق دائم انمره  . دهدمورد  از  یاسمق  ین های باالتر در  باسبی و همکاران باال  یی زناشو  یفیتک  حاکی  تر است. 

را به عنوان شاخصی ز همسانی درونی ابزار گزارش کردند. قدرت   91/0تا    80/0ای از  ضرایب آلفای کرونباخ را برای این ابزار در دامنه

ضرایب آلفای کرونباخ را برای    (2). یوسفی  (13)گزارش کردند  ازگار و ناسازگار را به عنوان شاخصی از روایی ابزار  تمایز زوجین س

 
1. Revised Dyadic Adjustment Scale 
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 39/0و همبستگی این ابزار را با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ را برابر با   92/0تا  82/0ای از های این ابزار در دامنهخرده مقیاس

 به عنوان شاخصی از روایی همزمان ابزار گزارش کرده است.  

خرده مقیاس آزار   5و    است  عبارت  28شامل    (14)همکاران    پرسشنامه آسیب کودکی برنستاین و .  1پرسشنامه آسیب کودکی

«  5« تا »همیشه=1هرگز=»ای از  درجه  5ی، آزار عاطفی، غفلت جسمانی و غفلت هیجانی را در یک مقیاس لیکرت  انجنسی، آزار جسم

های  و همبستگی درونی بین عامل   95/0ضرایب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس    (14)دهد. برنستاین و همکارانمورد ارزیابی قرار می

های بالینی بزرگساالن همبستگی باالی پرسشنامه آسیب کودکی با مصاحبهو    58/0تا    0/ 25ای از  پرسشنامه آسیب کودکی را در دامنه

ضریب آلفای کرونباخ   (15)و همکاران همگرا گزارش کردند. عسگرپور عتبارادر مورد بدرفتاری و غفلت کودکی به عنوان شاخصی از 

به دست آوردند و عامل آزار   0/ 83و    70/0،  74/0،  74/0را برای آزار جسمی، آزار عاطفی، غفلت جسمانی و غفلت عاطفی به ترتیب  

ساختار   (15)در پژوهش عسگرپور و همکارانهای ارایه شده از پژوهش حذف شد.  جنسی به علت همسانی درونی پایین در پاسخ

نظری پرسشنامه آسیب کودکی متشکل از چهار عامل آزار جسمی، آزار عاطفی، غفلت جسمانی و غفلت هیجانی با بارهای عاملی  

 بود.  32/0باالتر 

گویه است    7شامل    (16)ی قدرت نما و همکاران  اقتصاد  - یاجتماع   یتنامه وضعپرسش.  2اقتصادی   -پرسشنامه وضعیت اجتماعی

مورد ارزیابی قرار  5تا  1ای از درجه  5یف لیکرت مؤلفه میزان درآمد، طبقه اقتصادی، تحصیالت و وضعیت مسکن را در یک ط 4که 

روایی سازه این    (16)تر و بهتر است. قدرت نما و همکاران  اجتماعی مناسب  –دهد و کسب نمره باالتر به معنای وضعیت اقتصادی  می

گزارش   726/0و پایایی پرسشنامه را نیز به روش آلفای کرونباخ    752/0را برابر  KMO پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی، ضریب  

 کردند.  

 :هایافته

کننده در درصد( از زنان شرکت  5نفر )  16بود.    33/10  ±  36/41کنندگان  معیار سن شرکت  انحراف  ±میانگین  در پژوهش حاضر  

درصد( در طبقه سنی   75/18نفر )  60سال،    30تا    26درصد( در طبقه سنی    81/7نفر )  25سال،   25تا    20پژوهش در طبقه سنی  

  28سال،    45تا    41درصد( در طبقه سنی    38/9نفر )  30سال،    40تا    36طبقه سنی    درصد( در  56/31نفر )  101سال،    35تا    31

نفر    102سال قرار داشتند.    55تا    51درصد( در طبقه سنی    44/18نفر )  59سال و    50تا    46درصد( در طبقه سنی    75/8نفر )

زنان شرکت  88/31) از  درصد(    50/32نفر )  104فوق دیپلم،  درصد( تحصیالت    00/25نفر )  80کننده تحصیالت دیپلم،  درصد( 

کننده درصد( از زنان شرکت 68/48نفر ) 159درصد( تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشتند.  10/ 62نفر ) 34تحصیالت لیسانس و 

 درصد( غیرشاغل بودند.  32/51نفر ) 161در پژوهش حاضر شاغل و 

 

 

 

 

 

 
1. Childhood Trauma Questionnaire 
2. Socio-Economic Questionnaire 
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 امامی
خانواده و 
بهداشت

 کشیدگی و ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش . میانگین، انحراف معیار، چولگی و  1جدول  

Table 1. Mean, standard deviation, skewness and kurtosis and tolerance coefficient and 

inflation variance of research variables 
متتتتتغتتیتترهتتای 

 پژوهش
 ± میانگین 

انحراف 

 معیار 
 کشیدگی چولگی 

ضریب  

 تحمل

تورم  

 واریانس 

  -. طبقهه اجتمهاعی1

 اقتصادی
47/17 ± 43/3 286/0- 125/0 858/0 19/1 

 34/1 754/0 731/0 -690/0 51/2 ± 09/13 . ترومای جسمانی2

 47/1 680/0 19/1 -943/0 04/2 ± 06/11 . ترومای جنسی3

. ترومهای هیجهانی/  4

 کالمی
66/8 ± 38/1 00/1 75/1 716/0 40/1 

 43/1 699/0 14/1 03/1 87/1 ± 63/8 . غفلت5

 - - -896/0 -341/0 20/7 ± 98/23 . توافق7

 - - 015/0 028/0 05/5 ± 71/11 . رضایت 8

 - - -623/0 -560/0 83/3 ± 04/12 . انسجام9

 

مشههاهده  دهد و همانطور که های کشههیدگی و چولگی هر یک از متغیرهای پژوهش را نشههان میدهد ارزشنشههان می 1جدول  

ها برای  نیست. این بدان معناست که احتماال  توزیع داده  ±2های کشهیدگی و چولگی هیچ یک از متغیر ها بیشهتر از شهود ارزشمی

های اساسی تحلیل رگرسیون برقرار هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال بوده است. این موضوع بیانگر آن است که یکی از مفروضه

 است.

نشهان های بررسهی مفروضهه خطی بودن روابط بین متغیرها(  ترین روش)یکی از رایج  1های نمودار پراکندگیاسهتفاده از ماتریس

اند که به شهکل بیضهی اسهت. بر این اسهاس هیچ کدام از  داد که متغیرهای پژوهش حاضهر دو به به دو نمودار پراکندگی ایجاد کرده

دهد. این موضهوع حکایت از برقراری مفروضهه خطی بودن روابط  بودن را نشهان نمیروابط در بین نشهانگرها انحراف آشهکار از خطی 

 بین متغیرها در بین متغیرهای پژوهش دارد.

 

 

 

 

 
1. scatterplot matrices  
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 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 2جدول  

Table 2. Correlation matrix of research variables 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        - اقتصادی  -. طبقه اجتماعی1

       - 240/0** . ترومای جسمانی 2

      - 229/0** 163/0** . ترومای جنسی 3

     - 405/0** 215/0** 030/0 . ترومای هیجانی/ کالمی 4

    - 227/0** -101/0 143/0** -022/0 . غفلت جسمانی 5

   - 469/0** 177/0** 068/0 186/0** -059/0 . غفلت هیجانی 6

  - -019/0 -137/0* -002/0 191/0** 236/0** 244/0** توافق. 7

 - 676/0** -021/0 -082/0 047/0 274/0** 175/0** 246/0** . رضایت  8

 673/0** 736/0** -064/0 -116/0* -053/0 187/0** 211/0** 304/0** . انسجام9

01/0>P** ،05/0>P * 

 زندگی زناشویی  بینی کیفیت  پیش   در  مراتبی سلسله  چندمتغیری  . رگرسیون3جدول  

Table 2. Hierarchical multivariate regression in predicting marital quality of life 

 ∆ b SE β 2R 2R متغیرهای پژوهش

      آسیب کودکی

   -331/0** 062/0 -221/0 جسمانی

   -095/0 087/0 -086/0 عاطفی 

   -054/0 081/0 -054/0 جنسی 

   -108/0 059/0 -078/0 غفلت

    **082/0 - 

 - وضعیت اجتماعی

 اقتصادی 
     

  -وضعیت اجتماعی

 اقتصادی
293/0 123/0 *175/0   

     *037/0 

 

، β=-331/0معنادار بود ) 01/0دهد ضههریب رگرسههیون آسههیب جسههمانی با کیفیت زندگی زناشههویی در سههطح نشههان می 3جدول  

001/0=P .)  175/0معنادار بود  ) 01/0با کیفیت زندگی زناشههویی در سههطح اقتصههادی    -وضههعیت اجتماعیضههریب رگرسههیون=β ،
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027/0=P .)درصهد از واریانس کیفیت زندگی زناشهویی را    9/11اقتصهادی    -در مجموع متغیرهای آسهیب کودکی و وضهعیت اجتماعی

 کند.تبیین می

 

 : گیریبحث و نتیجه

بود. نتایج    زنان متأهل   اقتصادی  - بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعیهدف پژوهش حاضر پیش  

اجتماعی وضعیت  و  کودکی  آسیب  براساس  زناشویی  زندگی  کیفیت  داد  نشان  حاضر  متأهل  اقتصادی  -پژوهش  بینی    زنان  پیش 

 شود.  می

  دهد، از اجتماعی دوران بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می  - د هیجانیتوان گفت آسیب در دوران کودکی رشدر تبیین یافته حاضر می

شود. کودکانی که در دوران کودکی خود مورد غفلت  دیگران می  و   خود  مورد  در  های منفی وارهگسترش شناخت  جمله اینکه موجب

  بنابراین، این .  شودها میآن  در  امنیت  اساحس  ایجاد  از  این مانع  که  عاطفی زیادی را تحمل کنند،  اند معموال  ناچارند دردواقع شده

که روابط بین فردی و    (17)های منفی را گسترش دهند ها یا هیجانشناخت با مقابله  تنظیم هایمهارت دارد احتمال ترکم کودکان

افرادی که در دوران کودکی خود آسیب و سوءرفتار را تجربه دهد. عالوه براین،  کیفیت زناشویی آنها را نیز تحت تأثیر منفی قرار می

رابطه  کرده بود در  نخواهند  قادر  رابطهاند  از حمایتزوجیت خود  بیاورند.  ای مملو  را فراهم  عاطفی )توجه گری و همدلی  همدلی 

تعارض را    شود فرد نتیجهکه باعث میتعارض بیشتر خواهد بود، درحالی  هبینی کند که رضایت فرد از نتیجتواند پیشهمدالنه( می

بیشتر دارند، میزان رضایت بعد از تعارض هم بیشتر است، زیرا همدلی،  ادراک کند. درواقع در افرادی که همدلی عاطفی   کمتر منصفانه

به بحث  مصالحه گرانهتعارض    حل  رفتارهای افزایش داده و منجر  ترتیب کیفیت زندگی    (18)  شودتر میهای دوستانهرا  و بدین 

 یابد. زناشویی افراد افزایش می

افرادی که از  .  اقتصادی است  -سالمتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اجتماعیگفت    تواندر تبیین یافته حاضر می

اقتصادی در شرایط بهتری قرار دارند، به دلیل توانایی دسترسی به امکانات بهداشتی بهتر در وضیعت مطلوبی قرار   - لحاظ اجتماعی

شوند تغییرات عواملی که باعث می،  برندجامعه از سالمتی نامطلوب خود رنج میگیرند و در مقابل افراد متعلق به طبقات پایین  می

و در این میان کیفیت زندگی زناشویی نیز تحت تأثیر قرار خواهد   ( 19)  اجتماعی برسالمتی افراد تاثیر بگذارند  - در وضیعت اقتصادی

  و  جدایی   نهایت،  در  و  درگیری افزایش   و موجب  بگذارد  تأثیر هازوج  روی  بر  مستقیم  صورت  به  است  اقتصادی ممکن  فت. مشکالت گر

-سیبآ مدلطبق . (20)دهد  قرار  تأثیر تحت را کیفیت زناشویی است ممکن  اقتصادی موارد  که گفت  توانمی  شود. بنابراین، طالق 

هایی از روابط زناشویی هستند که به همسران در مورد رشد زندگی زناشویی، فرایندهای سازشی آن جنبه  انطباق -استرس-ذیریپ 

اقتصادی نیز در این حوزه    - رسد وضعیت اجتماعیطور کافی و مؤثر با عوامل استرس زا مقابله کنند که به نظر میکنند به  کمک می 

 گیرند.ها رفتارهایی هستند که همسران به منظور حل مشکالت زناشویی بکار می که این  (4)گیرند. به عقیده کارنی و برادبری  قرار می

نداشتن قدرت  است.زدواج زوجین  ا  اثرگذار بر  های حمایتی مالی یکی از عوامل مهمظهور و تداوم مشکالت مالی و ضعف سیستم 

. اختالفات مالی از بین پیش بینی  کندمیمالی، فقر و بیکاری به همراه عدم حمایت کافی از جانب خانواده، زندگی زوجین را دشوار  

 ی زن و شوهر.  (21)  شودهای آرام میهای غضب آلود بیشتری نسبت به بحث وجود آمدن بحث ه  ای تعارضات زناشویی باعث بهکننده

.  کندیو مشکالت موجود را آشکار م  یی عامل تعارضات زناشو  یناند. ابا انواع مسائل در حال مبارزه  ی اندو اقتصاد  یت فشار روانکه تح
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از   یکی یاز حداقل تمکن مال  یو برخوردار  دهدیقرار م یرتحت تأث یریطور چشمگارتباط زن و شوهر را به یدر طول زمان فشار مال 

 یارگرفت و چه بس  یدهناد  توانیرا نم  یو اقتصاد  یدارد. مسائل مال   یمشترک نقش مهم  یم و ثبات زندگاست که در تداو  یموارد

)مسکن، خوراک، پوشاک(، معموال     یزیولوژیکیف  یازهاین  یارضا.  (9)آیند  یم   ید پد  ی و اختالفات است که در اثر مسائل مال  هایریدرگ

 یموجب ارضا  تواندیپول م است، نه خود پول و    یزیولوژیکیف  یازهاین  هکنندبخرد، ارضا  تواندی. آنچه پول مشودیم   یرپذبا پول امکان

  یازهاین  ینافراد در گرو تأم  یتگفت رضا  توانیمازلو م  یهبا توجه به نظر  ین،همچن.  شود  یاجتماع   یو حت  یمنیا  یزیولوژیکی،ف  یازهاین

ماد  یمال استآن  یو  تأم.  (10)  ها  کفا  یاقتصاد  ینبه  تع  یاقتصاد  یتو  عنوان  رضا  یاصل  کنندهیین به  و طالق    ییزناشو  یتدر 

که به دنبال طالق هستند، مشکالت    ییهازوج  چنین نتیجه گرفتند که  ( 23). علی مندگری و بی بی رازقی نصرآباد  (22)اند  نگریسته

دریافتند که درآمد خانواده پیش بینی کننده  چنین    (24)کنند. آماتو و بیاتی  یعمده طرح م  یابه عنوان مسئله   یا  را قو  یت مال یاو شکا

ه نوبه خود با شادمانی زناشویی پایین، تعامل زوجی کمتر، تعارض  قوی برای مشقت اقتصادی است و مشقت اقتصادی و اجتماعی ب

 .  بیشتر و مسائل زناشویی بیشتر و تفکر غالب در مورد طالق ارتباط دارد

یابد. این ارتباط برای زنان در مقایسه با مردان با افزایش سطح تحصیالت و سطح تحصیالت همسر، رضایت زناشویی نیز افزایش می

های  چرایی این امر را باید در این جستجو کرد که تحصیالت و دانش آموختن به دلیل فراگیری علمی در زمینه.  (25)ت  تر اسقوی

بازداشتن فرد از انجام دادن و یا بروز رفتارهای نامناسب تأثیرگذار است.  های بیشتر برای شناخت مسائل در  گوناگون و کسب آگاهی 

ها و معلومات آنها نسبت به زندگی زناشویی و جزئیات آن  زوجینی که سطح آگاهی ت.  و زندگی زناشویی اس یکی از این مسائل ازدواج

تواند باعث خرسندی و رضایت  برقرار کنند که این امر می ای مطلوب و سالم را در تمامی جهات با یکدیگر  توانند رابطهباال باشد، می

باعث نبود درک صحیح د.  زوجین شو تعیین کننده جایگاه فرد در جامعه است. اختالف سطح تحصیالت نیز  از طرفی تحصیالت 

ارد ذکر شده در  شود و تمام مویها و واکنش ها در مسائل مختلف، ایجاد حس حقارت، کمبود مطرفین از یکدیگر، تفاوت دیدگاه

یالت تحص  یزانبا منهاد کردند که  چنین پیش  ( 22)جعفرآباد    یاریصف  وزارع  همسو با این نتایج،  .  میزان رضایتمندی زناشویی تأثیر دارد

 تر یشرا در جهت شناخت ب  فرد   هایاطالعات و آگاه  یابد،یم  ی و اطالعات فزون  یافته  یشافزا  یزافراد ن   یآگاه  و وضعیت اجتماعی، 

که   ینی است، زوج یی زناشو یمسائل، مسئله ازدواج و زندگ  یناز ا یکی   دهد،یم یاریمسائل و نحوه مقابله بهتر با مشکالت و مسائل 

  یمطلوب و سالم را در تمام  یارابطه  توانندیآن باال باشد، م  یاتو جزئ  ییزناشو  یها نسبت به زندگآن  مات و معلو  ها یسطح آگاه

و باالتر    تریشب  ی شناخت و تکامل و معقوالنه برخورد کرده و در جهت    ی برقرار کنند، با تعارضات و مشکالت منطق  یکدیگر جهات با  

منابع  مورد    در  . چنین نتیجه گرفتند که(9)توسلی و طاهری    شود.  ینزوج  یتو رضا  ندیباعث خرس تواندیامر م  ینقدم بردارند که ا

م  یالتدر دسترس شامل سطح تحص با  خانواده  درآمد  اقتصاد  یزانو  افزا  ی، اختالفات  م  یالتتحص  سطح   یش با  اختالفات    یزاناز 

گیرد با  اقتصادی باالتر که تحصیالت باالتر را نیز در برمی   -رسد وضعیت اجتماعی بدین ترتیب، به نظر می  . شودیکاسته م  یاقتصاد

ض سازنده از جمله مصالحه و همبستگی برای شناخت مسائل و مشکالت و چگونگی حل و فصل آنها در  گرایش زوجین به حل تعار

  یاست که در تداوم و ثبات زندگ  یاز موارد یکی یاقتصاد یهبه عنوان پا یاز حداقل تمکن مال یکه برخوردار ییاز آنجاارتباط است. 

  ی و امور مال  یقرار دارند. مسائل اقتصاد  یجد  ید معرض تهد  یطی در شرا  ینفاقد چن  ی هادارد، خانواده  ینقش مهم  یمشترک خانوادگ

جعفرآباد    یاریصف  و زارع  .  (9)آید  یم  یدپد  ی وجود دارد که در اثر مسائل مال  تعارضاتی   و   ها یریدرگ  یار گرفت چه بس  یده ناد  توانیرا نم

پیشنهاد کردند که    (22) پا  یافرادچنین  دارند، دسترس  یگاهیکه  به  آن   یباالتر  ن  یکسریها  امکانات  و  منابع  است.   تریشب  یزاز 

  یزمناسب ن  ی و اقتصاد  ی مال   یتو به جهت موقع  بخشدیم  ی ها را نسبت به مسائل فزونافراد اطالعات و دانش آن  ینباالتر ا  یالتتحص
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دارند. استفاده    یرهازدواج و خانواده و غ   یهاها و مشاورهکالس  یات،و نشر  تباز امکانات مانند ک  ینسبت به برخ  یترمناسب  یدسترس

مؤثر   یاردادن افراد نسبت به مسائل ازدواج و خانواده و برطرف کردن مسائل و مشکالت بس  یدر آگاه  تواندیامکانات خود م  یناز ا

 باشد. 

 محدودیت های پژوهش: 

  هاییمحدودیت  مجموعه  یک  خود   بطن  در  حال  هر  به.  است  آن  تأثیر  میزان  و  عوامل  بین  ارتباط  دنبال  به  ماهیت  در  اگرچه  پژوهشی  هر

به دلیل این که مرحله اخر به دلیل کرونا نمونه گیری به صورت در دسترس و برخط انجام شد تعمیم پذیری با  .  داشت  خواهد  را

در    ی افراد به صورت آگاهانه و ناآگاهانه سع  در جریان جمع آوری اطالعات به وسیله پرسشنامه  ممکن استاحتیاط صورت پذیرد.  

 .  کرده باشند مطلوب جلوه دادن خود

های مشابهی بر روی  شود پژوهش به پژوهشگران پیشنهاد میر تنها زنان مورد بررسی قرار گرفتند و بدین ترتیب  در پژوهش حاض

شود تحقیقات مشابهی در سایر مناطق کشور انجام شود.  تر و قابل تعمیم تر توصیه میبه منظور نتایج دقیقمردان متأهل انجام شود.  

اقتصادی و جنسیت انجام   -هی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده وضعیت اجتماعی های مشابشود پژوهشهمچنین پیشنهاد می

 گردد. 

-هایی جهت جلوگیری از شکلگیرد برگزاری کارگاهاز آنجاکه آسیب کودکی از تعامل افراد مهم زندگی در دوران کودکی نشأت می

   شود. و ترمیم و بهبود زخم ها و دردهای عاطفی آنها پیشنهاد می گیری آسیب کودکی برای متأهلین جهت تغییر سبک زندگی

 کاربرد پژوهش: 

های متناسب برای شود در جلسات زوج درمانی تروماها را نیز مدنظر قرار داده و با سنجش آنها درمانبه زوج درمانگران پیشنهاد می

   ارتقای کیفیت زندگی زناشویی آنها ارائه دهند. 

-گذاریی حاصل از پژوهش حاضر لزوم ارتقای درآمد افراد در خانواده و خروج از درآمدهای پایین در افراد و سیاستهابراساس یافته

اقتصادی پایگاه  ارتقای  با درآمد که موجب  لزوم ترکیب تحصیالت  زنان و  برای  لزوم کسب درآمد  با آن،  اجتماعی    -های منطبق 

 شود. گردد، پیشنهاد میمی
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