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 چکیده 

 ینشده است. در ا یبررس ییبر تعارضات زناشو یمنطق یرغ یو باورها یسبک زندگ یرپژوهش تاث یندر ا

 یناستفاده شده است ا یو همبستگ یمایشیپ یقموضوع پژوهش از روش تحق یتبا توجه به ماه یقتحق

. در یردگ یقرار م یکاربرد یقاتبه لحاظ اهداف آن ها در زمره تحق یقاتتحق یاز بعد طبقه بند یقتحق

و  یمایشیاز نوع )پ یفیتوص یقاتداده ها در زمره تحق یبر اساس نحوه گردآور یقتحق یدسته بند

نور استان  یاممتاهل دانشگاه پ یاندانشجو یهپژوهش شامل کل یامار ی. جامعه یردگ ی( قرارمیهمبستگ

دردسترس  یرینمونه گ نوعاز  یراحتمالیغ یرینمونه روش نمونه گ ینشگز یبود برا 1393سال  یلاردب

 نور استان یاممتاهل دانشگاه پ یانزوج از دانشجو 100 یقتحق ینبه کارگرفته شد. نمونه پژوهش در ا

 ییداده ها از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه تعارضات زناشو یگردآور یبود. برا1393سال  یلاردب

نظر شده  یدو پرسشنامه تجد746/0 یاییبا پا یپرسشنامه سبک زندگ 826/0یایینظر شده با پا یدتجد

داده ها با روش  یلو تحل یهتجز یپژوهش برا یناستفاده شد . در ا 901/0یاییبا پا یرمنطقیغ یباورها ی

به دست آمده در  یآمار یجانجام شد . نتا spssبا استفاده از نرم افزار  یو آمار استنباط یفیآمار توص

دارد. اختالف  یمعنادار یرتاث ییخانم ها بر تعارضات زناشو دگینشان داد که سبک زن p <  05/0سطح 

خانم ها بر  یسبک زندگ یها یاسمق یرو ز دارد یمعنادار یرابطه  ییزن و شوهر با تعارضات زناشو یسن

خانم ها بر تعارضات  یمنطق یرغ یباورها یها یاسمق یردارد و ز یمعنادار یرتاث ییتعارضات زناشو

 دارد. ناداریمع یرتاث ییزناشو

 ییتعارضات زناشو ی،منطق یرغ یباورها ی،سبک زندگواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

وی سشاند و از کوری میاثرگذارترین نهاد در زندگی بشر است که آثار مثبت آن افراد را به صالح و بهرهترین و خانواده مهم

ازدواج و  ی جوانان،هاترین دغدغهسازد. یکی از اصلیاش نیز زمینه انحراف اخالق و کج روی را فراهم میدیگر آثار منفی

یاست. دوار و پوحکم، امیهای مستسالمت جامعه نیز وابسته به ایجاد خانوادهای صمیمی، با نشاط و پایدار است. تشکیل خانواده

 (.1391)آیت اللهی و همکاران، 

یکی از مشکالت شایع موجود در جامعه امروزی که مورد توجه زوح درمانگران واقع شده تعارض زناشویی است. این مشکل 

یکی یا هر دو زوج، اعتیاد، رشد رفتار اختالل آمیز بین فرزندان، ممکن است اشکال گوناگون داشته باشد و به صورت افسردگی 

سوء رفتار با همسر و درگیری لفظی و فیزیکی بین هر دو زوج بروز نموده و نهایتاً منجر به طالق گردد. )سایرز، کهن، فرسکو، 

2001)1. 

ت و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرا

ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و ادراکات مختلف )بهارستان، گیرد و همچنین ستیزهدیگری صورت می

 ( هر جا عدم توافق، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران2005) 3( به نقل از مارکمن و هالفورد1992) 2(. به نظر کاهن1383

ها کمک کند تا خود و تواند به انسانهای مختلف عاملی که میآید از میان ویژگیوجود داشته باشد تعارض به وجود می

دانند که (، نیز همسران متعارض را کسانی می1992) 4(. فاورز والسون1377دیگران را بهتر بشناسد شخصیت است )مشبکی، 

های گوناگون هستند. از جمله عواملی که باعث دارای مشکل ارتباطی در حوزه از عادات و شخصیت همسر خود ناراضی بوده و

دهد هنگامی های مختلف نشان میباشد. نتایج پژوهششود سبک زندگی و باورهای غیرمنطقی میایجاد تعارضات زناشویی می

افسردگی، اضطراب و همچنین  افتد. ابتال بهشود سالمت روان وی نیز به مخاطره میکه سبک زندگی دستخوش تغییر می

 (.2006کاهش عزت نفس از پیامدهای آن هستند)ملنیک و همکاران، 

ویتز،  د )آبرامودهها را تحت تأثیر قرار میهای مثبت و منفی افراد، سبک زندگی آنها نشان داده است که نگرشپژوهش

ن شود. ایشویی میدگی زوجین که باعث تعارضات زنا(. باورهای غیرمنطقی و تغییر سبک زن2003وایتساید، لینام و کالسی، 

ود. شبا همسر  ن رابطهشود رابطه هر یک از زن و شوهر با خویشاوندان خود افزایش یابد و به تدریج جایگزیتعارضات باعث می

ویی اشیت زنتواند موجب کاهش رضاوابستگی شدید زن و شهر به خویشاوندان و دوستان یکی از عوامل مهمی است که می

 (.1389، به نقل از سودانی و همکاران 2006شده و در نتیجه موجب جدایی زن و شوهر گردد )بیچ، 

فع ن موانع رتریترین عوامل تعارض ساز در روابط زناشویی و شخصیت را مهمی خانوادگی را مهم( زمینه1390حسینی )

( به 1975رنر )تعوامل شخصیت باشد. پاترسون، هیپ و  رسد سبک زندگی جزءداند به نظر میتعارض در روابط زناشویی می

 اند: بندی کرده( منابع تعارض را به این صورت دسته1383راد )نقل از منصور و ادیب

 های اجتماعیزمینه -1

 فشارهای موقعیتی  -2

 های ادراکیتفاوت  -3

 مشکالت رفتاری.  -4

تواند در کمک کردن به زوجین گر تعارض خصمانه می ( آگاهی از ماهیت و اثرات تخریب1994، )5به نظر الرسون، هولمن

مفید واقع شود تا الگوهای تعاملی همراه با تعارض خصمانه را شناسایی کنند و تغییر دهند. عموماً بعد از تثبیت این الگوهای 

                                                        
1 Sayers, Kohn & Fresco 
2 Cohn 
3 Markman & Halford 
4 Fowers & Olson 
5 Larson & Holman 
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ه زوجین کمک کرد تا توان بهای تعارضات خصمانه شناسایی شوند میها دشوار است اما اگر پیش بینی تعاملی تغییر دادن آن

 تری برگزینند.با شناسایی این عوامل در طول فرآیند ایجاد تعارض الگوهای تعاملی مناسب 

، به نقل از 1989افارل،ی آن اشاره نمود )توان به پیامدهای جسمی، روانی و رابطهی آثار مخرب تعارض زناشویی میدر زمینه

ل یکی است، اختالهای هیجانی، شناختی و فیزیولوژبالقوه تعارض شامل اختاللهای (. اختالل1392نوری و همکاران، سال 

ف مواد، ( سوء مصر1384هیجانی تعارض به صورت دودلی، اضطراب، زود رنجی، خشم، افسردگی، احساس گناه )شاملو، 

دن، افزایش فشار ایمنی ب(. کاهش 1392، به نقل از نوری و همکاران سال 1989ناکارآمدی جنسی و مشکالت رفتاری )افارل، 

سرانجام طالق  ( و2001به نقل از هالفورد،  1977های مزمن )شمالینگ وشر، خون، تصلب شرایین و درد ناشی از بیماری

ا، زیط تعارض د. تحت شراکن( تعارض عالوه بر اینکه در تهییج پذیری تاثیر دارد، اختالل شناختی نیز تولید می2001)هالفورد، 

 خص را تحتآید. تعارض کیفیت تصمیم گیری ششود و کاهش حافظه و ... به وجود میشخص اغلب آشفته میالگوی تفکر 

 (.1384، د )شاملوکنطرفانه را از فرد سلب میدهد. تصمیم گیری منطقی و جستجوی فعال اطالعات و درك بیتأثیر قرار می

فع ن موانع رتریاز در روابط زناشویی و شخصیت را مهمترین عوامل تعارض سی خانوادگی را مهم( زمینه1390حسینی )

زء عوامل یرمنطقی جغی خانوادگی و باورهای رسد سبک زندگی جزء عوامل زمینهداند به نظر میتعارض در روابط زناشویی می

ای ورهشود سبک زندگی و باشخصیت باشد، همان طور که گفته شد از جمله عواملی که باعث تعارضات زناشویی می

های هشد. پژوشوغیرمنطقی است، باورهای غیرمنطقی باعث تغییر سبک زندگی شده و در نتیجه موجب تعارضات زناشویی می

شان دارند و ن ها نقشهای ناکارآمد در ایجاد و تداوم آنانجام شده روی اختالالت اضطرابی که مانند اختالالت خلقی؛ نگرش

د منفی حا بیش از خطر، احساسات و پیشامدهای روانی رهای بیین اختالالت موقعیتی آن است که افراد مبتال به ادهنده

ی ابی به جاندگی اجتنها اجتناب کنند. این نوع نگرش باعث ایجاد سبک زکنند تا به نحوی از آنکنند و سعی میارزیابی می

 .(2003شود )آبرامو وتیز، واتیساید، لینام و کالسی، سبک زندگی اجتماعی می

داند که استقرار ( سبک زندگی را روش الگوی مصرف، درك و ارزش گذاری محصوالت فرهنگ مادی می1998گیدنز )

بدن، لباس، طرز بیان، فراغت،  ( 2001، 6سازد. از دیدگاه )فدرستونمعیارهای هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن می

های سبک زندگی به شمار حل برای تعطیالت و غیره به عنوان شاخصترجیحات خوردن و نوشیدن، خانه، اتومبیل، انتخاب م

-ها و اهدافی می( باورهای غیرمنطقی را درخواست1383( به نقل از صادق )1991) 8(. برنارد2008، 7آید )ربانی و رستگارمی

گردد به طوری که اگر طعی میآیند و تبدیل به اهداف اجباری و الزامی و قداند که به صورت ترجیحات ضروری و الزامی درمی

توقع تأیید از  -1( انواع تفکرات غیرمنطقی را شامل: 1383گردد. صادق )برآورده نشوند به آشفتگی و اضطراب منجر می

توجه  -6مسئولیتی هیجانی بی -5واکنش به ناکامی  -4سرزنش کردن خود  -3انتظارات بیش از حد از خود  -2دیگران 

داند. . فاورز و اولسون تعارض کمال گرایی می -10درماندگی برای تغییر  -9وابستگی  -8از مشکل اجتناب  -7مضطربانه 

دانند. جاکوبسن و کریستنسن های گوناگون میزوجین را ناراحتی ناشی از عادات و شخصیت همسر و مشکل ارتباطی در حوزه

شوند زندگی با همدیگر ر مشکالت ارتباطی و حل مسأله میآورند که همسران، دچا( این مسأله را موقعیتی به شمار می1996)

سازد. در ایران به دلیل گسترش شهرنشینی، صنعتی های موجود برای طرفین دشوار مییابند و پذیرش تفاوترا مشکل می

ی و کیفی های اخیر و گسترش کمهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دههشدن، افزایش میزان سواد، هنوز زنان در عرصه

ها، آداب و ها، نگرشی زندگی مردم، باعث تغییر ارزشها و اینترنت و ... در عرصهوسایل ارتباط جمعی به ویژه حضور ماهواره

رسوم، نظامات، سنن اجتماعی، باورها و حتی باورهای دینی مردم شده است. این تغییر سبک زندگی باعث شده که تعامل 

زندان، تعامل افراد با یکدیگر در جامعه، میزان ازدواج و طالق و روابط نامحرم در جامعه دگرگون همسران، تعامل والدین با فر

جای زوجین، افزایش تجمالت شود و این عامل باعث افزایش تعارضات زناشویی زوجین و ایجاد باورهای غیرمنطقی، توقعات بی

                                                        
6 Featherstone 
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توان آن را سنتی و اسالمی نامید و نه شده است. که نه می ی شبه مدرنو طالق شده است. که جامعه ما تبدیل به یک جامعه

های ثبت شده مشخص های ثبت شده در دفاتر طالق کشور در بررسی تعداد طالقتوان بر آن نام مدرن نهاد. آمار طالقمی

درصد  6/4قبل طالق در دفاتر طالق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال  753هزار و  158تعداد  92شده است که در سال 

درصد رشد داشته است که در  4/8معادل  1390های ثبت شده نسبت به سال نیز تعداد طالق 91افزایش یافته در سال 

درصد رشد داشته است. با  3/5مورد طالق به ثبت رسیده که  887همچنین در چهار ماه گذشته  93استان اردبیل در سال 

های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال ال اخیر تعداد طالقس 5توان گفت در تمامی بررسی بیشتر می

-درصد بوده است براساس مطالعات انجام شده می 7بیش از  90درصد و در سال  10بیش از  89درصد، سال  17معادل  88

ها به علت خیانت درصد طالق 80ها در ایران، توان گفت علت طالق در ایران شامل: مسائل جنسی که ریشه نیمی از طالق

ترین علت تقاضای طالق زنان، باشد. مهمها میدرصد طالق 25ها و ازدواج اینترنتی عامل درصد طالق 25همسر، اعتیاد علت 

سال و بیشترین طالق مردان در  35تا  16مشکالت مالی، بیکاری و اعتیاد همسر است. بیشترین درصد طالق زنان در سنین 

سال صورت  95/27و برای زنان  1/33افتد و میانگین سنی طالق برای مردان در استان اردبیل سال اتفاق می 40تا  20سنین 

شود همچنین سال سنوات زناشویی می 10ها مربوط به زوجین با کمتر از درصد طالق 75گیرد طبق همین آمار بالغ بر می

توان گفت براساس آمار طالق افتند. بنابراین میسال اول زندگی اتفاق می 4ها نیز در درصد طالق 50تر اینکه آمار تکان دهنده

دهند، کودکانی که والدینشان به علت تعارض زیاد کشوری و استانی تعارض زناشویی وجود دارد. مطالعات پژوهشگران نشان می

ی ضعیف تری با والدین خود برقرار طهرسند، راباند دچار ناسازگاری رفتاری شده و هنگامی که به بزرگسالی میطالق گرفته

یابد. اگر مسایل و مشکالت ناشی از تعارضات خانواده در یک ها افزایش میکنند. همچنین، پس از ازدواج احتمال طالق آنمی

مار اندازد و این امر تهدیدی برای استحکام جامعه و نظام اجتماعی به شجامعه شدت یابند، استحکام خانواده را به خطر می

سازد و تجربه پی در پی تعارض پدر و مادر به مشکالت رود. تعارض پدر و مادر کودکان را به استرس، ترس، خشم دچار میمی

های قلبی، و درد انجامد. تعارض زناشویی با سالمت کمتر و بیماری خاصی چون سرطان، بیماریرفتاری و جسمانی کودك می

-شود تا از آموزش مهارتانجام این پژوهش باعث می ت خوردن و الکسیم ارتباط دارد.مزمن و شروع عالئم افسردگی، اختالال

ها و حل های ارتباطی زوجین و خانواده درمانی استفاده کرده و باعث ارتقاء کیفیت رابطه زناشویی و بهبود روابط زناشویی زوج

شود زوجین دارای الگوی ارتباطی غیرمنطقی و ث میشود و انجام ندادن این پژوهش باعتعارض و کاهش تعارضات در آنان می

ناآرام بیشتر دچار تعارضات زناشویی شوند و آمادگی بیشتر برای جدایی و طالق و در نتیجه زندگیشان دچار متارکه و به 

 شود.نابودی ختم می

 

 روش شناسی
بندی ی استفاده شده است.در دستهدر این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و همبستگ

ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع )پیمایشی و همبستگی( قرار دارد.از جنبه زمانی، این تحقیق براساس نحوه گردآوری داده

تحقیق از جمله تحقیقات مقطعی بوده است نه طولی،  زیرا در یک مقطع زمانی معین نسبت به انجام تحقیق اقدام گردیده 

ها به جامعه و ها جهت تعمیم یافتهشود و چون نمونهلحاظ آماری چون از تحلیل رگرسیون )روش همزمان( استفاده می استبه

جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانشجویان متأهل  استنتاج استفاده شده است. بنابراین یک تحقیق استنباطی است.

دهد. طبق گزارش رئیس دانشگاه پیام نور کلیه دانشجویان متأهل را می تشکیل 1393دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال 

زوج از دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال  100دهد. نمونه پژوهش در این تحقیق نفر تشکیل می 2800

زار مورد استفاده پرسشنامه می باشد. ابباشد. در این تحقیق نمونه برداری از نوع نمونه برداری غیر احتمالی می باشد.می 1393

سوالی است که برای سنجیدن تعارضات زن و شوهری و برمبنای تجربیات بالینی  54یک ابزار  9ی تعارضات زناشوییپرسشنامه

 سنجدساخته شده است. این پرسشنامه هشت بُعد از تعارضات را می

                                                        
9 Marital Conflict Questionnaire (MCQ) 
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های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش واکنش ی جنسی، افزایشکه عبارتند از: کاهش همکاری، کاهش رابطه

ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و ی فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطهرابطه

نفری برابر با  270کاهش ارتباط موثر.در پرسشنامه تعارضات زناشویی، آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 

؛ افزایش 61/0ی جنسی، ؛ کاهش رابطه81/0خرده مقیاس آن از این قرار است: کاهش همکاری،  8به دست آمد و  96/0

؛ کاهش 86/0ی فردی با خویشاوندان خود، ؛ افزایش رابطه33/0؛ افزایش جلب حمایت فرزندان، 70/0های هیجانی، واکنش

. 69/0؛ و کاهش ارتباط موثر، 71/0؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر 89/0همسر و دوستان، ی خانوادگی با خویشاوندان رابطه

ی سبک ای است که فرد در پرسشنامهمنظور از سبک زندگی نمره همچنین این پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است.

آیتم دارد که  76اری است که ی سبک زندگی اسالمی که یک ابزکسب کرده است.پرسشنامه 1388زندگی کاویانی، 

  پاسخ« خیلی کم تا خیلی زیاد»ای درجه 4پاسخگویان باید با توجه به وضعیت فعلی زندگی خود، به هر کالم، در یک طیف 

اند از: شاخص اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، دهند که عبارتهای این آزمون را تشکیل میشاخص زیر مقیاس 10دهند. 

سوالی است  40ی باورهای غیرمنطقی یک ابزار دفاعی، زمان شناسی، پرسشنامه -ه، سالمت، تفکر و علم، امنیتیمالی، خانواد

باشد.در مسئولیتی هیجانی میکه شامل چهار عامل درماندگی در برابر تغییر، توقع تأیید از دیگران، اجتناب از مشکل و بی

و ساختار عاملی مناسب را برای آن نشان داده است. روایی همزمان آن با  ی سبک زندگی نتایج تحلیل عوامل، رواییپرسشنامه

به دست آمده است. پایایی این آزمون برای زیر  78/0به دست آمده است. پایایی آزمون نیز  64/0آزمون جهت گیری مذهبی، 

، 40/0، خانواده 32/0، مالی 64/0، اخالق 30/0، عبادی46/0، باورها 41/0های آن عبارت اند از: شاخص اجتماعی مقیاس

ی باورهای غیرمنطقی با استفاده در پرسشنامه .30/0و زمان شناسی  30/0دفاعی  –، امنیتی 51/0، تفکر و علم 42/0سالمت 

برآورد گردید.  86/0و  68/0، 59/0، 68/0، 77/0ها و کل آزمون از روش آلفای کرونباخ، پایایی آزمون به ترتیب برای عامل

به دست آمد.پایایی این تحقیق برای پرسشنامه تعارضات زناشویی  P≤0/001؛ 81/0زمون نیز از روش روایی همگرا روایی آ

بود که برای زنان  746/0است. پایایی پرسشنامه سبک زندگی  859/0و برای آقایان  793/0بود که برای زنان برابر با  826/0

و  908/0بود که برای زنان برابر با  901/0یایی پرسشنامه باورهای غیر منطقی است. و پا 768/0و برای آقایان  724/0برابر با 

ها با روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 894/0برای آقایان 

SPSS .انجام شد 

 

 نتایج

 بررسی فرضیه های تحقیق

برای بررسی این سوال تحقیق از رگرسیون خطی استفاده  آیا سبک زندگی بر تعارضات زناشویی تاثیرمعناداری دارد؟ 

شده است.ولی استفاده از این روش شرایطی دارد یکی از شرایط مهم آن خطی بودن متغیر مستقل و وابسته می باشد.برای 

راکنش و آنالیز واریانس رگرسیون استفاده شده است. با توجه به جدول و بررسی خطی بودن داده ها و همواری مدل از نمودار پ

میباشد نمودار به صورت خطی است همچنین 05/0زوج ) خانم ها (چون سطح معناداری کوچکتر از  100نمودار پایین برای 

ی باشد پس فرض صفر م 05/0بر اساس نتایج به دست آمده از جدول چون سطح معناداری آزمون به دست امده کوچکتر از 

رد می شود این بدان معنی است که سبک زندگی تاثیر معناداری بر روی تعارضات زناشویی دارد. و با توجه به جدول و نمودار 

میباشد پس فرض صفر تایید میشود و نمودار به صورت غیر خطی  05/0پایین برای )آقایان ( چون سطح معناداری بزرگتر از 

 هیچ تاثیر معناداری بر روی تعارضات زناشویی ندارد .   است یعنی سبک زندگی

 )خانم ها( ییو تعارضات زناشو یسبک زندگ یبودن داده ها یو خط یهموار یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال 1جدول 
سطح  F مجذور میانگین درجه ازادی جمع مجذورات مدل

 معناداری

 .a018 5.825 1031.271 1 1031.271 رگرسیون 
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   177.053 98 17351.225 باقی مانده

    99 18382.496 کل

 خانم ها یسبک زندگ یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا2جدول
 

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

Tسطح  مقدار

 معناداری

خطای  بتا

 استاندارد

 بتا

 725. 353.-  16.257 5.739- ثابتضرایب  

سبک زندگی خانم 

 ها

.218 .090 .237 2.413 .018 

 (یان)اقا ییو تعارضات زناشو یسبک زندگ یبودن داده ها یو خط یهموار یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال 3جدول 
  

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی 

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 رگرسیون 
 

58.558 1 58.558 .259 a612. 

   226.105 98 22158.295 باقی مانده

    99 22216.853 کل

 یانآقا یسبک زندگ یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا 4جدول 

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B بتا استادارد خطای 

ضرایب 

 ثابت 

 26.393 16.204  1.629 .107 

سبک زندگی 

 اقایان

.046 .089 .051 .509 .612 

 

برای بررسی این سوال تحقیق از رگرسیون خطی آیا باورهای غیر منطقی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد ؟ 

 05/0زوج )خانم و آقا( چون سطح معناداری آزمون باالتر از  100برای استفاده شده است. با توجه به جدول و نمودار پایین 

می باشد پس فرض صفر تایید میشود این بدان معنی است که باورهای غیر منطقی هیچ تاثیر معناداری بر تعارضات زناشویی 

ارضات زناشویی ( را تبیین نمی کند ندارد  بنابراین متغیر مستقل ) باورهای غیر منطقی ( به خوبی تغییر در متغیر وابسته ) تع

  و اثر بین دو متغیر خطی نمی باشد.

 )خانم ها( ییو تعارضات زناشو یمنطق یرغ یباورها یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال5جدول 
 

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 .a117 2.498 456.988 1 456.988 رگرسیون 

   182.913 98 17925.508 باقی مانده
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    99 18382.496 کل

 مدل
 

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 000. 4.583  5.456 25.008 ضرایب ثابت 

باورهای غیر 

 منطقی خانم ها

.103 .065 .158 1.581 .117 

 مدل
 

درجه  مجذورات جمع

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 .a079 3.145 690.765 1 690.765 رگرسیون 

   219.654 98 21526.088 باقی مانده

    99 22216.853 کل

نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای توان پیش بینی تعارضات زناشویی از روی باورهای غیر  -21-4جدول  -

 منطقی اقایان

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T  سطح  مقدار

 معناداری

b  خطای

 استاندارد

 بتا

 000. 4.026  6.023 24.251 ضرایب ثابت 

باورهای غیر منطقی 

 اقایان

.141 .079 .176 1.773 .079 

 

برای برسی این سوال تحقیق از آیا سبک زندگی و باورهای غیرمنطقی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد ؟ 

زوج )خانم و اقا( چون سطح معناداری باالتر از  100رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به جدول پایین  برای 

می باشد پس فرض صفر تایید می شود این بدان معنی است که سبک زندگی و باورهای غیرمنطقی هیچ تاثیر معناداری  05/0

زناشویی ندارد  بنابراین متغیر مستقل )سبک زندگی و باورهای غیر منطقی ( به خوبی تغییر در متغیر وابسته بر تعارضات 

 )تعارضات زناشویی( را تبیین نمی کند  و اثر بین متغیرها خطی نمی باشد. 

 )خانم ها( ییو تعارضات زناشو یمنطق یرغ یو باورها یسبک زندگ یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال  -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

1246.564 2 623.282 3.528 a033. 

17135.932 97 176.659  

18382.496 99   
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 یرغ یو باورها یسبک زندگ یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا-7جدول 

 خانم ها یمنطق

 (یان)آقا ییو تعارضات زناشو یرمنطقیغ یو باورها یسبک زندگ یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال -8جدول 

 یو باورها یسبک زندگ یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا -9جدول

 یانآقا یرمنطقیغ

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 300. 1.042  16.826 17.528 ضرایب ثابت 

 669. 428. 043. 089. 038. سبک زندگی اقایان

باورهای غیرمنطقی 

 اقایان

.139 .080 .174 1.743 .085 

برای بررسی این سوال تحقیق از آیا زیر مقیاس های سبک زندگی بر تعارضات زناشویی  تاثیر معناداری دارد؟ 

با توجه به جدول و نمودار پایین برای خانم ها چون سطح معناداری ازمون کوچک تر رگرسیون چند متغیره استفاده شده است 

میباشد فرض صفر رد می شود این بدان معنی است که زیر مقیاس های سبک زندگی بر تعارضات زناشویی خانم ها  05/0از 

می باشد  05/0اداری آزمون بزرگتر از تاثیر معناداری دارد  و نمودار به صورت خطی می باشد  و برای آقایان چون سطح معن

پس فرض صفر تایید می شود و این بدان معنی است که زیر مقیاس های سبک زندگی هیچ تاثیر معناداری بر تعارضات 

 زناشویی آقایان ندارد  و اثر بین دو متغیر خطی نمی باشد.

 خانم ها یبرا ییو تعارضات زناشو یسبک زندگ یاسمق یرز یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال -10جدول 

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 .a018 5.825 1031.271 1 1031.271 رگرسیون 

   177.053 98 17351.225 باقی مانده

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 643. 465.-  16.325 7.589- ضرایب ثابت 

 037. 2.114 212. 093. 196. سبک زندگی خانم ها

باورهای غیر منطقی 

 خانم ها

.072 .065 .111 1.104 .272 

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

رگرسی

 ون

 731.374 2 365.687 1.651 a197. 

   221.500 97 21485.479 باقی مانده

    99 22216.853 کل



 

9 

 

    99 18382.496 کل
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 یسبک زندگ یاسمق یرز یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا -11جدول 

 خانم ها

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 725. 353.-  16.257 5.739- ضرایب ثابت 

زیر مقیاس سبک زندگی خانم 

 ها

.218 .090 .237 2.413 .018 

 

 یانآقا ییو تعارضات زناشو یسبک زندگ یاسمق یرز یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال -12جدول 

درجه  جمع مجذورات مدل

 آزادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 .a612 259. 58.558 1 58.558 رگرسیون 

   226.105 98 22158.295 باقی مانده

    99 22216.853 کل

 یسبک زندگ یاسمق یرز یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا-13جدول 

 یانآقا

 

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T  سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 107. 1.629  16.204 26.393 ضرایب ثابت 

زیر مقیاس سبک زندگی 

 آقایان

.046 .089 .051 .509 .612 

 

برای بررسی این سوال تحقیق از آیا زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد؟ 

رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به جدول و نمودار پایین برای خانم ها چون سطح معناداری ازمون کوچک تر 

فرض صفر رد می شود  و این بدان معنی است که زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی بر تعارضات می باشد   05/0از 

زناشویی خانم ها تاثیر معناداری دارد  و نمودار به صورت خطی است ولی برای آقایان چون سطح معناداری آزمون بزرگتر از 

یر مقیاس های باورهای غیر منطقی هیچ تاثیر می باشد پس فرض صفر تایید می شود واین بدان معنی است که ز 05/0

  معناداری بر تعارضات زناشویی آقایان ندارداثر بین دو متغیر خطی نمی باشد.

 خانم ها  ییو تعارضات زناشو یمنطق یرغ یباورها یاسمق یرز یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال -14جدول 

 

جمع  مدل

 مجذورات

درجه 

 ازادی

مجذور 

 میانگین

F  سطح

 معناداری
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707.48 1 707.481  رگرسیون

1 

3.923 a050. 

باقی 

 مانده

17675.016 98 180.35

7 

  

    99 18382.496 کل

 یرغ یباورها یاسمق یرز یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا -15جدول 

 خانم ها  یمنطق

 

ضرایب استاندارد  استانداردضرایب غیر  مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 001. 3.462  6.184 21.408 ضرایب ثابت 

زیر مقیاس باورهای غیر 

 منطقی خانم ها

.150 .076 .196 1.981 .050 

 یانآقا ییو تعارضات زناشو یمنطق یرغ یباورها یاسمق یرز یداده ها یبررس یبرا یونرگرس یانسوار یزآنال -16جدول 
 

درجه  جمع مجذورات مدل

 ازادی

سطح  F مجذور میانگین

 معناداری

 .a079 3.145 690.765 1 690.765 رگرسیون 

   219.654 98 21526.088 باقی مانده

    99 22216.853 کل

 یرغ یباورها یاسمق یرز یاز رو ییتعارضات زناشو ینیب یشتوان پ یبررس یبرا یونرگرس یبضرا یلتحل یجنتا -17جدول 

 یانآقا یمنطق
 

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 شده

T سطح  مقدار

 معناداری

B  خطای

 استاندارد

 بتا

 000. 4.026  6.023 24.251 ضرایب ثابت 

زیر مقیاس باورهای غیر 

 منطقی اقایان

.141 .079 .176 1.773 .079 

  

برای بررسی سوال باال از ضریب آیا  رابطه ی معناداری بین اختالف سنی زن و شوهر و تعارضات زناشویی وجود دارد ؟ 

زوج )خانم و اقا( با در نظر گرفتن همبستگی نمونه و  100همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.با توجه به جدول پایین برای 

می باشد پس فرضیه صفر رد می شود و این بدان معنی است  05/0کمتر از  حجم نمونه چون سطح معناداری به دست امده

 که بین اختالف سنی زن و شوهر و تعارضات زناشویی رابطه ی معنادای وجود دارد .
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 خانم ها ییزن و شوهر و تعارضات زناشو یاختالف سن ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یآماره ها -18جدول 
 

 
تعارضات زناشویی خانم  اختالف سنی خانم ها

 ها

 -.339** 1.000 ضریب اختالف سنی خانم ها همبستگی اسپیرمن

 001. . سطح معناداری

 100 100 تعداد

 1.000 -.339** ضریب تعارضات زناشویی خانم ها

 . 001. سطح معناداری

 100 100 تعداد

 

 سنی زن و شوهر و تعارضات زناشویی اقایان آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن بین اختالف -19جدول

 تعارضات زناشویی اقایان اختالف سنی اقایان 

همبستگی 

 اسپیرمن

 -.272** 1.000 ضریب اختالف سنی اقایان

 006. . سطح معناداری

 100 100 تعداد

 1.000 -.272** ضریب تعارضات زناشویی اقایان

 . 006. سطح معناداری

 100 100 تعداد

  

برای بررسی سوال باال از ضریب همبستگی اسپیرمن آیا رابطه ی معناداری بین سن و تعارضات زناشویی وجود دارد ؟ 

زوج )خانم و آقا( چون  100استفاده شده است. با توجه به جدول پایین با درنظرگرفتن همبستگی نمونه و حجم نمونه برای 

ه ی می باشد پس فرض صفر تایید می شود و این بدان معنی است که هیچ رابط 05/0سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 

 معناداری بین سن و تعارضات زناشویی وجود ندارد.  

                                                  خانم ها ییسن و تعارضات زناشو ینب یرمناسپ یازمون همبستگ یآماره ها-20جدول 

تعارضات زناشویی  سن خانم ها 

 خانم ها

همبستگی 

 اسپیرمن

 029. 1.000 ضریب سن خانم ها

 777. . سطح معناداری

 96 96 تعداد

 1.000 029. ضریب تعارضات زناشویی خانم ها

 . 777. سطح معناداری

 100 96 تعداد
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 یانآقا ییسن و تعارضات زناشو ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یآماره ها -21جدول 

تعارضات  سن آقایان 

 زناشویی آقایان

همبستگی 

 اسپیرمن

 030. 1.000 ضریب سن آقایان

 778. . سطح معناداری

 92 92 تعداد

تعارضات زناشویی 

 آقایان

 1.000 030. ضریب

 . 778. سطح معناداری

 100 92 تعداد

برای بررسی سوال باال از ضریب همبستگی آیا رابطه ی معناداری بین درآمد خانواده و تعارضات زناشویی وجود دارد ؟ 

زوج )خانم و  100اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به جدول پایین با درنظر گرفتن همبستگی نمونه و حجم نمونه برای 

می باشد پس فرض صفر تایید می شود و این بدان معنی است که     05/0آقا ( چون سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از 

 چ رابطه ی معناداری بین درآمد خانواده و تعارضات زناشویی وجود ندارد. هی

 خانم ها ییدرآمد خانواده و تعارضات زناشو ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یآماره ها -22جدول 

درامد خانم  

 ها

تعارضات 

 زناشویی خانم ها

همبستگی 

 اسپیرمن

 090.- 1.000 ضریب درامد خانم ها

 385. . سطح معناداری

 96 96 تعداد

تعارضات زناشویی خانم 

 ها

 1.000 090.- ضریب

 . 385. سطح معناداری

 100 96 تعداد

 یانآقا ییدرآمد خانواده و تعارضات زناشو ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یآماره ها -23جدول 

 

تعارضات  درآمد آقایان 

 زناشویی آقایان

همبستگی 

 اسپیرمن

 073.- 1.000 ضریب درآمد آقایان

 482. . سطح معناداری

 96 96 تعداد

تعارضات زناشویی 

 آقایان

 1.000 073.- ضریب

 . 482. سطح معناداری

 100 96 تعداد

 

برای بررسی سوال باال ازتی مستقل استفاده شده است. آیا تفاوت معناداری بین جنس و تعارضات زناشویی وجود دارد ؟ 

می باشد پس فرض  05/0زوج )خانم و آقا( چون سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  100با توجه به جدول پایین برای 

 صفر تایید می شود و این بدان معنی است که هیچ تفاوت معناداری بین جنس و تعارضات زناشویی وجود ندارد.  
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 حث و نتیجه گیری ب

 فرضیه داشتیم که نتایج آن به صورت زیر است: 10در این پژوهش 

 . سبک زندگی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد.1 

کوچکتر بود فرض صفر رد شد و این فرضیه همسو  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری برای خانم ها چون از  

بود فرض صفر تایید گردید و این فرضیه برای آقایان  05/0است، اما برای اقایان چون سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 

بر تعارضات زناشویی نداشته است . تاکنون هیچ تحقیقی راجع به این فرضیه  ناهمسو است. سبک زندگی آقایان هیچ تاثیری

انجام نشده است اما با توجه به اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جامعه و لزوم حضور آنان در عرصه 

در تحکیم خانواده ی سالم و محکم  ی اجتماع برای برخوداری از فرصت های اجتماعی برابر و در نتیجه رشد فردی که خود

نقش حیاتی دارد و از سوی دیگر، قرار گرفتن زنان در یک وضعیت دوگانه تعدد و تعارضات نقش و تاثیر آن بر الگوهای ارتباطی 

 و در نتیجه باعث افزایش تعارضات زناشویی می گردد.

 . باورهای غیر منطقی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد.2 

شد فرض صفر تایید گردید و این فرضیه ناهمسو است و  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری چون بیشتر از  

باورهای غیرمنطقی هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته است  راجع به این فرضیه تاکنون هیچ تحقیقی انجام نشده است 

ویدادها و اتفاقات پیرامون افراد باعث تنش و اضطراب آن ها نمی شود بلکه با توجه به دیدگاه آلبرت الیس می توان گفت ر

دیدگاه ها و باورهای افراد از رویدادها و اتفاقات است که منجر به تنش و اضطراب در آنها میشود و زندگی آنان را با مشکل 

 مواجه می کند.

 عناداری دارد.. سبک زندگی و باور های غیرمنطقی بر تعارضات زناشویی تاثیر م3

بود فرض صفر تایید گردید و این فرضیه ناهمسو  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری به دست آمده چون بیشتر از 

است در این تحقیق سبک زندگی و باورهای غیرمنطقی هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته است راجع به این فرضیه 

لین بار توسط اینجانب انجام شد. با توجه به تحقیقاتی که قبال توسط پژوهشگران انجام شده هیچ تحقیقی صورت نگرفته و او

 نگرش های مثبت و منفی افراد، سبک زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

 . زیرمقیاس های سبک زندگی بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد.4 

بود فرض صفر رد شد و این فرضیه  05/0ری به دست آمده برای خانم ها چون کم تر از در این فرضیه با توجه به سطح معنادا 

است فرض صفر تایید شد و این فرضیه ناهمسو  05/0همسو است اما برای آقایان چون سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 

است تاکنون هیچ تحقیقی راجع به این  است  زیر مقیاس های سبک زندگی آقایان هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته

فرضیه انجام نشده است اما می توان گفت با توجه به اهمیت نقش زنان و حضور آن ها در عرصه های اجتماعی باعث افزایش 

آگاهی از حقوق خودشان شده و همچنین با توسل به اینترنت و ماهواره به مثابه ی منابع معرفتی دست به انتخاب هایی برای 

شش و لباس خود می زنند که برای دیگر اقشار جامعه ممکن نیست استفاده از لباس های مارك دار و خارجی، نحوه ی پو

 آرایش، تجمالت، اهمیت بدن ) انجام عمل های جراحی زیبایی ( و... باعث افزایش تعارضات زناشویی  زوج ها گردیده است.

 ناشویی تاثیر معناداری دارد.. زیرمقیاس های باورهای غیرمنطقی بر تعارضات ز5

بود فرض صفر رد شد و این فرضیه  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای خانم ها چون کمتر از  

بود فرض صفر تایید شد و این فرضیه ناهمسو  05/0همسو است اما برای آقایان چون سطح معناداری به دست آمده بیشتر از 

مقیاس های باور های غیرمنطقی آقایان هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته است تاکنون هیچ تحقیقی راجع است و زیر 

به این فرضیه انجام نشده است. به موازات انتظارات قدیمی مردان زنان هم انتظارات جدید غیرمعقولی از همسران خود دارند، 

ی خود شکایت نمی کنند بلکه مشکالت و تضادها دقیقا هنگامی پدیدار همسران هنگامی که حالشان خوب است از شریک زندگ

می شوند که ما تحت فشار استرس قرار می گیریم. انتظارات غیرمعقول زمانی به وجود می آیند که تالش می کنیم از 

ریکی مطیع همسرمان برای کاهش استرس خود کمک بگیریم اگر مرد در مقابل انتظارات نامعقول همسرش تسلیم شود، ش
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خواهد شد، اما با گذشت زمان تمام عشق و محبت میان آن ها از بین می رود سر فرود آوردن در مقابل خواسته های 

 غیرمنطقی زنان، باعث از پای درآوردن مردان می شود.

ه سطح معناداری . بین اختالف سنی زن و شوهر و تعارضات زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد در این فرضیه با توجه ب6

 1389بود فرض صفر رد شد و این فرضیه با تحقیق رسول زاده طباطبایی و همکاران  05/0به دست آمده چون کوچکتر از 

تواند همسویی دارد یکی از عوامل جمعیت شناختی، تفاوت سنی زوجین است چون سن از جنبه های روانی و فیزیولوژیکی می

 باشد تفاوت زیاد آن می تواند در شادکامی زناشویی تاثیرات سوئی به دنبال داشته باشد. در ارتباطات زناشویی تاثیرگذار 

 . بین سن و تعارضات زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد.7

بود فرض صفر تایید گردید و ناهمسو است و سن  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری به دست آمده چون بیشتر از  

ژوهش هیچ تاثیری در تعارضات زناشویی نداشته است. یکی از عواملی که می تواند در تداوم ازدواج تاثیر داشته باشد در این پ

 سن ازدواج زوجین است هرچه سن ازدواج  پایین تر باشد احتمال از هم گسیختگی خانواده بیشتر می شود.

 وجود دارد. . بین درآمد خانواده و تعارضات زناشویی رابطه ی  معناداری8 

بود فرض صفر تایید گردید این فرضیه ناهمسو  05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری به دست آمده چون بیشتر از  

است، درآمد در این پژوهش هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته است یکی از عواملی که می تواند باعث ایجاد تعارضات 

انواده است در واقع مشکالت اقتصادی و درآمد کمتر خانواده باعث می شود زوجین را به سمت زناشویی شود میزان درآمد خ

 طالق سوق دهد.

 .بین جنس و تعارضات زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد.9 

همسو بود فرض صفر تایید گردید این فرضیه نا 05/0در این فرضیه با توجه به سطح معناداری به دست آمده چون بیشتر از  

است  در این پژوهش  عامل جنسیت هیچ تفاوتی در تعارضات زناشویی ایجاد نکرده است هر دو زوج به یک اندازه می توانند 

 علت ایجاد تعارضات شوند زنان بیشتر از مردان تقاضای طالق می کنند.

 . بین سطح تحصیالت و تعارضات زناشویی رابطه ی معناداری وجود دارد.10 

بود فرض صفر تایید گردید این فرضیه ناهمسو است  05/0یه با توجه به سطح معناداری به دست آمده بیشتر از در این فرض 

سطح تحصیالت در این پژوهش هیچ تاثیری بر تعارضات زناشویی نداشته است سطح تحصیالت یکی از عواملی است که می 

گاه فرد در جامعه است و می تواند در زندگی همسران نیز تواند در زندگی هر فرد نقش مثبت و سازنده داشته باشد و جای

 تاثیرگذار باشد. 

در این تحقیق چهار فرضیه دارای نتایج همسو بود. نتایج تحقیقات نشان می دهد از جمله عللی که باعث ایجاد تعارضات 

 زناشویی می شود :

مقیاس های  -4بک زندگی خانم ها        زیر مقیاس های س -3سبک زندگی خانم ها -2اختالف سنی زن و شوهر  -1 

باورهای غیرمنطقی خانم ها می باشد اختالف سنی زوجین یکی از عوامل جمعیت شناختی است اگر اختالف سنی زوجین 

سال باشد باعث ایجاد تعارضات زناشویی می شود و در نتیجه زندگیشان به جدایی ختم می گردد و نزدیکی سن  5بیشتر از 

سال مناسب است اگر  5دی ترین عوامل برای پیوند زناشویی می باشد بنابراین اختالف سنی در ازدواج حدود یکی از بنیا

سال هم کمترباشد باز هم باعث ایجاد تعارضات زناشویی می شود چون در چنین حالتی دو زوج  5اختالف سنی زوجین از 

زندگیشان به نابودی ختم می شود سبک زندگی خانم ها و  آمادگی و توانایی الزم برای پذیرش مسئولیت را نداشته بازهم

زیرمقیاس های سبک زندگی خانم ها در این تحقیق از جمله عوامل دیگری است که باعث ایجاد تعارضات زناشویی زوجین 

مان دفاعی، خانواده، سالمت، مالی، ز-مولفه است عبادی، امنیتی 10شده است زیرمقیاس های سبک زندگی خانم ها شامل 

شناسی، تفکر و علم، اخالق، شاخص اجتماعی و باورها می باشد باال رفتن سن ازدواج باعث تحصیالت زنان و حضور در عرصه 

ی اجتماعی شده و با حقوق خودشان آشنا شده اند تاثیرات روزافزون ماهواره و اینترنت و... باعث تغییر سبک زندگی خانم ها 

د در بین زیرمقیاس های سبک زندگی خانم ها که باعث ایجاد تعارضات زناشویی شده است شده است، از بین مولفه های موجو
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شاخص اجتماعی می باشد در واقع شاخص اجتماعی به وظایفی اشاره می کند که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر از خود و 

ت، پوشش، آرایش، اهمیت بدن، تفریح، خانواده ی هسته ای، خود انجام می دهد. شاخص های اجتماعی شامل مصرف، تجمال

لذت و غیره می باشد. و آخرین عاملی که باعث ایجاد تعارضات زناشویی شده است زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی خانم 

اب ها می باشد زیر مقیاس های باورهای غیرمنطقی شامل چهار مولفه ) درماندگی در برابر تغییر،  توقع تایید از دیگران،  اجتن

از مشکل،  بی مسئولیتی هیجانی ( می باشد از بین این چهار مولفه، مولفه ای که بیشتر باعث ایجاد تعارضات شده توقع تایید 

از دیگران می باشد همسرانی که توقع تایید از دیگران را دارند فرد وابسته ای هستند از انجایی که به دیگران وابسته هستند از 

ند و به راحتی از آن ها دلخور می شوند اما از ترس آزردگی دیگران آن را ابراز نمی کنند این افراد فاقد دیگران توقع زیادی دار

اعتماد و اطمینان به خود هستند کمتر خود انگیخته هستند و به گونه ای رفتار میکنند که دیگران خوششان بیاید این افراد 

سال ها تحمل کنند زیرا از تنهایی می ترسند و کارکردهای شغلی این  ممکن است همسری بدرفتار، بی وفا و الکلی را برای

افراد اغلب مختل است به طوری که نمی توانند مستقالنه و بدون کنترل دقیق دیگری کارهای خود را انجام دهند و به تایید 

 دیگران نیازمندند.

 سال باشد. 5اختالف سنی زوجین موقع ازدواج بهتر است حدود  -

وجه به اینکه مسلمانیم و در یک جامعه ی اسالمی زندگی می کنیم بهتر است، کمتر از جامعه ی غربی الگو بگیریم و یا با ت - 

 بهره گیری از روش های دینی، سبک زندگی و شاخص های اجتماعی خود را در این مسیر هدایت کنیم. 

کارها به خود اعتماد و اطمینان داشته باشیم و کمتر به از خواسته های غیر منطقی و نامعقوالنه خود بکاهیم و در همه ی  -

 دیگران متکی و وابسته باشیم.
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