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 چکيده
رابطه بین افرادی که ازدواج فامیلی  دارند و  نیب رابطه یبررسهدف از پژوهش حاضر 

شگاه دان متاهلافرادی که ازدواج غیر فامیلی  دارند از نظر سازگاری زناشویی دانشجویان 

 یم توصیفی از نوع همبستگیروش پژوهش حاضر می باشد.  بوشهر شهرستان پیام نور

دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور شامل کلیه جامعه آماری پژوهش حاضر را  باشد.

 011. حجم نمونه این پژوهش شامل باشدمی  59-59بوشهر رشته روانشناسی در سال

ی ابزار جمع آورروش نمونه برداری  تصادفی ساده بدست آمد.  نفر می باشد که از طریق

می  آزمون سازگاری زناشویی الک ـ واالس پرسشنامه هایاطالعات در این تحقیق 

 باشد. 

بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی -نتایج نشان داد که؛ 

بین زنان و مردان از نظر -.ی داری وجود ندارددارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معن

بین زوجینی که دارای فرزند -سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. 

هستند و آن ها که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود 

  .ندارد

 .دوام، ییزناشو سازگاریازدواج فامیلی، ژنتیک،  اژگان کليدي:و 
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  2 عيسی زادهفاطمه  ، 1 محمود کمالی زارچ
 عضو هیت علمی پیام نور. 0
 .ارشد پیام نور 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه عيسی زاده

 بررسی تاثير ازدواج با بستگان نزدیک بر سازگاري زناشویی
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 مقدمه
 دهندهء تأثیر ساختارهای جامعه بر این پدیدهء جهانی،نشانگوناگون جوامع ای اجتماعی است و الگوهای متفاوت آن درازدواج پدیده

 ادابع نتیجه و در قـوانین خـاص همواره سعی داشته است از طـریق کـنترل الگـوهای ازدواج،نهاد خانواده طور تاریخی،جامعه یا وضـع.بهاست

شود کـه اعـضای آن بـه ازدواج با .نفوذ جامعه بر الگوهای همسرگزینی موجب میکمی و کیفی زندگی افراد خود را تحت نظارت داشته باشد

 0ان الگوهای درون همسریتومی که است و از ازدواج بـا افراد دیگر منع گردند.در نتیجه این فرایند شـوند مجبور افرادی خاص تشویق یا حتی

از گروه اجتماعی خود(را در جوامع گوناگون مشاهده  خارج از گـزینش هـمسر) 2)گزینش همسر از درون گروه اجتماعی خود(و برون هـمسری

 گرفته ظرهمسرگزینی در ن های درون گروهی و یک الگوی سنتیبه عنوان نوع خاصی از ازدواج ،که 3ازدواج فامیلی کرد.برحسب

از دو «ازدواج فامیلی»معادل انگلیسی.های متفاوت مشاهده کردهای متعدد هـمسرگزینی را در جـوامع گـوناگون و در زمان،شیوهشودمی

کند است. ازدواج فامیلی  رابطهء بین دو فرد را توصیف می شده مشتق به معنی خون Sanguine بـه مـعنی مشترک و Con کلمهء التین

 آموزش مـرکز) ،به این سبب که یک نیای مشترک یا یک رابطهء خونی مـشترک دارنـدهـستند ه با یـکدیگر خـویشاوندک

ن بین خویشاونداکه اولین مورد ازدواج  گیرندهای گوناگون انجام میهای فامیلی  در جوامع مختلف بین افرادی با نسبت(.ازدواج2112،ژنتیک

 می باشد. برادرزاده-عمو یا خواهرزاده-ازدواج بـین داییو دومین مورد  نزدیک یـا درجـه اول

کنند)گـیونز جدید از تداوم این الگوی ازدواج حکایت می و مطالعات (0335)کتابی است فامیلی از دیرباز رواج داشته ازدواج در ایران نـیز

 منظور مقاله به (.این0332 و صادقی ؛عباسی شوازی2112 وهمکارانت؛سعاد2119و  0333؛عباسی شوازی و همکاران 02550و هـیرشمن

عاد چند نسل،اب طی ضـمن بـررسی سطح،الگو و روند تحوالت این الگوی ازدواجتاثیر ازدواج خوشاوندی بر سازگاری و دوام زناشویی مطالعهء 

 قاله حاضر تشریح رابطه ..................... می پردازد.هدف م.کندمی را مطالعه آن شناختیاجـتماعی،فـرهنگی و جمعیت

 

 طرح مساله
شناختی بود، همواره کسانی که اساسا مفهومی اجتماعی است. دلیل این امر آن است که اگر خویشاوندی مفهومی زیست خویشاوندی

بود چراکه هر فرد دارای پدر و مادر و پدر و مادر نیز خود کنیم، بیشتر شوند، از آنچه عمال آنها را خویشاوند تلقی میخویشاوند ما محسوب می

 دارای پدر و مادر و آنها هم به همین ترتیب و از آنجا که در هر رده از ایشان چندین فرزند و نوه و نبیره وجود داشته است، عمال تعداد

ها به عنوان عمو، والیتیها یا همایلیماال خطاب کردن همزند؛ احتشناسد، سر به هزاران میخویشاوندان فرد که به احتمال قوی آنها را نمی

 شده است.زاده یا غیر آن هم به همین دلیل در مناطق روستایی و عشایری انجام میدایی، خاله

واج ازدهای کوچک اجتماعی یا مالحظات اجتماعی و در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، های اندک و شبکهدر جامعه سنتی به دلیل ارتباط

نامند و در آن، میزان آشنایی زوج از همدیگر به قدر آشنایی والدین شده میخویشاوندی بسیار رایج بوده است. این ازدواج را ازدواج تنظیم

ها، دختر و پسر در اغلب مواقع برای هم مناسب بودند و سازگاری کافی با هم داشتند است و عجب اینجاست که به دلیل اشتراک در سنت

و ها، پیش از آشنایی ربینی کرده و وظایف هر یک در قبال دیگری مشخص بود. آنها به واسطه اشتراک در سنتها همه چیز را پیشیرا سنتز

 در رو و فیزیکی، عاطفی و اجتماعی، آشنایی فرهنگی داشتند.

فیایی و مهاجرت به مناطق دوردست، تنوع این شکل از ازدواج به دلیل گسترش مناسبات اجتماعی، جدا شدن از مکان و موقعیت جغرا

کم در جوامع مدرن کاهش یافت تا آنجا که یکی از مختصات روندهای تحول های فکری و عقیدتی کمها و گرایشمندییافتن سالیق و عالقه

 (.0535، 2اند )گیدنزهای خویشاوندی دانستهدر ازدواج را کاهش ازدواج

و  ستىیزندگى انسان در جنبه هاى متعدد فردى و ز دادهاىیاز همه مراسم و رو شیاده است که بخانو لیازدواج مرحله مهمى از تشک

قق قانونى را تح طیعبارت است از کنش متقابل مرد و زنى که برخى شرا ندیفرآ نیاست. ا داریاجتماعى، امرى جهانى و از نظر هدف ثابت و پا

 تىیّامروابط انسانى، تم ریبا سا سهیرقرار مى کند و از نوعى تقدّس برخوردار است و در مقاتعادل ب عتیفرهنگ و طب نیب دواج،اند. از دهیبخش

 (.0335،خانیاقتصادى، عاطفى، روانى و اجتماعى زندگى را پوشش مى دهد ) سارو ستى،یمعنا که ابعاد ز نیبد ;دارد ریبى نظ

هستند و بنابراین ژنهای مشابه دارند . در حال حاضر هزاران نوع ازدواجی است که در آن زوجین با یکدیگر فامیل  ازدواج فامیلی 

بیماری ارثی مختلف شناخته شده اند که ممکن است از طریق به ارث رسیدن ژنهای مشترک در پدر و مادر ، فرزندان را مبتال سازند . این 

 .(0335،یعیخطر در ازدواجهای فامیلی  به علت وجود ژنهای مشترک بیشتر خواهد بود ) آذر رف

                                                           
1 Endogamy 
2 Exogamy 
3 Consanguineous Marriage,Consanguinity 
4 Gindz 
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 اوندشیکرده اند، خو افتیدر یکسانی یاز اجداد مشترک خود ژنها جهیباشند و در نت یاجداد مشترک م ایجد  یکه دارا یافرادبنابراین 

درجه  اوندشیمشترک است، خو شانیدوم ژنها کیکه  یدارد. افراد یمشترک آنها بستگ یشوند. درجه فامیلی  دو فرد با نسبت ژنها یم دهینام

ه درجه س شاوندیمشترک است؛ خو شانیهشتم ژنها کیکه  یدرجه دو و افراد شاوندیمشترک است، خو شانیچهارم ژنها کیکه  یک، افرادی

 وندش یدرجه چهار و پنج محسوب م شاوندیخو بیمشترک است، به ترت شانیو دوم ژنها یس کیشانزدهم و  کیکه  یشود. افراد یم دهینام

 (.0332 ،یرخانی)ام

 یم که عبارتند از :درجه خویشاوندی را براساس رابطه فامیلی  به چند گروه تقسیم می کن

درصد می 91خویشاوندان درجه یک:شامل پدر، مادر، فرزندان ، خواهران و برادران یک فرد. تشابه ژنتیکی در خویشاوندان درجه یک 

هزار تای آنها با خویشاوندان درجه یک مشترک است به عبارت دیگر  91هزار عدد فرض کنیم،  011باشد یعنی اگر ژن های فعال هر فرد را 

 این دو نفر در نصف خصوصیات ارثی که به ارث برده اند مثل هم هستند.

خویشاوندان درجه دو:شامل خاله ها، دایی ها، عموها و عمه ها، برادرزادگان وخواهرزادگان می باشد در این نوع خویشاوندی تشابه  

هزار ژن  29درصد خصوصیات ارثی یعنی در  29در  2درصد می باشد و همان طور که در باال  شرح داده شد خویشاوندان درجه  29ژنتیکی 

 فعال مشابه یکدیگر هستند.

خویشاوندان درجه سه :شامل دختر عمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، پسردایی،  دختردایی، می باشند. تشابه  

ژن فعال مشترک هستند نکته جالب در این قسمت این است  02911درصد می باشد یعنی در   02/9برابر  3در خویشاوندان درجه  ژنتیکی

که چنانچه زوجی  از یک طرف پسرعمو، دختر عمو و از یک طرف دختر خاله، پسرخاله باشند، یعنی مادران آنها خواهر یکدیگر و پدران آنها 

 خواهند بود. 2درصد می رسد یعنی مشابه خویشاوندان درجه  29شابه ژنتیکی به برادر همدیگر باشند، ت

درصد است. دراین جا نیز  9/29:شامل نوه خاله، نوه دایی، نوه عمو و نوه عمه می باشند که تشابه ژنتیکی آنها 2خویشاوندان درجه  

د  02/9اگر خویشاوندی دوطرفه باشد یعنی از یک طرف نوه عمو و از طرف دیگر نوه خاله باشند تشابه ژنتیکی به  3مثل خویشاوندان درجه 

 خواهند بود. 3نی مشابه خویشاوندان درجه رصد می رسد یع

درصد است  3/029:شامل نتیجه خاله، نتیجه دایی، نتیجه عمو ونتیجه عمه می باشند. تشابه ژنتیکی در این ها 9خویشاوندان درجه  

 د رسید.درصد خواه 9/29شده یعنی تشابه ژنتیکی به  2و مثل موارد قبل اگر خویشاوندی دوطرفه باشد شبیه خویشان درجه 

درصد است. همانطور که  0/99:شامل نبیره خاله، نبیره دایی، نبیره عمه، نبیره عمو است که تشابه ژنتیکی آنها 9خویشاوندان درجه  

ژن مشترک وجود دارد که بسیاری از آنان ممکن است ژن های انتقال دهنده  99هنوز  9مال حظه می شود حتی در خویشاوندان درجه 

ی باشند که اگر درپدر و مادر با هم وجود داشته باشند باعث خواهد شد که احتمال بیماری ژنتیکی در فرزندان افزایش یابد. بیماری های ارث

نوع بیماری ارثی مختلف شناخته شده اند که ممکن  5111این اعداد وقتی معنای واضح تری پیدا می کنند که بدانیم در حال حاضر حدود 

ن ژن های مشترک در پدر و مادر گریبان فرزندان را بگیرد که البته این خطر در ازدواج های فامیلی  به  علت است از طریق به ارث رسید

ا روجود ژن های مشترک بیشتر و به مراتب باالتر خواهد بود. ازدواج های فامیلی  نه تنها احتمال مبتال  شدن فرزندان به بیماری های ارثی 

اد این بیماری ها و ژن های بیماری زا در نسل های آینده می شود و این بدان معنا نیست که در ازدواج های افزایش می دهد بلکه باعث ازدی

 یغیر فامیلی  هیچ گونه خطری وجودندارد بلکه احتمال خطر بسیار پایین تر است بنابراین ازدواج  فامیلی  از نظر علم ژنتیک معقول و منطق

 نیست.

درصد  91های فامیلی  در ایران سیر رو به افزایشی داشته است و بخصوص ازدواج های تراز اول تا باالی  سال پیش ازدواج 39در حدود 

درصد مرگ و میر نوزدان به دلیل اختالالت ژنتیکی رخ می دهد و خطر ایجاد بیماری مادرزادی  2تا  3دیده می شود. بر اساس آمارهای جهانی 

درصد احتمال تولد کودک معلول در خانواده  9تا  9ل می باشد. در ازدواج های فامیلی  حدود در هر حاملگی در جمعیت عادی در یک چه

 وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است.

صوص ارائه شده است. بر اساس در کشور ما بسیار رایج است و آمارهای متفاوتی در مطالعات مختلف در این خ فامیلی ازدواجهای 

از  %23ازدواجها از نوع خویشاوندی است که بیش از  %33هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود  311جدیدترین مطالعه بر روی بیش از 

 (.0332می باشند )کهریزی و همکاران،  First cousinآنها 

موقع ازدواج کنند و بنابراین پدیده ازدواج در زندگی انسان نقش اصلی  همچنین انسان ها می توانند تصمیم بگیرند با چه کسی ، چه

ی ایفا می کند . از جمله مسائل مهمی که از زمان های دور تا کنون همواره مورد توجه کامل انسان بوده است عوامل مؤثر در سازگاری زناشوی

د . دانشمندان زیادی در این رابطه اندیشیده اند و اثرات جایگاه آن را است . زیرا این عوامل هر رفتاری را به گونه ای دستخوش تغییر می کن

 (. 0395در نظام طبیعی انسان جستجو کرده اند) براهنی ، 
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انسان موجودی اجتماعی است و بدین سبب ، عالوه بر ارضای نیازهای اولیه زیستی خود ) مثل گرسنگی، تشنگی ، خستگی ، جنسی 

و نا آموخته اند و مبنای وجود اشتراک انسان و حیوان نیز به شمار می روند ، نا چار است یک رشته نیازهای اکتسابی  و غیره  ( که عموماً ذاتی

را نیز که زاییده و حاصل زندگی دسته جمعی است تأمین کند . این نیازهای اجتماعی انسان هستند که بر رفتار او مسلط شده و بیشتر وقت 

ود مشغول می سازند . اگر مسئله صرفاً سازگار شدن با نیازهای اولیه زیستی بود شاید روان شناسی سازگاری به شکل و انرژی و فکر او را به خ

 (.0333کنونی و پیشرفته موردی پیدا نمی کرد) اسالمی نسب ، 

فردی ، پاداش برانگیز و کار اجتماعی است و عبارت از توانایی لذت بردن از روابط بین  –سازگاری به معنای خاص ، واجد ابعاد روانی 

کردن به گونه ای است که هدفهای مشخص را ارضاء کند . در نتیجه فرآیند سازگاری تنش ناشی از جنبه های تغییرپذیر زندگی کاهش یافته 

افرادی که ازدواج  بین افرادی که ازدواج فامیلی  دارند و رابطه یبررس به دارد نظر در محقق قیتحق نیا درو شخص حالت تعادل می یابد .

ر فامیلی  ازدواج فامیلی  و غی ابعاد و بپردازد بوشهر شهرستان دانشگاه پیام نور غیر فامیلی  دارند از نظر سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل

افرادی که ازدواج فامیلی  دارند  نیب ایآ که است نیا مقاله نیا یاساس سوال شده ادی موارد به توجه با. دینما مشخص راو سازگاری زناشویی 

 دارد؟ وجود معنادار رابطه،  و افرادی که ازدواج غیر فامیلی  دارند از نظر سازگاری زناشویی

 

 سوابق تحقيق
 در ایران و سایر کشورها در زمینه ازدواج های فامیلی  صورت گرفته است که در زیر به آنها اشاره می شود. اما اندک تحقیقات مختلفی

 هنتایج دست یافتند ک بدینکننده ازدواج فامیلی بینیعوامل شناختی پیش( در تحقیقات خود در موضوعیت 0353آقایی و همکاران )
 های ژنتیکیرسانی در خصوص مشاورهامیلی در این مطالعه، ضرورت توجه بیشتر به انجام اقدامات اطالعبا توجه به باال بودن آمار ازدواج ف

های انتزاعی و عوامل فرهنگی مرتبط با رسد در طراحی مداخالت آموزشی توجه به نرمشود. همچنین به نظر میپیش از ازدواج پیشنهاد می

 .در این زمینه به دنبال داشته باشدتواند نتایج سودمندی را ازدواج فامیلی می

و  ییزناشو تیرضا ،ییمربوط به تعارض زناشو یتفاوت ها نییپژوهش حاضر تع هدف( در پژوهش خود 0352ی و همکاران )امراله

فامیلی  از  ریغ یازدواج ها یدارا نیکه زوجرسیدند جینتا نیبد رفامیلی یفامیلی  و غ یازدواج ها یدر زنان متاهل دارا یجنس تیرضا

 ازدواج فامیلی  برخوردارند. یدارا نینسبت به زوج یبخش تر تیارتباطات رضا

رغم تأثیرپذیری ایران از فرآیندهای بیانگر آن است که ازدواج خویشاوندی، علی (0351ی)ترابو  یشواز یعبّاسهای های پژوهش یافته

ثبات و تداومی نسبی برخوردار بوده است. نتایج برخورداری همسران خویشاوند  های گذشته، ازشدن در دههمدرنیزاسیون، شهرنشینی و صنعتی

 های گوناگون است. قرار داده و بیانگر سطوح و الگوهای متفاوت ازدواج خویشاوندی در میان قومیّت أییدهای سنّتی را مورد تاز ویژگی

بین تولد کودک استثنایی و ازدواج فامیلی   داریرابطه معنی( نشاندهنده آن بود 0335نتایج تحقیقات حاج اسفندیاری و همکاران )

 شده است.دیگر ازدواجها گزارش  والدین وجود دارد و فراوانی ازدواج دختردایی و پسرعمه در والدین کودکان استثنایی،بیشتر از انواع

بیشتر ی ندوخویشای هادرزادی در ازدواجمای هاریناهنجا نی نسبیاواکه فرگرفتی چنین نتیجهگیر خودی یافتهها از( 0333) موفق

وره مشاو گاهی زش، آمودرزادی، آمای هاریناهنجا دیجادر ا یندوخویشای هاازدواجبا توجه به نقش مؤثر د. بوی ندوغیرخویشا یهاازدواج از

  ورت دارد.ضردرزادی مای هاریهنجاناوز براز  یپیشگیردر  جینزونتیک ژ

 هایازدواج در میان گروه و الگـوهای ازدواج در ایران، الگوهای متمایز قـومیت (در مورد رابطهء0332عباسی شـوازی و صادقی) مطالعه

 هایاوت،تفاقتصادی،اجتماعی و جمعیتی هاینشان داد که حتی پس از کنترل مشخصه این بررسی های.یافتهایران را تأیید کرده است قومی

درصد  51قومی در ایران است)بیش از  همسری درون بیانگر میزان باالی اگـرچه است.بررسی فوق مانده باقی در الگوهای ازدواج فامیلی  قومی

عبارت  حکایت دارد؛به افتراقی در ایران نیز همسری درون (،اما ازبودند گروه قومی خود را ترجیح داده از افراد مورد مطالعه،ازدواج با همسری

در آن  فارس همسر برگزیدن به ترین تمایلها با کمسوی طیف و فارس یک دیـگر،گـروه قومی عرب با بیشترین تمایل به درون همسری در

 .اندقرار گرفته طیف سوی

ازدواج خویشاوندی از عواملی است که کودک را در معرض خطر عقب ماندگی ذهنی قرار می دهد و  ( دریافت که0330)سلیمانیان 

 رقم باالیی در کودکان عقب مانده ذهنی داشته است.

بـا احتمال وقوع ازدواج فامیلی ،توسط مطالعات  زنـانرابطهء منفی بین اشتغال پیش از ازدواج نشان داد که  (0555 )9بیتلزتحقیقات 

ای کـه در کشور پاکستان انجام نمونه،در مطالعه داده شـده است.به عنوان ،نـشاناندگرفته گوناگونی که در کشورهای آسیایی انجام

 غیر خویشاوندان بیشتر بود طور ویژه باطور کلی و زنـان شـاغل در سطوح عالی،بهازدواج زنان شاغل به گـرفت،احـتمال

                                                           
5 Belitz 

http://www.rassjournal.ir/
http://jech.umsha.ac.ir/files/site1/user_files_fab5ff/mehdimirzaiea-A-10-67-1-bff6f4c.pdf


 138  -125  ، ص1316 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
توان به مطالعهء گیونز و این میان می .ازاست ـرفته در مـورد چگونگی توزیع ازدواج فامیلی  در ایران اندکمطالعات جامع انجام گ

 (به مطالعهء ازدواج فامیلی  در ایران پرداخته است.نتایج0533) باروری ایران بررسی های(اشاره کرد که با استفاده از داده0552)9هیرشمن

این نوع ازدواج  وقوع احتمال اند و اگرچهبوده های مورد بررسی از نوع فامیلی درصد ازدواج 21طور کلی دهد که بهمینشان  پژوهـش ایـن

تر به احتمال کمتری با یکی از خویشاوندان های مـدرنکلی افراد برخوردار از ویـژگی طوربه های پیش از بررسی بیشتر بوده است،امادر دهه

 .بودند کردهخود ازدواج 

های سـنتی رسد که اشتغال در بخش(چنین به نـظر مـی2111؛ بـیلتز 0552با تـوجه بـه نتایج مطالعات گوناگون)گیونز و هـیرشمن 

ا ازدواج فامیلی  ندارد،بلکه دارا بودن مشاغل سطوح بـاالتر کـه احتماال ب تأثیری بر (خـانوادگی)نظیر کشاورزی،دامپروری و صنایع دستی

 .گرددتر نـیز همراه اسـت،عـاملی در جـهت کاهش این نوع پیـوند میهای مـدرنتحصیالت باالتر و نگرش

 مایل دارند با شخصی ازدواج کنند.( در بین زنان و مردان با توجه سازگاری زناشویی نشان داد که افراد ت 0531نتایج تحقیقات ترمن ) 

میزان ناباروری، مرگ جنین و نوزاد  دریافتند که تعیین شیوع و اثرات طبی ازدواج خویشاوندیبرای ( 0535) 3گازکا، دوگال، اللسی جی

 و کودک، سقط خودبخودی و مالفورماسیونهای جنینی ازدواج خویشاوندی باالتر از غیر خویشاوندی است 

خودبخودی، مرگ نوزاد و کودک، و  ازدواج خویشاوندی باعث افزایش ناباروری، سقط که نشان داد (0539)3تامپسون نتایج پژوهش

 بنابراین تفاوت معنی داری بین افرادی که بچه دارند و آنهایی که ندارند وجود دارد.آنومالیهای مادرزادی می شود. 

 

 فرضيه هاي تحقيق
 فرضیه های اصلی:

 ی که ازدواج غیر فامیلی  دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .بین افرادی که ازدواج فامیلی  دارند و افراد

 فرضیه های فرعی:

 بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد .

 ی داری وجود دارد .بین افرادی که دارای فرزند می باشند و افرادی که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معن

 

 مبانی نظري تحقيق

 مفهوم ازدواج فاميلی 
یقینا شیرین ترین حادثه ای که در زندگی اکثر افراد جامعه اتفاق می افتد و به دسته بندی های فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی 

بستگی ندارد ازدواج است. نیازهای فیزیولوژیک انسان های سالم آنها را به سوی انتخاب همسر، همراز، همراه، همدل می کشاند که ثمره آن 

تولید و تربیت انسانها است که قرآن کریم و بزرگواران دین ما بدان توصیه فراوان دارند بنابراین یکی از جنبه های مهم در آرامش، تکامل 

خش بزنجیره سالمتی انسان ها، بهداشت تولید مثل است. توجه به این گروه از افراد جامعه و افزایش آگاهی های آنها می تواند به تداوم، ثمر 

ترک و بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی آنها کمک فراوان کند. به واقع یکی از مهمترین و بزرگترین وقایع زندگی هر بودن زندگی مش

 انسانی ازدواج است. زمانی که مرحله تازه ای از زندگی آغاز می شود مرحله ای که پاسخی است به نیازهای موجود و خود مولد نیازهایی نو.

طبیعی، نیاز به امنیت و آرامش، نیاز به همدلی، رهایی از تنهایی، نیاز به عشق و عطوفت و... پایه گذار ازدواج و انتخاب نیازهایی از قبیل غرایز 

خاب تشریکی برای زندگی است. اما این نیازها وقتی به درستی پاسخ گفته می شود که باور داشته باشیم همسر ما نیز با همین آرمان ها ما را ان

نیز برای برطرف شدن نیازهای جسمی و روحی خود اقدام به ازدواج کرده است بنابراین همیشه یک تعامل دو جانبه بین زن و نموده است او 

شوهر وجود دارد. ازدواج و زندگی مشترک رامی توان از جهات مختلف اجتماعی، عاطفی، روانی، معنوی، بهداشتی و شرعی بررسی کرد )حجتی 

0399 .) 

 

 

 

 

                                                           
6 Giounz . Hirishiman 
7 Gaza.Dogla.Laksi Ji 
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 درجه خویشاونديتقسيم بندي ازدواج فاميلی  براساس 

درصد 91شامل پدر، مادر، فرزندان ، خواهران و برادران یک فرد. تشابه ژنتیکی در خویشاوندان درجه یک  خویشاوندان درجه یک: 

درجه یک مشترک است به عبارت هزار تای آنها با خویشاوندان  91هزار عدد فرض کنیم،  011می باشد یعنی اگر ژن های فعال هر فرد را 

 دیگر این دو نفر در نصف خصوصیات ارثی که به ارث برده اند مثل هم هستند.

شامل خاله ها، دایی ها، عموها و عمه ها، برادرزادگان وخواهرزادگان می باشد در این نوع خویشاوندی تشابه  خویشاوندان درجه دو: 

هزار ژن  29درصد خصوصیات ارثی یعنی در  29در  2باال  شرح داده شد خویشاوندان درجه درصد می باشد و همان طور که در  29ژنتیکی 

 فعال مشابه یکدیگر هستند.

شامل دختر عمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، پسردایی،  دختردایی، می باشند.  خویشاوندان درجه سه : 

ژن فعال مشترک هستند نکته جالب در این قسمت این  02911درصد می باشد یعنی در   02/9برابر  3تشابه ژنتیکی در خویشاوندان درجه 

است که چنانچه زوجی  از یک طرف پسرعمو، دختر عمو و از یک طرف دختر خاله، پسرخاله باشند، یعنی مادران آنها خواهر یکدیگر و پدران 

 خواهند بود. 2یعنی مشابه خویشاوندان درجه  درصد می رسد 29آنها برادر همدیگر باشند، تشابه ژنتیکی به 

درصد است. دراین جا نیز  9/29شامل نوه خاله، نوه دایی، نوه عمو و نوه عمه می باشند که تشابه ژنتیکی آنها : 4خویشاوندان درجه  

د  02/9باشند تشابه ژنتیکی به  اگر خویشاوندی دوطرفه باشد یعنی از یک طرف نوه عمو و از طرف دیگر نوه خاله 3مثل خویشاوندان درجه 

 خواهند بود. 3رصد می رسد یعنی مشابه خویشاوندان درجه 

درصد  3/029شامل نتیجه خاله، نتیجه دایی، نتیجه عمو ونتیجه عمه می باشند. تشابه ژنتیکی در این ها : 5خویشاوندان درجه  

 درصد خواهد رسید. 9/29شده یعنی تشابه ژنتیکی به  2جه است و مثل موارد قبل اگر خویشاوندی دوطرفه باشد شبیه خویشان در

درصد است. همانطور  0/99شامل نبیره خاله، نبیره دایی، نبیره عمه، نبیره عمو است که تشابه ژنتیکی آنها  :6خویشاوندان درجه  

ن ممکن است ژن های انتقال دهنده ژن مشترک وجود دارد که بسیاری از آنا 99هنوز  9که مال حظه می شود حتی در خویشاوندان درجه 

 .بیماری های ارثی باشند که اگر درپدر و مادر با هم وجود داشته باشند باعث خواهد شد که احتمال بیماری ژنتیکی در فرزندان افزایش یابد

ناخته شده اند که ممکن نوع بیماری ارثی مختلف ش 5111این اعداد وقتی معنای واضح تری پیدا می کنند که بدانیم در حال حاضر حدود 

است از طریق به ارث رسیدن ژن های مشترک در پدر و مادر گریبان فرزندان را بگیرد که البته این خطر در ازدواج های فامیلی  به  علت 

ا ماری های ارثی روجود ژن های مشترک بیشتر و به مراتب باالتر خواهد بود. ازدواج های فامیلی  نه تنها احتمال مبتال  شدن فرزندان به بی

 افزایش می دهد بلکه باعث ازدیاد این بیماری ها و ژن های بیماری زا در نسل های آینده می شود و این بدان معنا نیست که در ازدواج های

ول و منطقی معقغیر فامیلی  هیچ گونه خطری وجودندارد بلکه احتمال خطر بسیار پایین تر است بنابراین ازدواج  فامیلی  از نظر علم ژنتیک 

 نیست.
 

 ازدواج فاميلی  و کيعلم ژنت
آن،  قیاست که دانشمندان و پژوهشگران، از طر(« یولوژی)ب یشناسستیز»مهمّ  یهااز شاخه یکی(، کیعلم وراثت )ژنت امروزه

 ،یاورزکش ،یو دامپرور یدامپزشک ،یانسان یهایماریو درمان ب یدانش در پزشک نی. اشناسندیرا م اهیگ ایهر انسن، جانور  یموروث یهایژگیو

 کاربرد گسترده دارد. ست،یز طیاز مح حفاظت زیو ن یداروساز
حالت و رنگ مو، رنگ چشم، نوع  ،ینی. شکل ببَرَدیخود به ارث م نیاست که هر فرزند، از والد یآن دسته از صفات ک،یعلم ژنت موضوع

 یگریدر برابر صفات د ،ی. صفات موروثرسندیبه ما م« وراثت» قیهستند که از پدر و مادر و به طر یاندازه قد و... از جمله صفات ،یگروه خون

کسب  ت،یربو تحت ت یزندگ یو در فضا یسالتا بزرگ یاز کودک ج،یبه تدر ،ی. صفات اکتسابشوندیم دهینام «یصفات اکتساب»که  رندقرار دا

 در آنها وجود دارد. رییو امکان تغ شوندیم

( وجود دارد و اصول هایو باکتر انیها، آغازقارچ اهان،یجانداران )جانوران، گ ی(، در تمامیو اکتساب یصفات )به موروث یبنددسته نیا

 هستند. نیقوان نیتابع هم زین هاروسیو یاست. حتّ کسانیموجودات، ثابت و  نیا یدر تمام زین کیژنت نیو قوان

 

 فاميلی  در روابط زوجين ازدواج رویکردهاي متداول در نقش
 درباره مفهوم و تاثیر ازدواج فامیلی  رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در ذیل به بیان برخی از این رویکردها اشاره خواهیم نمود؛

مفهوم ازدواج در واقع بدین شکل است که او اعتقاد دارد که  نسبت به مقوله ازدواج فامیلی روانشناس  (0335)زند انیمراد دکتررویکرد 

 با دوگونه از مشکالت یاجتماع یروابط دوستانه گذرا و سست شود.همه ما در زندگ نیگزیکه بتواند جا یااست رابطه یرابطه قو کی جادیا
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است که به واسطه روابط  یمشکالت شخص یگریو د شودیاست که به واسطه فرهنگ رفع م یدسته مشکالت اجتماع کی م،یروبرو هست

است و  یتموق ی: اکثر روابط دوستدهدیباشند ادامه م داریپا شهیهم توانندینم یمطلب که روابط دوست نیا انیبا ب اوابل حل است.دوستانه ق

ا آخر عمر که ت یارابطه م،یداشته باش یرابطه قو کیبا او  میکه بتوان میهست یخاطر همه ما به دنبال فرد نیکند به هم دایتواند دوام پ ینم

فرد مقابل  آشنا بودن ای بهیفرد آشنا.در نفس ازدواج غر کی ایباشد  بهیفرد غر کیرابطه با  نیکه ا کندینم یاما فرق م،یده هآن را ادام میبتوان

هم باعث  دتواننیوجود دارند که م زین یرونیعوامل ب یکسریافراد وجود داشته باشد.اما  نیاست که تفاهم ب نیمهم ا ست،یگذار ن ریچندان تاث

و .حاال اگر دنیخانواده زوج یاجتماع گاهیپا ایفرهنگ و  ،یازدواج شوند. به عنوان مثال سطح اقتصاد کیموفق بودن و هم باعث ناموفق بودن 

 نیاما ا کندیم عیازدواج را تسر تیاست که موفق یعامل نیخاطر ا نیدارند به هم گریکدی گاهیو کامل از پا یطرف آشنا باشند شناخت کاف

عوامل  نیا هیتفاهم نداشته باشند مشکل آنها در سا گریدیاگر دو طرف با  یعنیاثر گذار باشد،  یبر عوامل درون تواندیگاه نم چیه یرونیعامل ب

 کمرنگ نخواهد شد. یرونیب

در بحث ازدواج  دارد کهموضوع مفهومی ازدواج فامیلی  براین اساس است که اعتقاد  لیروانشناس در تحل (0333یی)دوا دکتررویکرد 

و  شودیباز م جیهمراه است که به تدر یبلکه با کوله بار ستیازدواج تنها خودش ن نیاز گذشته افراد وجود دارد، فرد در ا یافامیلی  پرونده

 گرددیها بر مگونه ازدواج نیزن و شوهر در ا یهایاز دلخور یاریبوده است.به عنوان مثال بس دایکه تا قبل از آن ناپ شودیآشکار م ییهانهفته

 یدهند که م یم حیترج لیدل نیفامیلی  را به ا یاز افراد ازدواج ها یاریوجود داشته است.بس لیکه از قبل در خانواده و فام ییبه تنش ها

مچنین هوجود دارد. یاریبس یهم راه ها بهیشناخت افراد غر یکنند اما من معقتدم که برا داینسبت به طرف مقابل شناخت پ یتوانند به راحت

 یم هیاست که به آن توص ییازبحث ها یکی یمطرح است به عنوان مثال تنوع و نوآور زین یگرید یشناخت مهم است، اما در ازدواج بحث ها

ود ش یم دهینروند، اما گاه د شیشده است پ فیآن مرحله تعر یاز آنچه برا شیکه در هر مرحله از ازدواج ب میکن یم هیشود، ما به افراد توص

 یهاهشود که از از جاذب یموضوع باعث م نیاند و ا دهیهر دوران را چش یاز تجربه ها یاریداشته اند بس ییاز قبل آشنا گریکدیکه با یکه افراد

 ازدواج کاسته شود.

را مورد  گریکدیالزم است دو طرف  یقبل از هر ازدواج" که اعتقاد داردباره  نیدر ا زیمشاور خانواده ن (0350ی)السادات بهرام یبدر

گمان  از مردم یاریفراموش شود. بس دیفامیلی  نبا یهامورد در ازدواج نی. اریخ ایبا هم تناسب دارند  ایکنند که آ یقرار دهند و بررس یابیارز

. اتفاقا نندکیاحساس نم یازیمهم ن یهاتناسب نیا یابیو ارز یپس نسبت به بررس شناسند،یرا م گریکدیدختر و پسر  نوادهچون خا کنندیم

 لیا فامکه ب ییهاتناسب نیوجود چن لیجا به دل نی.در ازنندیگُدار به آب م یکه دو خانواده ب شودیم یطرز فکر ناش نیاکثر مشکالت هم از ا

شدن  رغبتیو ب زهیانگ یب نهیزم تواندیباور غلط م نیافرزندان ما برقرار است. نیهم ب یو عاطف یتیتناسب شخص میکنیگمان م م،یخود دار

 با هم هستند منصرف کند. یتیو شخص یدر تناسب اخالق ایآ نکهیا یو بررس یابیآنها شود و آنها را از ارز یهاخانواده ایدختر و پسر جوان 

اسب من ایکه آ نیها و اتناسب نیسمت عواطف و دلباخته شدن در مورد اهمه دختر و پسرها قبل از حرکت به  کنمیم هیتوص نیبنابرا

 .رندیبگ میها اجازه دهند آزادانه تصمکنند و خانواده ینه، بررس ایهم هستند 

 

 فاميلی در ازدواج  دوام زناشوییمشکالت 
کنند  داینسبت به طرف مقابل شناخت پ یتوانند به راحت یدهند که م یم حیترج لیدل نیفامیلی  را به ا یاز افراد ازدواج ها یاریبس

ازدواج  یکه خانواده به فرزند خود برا یانهیگز نیاول ها،میقدوجود دارد. یاریبس یهم راه ها بهیشناخت افراد غر یاما من معقتدم که برا

 یهابهتر از بچه یچه کس"راه نبود،  یحرفشان هم پر ب پدر و مادر خانواده بود. یهاها و برادرزادهاز خواهرزاده یکیحتما  کردیم یمعرف

و جوان را آزاد  دادندیم شنهادیپ آنها."ازدواج کند هیغرب ابرود ب یکس نیاست چن فیخواهر و برادرمان که هم شناخته شده هستند و هم ح

 نه! دیجرات داشت که بگو یبدهند اما چه کس یمنف ایکه پاسخ مثبت  گذاشتندیم

ازدواج با درخواست و اصرار خود فرزندان  نیمخالفت خانواده، ا رغمیفامیلی  هنوز هم در جامعه رواج دارد و گاه عل یهاهمه ازدواج نیا با

 .(0352)مرادیان ، روابط دوستانه گذرا و سست شود نیگزیکه بتواند جا یااست رابطه یرابطه قو کی جادی.در واقع مفهوم ازدواج اشودیانجام م

 ودشیاست که به واسطه فرهنگ رفع م یدسته مشکالت اجتماع کی م،یبا دوگونه از مشکالت روبرو هست یاجتماع یما در زندگهمه 

ند به ک دایتواند دوام پ یاست و نم یموقت یاست که به واسطه روابط دوستانه قابل حل است.اکثر روابط دوست یمشکالت شخص یگریو د

اما  م،یهد هآن را ادام میکه تا آخر عمر بتوان یارابطه م،یداشته باش یرابطه قو کیبا او  میکه بتوان میهست یخاطر همه ما به دنبال فرد نیهم

گذار  ریآشنا بودن فرد مقابل چندان تاث ای بهیدر نفس ازدواج غر همچنینفرد آشنا. کی ایباشد  بهیفرد غر کیرابطه با  نیکه ا کندینم یفرق

هم  هم باعث موفق بودن و توانندیوجود دارند که م زین یرونیعوامل ب یکسریافراد وجود داشته باشد.اما  نیاست که تفاهم ب نیمهم ا ست،ین

.حاال اگر دو طرف آشنا باشند نیخانواده زوج یاجتماع گاهیپا ایفرهنگ و  ،یازدواج شوند. به عنوان مثال سطح اقتصاد کیباعث ناموفق بودن 

 چیه یرونیعامل ب نیاما ا کندیم عیازدواج را تسر تیاست که موفق یعامل نیخاطر ا نیدارند به هم گریکدی گاهیمل از پاو کا یشناخت کاف
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کمرنگ  یونریعوامل ب نیا هیتفاهم نداشته باشند مشکل آنها در سا گریدیاگر دو طرف با  یعنیاثر گذار باشد،  یبر عوامل درون تواندیگاه نم

 .(0352، )مرادیان نخواهد ش

 

 فاميلی ازدواج  درمشاوره ژنتيکی نقش 
درصد دارد. ازدواج با  3تا 2حدود  یاحتمال خطر یا بهی. ازدواج هر فرد با هر فرد غرمیسراغ ندار ایدن خطریازدواج ب یبطور کل

ازدواج پدر و مادر با فرزند( و  ای)ازدواج برادر و خواهر ما و  کیدرجه  شاوندانیبر حسب درجه فامیلی  متفاوت است. ازدواج خو شاوندانیخو

خطر تولد  ادیز یتشابه ژن لیحرام است. ثابت شده است که به دل انیدو گروه در اکثر اد نیبا خواهر زاده( که ا ییدو )ازدواج دا درجهازدواج 

 است. ادیز یلیخ یذهن یو عقب ماندگ هایفرزند مبتال به ناهنجار

 نیهم چن سندهیکه مورد نو کنندیباهم ازدواج م یپسر خاله( که به فراوان -دختر عمو و دختر خاله  -درجه سه )پسر عمو شاوندانیخو

 یعقب ماندگ ای یکیشناخته شده ژنت یماریدو طرف ب کینزد شاوندانیوجود ندارد به شرط آنکه در شجره فامیلی  و خو یاست، مانع خاص

 یبه باال مانع هیدرجه  شاوندانیازدواج خو یبرا کیژنت نیعمده وجود نداشته باشد. به هر حال گر چه اکثر متخصص یهایناهنجار ای یذهن

 نهیدر زم میمستق یمشاوره ، اطالعات طب نیمشورت شود. در ا ک،یدر صورت امکان ، بهتر است قبل از ازدواج با مشاوره ژنت یول نندیبینم

ود در خانواده وج یکیاختالل ژنت کیاحتمال  نیتردیمشاوره هر زمان که بع نی. اشودیآنان قرار داده م یهاانوادهو خ مارانیب اریدر اخت کیژنت

 است. یداشته باشد ضرور

 

 روش تحقيق
این تحقیق به دلیل این که دخالت و دستکاری در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرهای  باشندهای تحقیق مختلف و متنوع میروش

ین افرادی که رابطه ب نیب رابطه یبررستحقیق نمی کند و صرفاً به تشریح و تبیین می پردازد، یک تحقیق توصیفی  است اما از آنجا که به 

می  وشهرب شهرستان دانشگاه پیام نور از نظر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل ازدواج فامیلی  دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی  دارند

 .می باشدتحقیق توصیفی از نوع همبستگی روش پژوهش حاضر،  بنابراین .یک تحقیق از نوع همبستگی استپردازد 
 

 جامعه آماري
تقریبی اساس آمار  بر باشد.می   53-52بوشهر در سال دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور آماری این پژوهش شامل کلیه  یجامعه

 . باشدمی( پسر 0511 و دختر 2311 ) کیتفک به کهنفر  2311جویان دانشکل  تعداد

 

  حجم نمونه
 نفر محاسبه که به روش نمونه برداری  تصادفی ساده ، انتخاب شده اند .  قابل ذکر است که  از 011در این تحقیق حجم نمونه برابر 

 نفر مرد، انتخاب شدند.  31نفر زن ،  و   31نفر ،  011این 

 

 روش نمونه گيري
ها، تعدادی از افراد جامعه آماری به  جویی در هزینه با توجه به حجم وسیع جامعه آماری و به منظور جلوگیری از اتالف وقت و صرفه

نه، برای انتخاب نمو شوند. ، برای مطالعه انتخاب می آماری باشند کل جامعه« نمایانگر یا معرف»عنوان نمونه به شیوه تصادفی بطوری که 

تصادفی چند مرحله ای گیری  روش نمونه که در این تحقیق با توجه به وسعت و پراکندگی جامعه آماری ازروشهای مختلفی وجود دارد، 

 برای انتخاب دانشجویان به صورت تصادفی بوشهرر شهر برای این منظور از میان کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نو. استفاده شده است

و پس از توضیحات کامل پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار آن پسر ( به صورت تصادفی انتخاب شدند  31دختر ،  31دانشجو)  011تعداد 

 ها قرار گرفت. 

 

 آوري اطالعات جمعهاي  ابزار
 واالس استفاده کردیم.در این پژوهش ،  از آزمون سازگاری زناشویی الک ـ 

 آزمون سازگاری زناشویی الک ـ واالس:
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سؤالی ، یکی از   09در این تحقیق ،  به منظور بررسی فرضیه ها ،  از آزمون سازگاری زناشویی الک ـ واالس استفاده شد.  این ابزار 

تعریف ، عبارت از برون سازی زن و شوهر با یکدیگر  اولین مقیاس های کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است.  سازگاری زناشویی ، بنا به

 در هر مقطعی از زمان است. 

  011سؤال اول ، یکی از شاخص های کلی سعادت زناشویی است ،  و به آن ،  ارزش عددی بیشتری تخصیص داده شده است.  نمره ی 

 زناشویی دارد. یا کمتر از آن ، نمره ی برش محسوب می شود و داللت بر ناسازگاری در روابط

 این آزمون ، یک ابزار کلی است ؛ لذا  استفاده از آن ،  در برنامه ریزی درمان های معطوف به رفتار خاص، احتماالً خیلی سودمند نیست. 

و شوهر ،  است؛  اگر پاسخ هر دو نفر زن   01،  معادل  02ارزش عددی سؤاالت این آزمون، متفاوت است.  امتیاز یا نمره ی سؤال شماره ی 

است، و اگر ترجیح زن و شوهر   3باشد، امتیاز این سؤال ، « بیرون رفتن » باشد، اگر ترجیح هر دو نفر زن و شوهر ، « ماندن در خانواده » 

 است.   2متفاوت باشد ، امتیاز این سؤال،  

است. برآورد همسانی درونی ، با  استفاده از   093تا  2نمره ی آزمون ، برابر با  حاصل جمع امتیازات هر سؤال ، و دامنه ی آن ، از  

بوده است.  هیچ اطالعی درباره ی اعتبار بازآزمایی آن ،   %51فرمول اسپرین ـ براون ، بسیار خوب و ضریب همبستگی بین دو نیمه ، برابر با 

و با نمرات متمایز کننده برای زوج های سازگار  ، برای گروه های شناخته شده« آزمون سازگاری زناشویی الک ـ واالس » در اختیار نیست. 

 ، همبستگی باالیی دارد.  این« پیش بینی زناشویی الک ـ واالس » و ناسازگار ، از روایی باالیی برخوردار است.  نمرات این آزمون ، با  آزمون 

 بینی سازگاری آینده است.نتیجه،  نشان دهنده ی روایی همزمان باالی آن است.  آزمون مذکور، مقیاسی برای پیش 

 

 روش اجرا و نمره گذاري
نفر متأهل از میان جامعه آماری که دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مراجعه کردیم و آزمون سازگاری زناشویی الک ـ   011به 

 نمودیم. واالس  را به آن ها داده و بعد از پاسخگویی و جمع آوری آزمون ها ، به نمره گذاری  آن ها ، اقدام

 

 روش هاي آماري تحليل داده ها 
بر این اساس،  گرفت.انجام  پرسشنامه 011 آوری اطالعات سرانجام کار توصیف و تحلیل آماری بر روی بعد از پایان یافتن کار جمع

وارد کامپیوتر گردید. کدهای داده شده به سواالت پرسشنامه ها ها کدگذاری  آن گذاری شده و اطالعات هر کدام از شماره ها مجدداً پرسشنامه

های آمار توصیفی روش با استفاده از  ابتدا ها، در تحلیل داده .شدتحلیل  (SPSS)افزار کامپیوتری معروف به  نرم ی و با استفاده از بسته شده

ازدواج همچنین متغیرهای ) و نمودار ویژگی های فردی آزمودنی ها و، درصد، میانگین، انحراف استاندارد توزیع فراوانی یک بعدی مانند جداول

ی هر یک از فرضیه های اصلی و فرع آمار استنباطیدر سطح  .شدندتوصیف ( و هر یک از ابعاد آنان فامیلی  و غیرفامیلی  و سازگاری زناشویی

 قرار گرفت.بررسی و تحلیل واریانس مورد  چند متغیرهی پیرسون، تحلیل رگرسیون ضریب همبستگروش پژوهش با استفاده از 

 

 یافته ها
رگرسیون چند متغیری به روش آمار استنباطی مانند  روش هایبا استفاده از  فرضیه های تحقیق رااز  هر یک مقاله در این بخش

  دهیم.مورد بررسی قرار میهمزمان و ضریب همبستگی پیرسون 

 فرضیه اصلی:

 دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی  دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .  بین افرادی که ازدواج فامیلی

 به منظور بررسی تفاوت نمره  سازگاري افراد داراي ازدواج فاميلی و افراد داراي ازدواج غير فاميلی t: آزمون 1جدول 

 

 

 

 

 

 t درجات آزادي سطح معنی داري تفاوت معناداري
53329/0 

53329/0 

302/1 

993/1 

53 

233/23 

393/1 

233/1 
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کوچک تر می باشد  بنابراین نیازی به مراجعه  0( می باشد و از  393/1محاسبه شده )  tداده های جدول فوق نشان می دهد که نمره 

نیست . در نتیجه فرض صفر تأیید شده و فرض خالف رد می شود و نتیجه گرفته می شود که بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند   tبه جدول 

 و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد . 

 که داراي فرزند هستند و افرادي که داراي فرزند نمی باشند .: مقایسه ميانگين نمرات سازگاري زناشویی افرادي 2جدول 

 فرزند تعداد ميانگين انحراف استاندارد

99319/03 

92321/23 

295/013 

332/013 

29 

32 

 فرزند دار

 بی فرزند

 

 بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد . فرضیه :

 براي بررسی تفاوت بين سازگاري زناشویی مردان و زنان t: آزمون 3جدول

 t درجات آزادي سطح معنی داري تفاوت معناداري
92392/3- 232/1 53 322- 

 

کمتر می باشد ، نیازی به مراجعه به  0( می باشد و از  322/1محاسبه شده )  tداده های جدول فوق نشان می دهد چون قدر مطلق 

جدول نیست . در نتیجه فرض صفر تأیید شده و فرض خالف رد   می شود . نتیجه گرفته می شود که بین زنان و مردان از نظر سازگاری 

 زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است .

 نمرات سازگاري زناشویی افرادي که ازدواج فاميلی داشته اند و آن ها که ازدواج غير فاميلی داشته اند .:  مقایسه ميانگين 4جدول 

 ازدواج تعداد ميانگين انحراف استاندارد

93033/03 

31399/23 

331/013 

359/019 

23 

33 

 فامیلی

 غیر فامیلی

 

 ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .بین افرادی که دارای فرزند می باشند و افرادی که فرزند  فرضیه:

 به منظور بررسی تفاوت نمرات سازگاري زناشویی افراد داراي فرزند و افراد بی فرزند t: آزمون 5جدول

 

 

 

 

و در سطح  53جدول با درجات آزادی  t( می باشد که از  133/0محاسبه شده )  tداده های جدول فوق نشان می دهد قدر مطلق 

( می باشد کوچک تر است . بنابراین فرض صفر تأیید شده و فرض خالف رد می شود و نتیجه گرفته می شود که بین  53/0( که ) 19/1)

 زوجینی که دارای فرزند هستند و آن ها که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد . 

 بین وضعیت شغلی افراد و سازگاری زناشویی آنان رابطه معنی داری وجود دارد . رضیه:ف

 به منظور بررسی رابطه بين وضعيت شغلی افراد و سازگاري زناشویی آنان F: جدول آزمون نسبت  6جدول 

 منابع تغيير درجه آزادي تفاوت ميانگين Fنسبت  درجه معنی داري

392/1 212/1 
332/219 

330/903 

3 

59 

55 

 بین گروهها

 درون گروه ها

 کل

 t درجات آزادي سطح معنی داري تفاوت معناداري
90299/9- 

90299/9- 

232/1 

232/1 

53 

230/99 

133/0- 

215/0- 
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گروه افراد با وضعیت های شغلی دولتی ، آزاد ، خانه دار ، و بیکار داشتیم  2استفاده کردیم . چون  Fبرای بررسی این فرضیه از نسبت 

می باشد که بسیار پایین بوده نیازی به مراجعه به جدول نبوده فرض صفر   212/1محاسبه شده  F، همان طور که مشاهده می شود نسبت 

تأیید شده و فرض خالف رد می شود و نتیجه گرفته می شود با تفاوت وضعیت شغلی افراد سازگاری زناشویی آنان تفاوت معنی داری پیدا 

 نمی کند . 
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 گيري نتيجه

 باتوجه به آنچه در مقاله حاضر بيان شد دریافتيم که؛

کوچک تر می باشد بنابراین بین افرادی که ازدواج  0(  می باشد و از  393/1محاسبه شده )  tنمره نتایج فرضیه اول نشان داد که 

 . فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد

 به دست آمده است. ( 2111)بـیلتز و  (0552)5شمنگیونز و هیرو  (0352ی و همکاران )امرالهمشابه با این یافته ها در تحقیقات 

 فوق نشان می دهد که: هیفرضبررسی و تبیین 
کوچک تر می باشد  بنابراین نیازی به مراجعه به جدول  0( می باشد و از  393/1محاسبه شده )  tنتایج فرضیه دوم نشان داد که نمره 

t   ( بین زنان و مردان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است .  2 -2نیست که با توجه به داده های جدول ) 

و ترمن )  (0332عباسی شـوازی و صادقی) مطالعه ( ،0333) موفق،  (0352ی و همکاران )امرالهمشابه با این یافته ها در تحقیقات 

در این خصوص در نتایج تحقیقات فوق عنوان شده است که افراد تمایل دارند با شخصی ازدواج کنند که مشابه  است.به دست آمده  (  0531

ا مآن ها باشد .گرچه تجزیه و تحلیل آماری یافته ها چنین نشان می دهد که بین زنان و مردان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت وجود دارد ، ا

 دخیل می باشند .عوامل دیگر نیز در این امر 

(  19/1و در سطح ) 53جدول با درجات آزادی  t( می باشد که از  133/0محاسبه شده )  tقدر مطلق نتایج فرضیه سوم نشان داد که 

 بین زوجینی که دارای فرزند هستند و آن ها که فرزند ندارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت ( می باشد کوچک تر است بنابراین 53/0که )

 . معنی داری وجود ندارد

گیونز و ،  (0332عباسی شـوازی و صادقی) مطالعه ( ،0333) موفق،  ( 0353مشابه با این یافته ها در تحقیقات آقایی و همکاران )

 به دست آمده است. (0539)00تامپسونو  (0552)01هیرشمن

ختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل منتایج فرضیه چهارم نشان داد که 

غلی شزناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور بوشهر ، این عوامل در سازگاری زناشویی تأثیر گذار نمی باشند . بنابراین با تفاوت وضعیت 

 افراد سازگاری زناشویی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 به دست آمده است. (2111)بـیلتز  و 0552گیونز و هـیرشمن ا در تحقیقات مشابه با این یافته ه

 

 پيشنهادات
 بررسی سازگاری زناشویی بر روی قشرهای دیگر جامعه  -0

 بررسی تأثیر آموزش خانواده در سازگاری زناشویی -2

 مطالعه کلی بر روی عوامل مختلف مؤثر در سازگاری زناشویی  -3

 گذاشتن کالس های آموزش خانواده به منظور افزایش سازگاری زناشویی  -2

 آموزش مهارت های زندگی به زوجین به منظور افزایش سازگاری زناشویی -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Giounz . Hirishiman 
10 Giounz . Hirishiman 
11 Tampsoun 
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 پرسشنامه سازگاري زنا شویی الکواالس

سازگاری زناشویی را ارزیابی می نماید خواهشمند ضمن قدر دانی از همکاری صمیمانه شما ، پرسشنامه ای که در اختیار دارید میزان 

 است سؤاالت را با دقت بخوانید و با دادن پاسخ های دقیق خود، ما را در انجام تحقیق یاری می رسانید .

 سن به هنگام ازدواج :

 ازدواج شما چگونه است ؟ 

 لیالف( فامیلی                                               ب ( غیر فامی

 وضعیت شغل :

 الف ( بیکار                                                 ب ( شاغل                            ج ( خانه دار

 آیا دارای فرزند هستید ؟

 بلی                                                              خیر

 نوع شغل در صورت اشتغال : 

 ب ( دولتی                                               الف ( آزاد   

 در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره بکشید که با در نظر گرفتن جمیع مالحظات :

به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواج « خرسندی » میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد نقطه وسط یعنی  -0

مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند و از سوی دیگر به طرف شان است این 

 معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند 

 

1 

* 

2 

* 

3 

* 

09 

* 

21 

* 

29 

* 

39 

* 

 کامالً خرسند   خرسند   بسیار خرسند

    

توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را مورد هر یک از سواالت زیر با کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص میزان 

 کنید .

 
همیشه توافق 

 داریم

تقریباً همیشه 

 توافق داریم

گاهی اختالف 

 داریم

اغلب اختالف 

 داریم

تقریباً همیشه 

 اختالف داریم

همیشه اختالف 

 داریم

مالی  امور -2

 خانواده ...
      

تفریحات و  -3

 اوقات فراغت ...
      

       ابراز محبت -2

       دوستان -9

روابط جنسی  -9

... 
      

رعایت عرف  -3

) رفتار درست 

خوب یا شایسته 

) 

      

فلسفه  -3

 زندگی ...
      

رابطه با  -5

 خویشاوندان
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 هنگام بروز اختالف معموالً نتیجه این است که : – 01 

 شوهر کوتاه می آید  –الف 

 زن کوتاه می اید -ب

 توافق دو جانبه حاصل می شود  -ج

 آیا شما و همسرتان خارج از خانه مشترکید و در منافع یا فعالیت های مورد عالقه صحیح  می شوید ؟ -00

 به ندرت -همیشه                                                                       ج –الف 

 هرگز -در بعضی مورد                                                              د –ب 

 به طور کلی در اوقات فراغت ترجیح می دهید که :                       بیرون بروید -02

 در خانه بمانید ؟                                                                                           

 همسر شما ترجیح می دهد که :                                                     بیرون برود 

 در خانه بماند ؟                                                                                           

 آیا آرزو کرده اید که کاش عروسی نمی کردید ؟ -03

 اکثر اوقات –الف 

 گاهی اوقات -ب

 به ندرت –ج 

 هرگز -د

 نید که شما :اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنید فکر می ک -02

 با همسر فعلی خود دوباره عروسی می کردید –الف 

 با شخص دیگری عروسی می کردید  -ب

 هرگز عروسی نمی کردید –ج 

 آیا به همسرتان اعتماد دارید ؟ -09

 در مورد اکثر چیزها –ج                 تقریباً هرگز                                                 –الف 

 در مورد همه چیز ها –به ندرت                                                                        د  -ب
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 مراجعمنابع و 
آشفته یزد ، فرزانه و همکاران ، مقایسه میزان و فعالیت زندگی زناشویی دانشجویان خانم رشته مشاوره و آموزش ابتدایی  [0]

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان 0333آزاد قوچان ، دانشگاه 

 ، انتشارات بنیاد . 0333اسالمی نسب ، علی ، روانشناسی سازگاری ،  [2]

 ، بدر  0331بابازاده ، علی اکبر ، مسائل ازدواج و حقوق خانواده ،  [3]

 ، انتشارات مشعل  0393پور مقدس ، علی ، روانشناسی سازگاری ،  [2]

 ، انتشارات بعثت  0335س های سنجش خانواده و ازدواج ، ثنایی ، باقر ، مقیا [9]

 ، آوای نور  0331حسینی بیرجندی ، مهدی ، مشاوره در آستانه ازدواج ،  [9]

 ، مؤسسه نشر و پیرایش  0333دالور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،  [3]

 ، انتشارات امیر کبیر  0393ساعت چی ، محمود ، اصول روان شناسی ،  [3]

، ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 0332ساعی ارسی ، ایرج ، درآمدی بر جامعه شناسی و آسیب شناسی خانواده نابسامان ،  [5]
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