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Abstract
The aim of this study was to construct and
validate a questionnaire on marriage
problems in women who field for a divorce
with a history of early marriage. The present
research method is an exploratoryconfirmatory design and consists of two
stages. The first step is the qualitative method
and the exploratory method is used to make
the tool. For this purpose, while interviewing
15 women applicants for divorce in the form
of interviews with focus groups to the
theoretical extent of data saturation, the initial
form of the questionnaire was prepared. In the
second stage of the research, using a
quantitative method, the validity and
reliability of the Questionnaire were
investigated. For this purpose, 160 people
were selected by available sampling from
among women who field for a divorce with a
history of early marriage in Ardabil in 1399,
and completed the psychological-marital
problems questionnaire and the Depression,
Anxiety and Stress Scale (DASS-21) and the
Hudson Marital Satisfaction Questionnaire
(1992). Data were analyzed using descriptive
and inferential statistical methods using SPSS
and AMOS software. The results showed that
the
psychological-marital
problems
questionnaire contained 28 questions and 7
approved dimensions, which are: Anxiety,
depression, confusion, insecurity and
pessimism, nostalgia and loss, lack of mutual
understanding
and
marital
conflict.
Calculation of validity and reliability of the
questionnaire showed that this Questionnaire
has high validity and reliability. Therefore, it
can be used in research and evaluation.
Keywords: Women, Early Marriage,
Divorce, Validity, Reliability, Mixed-Method

چکیده
یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و
 در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در،مداخالت الزم
 پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی.آن زمینه است
پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه
 روش تحقیق حاضر از.ازدواج زودهنگام انجام شده است
 تأییدی بوده و از دو مرحله تشکیل-نوع طرح اکتشافی
 مرحله اول روش کیفی بوده و از روش اکتشافی.شده است
 بدین منظور ضمن.برای ساخت ابزار استفاده شده است
 نفر از زنان متقاضی طالق به شیوه مصاحبه15 مصاحبه با
 فرم اولیه،با گروههای کانونی تا حد اشباع نظری داده¬ها
 با استفاده از، در مرحله دوم پژوهش.پرسشنامه تنظیم شد
 به. روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شد،روش کمّی
 نفر به صورت نمونهگیری در دسترس از160 این منظور
بین زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام در شهر
 انتخاب شدند و پرسشنامه مشکالت1399 اردبیل در سال
،) و مقیاس افسردگی1399(  زناشویی ازدواج-روانشناختی
) و شاخص رضایتDASS-21( اضطراب و استرس
 دادهها به کمک.) را تکمیل کردند1992( زناشویی هادسون
روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از
 یافتهها نشان.تحلیل شدAMOS  وSPSS نرمافزاهای
 زناشویی ازدواج-داد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی
، اضطراب: بُعد تأیید شده شامل7  سوال و28 حاوی
 دلتنگی و، عدم امنیت و بدبینی، سردرگمی،افسردگی
. عدم درک متقابل و تعارض زناشویی هستند،فقدان
محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که این پرسشنامه
 از این رو میتوان از آن در.اعتبار و روایی باالیی دارد
.حیطههای تحقیق و ارزیابی استفاده کرد
، روایی، طالق، ازدواج زودهنگام، زنان:واژههای کلیدی
 روش ترکیبی،اعتبار
1401/3/10 : تصویب نهایی1400/11/27 :دریافت مقاله
. ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.1

) ایران (نویسنده مسئول، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.2
 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran .

Email: e.sadri@uma.ac.ir

مجله روانشناسی  / 103سال بیست و ششم ،شماره  / 3پاییز 223/223/1401

• مقدمه
طالق با افزایش خطر ابتال به طیف وسیعی از عوارض سالمتی همراه است (اِسبارا و ویسمَن .)2022 ،طالق پدیدهای چند عاملی
است که بر فرد و خانواده آثار مخربی دارد و در ابعاد اجتماعی موجب انواع ناهنجاریها میشود (برناردی و مارتینز -پاستور.)2011 ،
طالق یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی است که فروپاشی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد (نریمانی ،رحیمی و صداقت،
 .)1397افزایش روز افزون آمار طالق ،آن را به یکی از مسائل اجتماعی جدی تبدیل کرده است بهطوری که امروزه دیگر واژه طالق قبح
گذشته را ندارد و افراد آن را به عنوان یک انتخاب فردی در نظر میگیرند (شاهمرادی و همکاران .)1398 ،ورود ارزشهایی چون
فردگرایی و عقالنیت به جامعه شهری ایران که در تناسب با تغییرات اقتصادی و فرهنگی داخلی قرار دارد ،موجب ایجاد تغییر در الگوهای
ازدواج و طالق شده است .وجود میزانی از این تغییرات هرچند طبیعی است ،اما افزایش آن در هر دو شکل طالق عاطفی و رسمی تبعات
فردی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد ( فوالدیان و شجاعی قلعهنی .)1399 ،طبق گفته داداک ( )2013تبعات طالق ممکن است تا چند
سال پس از طالق ادامه یابد و موجب ایجاد تغییراتی در رفتار ،وضعیت مالی ،عادات جنسی و حتی نوع پوشش و آرایش فرد شود .در
جوامع امروزی در برخی موارد طالق راهی برای بهبود وضعیت شخص ،رهایی از شریک آزاردهنده و ایجاد ارتباطی جدید و موفق در
نظر گرفته میشود ،اما برای بیشتر افراد با کشمکش ،تنش و احساس درماندگی و تنهایی همراه است (فوالدیان و شجاعی قلعهنی.)1399 ،
در ایران روند طالق در سالهای اخیر سیر صعودی داشته (فرحبخش ،خاکی و معتمدی )1397 ،است .عوامل متنوع و متعددی مانند
فقر مالی ،عدم درک متقابل زوجین ،عدم تفاهم و همدلی ،خیانت یکی از همسران ،عدم تناسب سنی ،جرم و بزهکاری یکی از زوجین
و  ...میتوانند منجر به طالق شوند .یک از عوامل مهم طالق که در این پژوهش به آن پرداخته شده ازدواج زودهنگام ()early marriage
است که طبق تعریف به ازدواجهای زیر  18سال اطالق میشود (یونیسف .)2019 ،پدیده ازدواج زودهنگام در سرتاسر جهان اتفاق
میافتد و در ایران نیز امری دیرین و دیرپاست .طبق سرشماری سال  1385از مجموع افراد  10تا  19ساله که  15/4میلیون نفر بودند،
 890هزار نفر زیر  19سال ازدواج کردهاند (صفوی و مینایی .)1394 ،در ایران نرخ واقعی ازدواجهای زودهنگام خیلی بیشتر از نرخ
رسمی اعالم شده است چرا که بعضی خانوادهها در خفا این ازدواجها را انجام داده و جایی به ثبت نمیرسانند و همین امر نرخ واقعی
را از نرخ رسمی اعالم شده متمایز میکند (معاونت امور زنان ریاست جمهوری .)1400 ،آنچه که در گزارش وضعیت فرهنگی و
اجتماعی ایران توسط مرکز آمار ایران ( )1399آمده ،این است که در سال  28 ،1398هزار و  189نفر از دختران بین  14 -10سال ،و
 144هزار و  685نفر از دختران بین  19-15سال ازدواج کردهاند که این آمار در مدت مشابه در سال  1399به  16هزار و  381نفر
افزایش پیدا کرده است .در استان اردبیل که تمرکز این پژوهش بر روی زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام در این استان بوده
است ،از مجموع  12هزار ازدواج در سال 1398در استان 37 ،درصد در سن  10تا  14سال و از بین دختران بوده و این در حالی است
که  42درصد از مجموع ازدواجهای این استان را نیز دختران زیر  19سال تشکیل میدهند .همچنین میزان وقوع طالق در بین دختران
با سابقه ازدواج زودهنگام بیشتر از سایر سنین بوده و  30درصد از ازدواجهایی که در آنها سن دختران پایینتر از  20سال بوده ،منجر
به طالق شده است (سایت بهزیستی استان اردبیل.)1398 ،
نتایج پژوهشهای صورت گرفته اظهار میدارند که اکثر زوجین متقاضی طالق ،در هنگام ازدواج دارای سن پایین بودهاند و آن را
رایجترین عامل طالق میدانند؛ این ویژگی در زنان بیشتر دیده شده است (صدراالشرافی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و همکاران.)1391 ،
صفوی و مینایی ( )1394در تحقیقی با عنوان "تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر در شهر آران بیدگل" به این نتایج دست
یافتند که این زنان در فرایند انتخاب همسران شان دخیل نبودهاند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند و ازدواج آنها در حقیقت توافقی
میان والدین دختر و پسر بوده است .مقدادی و جوادپور ( )1396در تحقیقی با عنوان "تاثیر ازدواج زودهنگام بر سالمت جنسی کودکان
و سازوکارهای مقابله با آن" به این نتایج دست یافتند که مسائلی مانند فقر ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،حفظ آبرو و شرف خانوادگی و ...

زمینه وقوع ازدواج زودرس را فراهم مینماید .در پژوهش فوالدیان و شجاعی قلعهنی ( )1399با عنوان "مطالعه جامعه شناختی فرایندهای
وقوع طالق) ،مدل ازدواج نابالغ یکی از علل طالق ذکر شده است .در این مدل اغلب یکی از زوجین و در مواردی هر دو نفر زیر سن
 18سال هستند .در این نوع ازدواج ،زوجین به دلیل نداشتن تجربه ،دانش و اطالعات الزم درباره ارتباط موثر و جنبههای گوناگون
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زندگی خانوادگی ،معموال مهارت حل تعارض را ندارند .مطالعه سارفو یندورک و نایدو ( )2020با عنوان "بررسی اشتراکات بین ازدواج،
بلوغ ادراک شده و ازدواج زودهنگام" حاکی از آن است که ازدواج زودهنگام تحت تأثیر باورها و ساختارهای خاص جامعه همراه با
فاکتورهای اجتماعی -اقتصادی مانند فقر ،بارداری در نوجوانی ،و بیتوجهی والدین قرار دارد .جان و همکاران ( )2019در تحقیقی با
عنوان "ازدواج زودهنگام و کیفیت روابط در اتیوپی" نشان میدهند که چگونه فقدان حق انتخاب در مورد زمان و فرد مورد نظر برای
ازدواج ،عدم آمادگی برای رابطه جنسی در سالهای اولیه ازدواج که غالباً ویژگی ازدواج زودهنگام است ،منجر به نارضایتی و به خطر
انداختن صمیمیت در ازدواج میشود .همچنین تحقیق وودون و میل ( )2018با عنوان "تحصیل دختران و ازدواج زودهنگام در غرب و
مرکز آفریقا :روندها ،تأثیرات ،هزینهها و راه حلها" نشان میدهد که سطح تحصیالت پایین و ازدواج زودهنگام هر دو عمیقاً بر روند
زندگی دختران تأثیر منفی میگذارند.
با توجه به اینکه در پژوهشهای متعدد ارتباط بین طالق و افزایش آسیبهای اجتماعی تأیید شده است (کریمی و همکاران1395 ،؛
ییپ و همکاران ،) 2015 ،میتوان گفت که زنان متقاضی طالق به دلیل شرایطی که تجربه میکنند و به خاطر اینکه این شرایط با
انتظارات آنها مطابقت ندارد و تا حدی زیادی باید سختیها و مشکالتی را تحمل کنند باعث میشود که از نظر روانی دچار آشفتگی
شوند .به گفته نگوین و وودون ( ،)2015بیشتر مطالعات موجود صرفاً وقوع ازدواج زودهنگام را گزارش میکنند ،یعنی سهم دخترانی
که زود ازدواج میکنند؛ بنابراین برای کاهش مشکالت ازدواج زودهنگام ،معموالً مداخالت دیگری الزم است .یکی از این مداخالت
سودمند ،ساخت و اعتباریابی ابزارهای پژوهشی مناسب در این زمینه است .با توجه به اینکه تاکنون ابزاری پژوهشی مختص بررسی
مشکالت روانشناختی -زناشویی زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواچ زودهنگام ساخته نشده است ،هدف اصلی پژوهش حاضر پرداختن
به این موضوع بوده است که دخترانی که قبل از  18سالگی ازدواج کردهاند مشکالت منحصر به فرد خودشان را دارند که باید در تبیین
علل طالق و پیشگیری از وقوع آن جداگانه به آنها توجه کرد .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ساخت و تعیین ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود.

• روش
روش تحقیق حاضرر ترکیبی از نوع طرح اکتشرافی -تأییدی اسرت .جامعه آماری تحقیق شرامل تمام زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج
زودهنگام در سرال  1399در شرهر اردبیل بودند .نمونهگیری به شریوه در دسرترس از بین زنانی انجام شرد که دادخواسرت طالق داده بودند و
سررابقه ازدواج زودهنگام داشررتند .این تحقیق از دو مرحله تشررکیل شررده اسررت .مرحله اول روش کیفی بوده و از پژوهش داده بنیاد برای
سراخت ابزار اسرتفاده شده است و در مرحله دوم پژوهش با روش کمّی ،روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شده است .در مرحله اول با
انجام یک تحقیق کیفی ابتدا  22نفر از زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام به شریوه نمونهگیری در دسرترس انتخاب شردند .پس
از اطالعرسرررانی راجع بره موضررروع پژوهش و فرآینرد آن 15 ،نفر از این لیسرررت ،برای انجرام مصررراحبره بره روش گروههرای کرانونی
( ،)focused groupsزمران الزم را در اختیرار پژوهشرررگر قرار دادنرد .گردآوری دادههرا در این پژوهش ،برا برهکرارگیری مصررراحبره
نیمهسرراختاریافته و پرسررشها در گروههای کانونی  5نفره تا اشررباع نظری ( )theoretical saturationدادهها ادامه یافت .گروه کانونی
شریوهای برای جمعآوری دادههای کیفی اسرت که افراد را در یک بحث گروهی غیررسرمی (یا چندین بحث) پیرامون موضروعی خاص یا
مجموعهای از موضرروعات وارد میکند (ویلکینسررون .)2004 ،گروههای کانونی برای بسرریاری از افراد شرررکت کننده در پژوهش کمتر
تهدیدکننده تلقی میشروند زیرا محیط مناسربی را برای بحث درباره ادراکها ،ایدهها ،عقاید و افکار آنان فراهم میآورند (کروگر و کیسری،
 .)2000تعامل بین اعضررای گروه ،ویژگی کلیدی و مهم این شرریوه تحقیقی اسررت .در این موقعیت گروهی ،افراد با پویایی و انرژی به
ح تنها یک پیشرنهاد یا موضروع میتواند زنجیرهای از پاسر ها و واکنشها را از
دیدگاههای یکدیگر واکنش نشران میدهند ،به طوری که طر ِ
سروی حاضرران ایجاد کند .این نوع تعامل با عنوان تأثیر "همنیروزادی" ( )synergisticتوصریف میشرود که بر همین اسراس ،برخی
پژوهشرگران معتقدند در گروههای کانونی اطالعات ،به نسربت بیشرتری در مقایسره با شریوههای پژوهشری دیگر بهدسرت میآید (برگ1989 ،؛
استوارت و شامداسانی.)1990 ،
در این پژوهش پس از تشکیل گروه کانونی و قبل از آغاز فرایند جمعآوری دادهها ،هدف تحقیق برای شرکتکنندگان توضیح داده
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شد و پس از ارائه اطالعات کافی در ارتباط با ماهیت و اهداف پژوهش از شرکت کنندگان درخواست گردید رضایتنامه شرکت آگاهانه
در مصاحبه را امضا کنند .مدت مصاحبه گروهی بین  90تا  105دقیقه متغیر بود و دادهها در طول یک بازه زمانی دو ماهه گردآوری
شدند .الزم به ذکر است که تحقیق حاضر دارای کد اخالق با شناسه  IR.UMA.REC.1400.040از دانشگاه محقق اردبیلی است.

• ابزارها
الف :شاخص رضایت زناشویی هادسون ( :)Index of Marital Satisfactionاین شاخص با هدف اندازهگیری مشکالت
روابط زناشویی ساخته شده است (هادسون .)1992 ،این شاخص دارای  25ماده است و در طیف لیکرت نمرهگذاری میشود .این
شاخص زیرمقیاس ندارد و تنها یک نمره کل دارد که میتوان آن را بر اساس نمرات برش در نظر گرفته و تفسیر کرد .در یک مطالعه
خارجی آلفای کرونباخ این شاخص  0/96به دست آمد (کوکوران و فیشر ،1987 ،به نقل از برانوک و همکاران .)2000 ،در مطالعهای
که برای بررسی روایی و اعتبار این شاخص در ایران انجام شد آلفای کرونباخ برای زوجهای غیرآشفته  0/97و برای زوجهای آشفته
 0/93بهدست آمد (ترکان و مولوی .)1388 ،در مطالعه دیگر اعتبار این شاخص با استفاده از آلفای کرونباخ برای مردان  0/88و برای
زنان  0/91بهدست آمد (عالئی و کرمی.)1386 ،
ب :مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( :)Depression, Anxiety, and Stress Scaleاین مقیاس برای سنجش سازههای
روانشناختی افسردگی ،اضطراب و استرس ساخته شده است (الویبوند و الویبوند .)1995 ،نسخه اصلی این مقیاس دارای  42سوال
است که افسردگی ،اضطراب و تنیدگی را میسنجد .بعدها ،نسخه کوتاه شده این مقیاس به نام  DASS-21توسط الویبوند و الویبوند
( )1995ساخته شد .در مطالعه هنری و کرافورد ( )2005آلفای کرونباخ کل مقیاس و سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
 ،0/82 ،0/88 ،0/93و  0/90گزارش شده است .نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز وجود سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس را تأیید
کرده است .در مطالعه اصغری مقدم و همکاران ( )1389ضرایب همسانی درونی سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
عبارت بود از 0/92 ،0/90 ،0/93 :و ضرایب بازآزمایی (با فاصله سه هفته) مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب عبارت بود
از .0/90 ،0/89 ،0/84 :تمام این یافتهها از اعتبار مطلوب این مقیاس حکایت دارد.

• یافتهها
الف) بخش کیفی :میانگین و انحراف معیار سن  15شرکت کننده در مصاحبههای کیفی  26/09 ± 8/13و میانگین و انحراف معیار
سن ازدواج  13/14±1/22بود .در جدول  .1شاخصهای توصیفی نمونههای بخش کیفی ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول  1مدت ازدواج زنان مشارکتکننده عمدتاً بین  11-15سال بود ،بیشتر آنها دارای دو فرزند بودند ،از نظر
شغلی اکثراً خانهدار بودند و تحصیالت پایینی داشتند.
جدول  .1شاخص های توصیفی نمونههای بخش کیفی
متغیر
مدت ازدواج

تعداد فرزندان

شغل

تحصیالت

محدوده
10-5
15-11
20-16
 21به بال
بدون فرزند
 1فرزند
 2فرزند
 3فرزند
 4فرزند
خانهدار
شاغل
بیسواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم

تعداد
2
8
4
1
0
2
9
2
2
11
4
2
9
3
1
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با توجه به اهداف پژوهش که شناسایی ابعاد روانشناختی -زناشویی در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود ،در
کُدگذاری و بررسی درونمایهها یا تمهای اصلی و فرعی حاصل از مصاحبه ،ابتدا  91کُد اولیه شناسایی شد که با ادغام موارد مشترک و
حذف موارد تکراری  16مفهوم اولیه شناسایی شدند .در مرحله بعد با حذف موارد غیر مرتبط با مسائل روانشناختی -زناشویی از قبیل
مسائل مربوط به سقط جنین ،فقر اقتصادی ،زایمان زودرس ،عشق نافرجام ،فرصت شغلی از دست رفته ،فرصت تحصیلی از دست رفته،
خشونت اطرافیان ،نازایی ،دخالت دیگران در زندگی ،در نهایت  7مفهوم اولیه ذیل  5مضمون فرعی و دو مضمون اصلی باقی ماندند که
تلخیص آنها در جدول  2آمده است.
جدول  .2مشکالت روانشناختی -زناشویی استخراج شده در طی فرایند مصاحبه
مضمون یا درونمایههای اصلی
مشکالت روانشناختی

مشکالت ارتباطی-زناشویی

درونمایه یا مقولههای فرعی

مفاهیم اولیه

آشفتگی روانی
دلتنگی و فقدان
آسیب شناختی
مشکالت ارتباطی
مشکالت زناشویی

اضطراب ،افسردگی
دلتنگی برای کودکی
سردرگمی ،عدم امنیت و بدبینی
عدم درک متقابل
تعارض زناشویی

در مرحله بعد برای هر کدام از مفاهیم اولیه  4سوال مرتبط تدوین و در یک پرسشنامه  28سوالی روایی سازه ،روایی صوری و
روایی محتوایی آن بررسی گردید.
ب) بخش کمّی
 .1روایی سازه پرسشنامه :روایی سازه دادههای پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به روش بیشینه درستنمایی ارزیابی
شد .ابتدا بارهای عاملی سواالت بررسی شد .طبق نظر کالین ( )2015چنانچه سوالی بار عاملی منفی یا کمتر از  0/4داشته باشد ،حذف
میشود .در این مرحله هیچ سوالی از پرسشنامه حذف نشد.
 .2روایی صوری پرسشنامه :در بررسی روایی صوری از دو روش کیفی و کمّی استفاده گردید .تعیین روایی صوری کیفی ،در یک
گروه  5نفره شامل روانشناسان (دو نفر) و اساتید دانشگاه (سه نفر) برای یافتن سطح دشواری ،میزان عدم تناسب ،ابهام در عبارات و یا
وجود نارسایی در معانی کلمات انجام گرفت که نظرات آنان به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه اعمال شد .برای تعیین کمی روایی
صوری ،نمره تأثیر هر سوال محاسبه شد .برای این منظور ،ابتدا برای هر یک از  28سوال پرسشنامه ،طیف لیکرتی  5درجهای اصال این
طور نیست ( )0تا همیشه این طور است ( )4در نظر گرفته شد .سپس مقیاس مورد نظر جهت بررسی روایی در اختیار  10نفر از افراد
قرار گرفت .پس از تکمیل مقیاس توسط گروه هدف ،با استفاده از فرمول تعیین نمره تأثیر سوال ،روایی صوری محاسبه گردید و همه
سواالت به لحاظ روایی صوری مناسب تشخیص داده شد.
 .3روایی محتوایی پرسشنامه :روایی محتوا ،به این موضوع میپردازد که مادهها تا چه میزانی ،هدف موضوع را پوشش میدهند که
به دو صورت کیفی و کمّی قابل بررسی است .در بررسی کیفی روایی محتوا از  5نفر از اساتید روانشناسی و مشاوره درخواست شد که
پس از مطالعه دقیق مادههای مقیاس ،دیدگاههای اصالحی خود را بهصورت کتبی ارائه نمایند .همچنین خواسته شد که در ارزیابی کیفی
روایی محتوا ،موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت سواالت ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود و زمان
تکمیل ابزار طراحی شده را مد نظر قرار دهند .پس از جمعآوری نظرات متخصصین ،تغییرات الزم در مقیاس ،مورد توجه قرار گرفت.
سپس برای ارزیابی کمّی روایی محتوا و جهت اطمینان از این که مهمترین و صحیحترین محتوا انتخاب شده است ،نسبت روایی محتوا
( )CVRو برای اطمینان از اینکه سواالت مقیاس به بهترین نحو جهت اندازهگیری محتوا طراحی شده ،از شاخص روایی محتوا ()CVI
استفاده شد .برای اندازهگیری نسبت روایی محتوا از  12نفر متخصص روانشناسی و مشاوره خواسته شد تا هر سوال را بر اساس طیف
لیکرت سه گزینهای :ضروری نیست ()1؛ مفید است اما ضروری نیست ()2؛ و ضروری است ( )3نمرهگذاری نمایند .بر اساس جدول
الشه ( )1975و با توجه به تعداد متخصصان ،اگر عدد شاخص از  62درصد بزرگتر باشد ،وجود گویه مربوطه در سطح ،p<.05
ضروری و معنادار است .ضرایب همه گویهها ،باالی  62درصد بود و هیچ گویهای حذف نشد .همچنین شاخص روایی محتوایی ()CVI
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بر اساس سه معیار «سادگی و روان بودن»؛ «مربوط بودن» و «واضح و شفاف بودن» در طیف لیکرت چهار گزینهای :غیر مرتبط ( ،)1نیاز
به بازبینی جدی ( ،)2مرتبط اما نیاز به بازبینی ( )3و کامال مرتبط ( )4سنجیده میشود (والتز و باسل )1981 ،و نمره ماده ،باید بیشتر از
 0/79باشد (مونرو )2005 ،در شاخص روایی محتوا نیز ،نیاز به اصالح و یا حذف مادهای نبود.
در مرحله بعد این پرسشنامه ابتدا بر روی  180نفر به صورت در دسترس اجرا شد که با حذف پرسشنامههای ناقص در نهایت
دادههای پرسشنامه در مورد  160نفر استخراج شد که بر اساس نتایج به دست آمده ،میانگین و انحراف معیار سن نمونهها 19/36±3/45
بود .همچنین  26نفر ( 16/3درصد) بدون فرزند 77 ،نفر ( 48/1درصد) دارای یک فرزند 45 ،نفر ( 28/1درصد) دارای دو فرزند و 12
نفر ( 7/5درصد) دارای سه فرزند بودند.
برای بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج به ترتیب از تحلیل عاملی تأییدی ،ضریب
آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد .قابل ذکر است که در این مراحل ،هیچ سؤالی حذف نشد .در جدول  3نتایج شاخصهای
تحلیل عاملی تأییدی ارائه شده است.
در جدول  3نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که مادههای پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج
زودهنگام به خوبی میتوانند عامل مورد نظر را اندازهگیری کنند و از اینرو دارای همسانی بیرونی ( )external consistencyهستند.
بنابراین ،هفت عامل مورد تأیید قرار میگیرد .در جدول  4نتایج شاخصهای برازش مدل ارائه شده است.
جدول  .3نتایج شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی
عاملها

سردرگمی

اضطراب

عدم امنیت و
بدبینی

افسردگی

دلتنگی و فقدان

تعارض زناشویی

عدم درک متقابل

گویهها

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

 .1در مورد اینکه طالق گرفتنم کار درستی هست یا نه ،تردید دارم.

0/71

0/001

 .2در مورد اینکه طالق بگیرم یا خیر بهشدت گیج شدهام.

0/80

0/001

 .3با اینکه نمیخواهم ادامه دهم اما تصمیم به جدا شدن برایم مشکل است.

0/69

0/001

 .4نمیدانم اگر طالق بگیرم ،چطور خواهد شد.

0/80

0/001

 .5شبها بهسختی میخوابم.

0/77

0/001

 .6نگرانم اتفاق بدی بیفتد.

0/84

0/001

 .7احساس دلهره و بیقراری دارم.

0/71

0/001

 .8اخیراً زود عصبی میشوم.

0/69

0/001

 .9نسبت به آدمها احساس بدی دارم.

0/73

0/001

 .10از ازدواج میترسم.

0/83

0/001

 .11به آدمها خوشبین نیستم.

0/93

0/001

 .12احساس ناامنی میکنم.

0/82

0/001

 .13احساس پوچی و بیارزشی میکنم.

0/81

0/001

 .14حوصله هیچ کاری را ندارم و هیچ چیزی خوشحالم نمیکند.

0/91

0/001

 .15دلم میخواهد از دست این زندگی خالص شوم.

0/75

0/001

 .16ساعتها در تخت خواب میمانم و دوست ندارم از خانه بیرون بروم.

0/78

0/001

 .17حس میکنم خیلی چیزها را از دست دادهام.

0/58

0/001

 .18احساس میکنم که در زندگی بازنده شدهام.

0/70

0/001

 .19جای خالی چیزهای زیادی را در زندگیام احساس میکنم.

0/87

0/001

 .20دوست دارم برای خودم و زندگیام گریه کنم.

0/82

0/001

 .21با همسرم اختالفات زیادی دارم.

0/92

0/001

 .22در بسیاری از موارد و حتی در چیزهای جزیی نظر من و همسرم با هم متفاوت است.

0/91

0/001

 .23خیلی زود با همسرم بحثمان میشود.

0/86

0/001

 .24در رابطه ما دعوا و قهر زیاد اتفاق میافتد.

0/78

0/001

 .25نمیتوانم کارها و رفتارهای همسرم را درک کنم.

0/70

0/001

 .26من و همسرم از دو دنیای متفاوت هستیم.

0/89

0/001

 .27من و همسرم نمیتوانیم بهخوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنیم.

0/88

0/001

 .28همسرم به احساسات من توجهی ندارد.

0/85

0/001
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جدول  .4نتایج شاخصهای برازش مدل
شاخص
دامنه پذیرش
نتیجه قبل اصالح
نتیجه بعد اصالح
شاخص
دامنه پذیرش
نتیجه قبل اصالح
نتیجه بعد اصالح

x²/ df

GFI

RMSEA

RFI

P

x²

<3

>0/9

< 0/1

>0/9

747/55
636/06

0/001
0/001

2/27
1/95

0/75
0/79

0/08
0/07

0/79
0/82

CFI

TLI

IFI

NFI

PNFI

PCFI

>0/9

>0/9

>0/9

>0/9

>0/5

>0/5

0/88
0/91

0/871
0/903

0/88
0/91

0/81
0/84

0/77
0/72

0/71
0/79

P>0/05

شاخصهای برازندگی تطبیقی ( ،)CFIبرازندگی هنجار شده ( ،)NFIبرازندگی نسبی ( ،)RFIشاخص توکر -لوییس (،)TLI
شاخص برازندگی فزاینده (  )IFIو نیکویی برازش ( )GFIهر چقدر باالتر از  0/90و نزدیک به یک باشند بیانگر برازش مطلوب الگو
است .همچنین شاخص برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIو شاخص برازش هنجار شده مقتصد( )PNFIبیشتر از  0/50باشند مدل
برازندگی خوبی دارد .هرچند برای بررسی نیکویی برازش معموالً از شاخص مجذور خی ( )CMIN= x²استفاده میشود ولی مجذور
خی با افزایش حجم نمونه و درجهآزادی ارتباط دارد .به همین خاطر هو و بنتلر ( )1999استفاده از شاخص برازندگی ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب ( )REMSEAرا توصیه کردهاند .همچنین عنوان شده است که اگر شاخص نسبت خیدو به درجهآزادی
( )CMIN/DFکمتر از  3باشد میتواند نشان از برازش الگو باشد .به اعتقاد شرمله -انجل ،موسبورگر و مولر ( )2003مقادیر ریشه
خطای میانگین مجذورات تقریب ( )REMSEAبین صفر تا  0/05بیانگر برازش خوب و  0/05تا  0/08بیانگر برازش قابل قبول است.
با توجه به این توضیحات ،در حالت قبل از اصالح ،شاخص نسبت خیدو به درجه آزادی ( ،)CMIN/DFریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( ،)REMSEAشاخص برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIو شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIنشان از
برازش مدل داشتند ،برای همین منظور از شاخص بهبود برقراری کوواریانس بین مقادیر خطا که توسط نرمافزار ارائه شده بود استفاده
شد که نتایج آن نشان میدهد ،به غیراز شاخص مجذور خیدو ( ،)CMIN= x²شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIبرازندگی هنجار
شده ( )NFIو برازندگی نسبی ( ،)RFIسایر شاخصها نشان میدهند که مدل از برازندگی خوبی برخوردار است و پرسشنامه ساختار
عاملی مناسبی دارد .شکل مدل به صورت زیر است:

شکل  .1مدل نهایی پژوهش
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همچنین به منظور بررسی همسانی درونی پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که برای مولفه سردرگمی ،0/83اضطراب  ،0/87عدم امنیت و بدبینی  ،0/89افسردگی  ،0/90دلتنگی و فقدان
 ،0/85عدم درک متقابل  0/90و تعارض زناشویی  0/92و همچنین نمره کل پرسشنامه  0/94به دست آمد که دارای همسانی درونی
قابل قبول هستند .در جدول  5ماتریس همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج ارائه شده است.
جدول  .5ماتریس همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی-زناشویی ازدواج
متغیرها

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
**0/81
**0/57
**0/49
**0/47
**0/32
**0/33
**0/77

1
**0/61
**0/52
**0/54
**0/39
**0/30
**0/80

1
**0/61
**0/63
**0/58
**0/28
**0/81

5

4

1
**0/76
**0/59
**0/32
**0/80

6

1
**0/81
**0/29
**0/84

7

1
**0/24
**0/73

1
**0/53
**()p< 0/05(* )p< 0/01

* راهنمای جدول -1 :سردرگمی -2 ،اضطراب -3 ،عدم امنیت و بدبینی -4 ،افسردگی -5 ،دلتنگی و فقدان -6 ،تعارض زناشویی  -7عدم درک متقابل -8 ،نمره
کل مشکالت روانشناختی-زناشویی ازدواج.

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  ،5تمام مؤلفههای پرسشنامه مشکالت ازدواج با همدیگر همبستگی مثبت و معناداری دارند
و این نشان میدهد که این پرسشنامه روایی قابل قبولی دارد.
در جدول  6نتایج همبستگی مؤلفههای پرسشنامه مشکالت ازدواج در زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام با پرسشنامه
 DASS-21و شاخص نارضایتی زناشویی هادسون ( )1992ارائه شده است.
با توجه به نتایج جدول  6بین افسردگی ،اضطراب و استرس از پرسشنامه  DASS-21و نمره کل آن و همچنین بین نارضایتی
زناشویی با مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج مشخص است که بین اکثر آنها همبستگی معناداری وجود
دارد .این نتایج نشان میدهد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج دارای اعتبار و روایی مناسبی است.
جدول  .6نتایج همبستگی مؤلفههای پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج با پرسشنامه  DASS-21و
شاخص نارضایتی زناشویی هادسون (.)1992
افسردگی

اضطراب

استرس

نمره کل

()DASS-21

()DASS-21

()DASS-21

DASS-21

نارضایتی
زناشویی

میانگین

انحراف استاندارد

سردرگمی

**0/28

**0/25

**0/26

**0/28

**0/34

14/46

4/05

اضطراب

**0/26

**0/28

**0/29

**0/30

**0/41

15/18

3/99

عدم امنیت و بدبینی

**0/29

**0/27

**0/28

**0/30

**0/42

16/22

3/68

افسردگی

**0/32

**0/29

**0/29

**0/32

**0/45

15/68

3/67

دلتنگی و فقدان

**0/37

**0/33

**0/35

**0/38

**0/46

15/56

3/33

تعارض زناشویی

**0/32

**0/27

**0/320

**0/33

**0/33

15/91

عدم درک متقابل

*0/16

*0/15

0/10

0/15

**0/31

15/60

مشکالت زنان متقاضی طالق

**0/38

**0/35

**0/36

**0/39

**0/51

108/63

19/74

افسردگی()DASS-21

1

-

-

-

-

6/48

5/24

اضطراب ()DASS-21

**0/77

1

-

استرس ()DASS-21

**0/85

**0/77

1

-

نمره کل DASS-21

**0/94

**0/90

**0/94

1

-

نارضیاتی زناشویی

**0/24

**0/25

**0/21

**0/25

1

مؤلفهها

-

-

3/55
3/81

4/54

4/35

5/31

7/41

14/07

18/25
88/37
**(0/01

13/47
<)p

*(0/05

<)p
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• بحث
همان طور که ذکر شد ،طالق پدیدهای چند عاملی است که بر فرد و خانواده آثار مخربی دارد و در ابعاد اجتماعی موجب انواع
ناهنجاریها میشود (برناردی و مارتینز -پاستور .)2011 ،یکی از علل مهم طالق که در این پژوهش به آن پرداخته شد ازدواج زودهنگام
است که طبق تعریف به ازدواجهای زیر  18سال اطالق میشود .پدیده ازدواج زودهنگام در سرتاسر جهان اتفاق میافتد و نتایج پژوهشهای
صورت گرفته اظهار میدارند که اکثر زوجین متقاضی طالق ،در هنگام ازدواج دارای سن پایین بودهاند و آن را رایجترین عامل طالق
میدانند؛ و این ویژگی در زنان بیشتر دیده شده است (صدراالشرافی ،خنکدار طارسی ،شمخانی و همکاران .)1391 ،در استان اردبیل که
تمرکز این پژوهش در مورد زنان متقاضی طالق در شهر اردبیل بود در سالهای اخیر میزان وقوع طالق در زنانی که سابقه ازدواج زیر 18
سال داشته اند رو به افزایش نهاده است (گزارش بهزیستی اردبیل .)1398 ،مسائل متعددی مانند فقر فرهنگی ،فقر اقتصادی ،حفظ آبرو و
شرف خانوادگی و  ...زمینه وقوع ازدواج زودهنگام را فراهم مینماید که در مواردی این عجله و شتابزدگی در ازدواج منجر به عواقب
بعدی مانند درخواست به طالق و جدایی میشود .زنان متقاضی طالق مسائل و مشکالت متعددی را در زمینههای روانشناختی و زناشویی
تجربه میکنند؛ ترس از آینده مبهم بعد از طالق ،چگونگی تأمین زندگی ،قرار گرفتن در معرض سرزنشها و تهدیدها و موضوعات مربوط
به سرپرستی فرزندان و  ...آنها را در تصمیمگیری دچار تردید میکند .تبعات طالق برای زنان و فرزندان آنها و هزینههای مالی و اجتماعی
آن بر خانواده و فرزندان طالق و به تبع آن بر جامعه زیاد است .بنابراین لزوم توجه به مشکالت این قشر از زنان و تدوین و ارائه ابزارهای
پژوهشی مناسب جهت استفاده در کارهای پژوهشی و درمانی آتی از ملزومات انجام پژوهش حاضر بوده است.

• نتیجهگیری
اغلب پژوهشهای صورت گرفته در مورد زنان با سابقه ازدواج زودهنگام بیشتر به صورت گزارش کیفی و در مواردی اجرای
مداخالت درمانی در مورد این قشر از زنان بوده (وودون )2015 ،و تاکنون ابزار پژوهشی مختص این زنان در داخل کشور تدوین و
اعتباریابی نشده است ،لذا هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان متقاضی
طالق با سابقه ازدواج زودهنگام بود .این پرسشنامه حاوی  28سوال بوده و از ابعاد اضطراب ،افسردگی ،سردرگمی ،دلتنگی و فقدان،
عدم امنیت و بدبینی ،عدم درک متقابل و تعارض زناشویی تشکیل شده است .این ابعاد از بطن مصاحبههای کیفی به شیوه گروههای
کانونی از زنان متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام استخراج گردید و سایر ابعاد غیرمرتبط با موضوعات روانشناختی و زناشویی
مانند سقط جنین ،فقر اقتصادی ،زایمان زودرس ،عشق نافرجام ،فرصت شغلی از دست رفته ،فرصت تحصیلی از دست رفته ،خشونت
اطرافیان ،نازایی ،دخالت دیگران در زندگی ،با توجه به اهداف پژوهش به دلیل عدم ارتباط با مسائل و موضوعات روانشناختی و
زناشویی حذف گردید .محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که پرسشنامه مشکالت روانشناختی -زناشویی ازدواج در زنان
متقاضی طالق با سابقه ازدواج زودهنگام اعتبار و روایی مطلوبی دارد.
با توجه به گستردگی و تنوع قومی ،نژادی ،فرهنگی ،و مذهبی در جامعه ایرانی ،این تحقیق در یک محیط جغرافیایی خاص و در مورد
زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام در شرهر اردبیل انجام شرده اسرت .تحقیقات آتی میتوانند با در نظر گرفتن تنوعهای قومی و
فرهنگی و در سرطح وسریعتر انجام شروند و به یافتههای جامعتر و دقیقتر برسرد .طبق گفته سرارفو ،یِندورک و نایدو (  )2020تحقیقات در
زمینه ازدواج زودهنگام که در یک محدوده خاص جغرافیایی در یک کشررور انجام میشررود در کارهای پژوهشرری آتی باید روشهایی را
اتخاذ کنند که حضرور نژادی و مذهبی متنوعتری از شررکتکنندگان را تضرمین کند تا تصرویری گسرتردهتر از سراختارهای فرهنگی آمادگی
برای ازدواج و پیامدهای آنها در مورد ازدواج زودهنگام در سررطح ملی فراهم کند .بنابراین این پرسررشررنامه ابزاری نسرربی جهت سررنجش
مشرکالت روانشرناختی -زناشرویی ازدواج در زنان متقاضری طالق با سرابقه ازدواج زودهنگام اسرت که مشراوران و روانشرناسران میتوانند در
کارهای پژوهشی به منظور سنجش اثربخشی جلسات درمان و انجام سایر پژوهشها این پرسشنامه را انتخاب کنند.
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