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  چكيده

ثر بر طالق در ميان زوجين مراجعه كننده به ؤهدف پژوهش حاضر بررسي علل و عوامل م

ز نوع توصيفي و تحليلي است كه روش پژوهش ا .هاي خانواده در شهر تهران مي باشد دادگاه

ابزار . شود در آن به مطالعه عوامل درگير در موضوع طالق در زوجين تهراني پرداخته مي

ال با ؤس 16اي است كه شامل اطالعات جمعيت شناختي و  پژوهش پرسشنامه محقق ساخته

ده است و گذاري ش امتيازي ليكرت نمره 4توجه به مشكالت شايع بين همسران است و با روش 

ها از آزمون خي دو و آزمون  جهت تجزيه و تحليل داده.است  α= 7/0داراي اعتباري برابر با 

در پنج  ،30تا  20تايج نشان داد كه بيشترين تعداد متقاضيان داراي سن بين ن .فريدمن استفاده شد

هاي  همچنين عامل عدم مهارت .سال اول زندگي زناشويي و داراي تحصيالت ديپلم بودند

  .ارتباطي نسبت به ساير علل طالق از رتبه باالتري برخوردار بود

  

                                                 
  نديششناسي و مشاوره نيك ا مركز خدمات رواناستاديار  - 1

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشياستاديار - 2



 
  90سوم، سال اول، تابستان شناسي باليني شماره  فصلنامه مطالعات روان                    126 

  مقدمه

گيرد و خانواده اولين سازمان   ازدواج پيمان مقدسي است كه از طريق آن خانواده شكل مي

اجتماعي است كه فرد در آن زندگي مي كند و اساساً يك كانون كمك، تسكين، التيام و 

بايد فشارهاي رواني وارد شده بر اعضاي خود را تخفيف  شفابخشي است و كانوني است كه

  ).1382، ترجمه نقشبندي و همكاران گلدنبرگ(دهد و راه رشد و شكوفايي آنها را هموار كند 

كنند در ابتداي  تقريباً همه زوجيني كه ازدواج مي) 1993( 1به گفته ماركمن و هالوي

اما اين رضايت از رابطه در طي . كنند رش ميارتباطشان سطح بااليي از رضايت زناشويي را گزا

بارزترين شاخص آشفتگي ). 1998، 2برادبري(يابد  زمان و در ميان بسياري از زوجين كاهش مي

تجربه طالق براي . زناشويي طالق است و طالق در همه جوامع حالت همه گير پيدا كرده است

الق تنها يك جنبه از جمعيت كل اما نرخ ط). 1989، 3گليك(بسياري از افراد دردناك است 

ساير زوجيني كه مشكالت ارتباطي . دهد نشان مي ،زوجيني را كه مشكالت ارتباطي دارند

هاي مالي طالق و تصورات شخصي و فرهنگي در مورد  دارند بنا به داليلي مانند گرفتاري

طالق بعد از آشفتگي زناشويي و . گيرند به زندگي در كنار هم ادامه دهند طالق، تصميم مي

بلوم، آشر و (كنند  مرگ ناگهاني در خانواده شديدترين فشارهايي هستند كه افراد تجربه مي

در ايران نيز به دليل باورهاي ). 1384ترجمه تبريزي،  5، به نقل از هالفورد1987، 4وايت

نسبت به كشورهاي  DSM-IVاجتماعي محور چهار  -فرهنگي، طالق در استرسورهاي رواني

زايي شديدتر وقوع  تواند حاكي از آسيبميباشد، و اين  ي داراي رتبه باالتر براي زنان ميخارج

همچنين مشاجرات لفظي با همسر، مرگ همسر، زندگي . اين رويداد در فرهنگ ايران باشد

توجهي واقع شدن، مسئله داشتن با خانواده همسر و در معرض خشونت  جدا از همسر، مورد بي

                                                 
1. Markman & Hallwey  
2. Bradbury   
3. Glick  
4. Bloom, Asher & White 
5. Hulford   
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شود  هاي شديد امور زندگي در ايران محسوب مي فتن به عنوان استرسفيزيكي قرار گر

  ).1378ديواندري، (

مشكالت ارتباطي با خطر توسعه اختالالت رواني فردي مانند افسردگي در زنان، سوء 

مصرف الكل در مردان، بد كار كردي جنسي در هر دو جنس و مشكالت رفتاري در كودكان 

همچنين  .)1982، 2، ايمري و جويس 1990، 1ريج و فينچمنگ(به ويژه پسران همراه است 

به طوريكه افرادي كه روابط رضايت . مشكالت ارتباطي با بيماري جسماني نيز همبستگي دارد

بخش و حمايت كننده دارند احتمال كمي وجود دارد كه مبتال به بيماري سختي شوند و اگر 

، به نقل از 1992، 4، مارگولين و بورمان1997، 3شر( يابند تر بهبود مي هم بيمار شوند سريع

تواند براي زن و  بخش مي بهبود روابط رضايت ،بنابراين)). 1384هالفورد، ترجمه تبريزي، 

شوهر و فرزندان فوايد زيادي از جمله افزايش سالمت رواني و جسماني و افزايش 

  .شارهاي زندگي را دربر داشته باشدپذيري آنها در ف انعطاف

حقيقات دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي، طالق در ايران نسبت به گذشته طبق ت

آرام و تقريباً ثابت بود اما از سال  1379افزايش يافته است، به طوري كه رشد طالق تا سال 

ميزان  ايم و بر طبق آخرين آمارها، تاكنون شاهد سير صعودي و چشمگير طالق بوده 1380

زنان و مردان بدون  ،امروزه. درصد بوده است كه نرخ بسيار زيادي است 2/11طالق در ايران 

توجه به اهميت خانواده و كاركرد آن و همچنين به جهت عدم دقت در تشكيل آن به محض 

بروز مشكالت، در عوض يافتن راه حلي براي مشكل به راحتي سبب از هم گسيختگي خانواده 

يه را جدي تلقي كرد و عواملي كه موجب لذا بايد ضمن احساس خطر، قض .گردند مي

گردند شناسايي كرد و با استعانت از نتايج حاصله  ها و در نتيجه وقوع طالق مي ناسازگاري

  .انديشي كرد نسبت به حل اين معضل اجتماعي چاره

                                                 
1. Grych & Finchman  
2. Emery, Joyce  
3. Scherr 
4. Margolin & Burn  
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از آنجا كه از نقطه نظر درمان و پيشگيري، درك عوامل متعدد آشفتگي زناشويي و از هم 

ثر بر طالق در جامعه ؤده، حائز اهميت است، لذا به بررسي اجمالي عوامل مپاشيدگي خانوا

  .شود ايران پرداخته مي
  

  ثر بر طالقؤعوامل م
  

  هاي فردي و فرهنگي تفاوت

هاي فردي و  بسياري از اختالفات در روابط زناشويي به دليل عدم تناسب زوجين از نظر ويژگي

و عقايد  بارتند از تناسب سن، تناسب فيزيكي، باورهابرخي از اين ويژگيها ع. باشد فرهنگي مي

  .اجتماعي -فكري و مذهبي، وضعيت اقتصادي و بافت فرهنگي

كند كه  ي خانوادگي و عوامل شخصي و تجربي ثابتي اشاره مي مشخصات فردي به پيشينه

ته به تجاربي كه فرد در خانواده قبلي خود داش. آورند هر يك از همسران با خود به رابطه مي

همچنين ). 1995برادبري، (عنوان يك عامل تاريخي با مشكالت ارتباطي همبستگي دارد 

چگونگي  دهد كه اين بافت، ازدواج و روابط مشابه آن در داخل يك بافت فرهنگي رخ مي

به عبارتي استانداردهاي رابطه در بافت فرهنگي، مطرح و تقويت . كند ازدواج را تعريف مي

قومي و نژادي با هم تفاوت دارند، انتظارات و  -ي فرهنگي كه از نظر زمينهزوجيني . شود مي

 ها، فرض البته اين تفاوت در پيش. باورهايشان در مورد روابط زناشويي نيز متفاوت است

تواند منبع قدرت يك رابطه باشد، در صورتي كه زوجين  مي مفروضات و باورهاي زوجين،

اما در عين حال، تفاوتهاي . شان را در نظر بگيرند وت فرهنگيبتوانند عاقالنه نقاط قوت و تفا

، 1چائو و جونز(تواند منبع مهم تعارض بين همسران نيز باشد  محسوس در انتظارات زوجين مي

  ).1384به نقل از هالفورد، ترجمه تبريزي و همكاران، 1997

  

                                                 
1. Chao & Jones  
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  مشكالت شديد شخصيتي و رواني

طالق، اختالل رواني شخص در گذشته و يا حال شاخص خطرآفرين براي آشفتگي رابطه و 

قسمت اعظم مشكالت ارتباطي و طالق در ميان افراد مبتال به اختالل رواني شديد، . است

توان گفت تعارضات  به طوري كه مي اختالالت اضطرابي گزارش شده است افسردگي و برخي

هالفورد، ترجمه ( ثير دارندأزناشويي و اختالالت روانشناختي به طور متقابل بر روي يكديگر ت

يكي از اختالالتي كه در بين زوجين مراجعه كننده به دادگاهها بسيار مشاهده ). 1387تبريزي، 

اين اختالل . باشد اختالل شخصيت پارانوئيد است شود و عامل بسيار مهمي در بروز طالق مي مي

از عوامل  دهد، تشكيل ميكه هسته مركزي آن را عدم اعتماد به ديگران و بدبيني و بددلي 

اين گونه افراد، جهان خارج را . مشكل ساز جدي در روابط با ديگران و روابط زناشويي است

. بينند و احساس عدم اعتماد به ديگران را همراه خود دارند در جهت مقابل و متضاد با خود مي

طئه چيني عليه آنان در اين فكرند كه ديگران در پي ضربه زدن به آنان يا در حال تو دائماً

. هاي بارز آنان است بددلي نسبت به همسر از ويژگي. هستند، همسران از اين قائده مستثنا نيستند

نسبت به . آنان تمايل جدي به دانستن تمام ابعاد روابط همسرشان با جهان خارج دارند

لذا . دي دارندهاي روابط همسرشان با خانواده، دوستان و آشنايان حساسيت ج ترين گوشه جزئي

سعي دارند نهايت كنترل و نظارت را بر اعمال، رفتار و روابط همسرشان داشته باشند و هر گونه 

تواند باعث ايجاد احساس شديدي از اضطراب و حتي خطر در  روابط مبهم از جانب همسر مي

  ).1388يونسي، (اين افراد شود 
  

  دم بلوغ عاطفي و فكريع

بستان عاطفي و قابليت درك احساس ديگري يا همدلي است  -هبلوغ عاطفي متضمن وجود بد

. و فراتر از همه به رسميت شناختن نيازهاي ديگري و پذيرش مسئوليت برآوردن آن نيازها است

ازدواج و تشكيل خانواده به معني پذيرش اين مسئوليت براي همه عمر و قبول تأمين نيازهاي 

اند تنها در  افرادي كه به بلوغ عاطفي نرسيده. )1386ستوده و بهاري، (شريك زندگي است 
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ست، به طوري كه هدف اين افراد از ازدواج فقط حمايت شدن ا. كنند زندگي به خود فكر مي

به اصطالح عاميانه آويزان شدن به شخصي به . يكطرفه در ازدواج هستند ةبه دنبال يك جاد

بلكه در پي ميزباني براي ارتزاق هستند  عنوان شوهر يا زن، اينان در ازدواج نه به دنبال همسر

  ).1388يونسي، (
  

  مشكالت اقتصادي

در طول زمان . اند اقتصادي هستند با انواع مسائل در حال مبارزه - زوجيني كه تحت فشار رواني

تواند باعث  اين فشارها مي. دهد وجود فشارهاي مالي، ارتباط زن و شوهر را تحت تأثير قرار مي

ها آشكار يا پنهان سعي در كنترل  زوج. ر عاطفي و افسردگي در افراد شودگيري، فشا گوشه

همچنين . كند سرزنش مي كنند يا يكي از آنها ديگري را به خاطر مشكالت مالي، يكديگر مي

يوس أهاي م شود و در نتيجه سبب بروز استبداد يا واكنش فقر باعث كاهش عزت نفس مرد مي

هاي زناشويي  شود و اين مسائل باعث تشديد تنش همسر مي كننده نسبت به ديگران از جمله

  ).1998، 1يانگ و هافرت(شود  مي
  

  اعتياد

اعتياد به مواد مخدر يا الكل، تأثيرات زيانباري بر فرد، خانواده و جامعه دارد و يكي از عوامل 

ترين  مخرب اعتياد به مواد مخدر بالي ويرانگر خانواده و جامعه و. باشد مهم در بروز طالق مي

دهد كه اعتياد والدين،  هاي آسيب شناختي نشان مي بررسي. عامل روح و روان آدمي است

سردي كانون خانواده و سستي پيوند عاطفي، احساس شرمساري و سرانجام از هم گسيختگي 

. رود اي مي ساختار خانواده را در پي دارد و احتمال تبهكاري و بزهكاري اعضاي چنين خانواده

از جمله اين عوارض . اي دارد رواني، اقتصادي و اجتماعي گستردهاد عوارض جسمي، اعتي

توجهي به  هاي عصبي مانند اضطراب و پرخاشگري، ضعف اراده، بي توان به ناراحتي مي

                                                 
1. Yeung & Hofferth  
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هاي فردي، ضعف حافظه، به هم خوردن تعادل رواني، بيكاري و لطمه به اقتصاد  مسئوليت

  ).1389رشاد، (خانواده و جامعه اشاره نمود 
  

  خيانت

، )1997( 1گالس و رايت. خيانت به عنوان يكي از علل مهم طالق و جدايي گزارش شده است

در واقع آنها . خيانت جسمي، عاطفي و تركيبي از هر دو. سه نوع خيانت را مشخص كردند

 معتقدند ممكن است در يك ازدواج خيانتي اتفاق بيفتد اما هرگز نزديكي فيزيكي يا جنسي

هاي عاطفي و روحي  به هر حال خيانت از هر نوعي باشد باعث آسيب. اتفاق نيفتاده باشد

توجهي و  شود و اين مسئله با از دست دادن عشق، از بين رفتن اعتماد، بي فراواني در ازدواج مي

ي  به عالوه تحمل از دست دادن اعتماد و صدمه. افتد دورشدن زن و شوهر از يكديگر اتفاق مي

هاي جنسي خيانت،  ها بيش از تحمل جنبه از احساس فريب خوردگي براي برخي از زوج ناشي

زاي ناشي  ثيرات آسيبأدهد ت شواهد نشان مي). 1996، 3، اسپرينگ1991 2براون(سخت است 

ديگر مانند ) تروماهاي(هاي  هايي شبيه آسيب از هر نوع خيانت به قدري قوي است كه نشانه

  ).1997گالس و رايت، (دارد  ربهضاختالل استرس پس از 
  

  دخالت اطرافيان

هاي اصلي  هاي نابجا و غيرمنطقي خانواده در ايران بسياري از اختالالت زناشويي نتيجه دخالت

ها پس از ازدواج به استقالل  سفانه بسياري از خانوادهأمت. در روابط زناشويي زوجين است

در بسياري از موارد . دهند هر گونه مداخله را مي گذارند به خود اجازه فرزندان خود احترام نمي

دانند و اين اجازه را به  اي از وجود خود مي پدران و مادران از هر لحاظ، فرزندان خود را تكه

در اين گونه . گيري يا اظهارنظر كنند مسائل زناشويي آنها تصميم ةدهند كه دربار خود مي

شود كه  در مواردي هم مشاهده مي. اند ويش نرسيدهموارد، والدين به تمايز خود از فرزندان خ

                                                 
1. Glass & Wright   
2. Brown   
3. Spring  
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اين تمايز به معناي قطع رابطه نيست بلكه بدين معنا . اند فرزندان به تمايز خود از ديگري نرسيده

هاي خصوصي  است كه والدين و فرزندان ضمن حفظ حس استقالل خويشتن و احترام به حريم

دخالت به  ةست داشتن يكديگر، اجازدر عين دويكديگر، همچنان به هم محبت كنند و 

احترامي به يكديگر و در عين حال  اين به معناي بي. هاي خصوصي و زناشويي را ندهند حريم

  ).1388يونسي، (به معناي پرستش يكديگر نيست 
  

  هاي ارتباطي عدم مهارت

 10 هايي در ارتباط و حل تعارض بين زوجين در اند كه وجود نقطه ضعف تحقيقات نشان داده

). 1993ماركمن و هالوگ، (شود  سال نخست ازدواج منجر به طالق و نارضايتي از رابطه مي

شوند در همان چند سال اول  تعامالت نامناسب و بد كار كردي كه زوجين درگير آن مي

، 1اوليري(شود  هاي زباني و بدني در رابطه زوجين مي ازدواج منجر به افزايش پرخاشگري

ارتباطي شامل چگونگي صحبت كردن و شنيدن، ابراز محبت، مبادله  هاي مهارت). 1989

رفتارهاي مثبت و لذت بخش، حل تعارض و اختالف، داشتن باورها و انتظارات صحيح و واقع 

  .باشد مي... بينانه، حمايت متقابل، مهارتهاي جنسي و 

در ارتباط است در محبت و ساير عواطف مثبت با تداوم رضايتمندي از رابطه،  ةابزار فعاالن

گيري عاطفي از همسر،  مقابل الگوهاي ديگر از قبيل اهانت كردن، بيزاري، ترس يا كناره

به ). 1996، 2گاتمن. (هايي در جهت جدايي هستند بيني كننده فروپاشي رابطه بوده و گام پيش

كنند و  عالوه هنگام بحث و گفتگو در مورد مشكالت، زوجين آشفته غالباً عجله و انتقاد مي

، 1990، هالفورد، 1993، گاتمن، 1992، 3شنك و كريستين(خواهند يكديگر را تغيير دهند  مي

همچنين زوجين آشفته هنگام صحبت راجع به مشكالت به طور ). 1995، 4مالموت و هيوي

                                                 
1. Oliriy   
2.Gottman  
3. Shenk & Christensen   
4. Malmuh & Heavey   
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مشكالت . روند دهند و از بحث پيرامون مشكالت طفره مي مداوم به يكديگر گوش نمي

  .شود آشفته نسبت به زوجين آرام، كمتر از طريق گفتگو حل مي اي در زوجين رابطه

به عالوه باورها و انتظاراتي كه افراد در هنگام ورود به رابطه دارند، خطر آشفتگي رابطه و 

و اولسون،  2، فاورز1989، 1الرسن و اولسون(كند  طالق را در نخستين سالهاي ازدواج بيشتر مي

ثر ؤهاي م اي در مورد اهميت رابطه، روش نتظارات غير واقع بينانهزوجيني كه باورها و ا ).1986

هاي جنسيتي دارند، نسبت به زوجيني كه بر اين  حل تعارض، اهميت خانواده و دوستان و نقش

اسنادهاي منفي كه در آن زوجين . شوند باورها نيستند دچار فروپاشي بيشتري در رابطه مي

دهند نيز باعث  و غيرقابل تغيير همسرشان نسبت مي شان را به صفات منفي مشكالت رابطه

به هر حال تعامل ضعيف، ). 1990، 3فينچام و برادبري(شود  فروپاشي رضايتمندي از رابطه مي

شود كه همسران نتوانند از يكديگر  دهد و باعث مي درك زوجين از يكديگر را كاهش مي

  ).1387اران، به نقل از هالفورد، ترجمه تبريزي و همك(حمايت كنند 

هاي  هاي جمعيت شناختي و دوره دهد كه ويژگي بررسي ادبيات پژوهش نشان مي

هاي اوليه ازدواج، همخانه بودن،  برد عبارتند از سال ، كه ريسك ازدواج را باال مي4زندگي

حاملگي قبل از ازدواج، درآمد و تحصيالت پايين، طالق والدين، عدم وجود ارزشهاي سنتي 

 7سارانتاكوس ،)1994( 6گلزر، )1997( 5آماتو و راجرز(زدواج قبلي و شغل زنان خانوادگي، ا

هاي  اين فاكتورها به دليل وجود عدم آمادگي براي انجام نقش). 1991 ( 8وايت ،)1994(

  .برد زناشويي يا حل تعارضات بين شخصي، امكان طالق را باال مي

                                                 
1. Larsen & Olson  
2. Fawers   
3. Fincham & Bradbury   
4. life course   
5. Amato & Rogers  
6. Glezzer   
7. Sarantakos   
8. White   
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 3، ولكات)1985( 2و پيرسون ، كليك)1984( 1هاي انجام شده توسط برنز در پژوهش

هاي ارتباطي ضعيف، خلق پايين و غمگين، كمبود  مهارت، )1997(4و نولر و همكاران )1984(

هاي زن و  عشق، ناسازگاري، خيانت، بيماري رواني، مشكالت عاطفي، تعارض در مورد نقش

  .هاي شخصيتي همسران به عنوان داليل طالق عنوان شد مرد و ويژگي

مسلمان مطلقه در امريكاي شمالي انجام  402كه بر روي ) 2010( 5وسط گايردر پژوهشي ت

سال  40تا  20ها در گروه سني  باالترين مقدار پاسخ دهنده: انجام شد نتايج زير بدست آمد

ها، زنان متقاضي طالق بودند،  در اكثر موقعيت. بردند سال اول ازدواج به سر مي 2- 5بودند و در 

  :يت عبارت بودند ازداليل طالق به ترتيب اهم

ناسازگاري، خشونت شامل خشونت عاطفي، كالمي، فيزيكي و جنسي، سوء استفاده مالي، 

سال  5ها در  اكثريت طالق. چند نكته در اين بررسي قابل توجه بود. دخالت خانواده و خيانت

ل زندگي اول زندگي اتفاق افتاده و اين مسئله به وضوح نشان دهنده نياز همسران در سالهاي او

هاي  نكته دوم اينكه خانواده. باشد براي تالش بيشتر جهت حمايت، تقويت و رشد ارتباط مي

زنان پاسخ دهنده، حمايت زيادي از دختران خود در مسئله طالق كرده بودند، در حالي كه طبق 

و و كردند و آنها را به داليل حفظ آبر ها مقاومت مي عقايد سنتي، والدين در مقابل طالق بچه

نكته سوم اينكه زوجين نمونه . كردند ها تشويق به ادامه رابطه مي احترام خانواده و سرنوشت بچه

اي خود از بستگان و خانواده، دوستان و رهبران مذهبي  قبل از طالق براي حل مشكالت رابطه

  .كمك گرفته بودند و تنها عده كمي از آنان به متخصص و مشاور مراجعه كرده بودند

زن و مرد اماراتي كه توسط متخصصين دانشگاه  1335وهش ديگري بر روي در پژ

هاي ارتباطي ضعيف بين زن و شوهر كه منجر به ايجاد  انجام شد، مهارت) 2010( 6اي يوآي

                                                 
1. Burns  
2. Cleek & Pearson   
3. Wolcott  
4. Noller   
5. Ghyyur   
6. UAE  
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در اين مقاله . ترين علت طالق شناخته شد شود به عنوان اصلي هايي بين همسران مي سوء تفاهم

هاي  بينانه، عدم آگاهي زوجين از نقش نتظارات غير واقعمشخص شد كه داليل عمده طالق ا

  .باشد و سوءرفتار ميزناشويي و لزومات يك زندگي مشترك، خود در رابطه 

از سري  1استراليايي مطلقه توسط ولكات و هاگز 1650در بررسي ديگري بر روي 

يفيت عاطفي ، مشكالت ارتباطي به خصوص ك1999مطالعات انجمن خانواده استراليا در سال 

ها،  آميز شامل خشونت فيزيكي با همسر و بچه ارتباط، ناهماهنگي، خيانت، رفتارهاي خشونت

هاي  طلبي، عدم بلوغ و بيماري خشونت عاطفي و كالمي، اعتياد به مواد و الكل، حسادت، برتري

نين همچ. بندي شدند به عنوان علل طالق طبقه) البته با برتري بيماري روحي(جسمي و روحي 

ناهماهنگي %) 2كمتر از (ها  در اين پژوهش مشخص شد كه تنها بخش كوچكي از پاسخ دهنده

  .را به عنوان علت اصلي طالق ذكر كردند 2جنسي

ثر بر بروز طالق در زوجين مراجعه كننده به ؤهدف كلي پژوهش حاضر بررسي عوامل م

  .باشد هاي خانواده در شهر تهران مي دادگاه
  

  روش پژوهش

ش حاضر از نوع توصيفي و تحليلي است كه در آن به مطالعه عوامل درگير در موضوع پژوه

  .شود طالق در زوجين تهراني پرداخته مي

كننده به  دار مراجعه مطالعه در اين پژوهش كليه زوجين مشكل جامعه آماري مورد

وهش حاضر تعداد نمونه پژ. باشد هاي خانواده در دو منطقه جنوب و شمال تهران مي دادگاه

ها ارجاع  مستقر در دادگاه ةنفر است كه جهت مشاوره براي حل مشكل به گروه مشاور 492

بدين . گيري هدفمند و داوطلبانه استفاده شد جهت انتخاب نمونه از روش نمونه. شده بودند

كردند و بنابه تشخيص قاضي پرونده و  داري كه به دادگاه مراجعه مي ترتيب كه زوجين مشكل

                                                 
1  . Wolcott &Huges 
2. Sexual incompatibility   
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عاونت ارجاع دادگاه، مناسب براي مشاوره جهت حل مشكل، بودند و به عالوه زوجين نيز يا م

الزم به ذكر است موارد . شدند مايل به حضور در مشاوره بودند، به گروه مشاوره ارجاع مي

  .شدند االمكان ارجاع نمي تياعتياد بنا به درخواست گروه مشاوره، ح

اي بود كه ابتدا اطالعات جمعيت شناختي نظير  ختهابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق سا

سن، سطح تحصيالت، شغل، مدت ازدواج، خواهان طالق، اقدام قبلي براي طالق، مراجعه قبلي 

ال با توجه به مشكالت ؤس 16شد و سپس  براي مشاوره و تمايل به حل مشكل در آن كسب مي

براي گزينه كامالً  1(امتيازي ليكرت  4اين پرسشنامه با روش . شد شايع بين همسران پرسيده مي

در اين پرسشنامه عواملي نظير . شود گذاري مي نمره) براي گزينه كامالً مخالفم 4موافقم، 

هاي شخصيتي، رضايتمندي كلي، رضايتمندي از نحوه ابراز عشق، رابطه  رضايتمندي از ويژگي

، تعارضات و اعتياد بررسي گيري مذهبي، اعتماد جنسي، فرزند پروري، دخالت والدين، جهت

  .شود مي

است كه اعتبار قابل  α= 7/0 از طريق ضريب آلفاي كرونباخ برابر با اعتبار اين پرسشنامه

  .قبولي است
  

  هاي پژوهش يافته
  

 به همراه نتايج آزمون خي دوتوزيع فراواني درصد سن ازدواج  .1جدول

 X2 df p جمع سال 40باالي  40تا  30 30تا  20 سال 20زير  

  001/0 3 5/498 474 88 44 321 101 فراواني

 0/100 7/1 3/9 7/67 3/21 درصد

  

جدول فوق توزيع فراواني درصد سن ازدواج را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان 

 . كار رفته استه هاي مشاهده شده ب داري فراواني آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد مي
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دهد كه اختالف  نشان مي) df=01/0 ,p<5/498=X2 ,10( ود نتيجه آزمون خي

ها و درصدها  مقايسه فراواني. دار است هاي مشاهده شده بين سنين مختلف ازدواج معني فراواني

سال  30تا  20سن ازدواج بين ) درصد 7/67نفر معادل  321(دهد كه اكثريت مراجعان  نشان مي

سال و كمترين فراواني درصد  20رصد مربوط به سن زير پس از آن بيشترين فراواني د. اند داشته

  . سال است 40مربوط به سن ازدواج باالي 
  

 به همراه نتايج آزمون خي دوتوزيع فراواني درصد مدت ازدواج  .2جدول 

 X2 df P جمع سال 20باالي  20تا  10 10تا  5 سال 5زير  

  001/0 3 6/95 474 56 103 112 203 فراواني

 0/100 8/11 7/21 6/23 8/42 درصد

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد مدت ازدواج را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان 

 . هاي مشاهده شده بكار رفته است آزمون خي دو براي بررسي معني داري فراواني. دهد مي

دهد كه اختالف  نشان مي) df=01/0 ,p<6/95=X2 ,10( دو نتيجه آزمون خي

ها و  مقايسه فراواني. دار است هاي مختلف ازدواج معني هاي مشاهده شده بين مدت يفراوان

سال  5مدت ازدواج زير ) درصد 8/42نفر معادل  203(دهد كه بيشتر مراجعان  درصدها نشان مي

سال و كمترين  10تا  5پس از آن بيشترين فراواني درصد مربوط به مدت ازدواج بين . اند داشته

  .سال است 20د مربوط به مدت ازدواج باالي فراواني درص
  

 به همراه نتايج آزمون خي دوتوزيع فراواني درصد سطوح تحصيالت  .3جدول 

 X2 df P جمع باالي ديپلم ديپلم زير ديپلم 

7/50 486 115 235 136 فراواني  22 001/0 

 0/100 7/23 4/48 0/28 درصد
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ن را به همراه با نتايج آزمون ايالت مراجعجدول فوق توزيع فراواني درصد سطح تحص

هاي مشاهده شده بكار  داري فراواني آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد خي دو نشان مي

 . رفته است

دهد كه اختالف  نشان مي )df=01/0 ,p<7/50=X2 ,10( دو نتيجه آزمون خي

ها و  مقايسه فراواني. دار است هاي مشاهده شده بين سطوح مختلف تحصيالت معني فراواني

اند و  ديپلم بوده) درصد 4/48نفر معادل  115(ن ادهد كه بيشترين تعداد مراجع درصدها نشان مي

  .اند بوده مراجعانپس از آن افراد زير ديپلم باالترين تعداد و افراد باالي ديپلم كمترين تعداد 
  

 دوبه همراه نتايج آزمون خي توزيع فراواني درصد شغل زن  .4جدول

 X2 df p جمع شاغل خانه دار 

2/158 485 104 381 فراواني  1 001/0 

 0/100 4/21 6/78 درصد

 

را به همراه با نتايج آزمون ) خانه دار يا شاغل(جدول فوق توزيع فراواني درصد شغل زن 

هاي مشاهده شده بكار  داري فراواني آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد خي دو نشان مي

 . ه استرفت

دهد كه اختالف  نشان مي )df=01/0 ,p<2/158=X2 ,10( دو نتيجه آزمون خي

ها و درصدها  مقايسه فراواني. دار است هاي مشاهده شده بين مشاغل مختلف زنان معني فراواني

  .دار بوده است ، زن خانه)درصد 6/78نفر معادل  381(دهد كه در اكثريت مراجعان  نشان مي
  

 به همراه نتايج آزمون خي دوراواني درصد مشاوره قبلي توزيع ف. 5جدول

 X2 df p جمع خير بلي 

2/56 473 318 155 فراواني  1 001/0 

 0/100 2/67 8/32 درصد
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جدول فوق توزيع فراواني درصد مشاوره قبلي را به همراه با نتايج آزمون خي دو نشان 

 . هاي مشاهده شده بكار رفته است انيداري فراو آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد مي

دهد كه اختالف  نشان مي )df=01/0 ,p<2/56=X2 ,10( نتيجه آزمون خي دو

ها و  مقايسه فراواني. دار است هاي مشاهده شده بين داشتن يا نداشتن مشاوره قبلي معني فراواني

وره قبلي مشا) درصد 2/67نفر معادل  318(دهد كه در اكثريت موارد  درصدها نشان مي

  . اند نداشته
  

  به همراه نتايج آزمون خي دوتوزيع فراواني درصد خواهان طالق . 6جدول
 X2 df p جمع هردو زن مرد 

9/22 393 116 175 102 فراواني  2 001/0 

 0/100 5/29 5/44 0/26 درصد

  

نشان جدول فوق توزيع فراواني درصد خواهان طالق را به همراه با نتايج آزمون خي دو 

 . هاي مشاهده شده بكار رفته است داري فراواني آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد مي

دهد كه اختالف  نشان مي )df=01/0 ,p<9/22=X2 ,10( دو نتيجه آزمون خي

ها و درصدها نشان  مقايسه فراواني. دار است هاي مشاهده شده بين خواهان مختلف معني فراواني

هم . زن خواهان طالق بوده است) درصد 5/44نفر معادل  175(وارد دهد كه در بيشتر م مي

  .مربوط به مردان است) درصد 26نفر معادل  102(ترين تعداد  چنين كم
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  بندي عوامل مشكل ساز رتبه) 2
  

  ساز از ديد مراجعان مرد و زن عوامل مشكل -الف
  

  براي رتبه بندي عوامل مشكل ساز *آزمون فريدمن. 7جدول 

 رتبه ميانگين عوامل مشكل ساز يفرد

 67/11 شود عدم توانايي حل اختالف كه منجر به دعوا مي 1

 73/10 هاي تحقيرآميز همسر حرف 2

 52/10 نارضايتي از روابط و عدم درك همسر 3

 07/10 نارضايتي از ويژگي شخصيتي 4

 93/9 نارضايتي از نحوه ابراز عشق و احساسات 5

 87/9 راي تفريح با يكديگرعدم فرصت كافي ب  6

 25/9 قابل اطمينان نبودن و دروغگويي همسر 7

 99/8 گيري نارضايتي از وضعيت اقتصادي و شيوه تصميم 8

 49/8 ها و فعاليتهاي اجتماعي اختالف نظر در مهماني 9

 16/8 نارضايتي از روابط جنسي 10

 74/7 حرفهاي ركيك و كتك زدن در حين دعوا از سوي همسر 11

 7/7 دخالت والدين همسر 12

 39/7 اختالف در مورد تربيت فرزندان 13

 15/6 اختالف نظر در اعتقادات مذهبي 14

 83/4 نارضايتي از اعتياد همسر 15

 51/4 دخالت والدين خود 16

* X 2=  1/232 , df=15, p= 001/0  

  

وجين نشان ساز براي ز جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه بندي عوامل مشكل

داري  دهنده معني نشان )df=001/0 ,p<1/232=X2 ,15( نتيجه آزمون فريدمن. دهد مي
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ترين عامل  مهم» عدم توانايي حل اختالف«بندي،  مطابق اين رتبه. بندي ارائه شده است رتبه

  .اند ساز بوده ترين عامل مشكل كم اهميت» دخالت والدين خود«ساز و  مشكل
  

  از ديد مراجعان مردساز  عوامل مشكل -ب
  

  براي رتبه بندي عوامل مشكل ساز از ديد مردان *آزمون فريدمن. 8جدول

 رتبه ميانگين عوامل مشكل ساز رديف

64/11 شود عدم توانايي حل اختالف كه منجر به دعوا مي 1  

03/11 حرفهاي تحقيرآميز همسر 2  

25/10 دخالت والدين همسر 3  

19/10 نارضايتي از ويژگي شخصيتي 4  

11/10 نارضايتي از روابط و عدم درك همسر 5  

97/9 عدم فرصت كافي براي تفريح با يكديگر 6  

33/9 قابل اطمينان نبودن و دروغگويي همسر 7  

78/8 ها و فعاليتهاي اجتماعي اختالف نظر در مهماني 8  

69/8 نارضايتي از نحوه ابراز عشق و احساسات 9  

86/7 سينارضايتي از روابط جن 10  

74/7 گيري نارضايتي از وضعيت اقتصادي و شيوه تصميم 11  

5/7 هاي ركيك و كتك زدن در حين دعوا از سوي همسر حرف 12  

94/6 اختالف نظر در اعتقادات مذهبي 13  

06/6 اختالف در مورد تربيت فرزندان 14  

53/5 دخالت والدين خود 15  

36/4 نارضايتي از اعتياد همسر 16  

* X 2= 1/67 , df=15, p= 001/0  

  

ساز از ديد مردان نشان  بندي عوامل مشكل جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه

بندي  داري رتبه دهنده معني نشان )df=001/0 ,p<1/67=X2 ,15( آزمون فريدمن نتيجه. دهد مي
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ساز و  شكلترين عامل م مهم» عدم توانايي حل اختالف«بندي،  مطابق اين رتبه. ارائه شده است

  .اند ساز بوده ترين عامل مشكل كم اهميت» نارضايتي از اعتياد همسر«
  

  ساز از ديد مراجعان زن عوامل مشكل -ج
  

 براي رتبه بندي عوامل مشكل ساز از ديد زنان *آزمون فريدمن .9جدول

 رتبه ميانگين عوامل مشكل ساز رديف

69/11 شود عدم توانايي حل اختالف كه منجر به دعوا مي  1  

69/10 نارضايتي از روابط و عدم درك همسر 2  

61/10 هاي تحقيرآميز همسر حرف 3  

42/10 نارضايتي از نحوه ابراز عشق و احساسات 4  

02/10 نارضايتي از ويژگي شخصيتي 5  

82/9 عدم فرصت كافي براي تفريح با يكديگر 6  

49/9 نارضايتي از وضعيت اقتصادي و شيوه تصميم گيري 7  

21/9 قابل اطمينان نبودن و دروغگويي همسر 8  

38/8 هاي اجتماعي اختالف نظر در مهماني ها و فعاليت 9  

28/8 نارضايتي از روابط جنسي 10  

92/7 اختالف در مورد تربيت فرزندان 11  

83/7 هاي ركيك و كتك زدن در حين دعوا از سوي همسر حرف 12  

68/6 دخالت والدين همسر 13  

83/5 ف نظر در اعتقادات مذهبياختال 14  

02/5 نارضايتي از اعتياد همسر 15  

1/4 دخالت والدين خود 16  

* X 2=185, df=15, p= 001/0  

  

. دهد ساز از ديد زنان نشان مي بندي عوامل مشكل جدول فوق آزمون فريدمن را براي رتبه

بندي ارائه  داري رتبه نشان دهنده معني )df=001/0 ,p<185=X2 ,15( نتيجه آزمون فريدمن
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ساز و  ترين عامل مشكل مهم» عدم توانايي حل اختالف«بندي،  مطابق اين رتبه. شده است

  .اند ساز بوده ترين عامل مشكل كم اهميت» دخالت والدين خود«
  

  علل طالق )3
  

  به همراه نتايج آزمون خيتوزيع فراواني درصد علت طالق . 10جدول 

 

 اعتياد

ي
ي روح

عدم  بيمار
ي

ت پذير
مسئولي

 

ي
صاد

 مشكل اقت

ت اطرافيان
 دخال

ص ديگر ورود
 شخ

ي
 عدم بلوغ فكر

ي فرهنگي
 تفاوتها

ب و شتم
ضر

 

ت ارتباطي
 عدم مهار

 ساير موارد

جمع
 

X2 df p 

4/356 492 22 146 6 22 63 22 18 19 45 73 56 فراواني  10 000/0 

 100 5/4 7/29 2/1 5/4 8/12 5/4 7/3 9/3 1/9 8/14 4/11 درصد
   

 

جدول فوق توزيع فراواني درصد علل مختلف اختالف زوجين را به همراه با نتايج آزمون 

هاي مشاهده شده بكار  داري فراواني آزمون خي دو براي بررسي معني. دهد خي دو نشان مي

 . رفته است

دهد كه اختالف  نشان مي )df=01/0 ,p<4/356=X2 ,10( دو نتيجه آزمون خي

ها و درصدها  مقايسه فراواني. دار است هاي مختلف معني ده شده بين علتهاي مشاه فراواني

ترين علت اختالف، عدم مهارت ارتباطي است و پس از آن بيماري  دهد كه مهم نشان مي

  .اند روحي، عدم بلوغ فكري، و اعتياد از مهمترين علتهاي اختالف بوده
  

  گيري بحث و نتيجه

اند را در مقايسه با  نيمرخي از افرادي كه طالق گرفتهتواند  متغيرهاي جمعيت شناختي مي

، 2، وايت1999، 1كالرك و برينگتون(اند ايجاد كند  هاي سالم باقي مانده كساني كه در ازدواج

                                                 
1. Clark & Brington  
2. White   
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هاي خاص داده شده براي شكست زناشويي نيز همبسته  ، همچنين اين متغيرها با علت)1990

  ).1993، 2، كاندك1،1997اتو، راجرز و آم1997كالرك و برينگتون، (هستند

ازدواج در سن پايين يك عامل خطر در ازدواج . است» سن ازدواج«يكي از اين متغيرها 

تواند  است، زيرا معموالً همراه با منابع تحصيلي، مالي، شخصي و بين شخصي پايين است كه مي

هاي  هايي براي تنش حلاي از مشكالت زناشويي را همراه داشته باشد و به عالوه يافتن راه دامنه

كساني كه در سنين پايين ).1990، وايت، 1993كودك، (كند  زناشويي را نيز محدود مي

اند كه نيازهاي عاطفي خود را برآورد كنند و  كنند شايد به قدر كافي بالغ نشده ازدواج مي

ه پس از مدتي كند و در نتيج هاي اين افراد نيز در طي زمان و با بزرگ شدن آنها تغيير مي ارزش

، 1994گاتمن، (شود  منجر به احساساتي از ناسازگاري و ناهماهنگي بين اين زوجين مي

در اين پژوهش مشخص شد كه بيشترين تعداد متقاضيان  1مطابق جدول ). 1996ولرستين، 

سال بودند و كمترين تعداد داراي سن باالي  20و پس از آن سن زير  30تا  20داراي سن بين 

  .بودندسال  40

بر روي مسلمان مطلقه آمريكايي، پژوهش انجام شده ) 2010(ها با پژوهش گاير  اين يافته

بر روي زوجين اماراتي و پژوهش انجام شده بر روي زوجين ) 2010(اي  در دانشگاه يوآي

ها نيز مشخص شد كه باالترين تعداد  در اين پژوهش. هماهنگ است) 1999(مطلقه استراليايي 

  .سال بودند 40تا  20متعلق به گروه سني ها  مطلقه

اند كه اكثريت  ها نشان داده پژوهش. است »مدت ازدواج«متغير جمعيت شناختي ديگر 

هاي بحراني  هاي اوليه ازدواج سال در واقع سال. افتد سال اول زندگي اتفاق مي 5ها در  طالق

البته برخي . افتد زاند اتفاق ميلر ازدواج است كه در آن اكثر تعارضاتي كه پايه ازدواج را مي

ها و آرزوهاي زوجين كه در  آيند، براي نمونه ارزش مشكالت نيز با پيشرفت ازدواج، بوجود مي

كاسلو و (تواند باشد  شوند و همسر ديگر پاسخگوي آن نيازها نمي طي زمان دگرگون مي

                                                 
1. Amato   
2. Kundek   
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ر متقاضيان طالق در در اين پژوهش نيز مشخص شد كه بيشت 2مطابق جدول ). 1996، 1رابينسون

اين مسئله نشان دهنده نياز همسران براي تالش . سال اول زندگي زناشويي خود مراجعه كردند 5

  .باشد بيشتر جهت حمايت، تقويت و رشد ارتباط در اين سالها مي

سطوح باالتر تحصيالت اغلب باعث . است »ميزان تحصيالت«متغير جمعيت شناختي ديگر 

شود كه اين مسائل نيز باعث فراهم شدن منابع  و درآمد باالتر مي هاي شغلي ايجاد فرصت

تحصيالت پايين يكي از . شود هاي بهتر جهت زندگي مي ها و فرصت شخصي، انتخاب

، وايت 1994، سارانتاكوس، 1997آماتو و راجرز، (آميز در ازدواج است  فاكتورهاي مخاطره

ديپلم و پس از  اكثر متقاضيان طالق، در اين پژوهش مشخص شد كه 3مطابق جدول ). 1990

  .دادند آن زير ديپلم بودند و افراد باالي ديپلم كمترين تعداد متقاضيان را تشكيل مي

ادبيات پژوهش در قضاوت در مورد اين . است »اشتغال زنان«متغير جمعيت شناختي ديگر 

اي  كند يا خود، مسئله مسئله كه آيا شغل و درآمد زنان به ثبات روابط زناشويي آنان كمك مي

مطالعات ). 1995، 2، گرين استين1999وايت، (شود متفاوت است  براي تشويق به طالق مي

دهند احتمال  دهند زناني كه ساعات زيادي را به شغل خويش اختصاص مي مختلفي نشان مي

اين ). 2001، 4، سوات1990، گرينستين، 1993 و همكاران، 3براچر(باالتري براي طالق دارند 

تواند داليل متعددي داشته باشد، براي نمونه اشتغال زنان سبب افزايش اعتماد به نفس،  مسئله مي

گيري براي طالق  تصميم ،شود و بنابراين اجتماعي و استقالل مالي در آنان مي -استقالل رواني

نقش زنان كند، همچنين اشتغال زنان شايد مخالف انتظارات سنتي نقش باشد كه بر  را آسانتر مي

تواند منجر به بروز اختالفات و رقابت بين  لذا اين مسئله مي كند، به عنوان خانه دار تأكيد مي

، 5پارسون(مين كننده اصلي زندگي باشد أزوجين شود يا تهديدي براي نقش شوهر به عنوان ت

                                                 
1. Kaslow & Robinson   
2. Greenstein   
3. Bracher   
4. South   
5. Parsons   
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غال زنان دهنده سودمند بودن اشت ها نشان از طرفي برخي پژوهش). 1992، 1، ونوي و پيليبر1949

هايي براي  باشند، زيرا موجب بدست آوردن حمايت اجتماعي و فرصت براي سالمت رابطه مي

شود و به عالوه چنانچه درآمد زنان براي تشكيل يك زندگي مستقل كافي  موفقيت در آنان مي

ها و كاهش  نباشد اما باعث ايجاد يك درآمد اضافه براي زندگي شود، به وسيله افزايش انتخاب

 ،2اونو(كند  هاي بعدي آن در ارتباط از شكست ازدواج جلوگيري مي شارهاي مالي و تنشف

تواند به عنوان عاملي عمل كند كه اشتغاالت ذهني منفي  هاي شغلي مي همچنين فعاليت). 1998

دهد و باعث افزايش حضور در جامعه، مهارتها و سازگاري اجتماعي در آنان  زنان را كاهش مي

واقع با افزايش فعاليتهاي شغلي، توجه به خود و نشخوارهاي فكري و وسواس گونه در . شود مي

در اين پژوهش مشخص  4مطابق جدول ). 2010فاطمي و همكاران، (يابد  در زنان كاهش مي

) 1998(هاي اونو  ها نيز با يافته اين يافته. شد اكثر زنان مراجعه كننده براي طالق فاقد شغل بودند

تواند مفيد باشد،  كه مشخص شد اشتغال زنان براي بهبود رابطه مي) 2010(كاران و فاطمي و هم

  .همسو است

ها اين بود كه اكثر متقاضايان طالق قبل از مراجعه به  يك نكته قابل توجه در اين يافته

و ) 5جدول ( دادگاه براي حل مشكل خويش به يك مشاور يا متخصص مراجعه نكرده بودند

آنان نيز كه مراجعه به متخصص داشتند تنها يك يا دو جلسه و به تنهايي براي البته درصدي از 

اين مسئله نشان دهنده اين نكته  .نيز زنان مراجعه كننده بودند مشاوره مراجعه كرده بودند و اكثراً

است كه فرهنگ استفاده از مشاوره جهت حل مشكل در جامعه وجود ندارد و زوجين به 

ندگي زناشويي خود در جنگ قدرت افتاده و متوسل به اقدامات محض بروز مشكل در ز

اين . باشد مي) 1968(هاي ولكات و برنز  ها همسو با پژوهش اين يافته. شوند قانوني مي

پژوهشگران معتقدند زنان بيش از مردان احتمال دارد در جستجوي كمك يا مشاوره براي حل 

كنند اين است كه به طور فرهنگي، زنان شايد  مشكالت خويش باشند و البته دليلي كه ذكر مي

                                                 
1. Vannoy & Philliber   
2. Ono   
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نسبت به مردان بيشتر آمادگي آشكار كردن احساسات خود را داشته و بدون از دست دادن 

  .آيند تر در جستجوي كمك در حل مشكالت خويش برمي عزت نفس خود راحت

. دنداين است كه زنان بيشتر متقاضي طالق بو 6يافته ديگر در اين پژوهش مطابق جدول 

هاي ديگر در مورد طالق است كه زنان بيشتر آمادگي ترك  اين نتايج نيز همسو با پژوهش

تحقيقات نشان داده با وجود ). 1991و همكاران، 1بلك(ارتباط را داشته يا متقاضي طالق بودند 

شوند اما اكثر متقاضيان طالق در بيشتر جوامع و  اينكه زنان بيش از مردان در طالق متضرر مي

براي نمونه زنان نسبت به . داليل متعددي براي اين مسئله وجود دارد. موقعيتها، زنان هستند

هاي صميمانه روابط زناشويي، تمايل و حساسيت بيشتري دارند و البته به دليل متحمل  كيفيت

داري، بيشتر مستعد ترك يك رابطه  داري و بچه شدن مسئوليتهاي بيشتر براي وظايف خانه

همچنين معموالً همسري كه خواهان طالق ). 1989، 2تامپسون و والكر( باشند ه ميغيرصميمان

كند متقاضي طالق باشد چون به اين ترتيب زيان كمتري از نظر  است شريك خود را مجبور مي

اين مسئله به ويژه در مورد زوجين ايراني صادق ). 2005، 3ميگنوت(شود  قانوني متوجه او مي

ت مردان خواهان طالق باشند اما به دليل مسائل مالي و مهريه ظاهراً اگرچه ممكن اس. است

  .باشند متقاضي طالق نمي

از ديد زوجين مراجعه كننده » ساز عوامل مشكل«مسئله ديگر مورد بررسي در اين پژوهش 

ساز از ديد  اولين عامل مشكل ، عدم توانايي حل اختالف،7با توجه به جدول. براي طالق بود

هاي تحقيرآميز از جانب همسر و نارضايتي از روابط و عدم درك  د، پس از آن حرفزوجين بو

هاي  اين عوامل جزء مهارت. سازترين عوامل در بروز طالق تلقي شد از جانب همسر، مشكل

زوجين آشفته، ناتواني در برقراري ارتباط % 90پژوهشها نيز مشخص كرده اند كه . ارتباطي است

اين مسئله، لزوم ). 2000گاتمن و لونسون،(كنند  وان مشكل اصلي بيان ميو حل تعارض را به عن

محبت و ساير عواطف مثبت، چگونگي  نةهاي ارتباطي از جمله ابراز فعاال آموزش مهارت

                                                 
1. Belk   
2. Thompson & Walker  
3. Mignot   
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هاي همسر، بحث در مورد  ها و به دنبال آن گوش كردن به حرف صحبت كردن و ابراز خواسته

را به زوجين قبل از درگير شدن آنان در تعامالت  مشكالت و چگونگي حل اختالف و تعارض

  .كند نامناسب و بدكاركرد مشخص مي

 8ساز در اين پژوهش اين است كه مطابق جدول  نكته قابل توجه در بررسي عوامل مشكل

آميز از اني در حل اختالف و حرفهاي تحقيرپس از عوامل ناتو) زوج(از ديد مراجعان مرد 

اين مسئله نشان . ساز تلقي شده است ن زوجه مهمترين عامل مشكلجانب همسر، دخالت والدي

ها  باشد كه باعث بروز دخالت خانواده هاي اصلي خود مي دهنده عدم تمايز دختران از خانواده

 مراجعاناز ديد  9همچنين مطابق جدول ). 1387يونسي، (در زندگي زناشويي زوجين مي شود 

ل اختالف و عدم درك از جانب همسر، نحوه ابراز عشق پس از عامل ناتواني در ح) زوجه(زن 

مرد، اين  مراجعانو احساسات، مهمترين عامل مشكل ساز تلقي شده است، در حاليكه از ديد 

به ابراز اين مسئله نيز نشان دهنده نياز زنان . عامل مرتبه نهم را در عوامل مشكل ساز دارا بود

مسر و نياز به آموزش مردان براي ابراز عشق و كالمي از جانب هعشق و محبت كالمي و غير

كيد فرهنگ اسالمي بر نحوه ابراز أعليرغم ت. باشد محبت به طور صحيح به همسر خويش مي

سفانه أمت )1387يونسي (كيدات شديد در اين زمينه از طرف منابع اسالمي أمحبت به همسران و ت

  . تحقق اين امر در ايران با مشكالتي مواجه است

مهم ديگر اين كه در اين پژوهش عدم رضايت از روابط جنسي مرتبه دهم را در  نكته

و اين مسئله نشان دهنده اين است كه چنانچه زوجين ) 7جدول ( باشد ساز دارا مي عوامل مشكل

رضايت جنسي نيز به  بتوانند ارتباط عاطفي صحيح و رضايت بخشي با يكديگر برقرار كنند،

اين . تواند علت فروپاشي زندگي باشد د و روابط جنسي به تنهايي نميدنبال آن ايجاد خواهد ش

در . هماهنگ است) 1999(هاي پژوهش انجام شده توسط انجمن خانواده استراليا  نتيجه با يافته

ناسازگاري جنسي را به  ها، آن پژوهش نيز مشخص شد كه تنها بخش كوچكي از پاسخ دهنده

  .عنوان علت اصلي طالق ذكر كردند
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 10مطابق جدول . باشد مسئله ديگر مورد بررسي در اين پژوهش بررسي علل طالق مي

هاي ارتباطي نسبت به ساير علل طالق، رتبه  دهد كه عدم مهارت هاي پژوهش نشان مي يافته

ها و  كامي هاي ارتباطي بخش مهمي از زندگي است كه در تلخ مهارت. باالتري داشته است

هاي رسمي چيزي درباره آن گفته  بسزايي دارد، اما در آموزشهاي افراد نقش  شادكامي

دهند به علت فاصله  اكثر اختالفات و مشاجراتي كه در زندگي زناشويي رخ مي. شود نمي

  ).1388هيت لر، ترجمه اكرمي، ( دهند گرفتن از اصول ارتباط صحيح رخ مي

شود همسران  دهد و باعث مي درك زوجين را از يكديگر كاهش مي تعامل ضعيف،

الگوهاي ارتباطي . نتوانند از يكديگر حمايت كرده و براي ارضاي نياز يكديگر تالش كنند

شود مسائل مهم رابطه، حل نشده باقي مانده و لذا اين مسائل غالباً منبع  نامطلوب موجب مي

الت به عبارتي تعام). 1383هالفورد، ترجمه تبريزي و همكاران، (شوند  هاي تكراري مي تعارض

هاي مثبت ازدواج مانند رضايت، تعهد، دوستي و اعتماد در رابطه، احتمال  منفي با كاهش جنبه

  .دهد طالق را افزايش مي

كنند تا در  هاي اختصاصي هستند به افراد كمك مي از طرفي مهارتهاي ارتباطي كه توانايي

كنند و احساسات رسانند، با كفايت عمل  پيامهايي كه به صورت نمادين به شخص ديگر مي

در واقع مهارتهاي ). 2000كارني و برادبري، (مثبت و لذت بخشي در طرف مقابل ايجاد كنند 

زا، به جاي استفاده از رفتارهاي منفي  هاي كشمكش  كند در موقعيت ارتباطي به افراد كمك مي

استفاده كنند و  تري هاي سازنده از شيوه... زا مانند انتقاد، سرزنش، طعنه، زخم زبان و  و تشنج

هاي مثبت و استفاده كمتر از تعامالت منفي  تعارضات موجود در رابطه را با به كارگيري روش

ر مديريت كنند و فضايي ايجاد كنند كه در آن فرصت بيشتري براي خود افشايي و توافق د

  ).2003جانسون، ( مورد مشكالت خانواده وجود دارد

شود همانند ساير آزمايشاتي كه قبل از ازدواج  نهاد ميهاي پژوهش، پيش با توجه به يافته

هايي كه  بايد انجام گيرد، مشاوره قبل از ازدواج نيز اجباري شده تا جوانان از خطرات و چالش
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و زناشويي  هاي ارتباطي ند، آگاه شده و مهارتپس از ازدواج ممكن است با آن مواجه شو

  . الزم براي يك زندگي را فرا گيرند

ها و تشكيل  ن با توجه به اينكه حضور زوجين پس از پيدايش اختالف در دادگاههمچني

پرونده عليه يكديگر سبب ايجاد جنگ قدرت بين آنها شده و رفع اختالف و ايجاد سازش بين 

شود زوجين قبل از هر گونه تشكيل پرونده قانوني ملزم به  شود، پيشنهاد مي آنان بسيار مشكل مي

  . ه توسط افراد متخصص شوند و سپس اجازه تشكيل پرونده به آنان داده شوداستفاده از مشاور
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